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Ходив у рай – провідав маму. 
Воно й неважко йти туди:
Вхиляй у сад низеньку браму, 
Лягай під яблуню і йди. 
Дорога світлом перевита,
Овита китицями зір,
Комети, мов колосся жита,
Чи відблиски вогнистих лір. 
Чужого мало, все знайоме 
І постать мамина й хода,
І руки, тихі від утоми,
І очі, сиві, як вода. 
«Ти як сюди дістався, сину?
В яку загнав себе біду?»
«Не бійтесь, мамо, я не згинув – 
Заснув я в нашому саду».

Богдан Стельмах



ЧАстинА 1

Поминки
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Ми не знаємо, що таке життя, 
то чи можемо ми знати, що таке смерть? 

Конфуцій 

...Прожите, що пролите, – не повернеш. Важкий спо-
мин гострим цвяхом колов її серце і не залишав збентеже-
ну душу. Лежала в ліжку поруч із чоловіком, який також 
ще не стулив ока, хоча був стомлений трагічними подіями 
останнього тижня, а ще переповнений її розпачем і сльоза-
ми. Думки, що блукали в головах, були одна химерніша від 
іншої. надворі вже зоріло, і минулий вечір здавався боже-
віллям. Вони все ніяк не могли повірити в те, що сталося.

...Дев’ять днів тому вдосвіта раптово задзвонив те-
лефон. Занадто ранній для неділі, він не віщував нічого 
приємного. Люба різко схопила слухавку, обпечена цим 
тривожним звуком. телефонувала мамина сусідка:

– Любцю, ти тільки не хвилюйся! Я сьогодні вночі 
дивлюсь, а у вас в хаті світло все горить та й горить, тож я і 
думаю, що ж так довго може робити Миколаївна, як би то 
зимою, то б перевіряла зошити, а зараз літо. Зраненька, 
коли я ішла порати худобу, бачу світло далі горить, то я 
підійшла та й зазирнула у вікно. Дивлюсь, а ваша матінка 
заклякла, сидячи на кріслі, головою схилена на стіл. Я да-
вай стукати у вікно, а вона, бідненька, не чує, бо заснула 
вже вічним сном. то я оце й прибігла в хату та й дзвоню 
тобі. Що я маю робити, чи розбивати двері, чи вже чекати 
вас? А ви, діти, самі порадите зі своїм горем. 

Люба спочатку заніміла і не могла й слова сказати від 
такої несподіваної та важкої звістки. А потім з грудей ви-
рвався дикий крик, як у пораненої птахи:
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– Господи, та що ж це за лихо таке?! Я ж тільки мину-
лого тижня була в неї із сестрою та допомагала на горо-
ді, і мама була при доброму здоров’ї! то як же це так ста-
лось?! Боже ж ти мій ріднесенький! ні, я не можу прийти 
до тями від цього! тітко Зоню, ви нічого не робіть. Я зараз 
всім сповіщу, за кілька годин ми будемо вдома, все зроби-
мо самі. А вам дякую, що задзвонили, – поклала слухавку 
та гірко і голосно заплакала... 

Для кожної людини рано чи пізно приходить хвили-
на, коли в неї попереду тільки минуле, а майбутнє позаду. 
так зараз було в їхньої мами.

...Вечоріло, але до хати все підходили люди, говорили 
неголосно, як і прийнято біля небіжчика. Кількість при-
сутніх для села була вражаюче великою. І не дивно – по-
мерла директорка школи, на цій посаді вона незмінно 
працювала понад сорок років. 

Люди поміж собою тихенько гомоніли:
– Дивись, гадка – за морем, а смерть – за плечима! 

Вона ж іще вчора вибирала собі одяг, в якому мала йти на 
випускний вечір у школу.

– По смерть далеко ходити не треба, вона все поряд.
– так, що тут говорити. ніхто не знає, коли кого що 

спіткає! Всі там будемо. тільки не в один час. 
– Раптова смерть завжди страшна, але, напевно, Ми-

колаївна була люблена Богом, що так легенько відійшла і 
не мучилась. Щасливий той, хто помирає раніше, ніж сам 
покличе смерть, бо вже несила йому жити.

– так, пролетіли її літа, як вітри навколо світу, але шко-
да, що вмерла так рано, бо ж іще зовсім не стара. Жаль, – 
важко зітхали то тут то там. – Добра була людина. 

– Йой, смерть причину завжди знайде, від неї ще ніхто 
не відкупився – ні добрий, ані злий. Знать прийшов її час, 
та й взяли ангели до себе, бо сама була добра, мов янгол, 
яких мало.

– Що правда, то правда, і в школі її всі любили, і в селі, 
а що вже в родині, то й говорити немає що. Все на ній три-
малось.
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– так, сім’я, як дім, коли підмурівок кріпкий, то й бу-
динок міцний. сильна була жінка, всю родину мала у сво-
їй опіці.

– І родина на ній, і школа, правду говорите. 
– незмінно стільки років на одній посаді! Це ж ціле її 

життя, бо ж почала працювати зовсім молодісінькою. 
– І, відверто кажучи, нікому було її замінити, бо старі 

вчителі вже до нічого, а нові до нас не їдуть.
– Але що ж тут дивуватись?! наше село невелике та й 

ще яка ж далечінь до міста!? От молодь і повтікала звідси, 
як і діти самої покійної.

– Чистісінька правда, бо ж хотіла для своїх дітей тіль-
ки кращого. немає з чого чудуватись?! Ліпше в місті на 
чужій гілочці, ніж тут, у нашому задрипаному селі, у сво-
їй кліточці. Я й сама, якби була молодшою, то кудись би 
чкурнула звідси, особливо взимі. 

Жінки поруч тихенько захихотіли:
– Розмріялась! Дивись на неї! От Миколаївна була яка 

грамотна і то нікуди не втекла із села.
– Ой! А що ж вже вона і гарною була!!! та й виглядала 

завжди, як справжня директриса!
І все, про що люди шепотіли поміж собою, було ціл-

ком слушним. Христина Миколаївна була вчителем від 
Бога і собою гарна.

...Коли йшла селом, то було її видно здалеку. Всі зустріч-
ні із захопленням на неї заглядались – беззаперечний ке-
рівник! Висока ставна жінка, гарна, із розумними та про-
никливими сірими очима і пишною зачіскою хвилястого 
русявого волосся, яке із плином часу стало зовсім сивим, 
але залишалося таким же густим, що їй могли позаздрити 
навіть молоді. Завжди її голову прикрашала вміло викладе-
на акуратна копичка волосся, заколота гарними гребінця-
ми, які були її єдиною жіночою слабкістю. Коли вона їздила 
у райвно на наради або в місто до дітей, то все купувала собі 
різнокольорові заколки та защіпки для волосся.

Вона керувала школою до сімдесяти років, крім того, 
викладала українську мову та літературу, а за сумісниц
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твом – російську, вчителі якої чомусь не приживались у 
цьому неперспективному українському селі.

 Приїхала сюди в давні сорокові роки з чоловіком та 
трьома маленькими діточкамипогодками, а з четвертою 
дитиною була при надії, вже тут і народила її, в цьому селі. 
Чоловік працював у колгоспі механізатором тракторної 
бригади, коли у п’ятдесятих набирали «добровольців і не 
тільки» на підняття цілини, він поїхав туди і невдовзі... 
пропав. 

Діти на той час уже були школярами. Виховувала їх 
Христина Миколаївна одна, без чоловіка. З великими 
зусиллями, але успішно «поставила на ноги», вивчила, 
оженила і повидавала заміж. Два сини і дві доньки зараз 
зі своїми сім’ями приїхали до мами на похорон. Остан-
ній син, який народився в цьому селі, був пестунчиком 
у старших і таким залишився й досі. навіть на похорон 
приїхав пізніше, всі вже почали хвилювались, бо це не 
місто, де покійника могли забальзамувати чи покласти в 
холодильник моргу. Це село, тим більше надворі був чер-
вень, спека.

Ховали її на другий день, хоча в селі було заведено, 
щоб покійник у власній хаті був дві ночі. А тут не дотри-
мали давніх звичаїв, бо померла вона від серцевого на-
паду і дуже опухла. Відспівали небіжку. Поминки зроби-
ли під хатою на подвір’ї, де зібралися родина, вчителі зі 
школи, сусіди, правління колишнього колгоспу та сіль-
ський священик.

...на початку її вчителювання школа містилась у ста-
рих панських покоях, переобладнаних під навчальний 
заклад ще з початку радянської влади, яка вперше «під 
радісні овації» прийшла на захід перед війною. Біля шко-
ли була маленька господарська прибудова, яка довгий час 
слугувала домом для її сім’ї. Коли в післявоєнні роки Хрис-
тину призначили керівником, школа виглядала кепсько. 
Переживши війну, панський будинок постарів і частково 
зруйнувався, тож молода директорка мала широке поле 
діяльності, щоб усі ці руїни довести до ладу.
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на службі Божій за покійною отець Михайло, її дав-
ній друг, за віком трохи старший від неї, зі щирим сумом 
у голосі пригадував, що її починанням не було кінця і 
краю, усе щось мудрувала та впроваджувала, залишила за 
собою світлий слід, хоча мала тяжке особисте життя, бо 
піднімати чотирьох дітей – не мед їсти... 

на поминках односельці розповідали різні дрібниці 
з її життя, які їм запам’ятались, а діти та онуки слухали 
і пишались нею, хоча сьогоднішня подія була найсумні-
шою в їхньому житті.

У кінці звично заспівали «Вічная пам’ять», усі знову 
просльозились та розійшлися по своїх закутках. Залиши-
лися тільки рідні, яких було чимало, діти із сім’ями, де 
в кожній було по двоє своїх дітей, деякі з них уже були 
одружені та приїхали зі своїми дружинами, чоловіками та 
маленькими дітьми.

Приголомшені незахищеністю людини перед смер-
тю, вони, як ті вівці без пастуха, никали один поза одним 
подвір’ям, чіплялись якихось дурниць, переставляли з 
місця на місце тарілки, збирали зі столів брудний посуд 
та недоїдки і за цими дріб’язковими справами ховали свій 
біль. Вони не могли взяти до тями найголовнішого – не 
стало їхньої мами. В їхній свідомості не було місця для та-
кої раптової трагічної втрати. У котрий раз повторювали 
ті ж самі розпачливі фрази: 

– смерть підстерегла її зненацька. Вона була зовсім 
здорова та й не стара, а померла в одну мить.

– Ой! І немає на це ніякої ради, хоч як плач та сумуй, 
а вороття до старого не буде. Це як під час буревію, коли 
величезні кремезні дуби раптово ламаються, мов сірники, 
так і вона зламалась.

І знову чулися схлипування та зітхання. 
Люба, найстарша сестра, вирішила, що краще погано 

покерувати і спрямувати все в якесь русло, ніж бути безді-
яльною на цих сумних родинних сходинах: 

– Послухайте, давайте зараз все позабираємо, пере-
ночуємо і завтра підемо до мами на цвинтар. Я пропо-
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ную, щоб до дев’яти днів ми побули в батьківській хаті 
та підготувались до поминок. Діти хай собі завтра їдуть 
по своїх справах, а ми – ні. не знаю, як ви, але я не можу 
зараз їхати додому і залишати мамину душу в хатній са-
моті. Ми так давно не були всі разом. Хоч і гірка наша 
зустріч, але в гурті нам буде легше, та й діти наші й ону-
ки вже скучили один за одним. За ці дні і на городі щось 
зробимо. А потім вирішимо, коли і хто буде приїздити, 
щоб по черзі припильнувати мамине обійстя. не кинемо 
ж на поталу все, що вона зробила за стільки років, прода-
вати також не будемо, бо станемо геть чужими. І грошей 
на цьому не заробимо, і пам’ятку про батьків знищимо. 
А так і ми, і діти наші, та онуки будемо мати куди при-
їздити. Ви згодні зі мною? – не стримуючи сліз, Люба 
голосно заплакала.

Її чоловік, степан, дуже любив дружину, авторитет 
якої в його очах був завжди непохитний. Він умів її при-
ласкати при сторонніх і показати свої почуття, не сором-
лячись, звеличуючи її в очах дітей та рідних, і водночас 
залишався головою родини і не був у стані «підкаблучно-
го» чоловіка. Його думка та рішення майже завжди збі-
гались із її, і навіть, як він чув, коли вона робила дітям 
зауваження, а він був у іншій кімнаті та не знав, у чому 
річ, то приходив та в її підтримку говорив: «І я такої самої 
думки!». Діти знали: як мама щось заперечила, то і в тата 
дозволу ніхто не отримає. 

Він і тут не зрадив свою дружину, обнявши її за плечі, 
мудро прирік: 

– І я такої самої думки, як моя Любця. старість не за 
горами, нам всім уже далеко за сорок, то приїдемо сюди 
разом та посидимо в садку. Щось зробимо гуртом, дітей 
будемо більше родичати, бо, дивись, не раз забувають, 
коли в кого день народження, а що про онуків говорити, 
не будуть і знати свого коріння. Я навіть думаю скласти 
наш родовід і намалювати генеалогічне дерево. 

– А й справді! Ми тепер зовсім рідко бачимось, а діти 
й того менше, все по своїх, як вони кажуть, «тусовках», – 



11

продовжив молодший брат Василь. – Велике місто й від-
стані, велика самотність. немає коли спілкуватись, завжди 
галайкуємо та десь біжимо, а куди – невідомо. Життя ста-
ло занадто мобільним, усе в дикому русі. Дивіться, ось тут, 
у селі, ніхто нікуди не поспішає, і люди мають міцну нер
вову систему. А ми? Збуджені! Лихі на увесь білий світ! А 
найбільше, напевно, на себе, бо ні на що не вистачає часу 
й грошей. А хочеться встигнути скрізь і закупити якнай-
більше, та щоб ліпше, ніж у когось.

– ти маєш рацію. Весь час у тісній чужій людській 
юрбі, немає коли побути з близькими. Усе відкладаємо на 
завтра, а його немає. Є тільки сьогодні! Ми не розуміємо 
того і не цінуємо виділеного нам часу, все копирсаємось, 
обставляємо себе різним непотребом. А настає момент – і 
вже нічого людині не треба, – вів далі степан. – Правиль-
но говорив сьогодні отець Михайло, що дитина входить 
у світ зі стиснутими кулаками, що весь світ – мій, і бути 
йому в моїх руках. А покидає людина його із розкритими 
долонями. Ось дивіться, я нічого із собою не забираю.

– Ох! Шкода нашу маму, навіть не нажилась у своїй 
новій хаті, а стільки ж праці вклала. тут, у нас вдома, так 
гарно! Мені часто сниться, наче я ходжу босий по враніш-
ній росі маминим подвір’ям. Прокидаюсь, а я на дев’ятому 
поверсі, – вів далі Василь. – Я дуже сумую за селом. А коли 
ми тут буваємо? на мамин день народження, Великдень 
і святвечір, і то моя Параска все тягне мене до своїх бать-
ків, а мені хочеться сюди.

– Бо так нечесно, – вступила в перепалку зі своїм чо-
ловіком завжди вперта і непідвладна йому Параня, – я 
також хочу поїхати до своєї родини на свята. Чому до 
моїх тільки на другий день свят, а до тебе завжди на пер-
ший?

– ну то найшла коса на камінь: коса не втне, а камінь 
не подається. Вже вийде на твоє, – гірко відповів Василь. 
– Далі будемо їздити тільки до них, бо нашої мами вже не-
має. Але ж раніше в тебе двоє було, тато, і мама, а моя все 
одна виглядала нас. Як я міг її не уважити? Колись і наші 
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сини одружаться і ти будеш чекати їх на свята, а дружини 
тягнутимуть їх до тещі. Що ти тоді скажеш на це?..

Мирося, молодша за віком від Люби і Василя, з хви-
люванням висловила свою думку:

– Я також за те, щоб зробити тут спільну дачу і приїз-
дити на відпочинок від міської цивілізації та пороху. І мій 
Павлуню давно мріяв про таке, правда?

Вона трошки лукаво подивилася на свого чоловіка, 
найбільшим захопленням якого була рибалка. Для того, 
щоб вмовити його поїхати в село, їй потрібно було доклас-
ти багато зусиль та різних жіночих хитрощів. Зрештою, 
він таки їхав із сім’єю, а потім дорогою до міста говорив:

– Як добре, що ми відвідали маму, і їй допомогли 
щось, і відпочили від міста. Як приємно усамітнитися на 
природі, це щось надзвичайне. 

Він працював начальником великого цеху на вироб-
ництві. А недільного ранку все тікав від дружини на ри-
балку. Це виводило Миросю з рівноваги, і вона йому вслід 
виговорювала:

– Люди в неділю йдуть до церкви, а ти все до води. 
ти мені вже остогид із своєю рибою. Привезеш якихось 
мальків, біля них більше роботи, ніж задоволення їсти, 
лузаєш їх потім, як насіння. А ті твої вудочки – це палиця 
з гачком на одному кінці і дурнем – на другому. 

на що чоловік жартома відповідав: 
– Кохана, моя квіточко золотесенька, я ж так гарнень-

ко полюбив тебе, не бурчи, моя зозулечко.
сміючись, він тихо зачиняв за собою двері, щоб не по-

будити дітей. І їй нічого не залишалось, як телефонувати 
своїй сестрі Любі та йти з нею до церкви чи ще десь. 

Коли вони приїздили в село, Мирося не примушувала 
свого Павлуня, як вона його ніжно називала, до роботи на 
землі. Бо він зовсім не надавався до цього. ненавидів ко-
пирсатись десь у городі, в нього умить псувався настрій. 
Він любив побути наодинці з природою, вийти в сад чи на 
луг, який був за городом, і посидіти там на сонечку, спо-
стерігати за хмарами, побродити і порозмірковувати вдо-



13

сталь. Дружина з нього все кепкувала, як вона говорила 
«дерла лаха», що він інтелігент у першому коліні й виріс 
на міській бруківці. насправді ж усі в родині цінували 
його інтелект. Хоч він був мрійник і романтик, голова в 
нього працювала, як швейцарський годинник. І руки він 
мав золоті, не було такого механізму, який би він не зміг 
відремонтувати. У родинному колі він надавався лише до 
тонких робіт. Коли приїздили в село, він міг допомогти 
жінкам перенести якісь тягарі з городу, але до роботи на 
грядках – зась. теща поважала його, бо в Павловій сім’ї все 
трималося на його потужному фінансовому забезпеченні, 
Миросиній жіночності, відданості і взаємному багаторіч-
ному коханні, яке було видно усім неозброєним оком. 

сестри між собою дуже любились і ліпили докупи сво-
їх чоловіків, як і брати своїх жінок. Із шваграми все було 
легко, а з невістками не завжди, але загалом усі старалися 
родинних глечиків не бити, бо, як кажуть, коли камінь па-
дає на глечик – горе глечику, коли глечик падає на камінь 
– також горе глечику, завжди, завжди горе глечику, і треба 
робити все, щоб він не тріснув і був придатний до пиття. 

Чоловіки не зважали на тимчасові жіночі примхи і 
підтримували між собою не тільки родинні стосунки, а й 
справжні товариські. Вони були, як один міцний кулак. 
Уже дорослі, сиві, можливо, навіть і старі, щоб не обра-
зити маму, на знак згоди з її повчаннями, усміхаючись, 
махали головами.

– Згода в родині – як кам’яний мур! – говорила вона. 
– Дивіться, ось мітла, вся з маленьких прутиків, а така міц-
на, що її не переломиш, бо зв’язана докупи перевеслом, а 
візьми її роз’єднай, то по окремій гілочці переломиш за 
декілька хвилин. так і родина – сильна доти, доки вкупі, 
роз’єднана – то вже не родина. та й горю один не зарадиш, 
і радіти все краще вкупі, ніж наодинці. Діти, тримайтеся 
гурту і своїх дітей привчайте родичатися.

Вони так і робили.
Цього разу Павло виступив на захист села і підтримав 

свою дружину: 
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– там у саду є невеликий потічок. Давайте зробимо за-
гату, вириємо невеликий став та запустимо рибу. Я беру 
на себе відповідальність за цей захід і, на превелику ра-
дість моєї Миросуні, не буду їздити десь на річку, а тільки 
на наш власний став. 

– ну ти даєш! Дивина та й годі! А де ти раніше був із 
цією ідеєю? – запитала Мирося. – Я скільки нервів собі 
з’їла з твоїми рибалками, та мама із радістю б підтрима-
ла тебе.

Вона любила енергійних людей, які прагли щось зро-
бити, навіть у найскладніших умовах, і не скиглили, що 
в них безвихідь чи депресія. Цього слова вона взагалі не 
хотіла ні від кого чути: 

– Дурниці! Повидумували собі хвороби, щоб і за холод-
ну воду не братись! Я розумію, що є душевно хворі люди, 
які не можуть опанувати себе, але ж це не кожен другий. 
Замість того, щоб підпирати кути від неробства та стогна-
ти невідомо чого, треба подивитися на себе в дзеркало: 
руки – є, ноги – є, голова – на місці, при здоров’ї і доброму 
глузді. ну що ще потрібно людині для життя?! Природа 
нас обдарувала двома очима, двома вухами і тільки одним 
язиком, щоб ми більше дивились і слухали, а менше гово-
рили. А то сядуть та й розводять теревені годинами. Ро-
зумна людина не дозволить собі так гаяти час. Я не можу 
спокійно на це дивитись, коли приїжджаю до вас у місто! 
А в транспорті!? Говорять цілу дорогу по телефону та так 
голосно, ну майже кричать. Але найголовніше – про такі 
дурниці, що слухати гидко! та краще б подивились якісь 
журнали чи газети дорогою. Поки молоді, не розуміють, 
що кожна хвилина безцінна. А то починають про депре-
сію!!! та до роботи, і всю депресію, як рукою зніме! За-
грузіть свою голову, стільки ж цікавого навкруги, та спла-
нуйте, що хочете корисного зробити для себе, близьких та 
друзів. І все стане на свої місця. Це від лінощів шукають 
виправдання своїй духовній немочі.

– Ви думаєте, що мені було легко виховувати вас чет-
веро, вчителювати і бути керівником школи, вдома мати 
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невелику господарку та город? Але мене ніхто і ніколи не 
бачив із сльозами, хіба що від щастя за вас. І ви завжди 
були нагодовані і вдягнуті мною. А які ж тоді були важкі 
часи, і згадати страшно. Я все щось шила та перешивала, 
бо ж нічогісінько не було в магазинах.

А ще часто наводила приклади із життя великих лю-
дей і говорила про це з таким одухотвореним лицем, що 
ніхто не смів навіть поворухнутись. Але зате вони на все 
життя запам’ятали, що відомий німецький музикант 
вісімна дцятого сторіччя Людвиг ван Бетховен після важ-
кої хвороби у тридцять два роки, будучи вже відомим 
композитором і музикантом, повністю втратив слух і жив 
одиноко, нічого не чуючи, ні друзів, ні пташок навкруги, 
лише мріяв про велике кохання і писав свої геніальні му-
зичні твори в цілковитій глухоті та у кричущій бідності, 
що було дуже несправедливо щодо нього.

– Його покликання писати велику музику – щедре 
Боже провидіння. І дуже шкода, що помер він зовсім мо-
лодим. Бо в житті вмирає все, навіть сонце і зірки, але по-
тім їхні промені ще довго освітлюють наше життя. так і 
люди повинні залишити за собою гідний спомин, бо Бо-
жий дар дається всім. тільки не кожен це добре бачить, і 
в цьому їхня біда...

Вони не раз нервували, бо їм набридали вічні мамині 
повчання в школі, а потім – вдома. Вчитель у сім’ї – вели-
ке випробування для оточення, їхньої нервової системи на 
міцність, особливо в дорослому віці, коли батькипедагоги 
забувають, що діти вже давно виросли. Але як вода точить 
камінь, так і їхня свідомість закарбувала назавжди все доб
ре, чого мама їх навчала. Потім вони так само наполегливо
занудно виховували своїх дітей, у яких постійні батьківські 
вказівки не раз викликали роздратування. 

...найменший брат Марко відізвався:
– ну ти, Павле, як рідний брат моєї Лесі, їй би також 

кожен день їсти рибу. Але ідея про власний ставок є ціка-
вою. Я думаю, що мама сприйняла б із радістю таку ідею, 
Мирося слушно каже.
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сиділи далі та згадували маму і своє дитинство, їм так 
добре було разом, ніби вони були і не на поминках рідної 
мами. Жінки попритулювались до своїх чоловіків, діти до 
батьків, було любо глянути на цю родину. 

надвечір молоді зі своїми сім’ями захотіли спати під 
шопою на сіні, старші були не проти, бо в хаті задуха. І тим 
більше після похорону не хотілось, щоб діти були в кімнаті, 
де кілька годин тому лежала їхня небіжчицямама. Жінки 
стелили надворі, діти були втішені цим, ні хто не буде на 
них цитькати, щоб вони вже нарешті замовкли і спали, та 
й давно не бачилися разом. назбиралось досить новин... 
У кожного в цій родині було своє життя, яке становило 
невід’ємну частинку їхнього спільного існування, тому що 
вони були нащадками однієї людини, яка всіх любила і 
пестила однаково, в якої не було кращих гірших... 

...Вони працювали родинним гуртом, жінки – біля по-
суду, чоловіки розставляли по звичних кутках меблі. Хата 
була новою і затишною. Христина зводила її одна, вже без 
чоловіка, коли діти були дорослими і одруженими та мог
ли їй допомогти. І тепер у цьому домі вони мали по своїй 
великій кімнаті, де їм вистачало місця, щоб переночувати 
сім’ями, коли приїздили, і не почуватись, як на вокзалі чи 
в гостях.

Кімнати облаштували на свій смак та підтримували 
порядок у своїй частині під час відвідин, і кожного разу, 
коли з’їжджались у село, привозили щось нове – білизну, 
рушники, скатертини, посуд. Хата була обжита, бо їхня 
мама весь час була вдома. тепер треба було думати, як 
наглядати за спільним майном... то була проблема не із 
легких, яка виникла так несподівано. 

У першу ніч майже ніхто із дорослих не спав, спочатку 
сиділи на ґанку, говорили і згадували минуле, потім по-
ступово порозходились по кімнатах. Але який може бути 
сон у батьківській хаті після похорону мами? Зітхання 
чулись по усіх кутках. світло в маминій кімнаті не вими-
кали цілу ніч, скрізь повідчиняли двері та позапалювали 
поминальні свічки, щоб мамина душа літала поміж своїх 
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дітей та онуків і не блудила в темноті. так закомандувала 
Люба, і всі згодились. на серці було так тяжко і маркотно, 
що лежати в цілковитій темряві нікому не хотілося.

...Перед лицем смерті немає хоробрих, усі схиляють 
голови і думають про вічність.

на другий день на світанку всі дорослі були на ногах. 
ті, які спали на сіні, встали пізніше. Завжди голосні діти 
почувалися сиротливо і поводилися без пустувань. Посні-
давши, пішли до мами на цвинтар, а потім вовтузилися 
вдома, кожен шукаючи собі роботу, щоб заповнити ду-
шевну пустку.

...тиждень у батьківській оселі злетів у хатніх клопо-
тах, роботі в саду і на городі. У всіх працювали руки, втом-
лювалось тіло, а серце плакало і боляче стискалось. 

настав поминальний дев’ятий день. Зранку замовили 
службу Божу. До церкви зійшлась хмара народу, опісля 
всі, на чолі зі священиком отцем Михайлом, попрямува-
ли на цвинтар помолитися та провідати маму.

...Минув і цей тяжкий день, назавтра всі мали їхати з 
батьківського дому.

Раніше вони ніколи не чіпали маминих речей. так 
було заведено, що кожен мав свої приватності, в яких ні
хто не шпортався та нічого не вишукував. так само і мама, 
не копирсалася в їхніх шафах і речах, а ще більше не лю-
била зазирати у шпаринку взаємин між дітьми, невістка-
ми чи зятями. Вони всі були її діти, і тому ніхто і ніколи на 
неї не ображався, була делікатною та інтелігентною. І ось 
тепер їм було не зовсім зручно дивитись у мамині речі.

Люба, як старша донька, почала перевіряти мамині 
папери. Уважно переглядаючи, у нижній шухляді пись-
мового столу натрапила на коробку із старими листами, 
почала читати, хотіла дізнатися, від кого вони. то були 
відповіді на мамині запити, коли вона займалась пошука-
ми їхнього батька, де була вичерпна інформація: «за тою 
адресою, що ви питаєте, він вже не проживає, куди вибув 
– невідомо». Ці відповіді спантеличили Любу та розпали-
ли її цікавість:
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– Хм, дивно, а мама весь час говорила, що він за-
гинув!?

серед купи старих листів був новий, написаний негра-
мотно невправною чужою рукою:

«Христино, добрий день! не знаю, чи впізнаєш ти мій 
почерк, це твій чоловік Микола. Пишу тобі листа і наді-
юсь, що він дійде до тебе, може, ти не поміняла адресу. 
Прошу тебе відписати. Мені цікаво, як там діти. Хоч ти, 
напевно, мене і ненавидиш, але не свари – я вже пока-
раний життям, бо лишився на схилі літ однісінький, як 
палець. Жінка померла два роки тому, а наш син сів у 
в’язницю, а невістка після того десь завіялась і тепер я – 
покинутий, хворий, старий і нікому не потрібний. Я та-
кий самотній, що вже більше не годен цього витримати. 
Я пам’ятаю, як ти мене просила повернутись додому, до 
дітей, але на мене напав якийсь шал, і я закохався в неї, 
і була вона тоді мені миліша всіх на білому світі, і я дуже 
жалкую за нею. Але я просив би, щоб ти мені простила і 
щоб діти приїхали та забрали мене доживати вік із тобою. 
Чекаю відповіді. Микола».

Під листом стояла дата місячної давності. Люба були 
шокована цим відкриттям. Згадала, як недавно приїздила 
допомагати мамі поратись із городом, то була вона не у 
зовсім гарному настрої, але пояснила це неприємностями 
на роботі.

– Овва! Оце так оказія! тільки цей лист і пережи-
вання призвели її до смерті, – зойкнула Люба, від цього її 
кинуло в піт, а потім від нервового збудження вона поча-
ла тремтіти, уявляючи, як мама сиділа за цим столом і чи-
тала цей злощасний лист, а пізніше за цим же столом і по-
мерла, можливо, розмірковуючи над відповіддю їхньому 
батькові. Мамине серце не витримало душевних тортур, і 
вона, зовсім не хотячи, залишила цю проблему на них.

Усі вже порозлягались по кімнатах, а Люба, заскочена 
та схвильована знайденим, досліджувала далі листи в ма-
миній шухляді. І натрапила на її старий лист, пожовклий 
від часу, який було адресовано їхньому батькові, але на 
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конверті стояв штемпель, що «адресат вибув», і лист по-
вернувся на їхню домашню адресу. Витягла лист, і він ввів 
у родинну таємницю, про яку Люба ніколи б не могла і по-
думати. Мама писала своїм каліграфічним почерком різкі 
слова, яких діти ніколи не чули з її уст.

«Миколо! Я розумію, що тебе спіткала любов і тобі 
зать марило очі, але не будь вже ти останнім паскудником 
і згадай, як я, молода вчителька, приїхала на роботу, а ти 
був сам із трьома маленькими дітьми і хворою жінкою. 
Хто тобі поміг у той час з усім? тільки я, та й заміж за тебе 
пішла, бо шкода було дивитись, як ти з ними мучишся, і 
зі села твого переїхала на пусте місце, бо хотіла, щоб діти 
знали, що в них є рідна мама, а не слухали потім дурниць 
із чорних людських пельок, як підростуть, і щоб не трав-
мувати їх. Я виросла в багатодітній сім’ї і знаю, що таке 
плече близької людини поряд. Якби мої всі не загинули 
на війні, то хіба б я приїхала сюди в таку далечину на за-
хід? Але я знала, що тут немає такого голоду, як у нас на 
півдні, тому згодилась. та якби знання, що попаду в таку 
халепу із тобою, то краще б просилась на роботу на Пів-
нічний полюс. Май совість! Приїзди додому! Діти весь 
час питаються за тобою, а я говорю, що ти десь пропав чи 
загинув. Може, гріх так говорити, але мені було б легше 
жити на білому світі, знаючи, що тебе немає в живих, кра-
ще б тебе дійсно роздавив на смерть твій комбайн. Якщо 
не повернешся зараз, виховаю всіх дітей сама, і народже-
ного мною і приведених на світ твоєю Марійкою. Вона, 
бідна, напевно, на тому світі перевертається, коли бачить, 
з якою твариною дітей на світ пустила, але май на ува-
зі, як залишишся там, ти для мене і дітей вмер назавжди. 
Як повернешся зараз – прощу і ніколи не викажу ні при 
якій сварці, але в серце своє ніколи вже не впущу і образи 
не забуду, поки буду жити. Маєш місяць часу на роздуми. 
Христина».

Уже була північ, а Люба все перебирала папери та лис-
ти, але більше нічого цікавого не знайшла. Конверта від 
останнього листа батька зі зворотною адресою не було. 
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Відкриття було шокуючим, Люба не знала, що з ним ро-
бити, чи порушувати стабільність у сім’ї та родинах, чи ні. 
сиділа за столом, а сльози текли з очей такі рясні, ніби й в 
очі хтось насипав солі. Гарячі, вони обпікали її щоки, а вона 
їх навіть не витирала – було надзвичайно шкода маму. 

серце стискалося від розуміння того, як їй було важко 
все життя нести у своїй душі тяжкий камінь його зради 
і ніколи не показати цього ні за яких обставин, говори-
ти завжди з повагою про їхнього батька, який виявився 
останнім волоцюгою. Вона і заміж більше не вийшла, 
вид но, зовсім розчарувалась у чоловіках, хоча в неї і часу 
не було на відпочинок та якісь залицяння – вдома чет-
веро дітей, а на роботі – ціла школа, якою вона горіла до 
останнього дня. Маму ніколи не турбувало серце, і зараз її 
раптову смерть Люба «списала» тільки на його домагання 
повернення додому. Вирішила, що завтра до всіх доведе 
цю приголомшливу новину.

Люба не спала цілу ніч, не могла. Зранку, коли зібра-
лися в кухні за столом тільки дорослі зі своїми сім’ями, а 
внуки і правнуки були на подвір’ї, вона набралася сміли-
вості та почала:

– Ви тільки не хвилюйтеся, але я маю щось дуже важ-
ливе повідомити вам усім!

немає більш магічних слів, як організувати паніку або 
навести на всіх страх, це попросити таким сумним замо-
гильним голосом зберігати спокій. Усі враз замовкли, і 
запанувала мертва тиша. на Любі не було лиця, така вона 
була бліда і стривожена:

– Поперше, наш тато живий і неушкоджений, по
друге, ми не є рідні діти нашої мами, а тільки татові. 
спільно вони мали лише Марка.

Її слова мали паралізуючу дію, всі дивилися на неї не-
розуміючим поглядом і чекали продовження. Люба витягла 
листи, спочатку тата з проханням повернутись, а потім – ма-
мин із словесним «благословенням» їхнього блудного тата. 

...Додому їхали знервовані та збуджені. Мали два похо-
рони нараз: один справжній – мамин, а інший моральний 
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– татів. Він для них вмер вдруге. І ця духовна втрата була 
навіть болючішою, ніж фізична втрата мами. Домовили-
ся зібратись у селі перед поминальним сороковим днем, 
а до того час від часу навідуватись у село і приглядати за 
хатою й городом по черзі, як кому вийде. Питання про по-
вернення батька залишили відкритим, ніхто не знав, що 
робити із «воскреслим татом», тим більше не було кон-
верта з його адресою. 



Люба

ЧАстинА 2
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Значно легше знайти помилку, ніж істину.

Гете

…тридцять п’ять років тому.
– не квапся любити і не поспішай вірити. не забувай, 

що обманюють не лише словами, а й ділами, і цей обман 
ще шкідливіший, – ці мамині навчання не виходили в неї 
з голови.

Але було вже пізно: вона помилилась, полюбила і 
повірила. 

...Вона закінчила восьмий клас і вступила в технікум 
легкої промисловості. Мама відвозила її в місто здавати 
документи. Оскільки Люба була відмінницею, зарахували 
її на навчання без вступних іспитів. 

– Дитино моя, ти ж знаєш, як ми важко живемо, на одну 
мою зарплату всі п’ятеро. А зараз ти відчуєш себе студент-
кою, дорослою, будеш мати свою стипендію. От і мені легше 
буде. А пізніше, дасть Бог, вступиш в інститут. Із твоєю муд-
рою головою ти повинна мати вищу освіту. на світі є тільки 
одне благо – знання, і одне тільки зло – неуцтво. Любцю, я 
хочу, щоб ти добре це пам’ятала. Доцю, я в тебе вірю! ти ж 
моя розумниця і опора. Я знаю, що спочатку буде складно, 
бо тут все для тебе нове. Але потім ти звикнеш. Щоб навчи-
тися плавати, треба тонути і побути в екстремальних умо-
вах. ти зумієш і випливеш, от побачиш! Я впевнена в цьому! 
Будь рішучою і наполегливою. Запам’ятай, у кожній справі 
із самого початку працюй на свій авторитет, а потім уже він 
буде працювати на тебе, так і зараз у навчанні.

...трохи пізніше Люба лежала на гуртожитському 
ліжку і гірко плакала на самоті. Їй було сумно за домом і 



24

шкільними друзями, з якими вона хотіла закінчити шко-
лу, піти на випускний вечір, а потім уже роз’їхатися вчи-
тись. Але мама вирішила інакше, і вона почувалася по-
кинутою дитиною, завчасно відлученою від сім’ї. Їй ішов 
лише п’ятнадцятий рік, бо вона швидше пішла у школу. І 
ось тепер залишилась одна в цьому великому і незнайо-
мому місті, де була чужою і зовсім зайвою в галайкуватій 
юрбі людей, які снували широкими вулицями і малень-
кими провулками, серед яких не було жодного знайомого 
обличчя.

Дівчата, які поселилися в її кімнаті, були подругами з 
одного районного містечка і тримались купи. До Люби їм 
не було ніякого діла, вони мали свої інтереси і, крім того, 
між собою її зверхньо «охрестили» селючкою, а себе вва-
жали «містечковими дівками». тож вона не мала з ким 
навіть словом перекинутись. Люба ледь відбула практику 
перед навчанням.

З радістю дочекалася першого вересня. З цього часу 
в неї почалося нове і цікаве життя. Вона любила і вміла 
вчитись – легко і без зайвих зусиль. І тепер одногрупни-
ки не тільки говорили з нею, а й шукали її прихильності. 
Любу призначили старостою групи, а потім і старостою 
потоку. Після місяця навчань і отримання першої стипен-
дії із тремтячим від хвилювання серцем вона поїхала на-
відатись у село. Дорога була нелегкою – годину електрич-
кою до району, а потім ще годину труситись у маленькому 
автобусі препаскудною польовою дорогою. Але вона їхала 
додому... І цим сказано все, щасливішої людини не було в 
усьому світі!!!

Піднесена і схвильована переступила батьківський по-
ріг. Мама готувала вечерю, а сестра і брати сиділи за сто-
лом в очікуванні. У них було так заведено, що тільки коли 
перед кожним стоятиме їжа, вони разом приступають до 
вечері чи обіду, навіть хлопці, які б голодні не були, чекали 
з нетерпінням, коли до столу сядуть дівчата і обов’язково 
мама. такий гарний звичай був у їхній сім’ї, і порушували 
його лише у разі хвороби або коли хтось був поза домом.
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Мама аж скрикнула від несподіванки, а хлопці і Миро-
ся кинулись Любі на шию:

– Любасю, дитино моя солодка, як добре, що ти при-
їхала і якраз до столу, давай швиденько переодягайся, по-
мий руки і йди вечеряти, а потім усе нам розповіси.

Мама швидко накинула їжу в Любину тарілку і задо-
волена сіла до вечері.

...Пізніше таких радісних приїздів було безліч, але 
Люба вже не сумувала за селом і шкільними товаришами, 
бо їхнє місце в її житті зайняли зовсім інші люди. Вона 
дорослішала.

на світі все колись буває вперше, так і в неї... на друго-
му курсі дівоче серце заполонило палке кохання, і тепер 
вона навідувалася додому щораз рідше і рідше. 

Її захоплення було глибоким і всепоглинаючим, але 
зовсім неправильним – вона закохалась у свого педагога, 
який викладав у неї креслення. Це був гарний молодий 
чоловік, і все в нього було прекрасне. Мав він лише «один 
невеличкий недолік» – був одружений і мав двох синів. 
Любі стискало серце, коли він переступав поріг аудиторії. 
Щоб він звернув на неї увагу, вона була готова вилізти із 
шкіри, старалась із дисципліни, яку викладав, бути най-
кращою студенткою.

Що тільки не робить із людиною кохання! Вона була 
невтомною і вчилась та вчилась – недосипаючи ночі, але 
зранку вставала така свіжа і натхненна, що сусідки по кім-
наті нічого не розуміли та дивувались її працелюбству. Їй 
хотілося співати від радості та йти на навчання, мало не 
підстрибуючи, як легковажне дівчисько, у надії побачити 
його в коридорах технікуму або у викладацькій, коли вона 
буде відносити журнал відвідувань своєї групи, або іще 
ліпше – бути присутній на його парі і слухати його голос, 
який звучав для неї, як найблагозвучніша симфонія. Чути 
і бачити його – то був верх блаженства для її закоханого 
і схвильованого серця!!! Щоразу, коли він усміхнено та 
привітно вітався з нею в коридорі, її душа злітала високо 
в небеса і серце завмирало від хвилювання. 
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Плинув час... на третьому курсі Любу, як успішну 
студенткувідмінницю, взяли на півставки лаборанткою 
на кафедру креслення та нарисної геометрії. нарешті 
здійснилась її мрія! Вона буде працювати поруч із ним! 
Хай на короткий час, їй більше і не потрібно, але це все ж 
краще, ніж один раз на тиждень побачити його на лекціях 
чи випадково десь зустріти.

так, як вона задивлялася на нього, так само із непри-
хованим коханням дивилися на неї хлопцістуденти, але 
до них вона була сліпа. 

на неї неможливо було не звернути уваги – висока, 
спортивної статури, красива «чорноволоска» із велики-
ми очима, темними, як стиглі вишні. Коли вона хвилюва-
лась, однаково від радощів чи тривоги, її очі ставали ще 
темніші, майже чорні, і затягалися блискучою вологою 
пеленою, і в ту хвилину були сповнені млості. У таку мить 
у них було важко дивитись, і хто туди заглянув – топився 
в глибокій криниці її погляду і... пропадав.

...Минув час, і сталося те, про що Люба мріяла довги-
ми ночами в убогій студентській кімнаті, обставленій різ-
ними дешевими дурничками та обклеєній несимпатич-
ними простенькими шпалерами, на яких біля ліжок та 
тумбочок рябіли вирізки й плакати з фотографіями відо-
мих співаків та артистів. тільки біля її ліжка було майже 
пусто і в стіну забито лише два цвяшки, на яких почесне 
місце займав календар та розклад лекцій. Фотографія її 
кохання була в неї в душі. І розмір цього знімка був над-
звичайно великий – він заполонив усе її єство.

...Був новорічний вечір, який викладачі святкували ра-
зом із студентами. В аудиторіях накрили невеликі столи, 
а танці були в актовому залі. Це був перший новорічний 
вечір, коли Люба не поїхала додому, а залишилась у місті 
зустрічати новий рік зі своєю групою. Вона була старшо-
курсницею, тим більше уже працювала. 

на другий день після цієї вечірки Люба захворіла  
і лежала в ліжку з температурою. Фізично почувалася пас-
кудно, але морально – літала у спогадах і солодких мріях, 
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душа її співала. Вона із заплющеними очима згадувала, як 
учора з ним танцювала, а потім він провів її до гуртожит-
ку, і вони цілувались у парку на якійсь засніженій лавці, і 
вона не відчувала холоду, хоча була в тоненьких капроно-
вих панчішках і зовсім благеньких чобітках, сиділа в нього 
на колінах, носом заривалась у його шарф, вдихала запах 
його парфумів, а серце її калатало і майже вискакувало із 
грудей від хвилювання, що так швидко все сталось. Це був 
перший чоловік, з яким вона посправжньому цілувалась. 
Від цього під серце підходила якась невідома хвиля, і по-
тім, відбившись від нього, йшла із нервовим тремом по 
цілому тілу. У ту хвилину Люба була готова на все, щоб 
він їй не запропонував. Але він, крім досить промовистих 
поцілунків у губи, не робив ні яких кроків, а лише гойдав її 
на руках, як велику чорнооку ляльку, красиву і не зіпсуту, 
але надзвичайно закохану.

Коли вони танцювали вальс, і він водив її у швидко-
му ритмі по святково прибраній та освітленій залі, вона 
відчула себе героїнею роману Льва толстого – ніжною і 
трепетною наташею Ростовою на її першому балу в чудо-
вому танці з князем Болконським. Любі було так солодко 
кружляти, що вона від задоволення зажмурила очі й уяв-
ляла себе в довгій вечірній сукні, а була вбрана в деше-
веньку суконку, яку мама перешила їй із своєї. Але черво-
ний колір їй так пасував, що вона і в ній була красунею із 
палаючими щоками і губами. Вона вся горіла коханням 
до нього, і це було видно неозброєним оком. Згодом Люба 
зрозуміла, коли людина закохана і дивиться іншій в об-
личчя, вона не бачить її вбрання, а лише очі, губи, відчу-
ває її подих та збуджувальний запах партнера, захопли-
вий аромат своєї любовної здобичі. Жінки (в якому б віці 
вони не були) вбираються таки для оточуючих жінок... а 
роздягаються, як це негарно та вульгарно звучить, усе ж 
таки для чоловіків.

А далі – все покотилось, закрутилось у пристрасному 
вирі шалу та кохання. Їй було лише вісімнадцять, а йому 
– за тридцять, коли після десятилітнього подружнього 
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життя досить часто починається криза стосунків. І він 
незчувся, як закохався в це чорнооке дівча, і не міг себе 
пересилити та відкинути свої почуття кудись на задвірки 
свого сумління. Вона заполонила його душу, і він почав 
шукати привід, як би з нею усамітнитись…

тиждень після святкування новорічного вечора вона 
відхворіла і відлежала в гуртожитку, водночас складаючи 
іспити зимової сесії. Більша кількість заліків та іспитів у 
неї вже були зараховані автоматом, тож їй треба було до-
складати всього декілька. Ледь оклигавши від простуди, 
вона поїхала додому на Різдвяні свята. Мама завжди готу-
валася до святої вечері, і дівчата допомагали їй ліпити ва-
реники, готувати кутю, смажити пампушки. Хлопці ж, як 
сильна стать, розтирали в макітрі мак, носили воду, дрова 
і виконували всі забаганки жіноцтва, щоб швидше піти на 
свої важливі різдвяні справи – колядувати.

Мама товаришувала із сім’єю сільського священика 
отця Михайла і закривала очі на постійні вказівки зверху 
«заборонити школярам брати участь у різдвяних верте-
пах». Вона все відписувалась – «ужито заходів, встанов-
лено чергування біля церкви і в центрі села». Але хто б 
там пильнував у селі різдвяні святкування?! Вона сама че-
кала на ці дні і залюбки готувала вечерю, а на другий день 
із задоволенням йшла в гості до родини пароха.

того року Люба приїхала додому майже перед святве-
чором, і мама втішилась, що нарешті вся сім’я вкупі, але 
вигляд старшої доньки їй зовсім не сподобався:

– Доцю, ти зле виглядаєш, зблідла та схудла від хво-
роби. Дуже добре, що зараз свята, а потім канікули, я тебе 
трохи відгодую дома. 

Для всіх Різдвяні свята злетіли, як один день, лише 
для Люби вони вперше за життя здалися вічністю. Їй було 
вже не до витерпу сидіти вдома, їсти пампушки та кутю, 
вона прагла якнайшвидше залишити батьківський дім та 
йти назустріч своєму коханню! Ледь дочекалася закінчен-
ня канікул. Мама раз у раз запитально на неї поглядала, 
бачивши замріяний погляд, зрозуміла, звідки вітер віє:
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– Любцю, а чи ти часом не закохалась, дитино моя?
Люба вмить спалахнула, ніби її лице підпалили сірни-

ком, та опустила очі:
– Мам, ну що ти! 
Але маму провести було важко. За свій багаторічний 

досвід учителювання вона вивчила людей настільки, що 
читала їх, як книги, і зараз не могла обманутися у своїй 
дорослій дитині, бо була чудовим психологом: 

– Любцю, ану іди, сідай біля мене. Поговоримо трохи, 
як колись. Я відчуваю, що ти маєш багато чого мені роз-
повісти.

І почала делікатний, але детальний допит. І Любі ні-
чого не залишалось, як розповісти мамі всю правду, ви-
пустивши лише факт проводів додому та цілування. У неї 
язик не повернувся сказати мамі про таке, бо для мами і 
цього було задосить. 

Вона аж скрикнула:
– Ой лишенько моє! Дитино моя солодка, та це ж ве-

ликий гріх! Залиш його! І думати про нього не смій, а 
не те, щоб зустрічатись. Я тобі забороняю!!! Хочеш об-
ражайся, а хочеш ні. Будеш мати своїх дітей, тоді ти мене 
зрозумієш. ти знаєш, що людина в розпалі такої при-
страсті не відає того, що робить, геть губить розум! Вона, 
як зомбована, і не відповідає за себе і цим калічить своє 
життя та й інших людей також. Я це знаю точно. Дитино 
моя, отямся та тікай від нього чимдуж, бо в одну мить на-
твориш такого, що набагато днів тобі вистачить каятись, 
а людям осуджувати твій вчинок. Господи! та де ж він 
взявся на нашу голову?! Хоч би ти швидше вже скінчила 
своє навчання. 

З того дня мама загубила спокій від Любиного захо-
плення. тривога за неї давала себе взнаки: вдень її не чі-
палась ніяка робота і все йшло наперекосяк, а вночі – тікав 
сон. Думала про Любу, на яку вона покладала такі великі 
надії, а згадувала своє життя і важко зітхала, бо було від 
чого... А як спала, то все снились якісь дурниці, від яких 
вона пробуджувалась і знову не могла сту ли ти ока.
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Люба також поїхала на навчання з настроєм, збитим 
до мінусової позначки, розуміючи, що залишила маму в 
«холодному поту» від своєї любові. Відтепер її душу точи-
ло постійне сумління, але вона намагалася не згадувати 
мамині настанови, бо серце чинило опір цим заборонам і 
хотіло тільки любові.

Як це не парадоксально, але немає на білому світі та-
кої сили, яка б могла заборонити кохання, крадене воно 
чи вільне. Воно або є, або його немає, і коли людина зако-
хана, то вона має ним перехворіти, щоб піти на одужання 
і визначитись зі своїми почуттями, чи вони справжні, а чи 
надумані і просякнуті нещирістю. 

…Вона вчилась останній семестр, готувалась до захис-
ту та із задоволенням вибрала його керівником своєї дип
ломної роботи. назар, так звали викладача, був взаємно 
радий. Ця чорноока красуня перевернула його життя, і не 
один раз приходила до нього у сни. Він так крутився на 
ліжку, що навіть дружина зауважила його неспокій і спи-
тала, що його мордує ночами.

Якби тільки вона знала його думки, то й сама б більше 
вже не спала. Він мріяв про Любу та її кохання. Вони біль-
ше не зустрічались і не цілувались, лише ходили спільни-
ми коридорами і шукали зайвий привід, про щоб запита-
ти одне одного, тільки б почути голос і заглянути в очі та 
відчути взаємність, і йти далі кожен по своїх справах, ніби 
нічого не сталось. Але після цього в душі кожного розли-
валась тепла хвиля ніжності та любові.

Минав час, і що довше вони не давали вихід своїм емо-
ціям, то швидше хвиля кохання перероджувалась у шторм 
і отот мала перейти в цунамі. У Люби до всього пропав на-
стрій. Єдине, що ще приносило їй радість, – це навчання 
і написання дипломної роботи. Коли вона приходила до 
нього на консультацію, то вони обоє дивились на її крес-
лення, а бачили зовсім не те, що потрібно, і крадькома за-
глядали одне одному в очі та мовчки говорили поглядом 
про своє приховане, а вголос відповідали на звичні для 
всіх запитання. 
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Уже майже весною назар осмілився і запросив її в гос-
ті до свого шкільного товариша. Люба, не роздумуючи, 
дала ствердну відповідь і з нетерпінням очікувала момен-
ту зустрічі. 

У цьому домі їх зустріла привітна молода подружня 
пара. Після гостини господарі їх залишили і поїхали до 
батьків, у яких гостювала їхня дитина, і мали повернути-
ся наступного дня. Любі було так незручно, коли сергій 
із наталкою залишали їх у своєму домі, що вона стояла 
геть червона і їй здавалось, що вся кров, яка є в її судинах, 
приплила до лиця і мало не пирсне зі шкіри. назар так 
само почувався некомфортно і полегшено зітхнув, коли 
господарі нарешті зачинили за собою двері:

– Дівчинко моя, ну не хвилюйся ти так! Мені й самому 
ніяково, я тебе розумію. Я хочу, щоб ти знала, я ніколи не 
користувався такими послугами своїх друзів, просто я вже 
не можу жити без тебе. Я так тебе кохаю, що мені здається, я 
геть здурів від своїх почуттів. ну йди до мене, моя крихітко, 
– і почав її ніжно гладити по палаючих щоках і легенько ці-
лувати в шию, губи. Що довше він її цілував, то більше впев-
нювався, що це саме та жінка, якої він так довго прагнув. 

Вона пристрасно відповідала на його поцілунки, і вони 
були солодшими у стократ, ніж ті, що довгими холодними 
ночами їй снились в одинокому гуртожитському ліжку. 

Вони тремтіли, як у пропасниці, і йшли до ліжка, 
швидко скидаючи на підлогу ковдри та одночасно зніма-
ючи одяг одне одному, кидаючи все без розбору в одну 
купу і лягаючи на чужі простирадла. У них не було часу 
думати, що тільки сьогодні хтось на них спав і, можливо, 
вони не зовсім чисті, їм все було байдуже. нарешті вони 
разом у своєму сховку і можуть належати одне одному без 
ніяких перешкод! 

Він нею швидко оволодів, вона скрикнула від болю… 
Він був першим і вимріяним її чоловіком, її великим ко-
ханням, бажала, щоб він належав тільки їй.

Після цього були десятки наступних зустрічей. тепер 
він домовився із знайомим, який працював адміністра-
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тором невеличкого готелю від аеропорту, де ночували 
пасажири або пілоти з чужих міст, які відпочивали після 
рейсу і чекали свого наступного вильоту. там вони були в 
цілковитій безпеці і без перешкод мали повноцінне жит-
тя коханців. 

таке крадене кохання тривало майже два роки. За той 
час Люба захистила диплом, вступила на вечірнє відді-
лення в інститут і пішла працювати технологом на неве-
личке швейне виробництво. ніхто і не підозрював, що ця 
молода і красива дівчина веде подвійне життя: на людях 
– скромна, виважена і делікатна, а там, у чужих кімнатах, 
– розкута, пристрасна і солодка коханка.

З плином часу її почала пригнічувати ця принизлива 
ситуація. Вона дедалі частіше замислювалась, а чи доб
ре вона діє? не буде ж вона все життя в коханках?! на-
скільки їй була мила готельна кімната спочатку, де він був 
тільки її, настільки згодом ця тісна площа нагадувала їй 
в’язницю. Вимушено обмежений життєвий простір для її 
кохання вже був замалий – вони ніде не могли вийти ра-
зом, щоб випадково не зустрітись із знайомими, а їй так 
хотілося піти із ним до театру чи на якусь виставку, або 
навіть просто походити по місту. Все це було недоступно.

Однокурсниці одна за одною виходили заміж і запро-
шували її бути дружкою, але вона всім відмовляла, по-
чувалася брудною біля нареченої, вбраної в білосніжну 
весільну сукню. Від розпачу їй хотілось плакати, бо вона 
також хотіла вийти за нього заміж, але, на жаль, у неї була 
одна дорога, яка вела її у глухий кут. Вона не порушувала 
з ним розмови про те, що їй наболіло, частково із гонору, 
бо вважала, що ініціатива має йти від нього, але більше 
тому, що знала – чинить недобре. І це постійно її мучило. 
Вона подумки виправдовувала себе, бо кохала його, ло-
вила кожну мить спілкування з ним і вважала це щастям, 
добре усвідомлюючи, що цього всетаки замало. 

назар і не думав вносити якісь корективи у своє осо-
бисте життя та їхні стосунки. Його цілком влаштовували 
побачення з молодою пасією двічі на тиждень і життя в 
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сім’ї, в якій криза середнього віку легко минула завдяки ін-
тенсивній терапії молодої і вродливої коханки. Він був вті-
шений своєю родиною: сини ходили до школи і пишалися 
своїм татом, дружина кожного дня чекала його з роботи і 
милувалась ним та щиро шкодувала, що він прийшов та-
кий втомлений. І лише Люба, вагома частина любовного 
трикутника, була незадоволена, тримала це глибоко у сво-
їй душі і зневажала себе щораз більше і більше.

Вона втомилася говорити неправду мамі, напівправду 
– сестрі Миросі, з якою завжди була щирою і відвертою. 
Їй було соромно зізнатись, яке вона має приниження, коли 
після роботи, замість того, щоб бути в інституті на лекції чи 
відпочивати у своєму гуртожитку, вона йде в готель і огля-
дається навколо, щоб її ніхто не побачив. Чи на вулиці дощ 
чи сніг, її дорога протоптана в тому ж керунку у визначені 
дні – вівторок і четвер, коли він нібито має вечірні лекції та 
консультації. А потім після побачення він пішки йде додо-
му, бо живе близенько від готелю, а вона майже годину їде 
переповненим тролейбусом в інший кінець міста. 

Люба почала втомлюватись від такої любові, коли, 
розніжившись, пригрівшись біля нього, повинна встава-
ти з теплого ліжка на холод, бо в готелі їм було виділено 
лише дві години і не більше. Їй було кривдно і хотілося 
плакати, коли вона йшла одинока темними і холодни-
ми вулицями до свого гуртожитку та зі страху сахалась 
від кожного зустрічного перехожого, здригалась і майже 
бігла, коли чула якісь кроки за собою. Від цього їй було 
гидко і щораз частіше переслідувало таке відчуття, ніби 
їй наплювали в душу.

Але сталось іще гірше – вона завагітніла. Люба не зна-
ла, як реагувати на це: плакати чи радіти. Усе залежало 
від назара. Якщо він прийме цю звістку з радістю і ви-
рішить нарешті щось змінити в їхніх стосунках, то вона 
буде щасливою мамою. Якщо він негативно поставиться 
до цієї важливої звістки, то вона залишиться нещасною 
покриткою, яких було досить до неї, життя, яких описано 
у творах багатьох класиків. Але для себе вона вирішила 
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залишити цю дитину в будьякому разі, яка б реакція в 
нього не була… 

...Після чергової зустрічі та палкого кохання Люба по-
чала здалеку. Вона, як усі жінки, боялася сказати прямо 
про свою вагітність, ніби вона її навіяла собі одноосібно, 
а не отримала як подарунок від спільних з чоловіком лю-
бовних дій.

– назаре, а як би ти поставився до того, щоб я народи-
ла тобі дитинку? – майже пошепки ніжно спитала вона. 

Його дрімоту як рукою зняло: 
– Про яку дитину ти говориш? Я вже маю синів, і мені 

не потрібно більше ніякої дитини, тим більше з тобою. ти 
що жартуєш?

– ні! – відповіла вже твердо Люба. – Я не жартую, але 
я таки вагітна і термін уже майже два місяці. 

– Любо, а чого ти чекаєш? Чому ти зразу не сказала мені 
і не пішла робити аборт? Гроші я б тобі дав терміново. Про 
дитину я нічого не хочу ні чути, ні знати. Я зі сім’ї не піду 
і не збираюся робити кривди своїм дітям. так що ти свою 
проблему вирішуй швидко і не тягни, бо потім буде великий 
термін і ніхто не візьметься за аборт. Я завтра принесу гроші 
тобі на роботу і хочу, щоб ти до кінця тижня все зробила.

Її найбільше вразили слова «свою проблему», наче це 
була не його дитина.

назар говорив енергійно, розмахуючи руками, і в ньо-
му не залишилося нічого світлого і теплого від того чо-
ловіка, яким він був годину тому, коли вони зустрілись у 
цьому готельному номері. Люба побачила його справж-
нього – егоїстасамця, закоханого тільки в себе. Вона шко-
дувала, що не провела такий тест на «вошивість», коли ще 
не була вагітною. Яка вона була сліпа і дурна! наскільки 
була права її мама… 

Вона пішла у ванну кімнату, де залишила свій одяг, і 
через декілька хвилин назар почув, як голосно і зі скри-
пом зачинилися вхідні двері.

– ну і йди собі під три чорти! Давно вже треба було 
припинити цей зв’язок, – із досадою сплюнув він.
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наступного дня після обіду він прийшов під її роботу, 
але на прохідній йому сказали, що на зміні Люби немає. 
Відтоді він більше її не турбував і не знав, що з нею ста-
лось. Його життя увійшло у звичну колію – робота, дім, 
робота...

А тим часом Люба поїхала до Миросі і висповідалась 
їй. Вони сиділи в маленькій темнуватій кімнаті, не ввімк
нувши світла, і все говорили й говорили... 

Люба залишилася ночувати в Миросі. Уже засинаючи, 
сказала:

– Як добре, що ти в мене є!
...світло від ілюмінації з будинку напроти падало на 

вузьке гуртожитське студентське ліжко, на якому, тісно 
притулившись, спали дві рідні сестри, обличчя їхні були 
спокійні й надзвичайно красиві.

на другий день Люба відпросилася з роботи, поїхала в 
село та щиросердно все розповіла мамі. Хто, як не мама, 
зрозуміє свою дитину. Вона навіть не сподівалась на таку 
реакцію – мама була напрочуд м’якою:

– Дитино моя, ну що я маю на це сказати?! Від мого 
крику нічого не зміниться. Що ми будем зараз сваритись 
і завчасно робити собі дурну славу? Я знала, що цим усе 
скінчиться. Зараз він тебе поставив на коліна, і в цій ситу-
ації думати про швидке щастя – марна справа. Як кажуть, 
коли б кізка не скакала, то і ніжки б не зламала. Я перед-
чувала, що так буде, але надіялась, що ти з ним розста-
нешся швидше. Шкода, що ти його не залишила, поки ще 
не була в тяжі. Щоб ти знала, завжди за солодкими ноча-
ми приходять гіркі дні, але робити аборт я тобі не раджу 
і не дозволю себе калічити. тобі не п’ятнадцять років, що 
ти завагітніла школяркою. ти доросла особа, працюєш, 
сама себе утримуєш і вправі народити від кого хочеш, з 
чоловіком чи без, це вже твоє особисте рішення. скажу 
відверто, я не є щаслива від твоєї звістки і дуже стурбо-
вана цим, але морально я вже підготувалась і єдине, що 
мені буде неприємно, – це чути розмови в селі, що я вчи-
телька і не виховала вас так, як слід. З брудної води ще 
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ніхто чистим не вийшов, знаю, що розмов буде і буде... 
Але якось переживемо! не до в’язниці ж ти попала, що 
треба стидатись. Єва і та з гріхом була, а що вже нам, прос
тим смертним говорити?! Мені жаль тебе і себе також, бо 
ти ж пам’ятаєш, скільки розмов я мала з тобою з приводу 
цього негідника. Але не буду точити тебе, як іржа мидни-
цю, тобі зараз не можна хвилюватись. треба подумати, як 
зробити, щоб якнайдовше ніхто нічого не знав. А там піз-
ніше Бог скерує все у своє русло, якось воно буде. Ще не 
було такої ситуації, з якої не було б виходу. І вагітним на 
все життя також іще ніхто не залишився – всі в результаті 
когось народили. так і ти народиш! на все свій час і місце. 
А взагалі – поплач перед Богом і посмійся перед людьми.

Люба не сподівалась, що мама так мирно прийме її 
сумну правду і зрозуміє. Після маминих щирих слів усі 
її жалі знайшли вихід у сльозах, і вона плакала навзрид, 
потребуючи ласки і теплоти рідної людини. А мама все 
гладила її по голові, притуливши до себе, погойдувала, як 
колись у дитинстві, і крадькома змахувала свої сльози, що 
також рясно текли із сумних очей. Біль дочки був її болем, 
який вона пропускала через своє терпляче материнське 
серце.

на декілька днів Люба залишилася вдома, потім на ви-
хідні приїхала Мирося, і вони втрьох обговорили цю ситу-
ацію ще раз і остаточно вирішили про це нікому більше 
не говорити, навіть хлопцям. Хоча вагітність від людських 
очей заховати не вдавалося ще нікому, але вони не хотіли 
такою новиною передчасно «когось ощасливлювати».

Місяць злітав за місяцем. Люба стала на облік у лікаря 
в міській поліклініці, почувалася добре і нікому на роботі 
не говорила про свій цікавий стан, поки нічого не було 
видно. на вихідні разом із Миросею їздили до мами, жит-
тя йшло своєю чергою. Про назара не згадували, ніби він 
помер, але для Люби він справді відійшов у небуття. Він 
не знайшов часу побачити її і поцікавитись її станом. Це 
була підла зрада з його боку. Як вона помилилась у ньому! 
Він виявився боягузом і нікчемою. Вона не хотіла про це 
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думати і нервуватись, але зрозуміти – не могла ніяк. Як 
після стількох гарних миттєвостей кохання, обговорення 
всіх новин та проблем запала повна тиша? ніби її ніколи 
і не було в його житті. В ній поступово завмерло кохан-
ня до нього, залишились тільки образа і зневага. І навіть 
якщо б зараз він прийшов до неї і перепросив, вона б йому 
вже не пробачила.

Ішов п’ятий місяць вагітності і третій місяць, як вони 
не бачились. Дитина вже ворушилась, живота ще не було 
видно, але через якийсь місяць все таємне мало стати яв-
ним. Люба думками вже була в майбутньому, планувала, 
як у своїй гуртожитській кімнаті, де за щасливим збігом 
обставин вона вже проживала одна, поставить маленьке 
ліжечко. Вона розрахувала кожен сантиметр куцої дер-
жавної площі і подумки десятки разів розставляла на нові 
місця дитячий візочок, ліжечко та невеличкий столик для 
складання пеленок та повзунків. Зважаючи на забобони, 
наперед нічого не купували, хоча був суцільний дефіцит 
дитячих товарів: як щось потрапляло на прилавки мага-
зинів, то все розміталось в одну мить. сестри вирішили, 
що як народиться дитина, тоді все придбають, слава Богу, 
є кому допомогти. Мирося часто приходила її відвідати, і 
вони вже не переймалися тим, що дитина, яка народить-
ся, буде безбатченком. Вони вже чекали її. 

Але не все сталось, як гадалось...
Була осінь, і Василя після закінчення училища призва-

ли в армію. на проводи зібралися друзі, приїхали Люба і 
Мирося. Мама лагодила на стіл і плакала, бо тепер Василь 
був найбільшим її помічником. Поки дівчата жили в міс-
ті, приїздили час від часу, а Марко закінчував школу, на 
Василеві трималася мамина господарка, та й у школі він 
вів уроки малювання та креслення. Закінчив педагогічне 
училище, але не пройшов за конкурсом в інститут. ніде 
не їхав на роботу, бо знав, що буде призиватись в армію, 
також не хотів залишати маму.

Марко із заздрістю дивився на старшого брата, який 
через декілька днів стане солдатом... 
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Після гучних проводів залишили сплакану маму вдома 
і поїхали в районний призивний пункт, де Люба і Мирося 
попрощались із братом і повернулись у місто. Чи Люба 
щось підняла, чи скочила з високої платформи електрич-
ки, але вночі почувалася недобре і зранку пішла до ліка-
ря. та терміново дала їй скерування в лікарню і сказала, 
що в неї відійшла плацента і щоб Люба не жартувала, бо 
справа дуже серйозна.

Цей мудрий діагноз для медично неграмотної моло-
дої жінки був незрозумілим набором слів. Люба поїхала 
за Миросею і уже вдвох вони прийшли в обласну лікар-
ню, де через декілька годин Люба народила дитя, яке 
було непридатне до життя. Це був хлопчик. У той час ще 
не було ніяких боксів чи інкубаторів для недоношених ді-
тей. Люба зридалась, бо пологи були важкі і болючі, хоча 
народила і зовсім маленьке дитя, а потім у неї прибуло до 
грудей молоко, і вона вся горіла в температурі. 

той тиждень був одним із найгірших в її житті. Їй було 
шкода себе, свого синочка, але вона мала досить часу для 
роздумів і просила прощення: «Господи, порятуй мою 
грішну душу, якщо вона в мене є».

тепер, коли вона заспокоїлась із фактом свого одино-
кого материнства і мріяла про гарне майбутнє зі своєю ди-
тиною, Бог не дав їй можливості відчути це щастя. Люба 
картала себе і шукала причину втрати дитини в тому, що 
вона була зачата у гріху. Зараз, переживши власне най-
більше горе, вона вмить подорослішала і проаналізувала, 
наскільки була не права, що хотіла відібрати тата у двох 
дітей і не думала про них, а тільки про себе. Вона відчула, 
як негідно чинила, і каялась, що не переборола в собі по-
чуття і мало не зіпсувала життя невинної ні в чому жінки, 
яка була його дружиною. Але назарові пробачити не мо-
гла. Він повинен був розстатись із нею інакше. Як саме? 
Вона не знала, але хоча би поцікавився нею…

...Минуло тридцять п’ять років. І тепер, після смерті 
мами, вона згадала в деталях цей прикрий випадок із сво-
го життя і подумала: 
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– А чи маю я право так різко засуджувати свого батька, 
коли й сама ледь не позбавила чужих дітей їхнього тата? 
Мені тоді і в голову не приходило, що діти назара будуть 
сумувати за ним, та й дружина за своїм чоловіком також. 

Події минулого проходили в Любиній голові, як швид-
кісне кіно. 

...Мирося не залишала її і приходила щодня в лікар-
ню. Через тиждень Любу виписали, і в неї почався новий 
етап життя. Доля зіграла з нею жорстокий жарт, коли 
вона найменше на це чекала, – підступно відібрала в неї 
дитину. Але одразу надала суворий урок на все майбутнє 
життя. Вона зрозуміла, що нерозважливість у почуттях – 
сходинка до загибелі. Вона безпечно віддала свою цноту 
випробуванням, а що отримала взамін? За урочистими 
днями неправедного краденого кохання настала гірка 
розплата. Вона стала зрілою жінкою, ледь не втративши 
репутацію порядної людини та повагу оточуючих. Бо мало 
знайшлось би людей, які б були на її боці. Факт народжен-
ня дитини без чоловіка ніколи не викликав схвалення. 
тепер, хоча і пізно, але вона затямила, що слід зберігати 
честь і направляти свої почуття у правильне житейське 
русло, вміло керувати ними. 

Після лікарні Люба поїхала до мами.
Життя тривало.
...Була пізня осінь. на роботу до Люби прийшла проф-

спілкова путівка, яка була майже протермінована. До зи-
мової сесії в інституті було ще далеко, і вона дозволила 
собі поїхати відпочити на Кавказ. Це була перша в її житті 
далека подорож. там вона познайомилась із степаном, 
який виявився її єдиним земляком у великій групі турис-
тів різних національностей з усіх усюд союзу. Це була її 
справжня доля, яку вона знайшла далеко від дому. най-
дивніше, що він жив у її місті і працював в управлінні лег-
кої промисловості, проживав із батьками недалеко від її 
гуртожитку. Це ж треба було так далеко поїхати, щоб зу-
стріти майже сусіда, який став вірним супутником на все 
життя. Після цієї поїздки вони вже не розставались... 
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Шляхи Господа дивні і невідомі... Через рік вони одру-
жились, з часом народили двох дітей. 

Потім минали довгі роки сімейного життя. Мама ні-
коли в розмовах не згадала прикрий дошлюбний випадок 
із життя дочки, як і Мирося, ніби його ніколи і не було. 
Люба була вдячна своїм близьким за їхню ґречність і за 
те, що вони ніколи не зробили їй боляче, повернувши її у 
спогади про негарне минуле.

тепер, після смерті мами, Люба відчула себе дитиною
сиротою, яка потребувала підтримки і допомоги у вирі-
шенні важливих питань. 

немає безвідраднішої пустелі, ніж життя без друзів та 
людей, які тебе люблять. Вони примножують блага і по-
легшують болі. Люба була сумною від горя, але щасли-
вою, що біля неї був щирий друг, який завжди її зрозуміє, 
допоможе і пожаліє, – її вірний люблячий чоловік.

наближався сороковий день після маминої смерті... 



Василь

ЧАстинА 3
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Не бійся ворогів – у гіршому випадку 
вони можуть тебе вбити.
Не бійся друзів – у гіршому випадку 
вони можуть тебе зрадити. 
Бійся байдужих – вони не вбивають 
і не зраджують, 
але тільки з їхньої мовчазної згоди 
існують на землі зрада і вбивство. 

Еберхард

Давно він так не сперечався зі своєю дружиною, як піс-
ля трагічних подій, що сталися в його родині. Під’їжджали 
до міста набундючені і мовчазні. Достатню дозу словесної 
жовчі вони встигли вихлюпнути одне одному ще на по-
чатку подорожі.

– Оце так новина, хоч стій, хоч падай! твій тато просто 
старий блудливий козел! Це ж треба так! Ціле життя спав 
на чужих подушках, а тепер – на тобі, захотів додому, до 
жінки. Де літо літував, хай там і зимує! – почала Параня 
свою злосну тираду, тількино він завів машину і від’їхав 
від подвір’я.

Василь навіть пригальмував:
– Ану замовкни, поки я тебе не викинув з машини. ти 

що, зглузду з’їхала!!! Що це тебе так раптом прорвало? 
то сиділа в хаті мовчки, як води в рот набрала, а то роз-
рипілась?! Знаєш, я був би найщасливішим чоловіком на 
цілому світі, якби я одружився з тобою і ти була німа, а я 
сліпий, щоб тебе не бачити.

Хоча, відверто кажучи, він і сам був сердитий, що рап-
том виявилася така «цінна знахідка», як зниклий більш 
ніж тридцять років тому тато. 
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Василь ще не встиг осмислити та прийняти цю дику 
правду за реальність, не знав, як на неї правильно реагу-
вати. Але дозволити Парані кричати, що їй заманеться, 
– це вже зась.

Людина сама собі може сказати: «Ой, що я наробив, 
який же я дурний!». 

Але коли хтось їй зробить зауваження на ту ж саму 
дію і назве його навіть м’якше, ніж він сам, скажімо, не-
мудрим, то це вже буде образа гонору, що викличе в неї 
шквал обурення, бо дурнем тебе назвав хтось інший. так 
і він не міг дозволити дружині, з якою прожив удвічі дов
ший час, ніж колись зі своїм татом, називати того «ста-
рим цапом».

Для Василя було вже забагато цих новин. спочат-
ку – раптова мамина смерть. Він ледве пережив ті важ-
кі дев’ять днів. А потім – несподівана звістка про татове  
існування. справжній дурдом!!!

А Параня далі правила своєї:
– А як ти це собі уявляєш? ти хіба знаєш, чи він здо-

ровий, а чи хворий? Отак привезете свого таточка, а по-
тім нам всім постійно їзди до нього в село, провідуй і 
пильнуй, щоб він там не гигнув. та чого це я раптом маю 
бавити чужого старого хлопа, до якого не маю зовсім ні-
якісіньких почуттів? Що він мені якась рідня?! Чи я його 
знала, як ми одружувались? Чи він тобі щось допоміг у 
житті? Чого це ви маєте дати йому все готове, до чого він 
не доклав ніяких зусиль? І хай собі господарює та щасли-
во живе в чужих розкошах! Може, і спати його покладеш 
на наше ліжко!? ну, розумію, якби ще мама його забрала 
до себе! та ви його й не пам’ятаєте зовсім! Бідна мама! 
Це через нього вона пішла спати до Бога! Вона, справді, 
була чудовою людиною. Ми з нею стільки років були ра-
зом. І на свята їздили, і вона до нас. От я розумію мама. 
Це справжня родина, і її смерть – велика втрата для нас! 
тим більше, вона завжди давала сама собі раду, з нею 
ніколи не було ніяких проблем, ще й нам допомагала. 
А тут! ну що будемо з ним робити? ти собі як хочеш, а я 
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не збираюсь за ним ходити. Я маю своїх старих батьків. 
І так весь час обділяла їх увагою, бо пильнувала тільки 
твою родину.

Параня говорила все це на таких високих нотах, що 
Василь ледве перебив її злосну арію: 

– то що ти мені порадиш? Знати, що мій старий тато 
десь є одинокий і хворий, а собі спокійно жити, їсти і 
пити!? Я ж не черствий якийсь мерзотник! Припинимо 
цю пусту балачку, бо до нічого доброго не договоримося, 
всеодно немає його адреси. Де будемо шукати його? Хіба 
чекати, що він знов напише листа. ти ж бачила, Люба все 
перерила, але не знайшла конверт з адресою. 

...Коли Люба зачитала надибані нею листи, то їхній 
зміст не викликав захоплення та великої радості ні в кого. 
Від такої несподіванки вони були здивовані, збентежені, 
а найбільше стурбовані – бо це накладало на них нову 
відповідальність і вносило суттєві зміни в їхній життєвий 
коловорот. Їхній побут і родинні взаємостосунки давно 
устоялись. І тепер отак ні з сього ні з того звідкись забира-
ти тата, старого приблуду, як його назвала «люб’язна» не
вістка Параня, – це був великий головний біль для всіх. 

Зізнатись, Василь також не відчув шаленого щастя від 
цієї звістки, але називати свого тата таким брудним словом 
він не дозволить нікому... І тут почалося... Параня викидала 
такі аргументи, на які Василь, завжди виважений і спокій-
ний, як удав, не міг зразу дати відповідь. Він мовчав. А Па-
раня не вгавала, лементувала і лементувала, аж поки Василь 
не гримнув руками по керму і не крикнув на неї. Це був най-
дієвіший спосіб припинити її верескливий монолог.

І тут, як на гріх, перед самим капотом їхнього новень-
кого «Опеля» з польової дороги їм напереріз вискочив 
старий драндулет, горбатий «Запорожець», і Василеві 
мало що залишалось до того, щоб не рознести вщент цю 
паскудну доісторичну шкарабанку. Параня голосно йой-
кнула і з цієї хвилі мовчала, як миша в коморі у старому 
чоботі, і не заважала чоловікові спокійно вести машину. 
Вони образились одне на одного, кожен вважав, що прав-
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да на його боці. Потім на своїй ліричній хвилі подумки 
вони доводили аргументи своєму опонентові, який сидів 
поруч у машині і був лихий на весь білий світ, а найбільше 
на свого сусіда по сидінню.

Василь був знервований. У цій дорожній ситуації був 
винен водій тієї машини, але у випадку аварії це вже б не 
мало ніякого значення. Їхній новенький сірий «Опель» 
ще пахнув у салоні заводською фарбою. Василь тільки й 
встиг наїздити на ньому всього нічого – один раз із сім’єю 
на південь і назад та трохи по області, до мами, а ще в 
гості до друзів. тепер поїздки для них були як забавки. 
Після голосного, як трактор, «Москвича» звук двигуна 
цієї нової машини був ніби приємний шурхіт камінців 
на морі, коли на них надходить більша хвиля... Машина 
мала м’який хід і мало не заколисувала свою запишану 
господиню Параню, коли та їхала з чоловіком десь на гос-
тину. В сьогоднішній подорожі до сну і відпочинку їй було 
так далеко, як від землі до неба.

...Приїхали додому, почалися будні. Але відтоді Васи-
леве життя змінило своє забарвлення, він ні до чого не мав 
настрою і раптом відчув, що після смерті мами морально 
постарів. Зовнішньо він залишився таким же гарним і 
привабливим чоловіком, за яким жінки з його кафедри 
неодноразово зітхали і потайки мріяли, та й студентки 
також між собою давали йому відмінну характеристику, 
озираючись на красивого викладача. Але на роботі він був 
зовсім «не по тій частині», у нього було суворе табу – під-
тримувати стосунки з жінкамиколегами тільки виробни-
чі. Коли на кафедрі збиралися за чаркою з приводу свят 
чи днів народжень, то всі розсідалися поряд своїх симпа-
тій і мило щебетали, бо багато хто з них мав між собою 
стосунки тісніші, ніж виробничі. Вони не раз кпинили з 
Василя, що він такий неприступний і що його врода про-
падає надаремно в яскравому жіночому квітнику. на це 
він віджартовувався:

– не можна дати всім всього, тому що всіх багато, а 
всього мало.
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Поза роботою він намагався викроїти час для себе, бо в 
нього також було дуже давнє кохання, але далеко за меж-
ами університету і дому. тому він і терпів свою вредну Па-
раню, що роками мав захоплення на боці. З тією жінкою 
він бачився рідко. Оксана була заміжньою. Але найгірше 
було те, що проживала вона за містом, і організувати з нею 
побачення було справою нелегкою. Але що не зробиш для 
кохання! Василь вигадував тисячу причин для відлучення 
із дому і за всі свої хитрощі та переживання мав солодку 
сатисфакцію – побачення із коханою жінкою. Він зустрів 
її у відрядженні понад десять років тому і після того в них 
зав’язався довготривалий роман, який не міг закінчитись 
їхнім з’єднанням, бо на це було безліч важливих причин. 
Про його серйозне захоплення знали тільки Люба і Миро-
ся, які не вітали це, але і не відмовляли, бо кожен сам собі 
король у своєму королівстві.

Родина Василя і Парані для всіх була милою і міцною, 
але в ній, як і в усіх інших, були свої підводні течії, рифи 
та дрейфуючі айсберги, про які знали тільки найближчі.

...Понад тридцять років тому ранньою весною Василь 
повернувся з армії. У нього було досить часу, щоб під-
готуватись до вступу в університет і не мати причин для 
хвилювання. Він мав значні переваги перед іншими: не-
великий трудовий стаж, гарні оцінки в атестаті з училища 
та армія за спиною. Це було гарантією для його вдалого 
вступу.

...Літом він уже був студентом.
Христина не могла натішитись, що всі її діти вирва-

лись із села і майже влаштовані. Коли вчителі зі школи чи 
сусіди питали, як справи, вона, пишаючись, говорила: 

 – слава Богу, двоє вже вивчились. Люба після інсти-
туту працює технологом. та й заміж вийшла, я задоволена 
зятем, бо бачу, що живуть молодята душа в душу. Добре, 
що ніхто їм не заважає. Мають у гуртожитку кімнатку, не-
величку, але свою. Ви ж знаєте, яке це щастя.

І справді, на той складний час це було великим ве-
зінням. Піти десь на квартиру було просто нереально, 
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ніхто не здавав у найм ніякої житлової площі. А як хтось 
випадково і знаходив собі квартиру, то платив за неї ве-
ликі гроші. А тут молоде подружжя мало своє окреме 
гніздечко. Це було недосяжною мрією кожної молодої 
сім’ї того часу.

І додавала:
– Мирося закінчує навчання, а восени маємо весілля 

– виходить заміж за свого Павлуня. Я вже хочу, що б вони 
одружились, дуже він добрий і такий молодий, а вже ви-
соку посаду займає. А тепер і Василько вступив в універ-
ситет. Залишається тільки Марко. Він торік не пройшов 
за конкурсом і пішов працювати до Павла на підприєм-
сто, живе в заводському гуртожитку. Я така щаслива, що 
вони вже кожен на своїй дорозі та на власному хлібі. Ще 
трохи і дочекаюсь онуків. 

… Василь вчився з Паранею в одній групі. Вони були зем-
ляками і через те, що жили в сусідніх кімнатах гуртожитку, 
часто їздили додому в одній електричці, а потім на кінцевій 
зупинці роз’їжджались автобусами в різних напрямках до 
своїх сіл. Ці подорожі їх зблизили, хоча стосунки в них були 
не раз дивні: вони ніби й зустрічались, а ніби й ні. Попри 
це, наприкінці першого курсу Параня стала частою гостею 
у його студентському ліжку. Він був видним парубком серед 
одногрупників, які прийшли на навчання зразу після шко-
ли, а він після армії – змужнілий і серйозний хлопець. Па-
раня вчепилася в нього, мов залізними обценьками, і вже 
не відпускала зі своїх міцних та палких обіймів. Вона мала 
в собі щось таке, що постійно спонукала його до активних 
любовних військових дій. Як великий стратег, спочатку під-
пускала Василя близенько до себе і була ласкавою пухнас-
тою кішкою, а потім різко давала йому можливість побути 
наодинці в холодній самоті, але не надовго, щоб раптово 
хтось не встиг зайняти нагріте нею місце. Коли відчувала, 
що він скучив за її теплом і ласками, прихильно поверта-
лась, доводячи, що вона для нього – найбажаніша. І знову 
в них була любовна ідилія. Параня весь час була поряд із 
ним, як його власна тінь. Він ішов за нею, а вона від нього, 
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а потім він від неї, а вона – вмить за ним. такою вредною 
причепою вона й залишилась.

незважаючи на її впертющий і складний характер, на 
другому курсі вони вже вели в гуртожитку спільне госпо-
дарство. Параня, як справжня дружина, щоночі спала з 
ним на одному ліжку, а його сусід по кімнаті переселився 
до своєї коханої дівчини на інший поверх.

Узагалі в їхньому гуртожитку між хлопцями та дівча-
тами були вільні стосунки. студенти, які жили в місті зі 
своїми батьками, заздрили гуртожитським, бо там був, 
м’яко кажучи, великий любовний полігон. Хлопці, мов 
відважні та зухвалі десантники, захоплювали територію 
за територією – нові серця і тіла. А потім, після перена-
сичення, залишали швидко завойовані ліжкомісця і 
йшли далі, міняючи дислокацію в пошуках чогось кра-
щого. Досить часто коханкиполонянки були покинуті в 
гірких сльозах і розпачі, а дехто і з прибутком у вигляді 
байстрюченят, бо не знали, від кого з’явилося на світ нове 
життя. А як завойовники визнавали плоди своєї праці, 
то справляли гучні студентські весілля. серед молоді по-
стійно велась боротьба за чиюсь прихильність і спальні 
місця в чужих ліжках. Вони так спішили любитись, ніби 
збиралися завтра вмирати. недоторканими залишалися 
дівчатапершокурсниці, і то тільки до першої сесії, та зо-
всім негарні. Про них хлопці жартували: 

– ну ні! Я не можу, я так багато не вип’ю! 
І всі розуміли, що ця дівчина приречена на самот

ність. 
студентське життя було веселим! Особливо в понеді-

лок, коли всі привозили зі села величезні торби з харчами 
і заставляли ними великі металеві скрині, які були прива-
рені до вікон із надвору і в зимову пору слугували їм холо-
дильниками. До п’ятниці інтенсивність гулянок спадала, 
бо всі переходили на голодний пайок.

Василь був постійним і не міняв своєї партнерки. на-
прикінці другого курсу Параня завагітніла, а літом вони 
одружились. У середині навчального року на третьому 
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курсі вона народила сина, взяла академку і поїхала до 
своїх батьків. Василь розривався між навчанням, сім’єю 
та родиною. З часом він знайшов роботу і після лекцій 
працював та утримував своє сімейство. наступного року 
Параня поновила навчання, і він допоміг їй скласти ек-
стерном усі іспити. Закінчили університет вони в одній 
групі. Вона вчилася гірше, ніж Василь, але під час скла-
дання іспитів та заліків її постійно супроводжувало вели-
ке щастя. Він з неї сміявся: 

– ти маєш облудний вигляд ангела з ніжним голос
ком, яким купуєш прихильність викладачів, але вони не 
знають, який у тобі сидить рішучий і впертий дідько.

Характер мала прехитрющий і такий пробивний, що в 
кожній ситуації знала, з якого боку відчиняються двері, в 
які їй треба увійти, і визначала навіть швидкість, з якою 
це треба зробити. Поспілкувавшись із нею, кожен подумки 
робив висновки, що вона зуміла б навіть поміж дощ пройти 
і вийти сухою. Василь тішився за неї, що вона була везун-
чиком у всьому. Але водночас не любив у ній вигодянські 
риси, вести боротьбу з якими – що безуспішно змагатися 
з вітряками. Це в неї було вроджене, тому цілковитому 
викоріненню не надавалось. З роками Василь із цим дав 
собі на спокій і лише час від часу проводив певні виховні 
години, коли був із нею наодинці. намагався це зробити у 
спосіб, щоб якнайменше її ранити чи зачепити за живе, бо 
знав, що потім гріха не оберешся. Вона на довгий час наду-
валась і мовчала. Але дивним було те, що вона могла тиж-
день із ним не говорити, не спати в одному ліжку, а тільки 
наставала хвилина, що треба було їй щось вирішити з ним, 
вона в ту ж мить щебетала, ніби нічого й не сталось, і між 
ними був мир і спокій увесь попередній час.

Василь махнув рукою на її витребеньки і нервувався з 
цього приводу щораз менше.

Після закінчення університету Параня пішла працювати 
в науководослідний інститут, де її досить швидко з інже-
нерської посади перевели на вищу. У тому ж інституті вона 
виросла до старшого наукового працівника і лише після того, 
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як стала начальником відділу, дозволила собі піти в декрет-
ну відпустку з другою дитиною, знову народивши сина.

Василь також зробив непогану кар’єру – вступив в 
аспірантуру. Потім залишився на кафедрі викладати, за-
хистився. І все було в нього ніби і добре, бо квартиру ку-
пили і машину поміняли, але не було затишку в сімейних 
стосунках. Вони і не сварились, але Параня час від часу 
була така їдка, що за ці короткі моменти її нестерпності та 
вредності він забував усе добре, що було між ними до цієї 
хвилі, інколи йому хотілося кинути все та піти з дому під 
три чорти. З віком таке бувало щораз частіше. 

Для морального задоволення та підняття життєвого 
тонусу Василь любив зустрітися на нейтральній території 
зі своїми сестрами, випити кавусі з коньячком і пригости-
ти їх чимось смачненьким. Після таких здибанок у нього 
наче виростали крила та відкривалося друге дихання, і він 
приходив додому, як освячений. сестри впливали на ньо-
го позитивно, повертали загублений душевний спокій та 
розраджували його, як і він їх. Часом до них під’єднувався 
Марко, але тоді бесіди мали цілком інший характер, бо 
троє старших зосереджували свою увагу на меншому. 
Коли вони поверталися додому з гарним настроєм і пові-
домляли своїм близьким, що були десь на каві в тісному 
родинному колі, то в кожній сім’ї була своя специфічна 
реакція на цю подію.

Любин степан незмінно говорив так:
– Я вам заздрю білою заздрістю. Це велике щастя мати 

рідних братів та сестер і так любитися між собою, як ви 
(він був одинак). Любцю, дуже добре, що ти пішла з ними 
та відігрілась душею. 

Миросин Павлуню її ревнував і бурчав: 
– ти так довго була! ну про що можна говорити? ти ж 

тільки вчора цілий вечір спілкувалась із ними по телефону…
Параня незмінно говорила з єхидненьким смішком: 
– ну що, сестри попестили тебе і пожаліли?
Леся була безвредна і добродушна, завжди тішилася 

за Марка:
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– ну й слава Богу, що ви побули разом, бо ж найрідніші.
…Параня любила Любу і Миросю, але якоюсь своєю 

любов’ю. Вона завжди з ними змагалася. У неї все мало 
бути найкраще – і в хаті, і на роботі, і в її гардеробі. Це 
змагання було негласним, невловимим, але для себе 
вона знала точно, коли і в чому вона перемогла, і від цьо-
го мала величезне задоволення. У родинному колі вона 
зайвий раз не показувала свої гострі зубки, а особливо 
Миросі і Любі, які мали найвищий та непохитний авто-
ритет в її Василя. Парані не хотілось, щоб чоловік при-
садив її та поставив у незручне становище перед всіма. 
Велика родина спонукала кожного вести себе відповід-
но, бо неправий завжди залишався в меншості. І їй не 
хотілося бути тією приниженою вигнанницею навіть на 
короткий термін. 

А загалом усі чоловіки в родині швидко гасили будьякі 
сварки чи сперечання і миттєво присікали жіночий бунт 
і вредність, утримували спокійний баланс та рівноправ’я 
на великому родинному кораблі. Мама завжди їх у цьому 
підтримувала. 

У родині Люба була найбільшим островом доброти, 
прихильності та взаємодопомоги. Вона обшивала всіх від 
малого до великого і не було в її експериментальному цеху 
нової моделі одягу, яку б вона не запропонувала невісткам 
чи їхнім сім’ям. на відміну від рідної Павлової сестри, яка 
працювала в центральному комісійному магазині. 

Колись це було золоте дно для працюючих у ньому і 
місце постійого відвідування для простих смертних у по-
шуках светра чи суконки якогось веселого кольору та ці-
кавого фасону. на державних торговельних прилавках, 
окрім темнокоричневого або бруднозеленого кольору, 
важко було зауважити щось яскравіше, що спонукало б до 
доброго настрою та оптимістичного життя. Коли хтось із 
родини приходив до Павлової сестри Ірини, то якби він 
низько не схиляв перед нею голову з проханням продати 
щось краще, як тоді казали «зпід прилавка», завжди чув, 
як вона з підробним жалем відповідала:
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– ну що ти, я б із радістю, але нічого немає. Може, ко-
лись, іншим разом.

Хоча вона та її сім’я були завжди вбрані в речі з цьо-
го комісійного і виглядали порівняно з усіма «на ...ять », 
але родичам Ірина нічого не продавала. У неї не вистачало 
совісті загнути своїм близьким за просту різнокольорову 
закордонну шматину таку позахмарну ціну, яку вона «пра-
вила» чужим людям, і цим збагачувала свій гаманець.

Родичі ж із надією придбати гарну річ приходили до неї 
вдруге, втретє, вчетверте, а тоді в розпачі плювали на всю 
цю комісійну торгівлю, включаючи близьку родичку, і йшли 
до Люби. Кравчині її цеху вже знали розміри всіх «родичів 
гарбузових» і з радістю шили такі речі, яких не було в мага-
зинах і в яких людина почувалася людиною, а не злидарем.

Може, через це, а чи з причини гарного Любиного ха-
рактеру, але до неї тягнулися всі. навіть вредна Параня, 
яка вважала, що Люба варта її уваги, і намагалася бути 
максимально витриманою перед нею.

У той день, коли Люба крізь сльози читала батьківські 
листи, Параня не посміла і рота відкрити, щоб перечити 
чи виставити себе перед родиною в поганому світлі, зате в 
машині вона висповідала Василя, як хотіла. 

...Минув тиждень після повернення всіх у місто. Був 
будень, але Василь не працював. Час складання іспитів за-
кінчився, усе, що він мав відчитати заочникам, він їм дав, 
і в нього було декілька вільних днів. трохи пізніше почи-
налася його невдала відпустка. Їхати далеко від дому не 
виходило, бо Параня йшла у відпустку на декілька тижнів 
пізніше від нього, а сорок днів від смерті мами припадали 
якраз на половину його відпустки. тож із сім’єю він міг 
поїхати хіба що ненадовго десь поблизу. А ще він мріяв 
викроїти час і поїхати до Оксани, з якою також давно не 
бачився, зважаючи на родинні перипетії. 

Василь зателефонував до сестри:
– Любасю, привіт! Як ти? 
– та нічого, потихеньку тягну лямку, але на душі так 

тоскно, що хочеться вити. не виходять у мене із голови 
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мама і тато. серце так ниє, що годі спати і дихати. У суботу 
поїду із степаном у село, не хочеш під’їхати? 

– ні, я маю деякі плани. А як ти сьогодні з часом? не 
хочеш піти зі мною на каву, бо в мене так само кепський 
настрій і такий нуд бере, що не до витримання. Я сьогодні 
не працюю.

– ну добре, Васильку! Я вийду швидше з роботи і зу-
стрінемося в нашій кав’ярні в четвертій. тобі підходить? 

– ні, до четвертої я від суму помру, та й потім Параня 
прийде з роботи, вона хотіла десь під’їхати і просила, щоб 
я був із нею на машині.

– тоді раніше! ти шефова там чи ні? – благально
наказово запитав Василь.

– ну добре, вирвусь на обід і більше не повернусь. О 
другій влаштує тебе? – миролюбиво спитала Люба.

– сестричко моя злота, я сьогодні ставлю тобі смач-
ний обід та й ще з коньячком. ти втішена? Мені до вечора 
якраз усе пройде і зможу сісти за кермо та відвезти мою 
«королеву» по її справах.

Час пролетів швиденько. Коли Люба прийшла в їхнє 
улюблене кафе, Василь уже чекав на неї і завчасно замо-
вив обід. Їхній стіл обслужили миттєво, бо вони були час-
тими гостями цієї затишної кав’ярні в центрі міста.

Перекусивши, сиділи мовчки. Люба попивала конья
чок із кавою, а Василь – каву із коньячком, де доза була 
значно меншою. Але навіть це мовчання було красно-
мовним родинним спілкуванням. Вони дивились одне 
одному в очі і чекали моменту, коли наситяться кавою 
і почнуть говорити. Василь любив, коли сестра була 
трошки «під шафе», тоді він міг поділитись із нею се-
кретами, навіть інтимного характеру. Він не стидався 
говорити з нею про такі речі, бо вона була йому най-
ближчим другом по духу і найріднішою людиною по 
крові. Перед нею він міг відкрити своє серце і розповіс
ти, не приховуючи, найбільші свої таємниці, які мов на-
вмисне так і просилися назовні з темних куточків його 
збентеженої душі.
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– Любо, не знаю, чи не богохульствую часом, що так 
кажу, але сьогодні мені хочеться перед тобою майже спо-
відатись. У мене стільки всього нашарувалось на душі, що 
й не знаю, як усе це розвію. Добре, що ти в мене є, хоч 
трохи розрадиш. недавно я зі своїми хлопцями на роботі 
сидів при чарці, то розповідав про тебе. Всі заздрили, бо 
ні в кого немає такої суперової сестри, як ти.

– нуну! Дивись не перехвали,– сміючись, сказала 
Люба, але очі мала зовсім сумні.

– Хотів тобі пожалітись, але бачу, що будемо плакати 
вдвох... У мене зараз наступив складний період із Пара-
нею, а тут ще мама і тато надали турботи. ну мама по-
мерла. А що будемо робити з татом? Ми з Паранею так 
сварилися в машині, як їхали із села, що мало не попали в 
аварію. Вона верещала, ніби її підрізали, що не хоче, щоб 
ми забирали тата. А що ти думаєш з цього приводу? 

– Думаю, що вона дурепа! Поперше, це не її справа і 
не її тато, то хай вона свої поради не дає. А подруге, треба 
його якось розшукувати, десь писати. тільки подумаємо, 
куди маємо написати. Але спочатку відбудемо сорок днів 
за мамою, а тоді займемося татом.

– Добре. слухай, Любцю, порадь мені щось, бо я геть 
заплутався у своєму житті. Якийсь у мене повний неком-
форт у сім’ї. не знаю, як тобі добре сказати, я зараз біля 
Парані почуваюся так, ніби я старий дід. Мені цілком бай-
дуже, куди вона йде, з ким і чого, аби тільки не примушу-
вала мене йти разом з нею. А ще, сором сказати, не хочу 
її, в мене цілком пропав до неї апетит. Думаю про Окса-
ну, кохаюсь із Паранею, а уявляю ту. не знаю, як бути?! А 
найбільше боюсь хвилин, коли вона мене нервує так, як 
оце недавно, коли ми повертались із села. У такі хвилини 
я починаю її ненавидіти. Я колись читав, що зпоміж усіх 
об’єктів ненависті найбільш ненависніший – колись коха-
на жінка. Я страшусь наперед, що не зможу перебороти у 
своїй душі цієї злості на неї. 

– Ой! ти вже трохи перебираєш через край. ну посвари-
лись ви, поверещала вона якісь дурниці, то постав її на місце 
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та крикни на неї врештірешт. Але оце збирати всі образи до-
купи і тримати їх у душі – пусте. Пам’ятати хто, що і коли ска-
зав, – це, братику, цілковита дурня. не шукай собі проблем і 
не накопичуй нікому непотрібного бруду. Це, знаєш, коли б 
не було сонця, то ми б не знали, що таке ніч. так і в тебе, якби 
не було вредної Парані, то ти б не знав такої солодкої любові 
до Оксани і сприймав би дружину поіншому, а так ти все по-
рівнюєш і страждаєш. Але твій мед – завжди крадений, він 
додає тобі адреаліну. Коли ти з нею, то у вас завжди свято, а 
тут, вдома, – проблеми і будні, яких у житті набагато більше. 
Василю, будь реалістом. Ми вже в такому віці, що подружні 
почуття пригасають у всіх. ти думаєш, що я не сварюсь із сте-
паном? також ображаюсь і плачу від нього, а потім на другий 
день дивлюся на це зовсім іншими очима. Запитую себе, а 
чи вартувало моїх сліз і нервів те, за що ми перемовились? Я 
часто і не пам’ятаю, за що сварились, бо все це дурниці. У нас 
на роботі є такий веселий пристаркуватий начальник від-
ділу, життєво мудрий, так він усе зводить на сміх і каже: 

– ти маєш багато проблем? Хочеш пораду, як їх по-
збутись? Купи собі мешти на розмір менше – і забудеш 
про все на світі. 

А оце недавно каже мені: 
– ти знаєш, в якому випадку є щаслива людина, яка 

їсть яблуко?
Я здивовано питаю: 
– ні, не знаю. А в якому?
– Як відкусила пів’яблука і побачила цілого черв’яка в 

нез’їденій половині.
– Він має гарне почуття гумору, цей ваш начальник, – 

Василь ледве стримався, щоб не розсміятися на весь зал, 
– Любцю, ще по коньячку взяти? 

– Мені – так, тобі – ні. У тебе нині має бути вечір укріп
лення сім’ї. Поїдеш із Паранею, потім приласкаєш її, і все 
буде, як слід. Помиритеся, не переживай. 

– Кажуть, що жінки – слабка стать. Моя Параня зовсім 
не вписується в це загальне правило. Це солдафон, який 
прорветься через всі перешкоди і вирішить усі справи.
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– Василю, не гріши. Подумай, оце б зібралися докупи 
обоє такі, як ти. Ви б не мали і половини того, що у вас є, 
бо вона – основна рушійна сила. Хай злосна, але не така 
вже й несправедлива, бо ж усе старається для сім’ї. Я тебе 
люблю, ти мій брат, але, як хтось із великих казав, «Пла-
тон мені друг, але істина дорожче». 

– Любцю, ще ніхто перший раз добре не одружився і 
добре не побудувався. 

– не знаю. А ти думаєш, якби ти лишив Параню і зі
йшовся б з Оксаною, було б краще? та ніколи в житті! Поди-
вись, скільки б навколо вас стало нещасних людей. Якби всі 
людські бажання здійснювались, земля б стала суцільним 
пеклом. ти знаєш моє ставлення до позашлюбних стосунків. 
Я проти! Але як ти зараз маєш це кохання і тобі добре з нею, 
то насолоджуйся до якоїсь певної пори. Але мені здається, 
що прийде час, і все стане на свої місця, бо кожен у своєму 
житті має зробити власні помилки і прожити своє життя. та 
про кожну другу сім’ю з моїх знайомих можна сказати, що 
історія їхнього шлюбного життя – спочатку висока поезія, 
потім – нудна проза, а далі – суцільна сумна драма. Знаєш, 
єдина ідеально підібрана пара – це пара шкарпеток, і то бу-
ває не завжди. Одна обов’язково протирається швидше. та-
ких щасливих подружніж пар, як я із степаном та Мирося зі 
своїм коханим, зовсім мало. Можна сказати, це винятки із 
загального правила життя. Ми тримаємось купи, бо в нас є 
духовна близькість, яка у стосунках є найголовнішою, – од-
накові уподобання, погляди, смаки і тілесне кохання, без 
якого немає життя. Але знову ж таки, коли люди думають, 
що ліжко заміняє все, то глибоко помиляються, нікого не 
можна втримати вдень тільки за допомогою того, що відбу-
валось уночі. У всьому має бути гармонія.

– так, Любцю ти права. Але як на мене, то шлюб і не 
рай, і не пекло. Це просто чистилище, от як зараз у мене. 
Все добре говорити, коли є кохання. А як його вже немає, 
пропало, вивітрилось! Лишився тільки обов’язок перед 
дітьми, сумісний побут і маєтки.

– Василю! ти щось зовсім захандрив. та немає ні одної 
подружньої пари, які б відсвяткували свій півстолітній юві-
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лей і залишилися закоханими до безтями у своїх чоловіків 
чи дружин, їхнє кохання переросло в зовсім інші виміри – 
більшу прив’язаність через дітей, онуків, той самий побут, 
який також частково тримає нас вкупі. не будуть же всі ки-
дати своїх дітей та йти із свого сімейного гнізда в невідомість, 
бо в них кохання, як ти кажеш, пропало чи вивітрилось. Як 
воно колись було, то воно і зараз є, ну, можливо, сімейна ру-
тина його трохи приспала. Але лишися думати про такі дур-
ниці. Параня тебе любить, і вдома на ній усе тримається. Будь 
об’єктивним і справедливим. Кожен з нас хоче, щоб правда 
була на його боці, але не кожен хоче бути на боці правди. От 
дивись, стільки років ти маєш зв’язок з Оксаною. І ти вважа-
єш, що це нормально, бо ти закоханий чоловік. А уяви собі, 
якби Параня спала з якимсь чоловіком стільки років, як ти? 
Що ти на це скажеш? І не шукай собі виправдання, бо його 
немає. Між фактом і правдою завжди є нічийна земля, яку 
хтось хоче захопити, у цьому випадку ти. Подивись, десь Па-
раня завинила, а десь – ти. Але я впевнена, що твоєї вини 
набагато більше, зізнайся в цьому сам собі. таке наше життя. 
Як кажуть, жили вони щасливо один день, а помирали дов-
го і нудно! А взагалі в кохання є три розділові знаки: знак 
запитання, три крапки, крапка. так от, тобі треба поставити 
перед собою знак запитання, перед тим, як ставити крапку. 

– ну, сестричко, дякую, розрадила! Вилила на голову 
цеберко холодної води і остудила. Знаєш, може, ти і права, 
я сам себе накручую і шукаю для себе виправдання. Але, 
знаєш, між цих сірих буднів так хочеться свята! Може, і на-
шому татові хотілось якихось змін, що залишив усе і поїхав 
у таку далечінь. складно, дуже складно все в тому житті.

…Коли він повернувся додому, Параня була на кухні і 
стукала баняками. смачно пахло чимось печеним. Василь 
підійшов і ніжно обняв її за плечі: 

– Господинько моя, щось будемо святкувати?
– так, мій любий, хіба в нас немає приводу!
...ніч повернула їх у минуле і подарувала мить кохан-

ня. напевно, це і є щастя – не мати те, що хочеш, і хотіти 
того, кого маєш. Може, усе і не так погано? 



Мирося

ЧАстинА 4
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Немає людини, котра була би, 
наче Острів, сама собою. 
Кожна людина є частиною Материка, 
частиною Суходолу;
І якщо Хвиля змиє в море прибережну 
Скелю, меншою стане Європа, 
і також якщо змиє край Мису 
і зруйнує Замок твій і Друга твого; 
Смерть кожної Людини применшує і мене, 
оскільки я єдиний з усім Людством, 
а тому не запитуй ніколи, 
за ким калатає Дзвін; він калатає за Тобою.

Донн Джон

Вона нервово поглядала на величезний циферблат го-
динника, що висів над вхідними дверима прохідної і без-
сердечно показував їй непунктуальність власного чолові-
ка. Від образи та злості на нього Мирося мало не плакала. 
Павло запізнювався вже на цілу годину. Якби на вулиці 
не періщив такий дощ і вона не мала зі собою важелезної 
торби, де напакувала безліч продуктів на мамині помин-
ки, то, не зважаючи на страшну негоду, вона б давно піш-
ла на тролейбус та поїхала додому. Але мусила покірно 
чекати «свого короля»...

Коли їй терпець майже урвався і до рясних сліз було 
зовсім близько, вона побачила його машину. 

– ну, нарешті! скажи мені, от якби ми домовились і 
я запізнилась на стільки, що б ти мені сказав?! та мені 
було б співано і казано, а тобі – ні! тобі все можна, бо ти в 
мене – великий начальник, тому весь світ має підлашто-
вуватись під тебе, бо ти є центр вселенної, а мій – король 
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та володар! – з образою бурчала Мирося, знімаючи в ма-
шині мокру куртку.

– Миросуню, ну не сварись. Винуватий! Каюсь! Але 
запам’ятай, король не може запізнюватись, то всі інші 
приходять швидше! Жартую! Жартую! Бо ти мене зараз 
своїми очицями проковтнеш і що тоді будеш робити без 
мене?! У мене була важлива нарада, ти ж знаєш... Вибач 
і не дмухайся на мене... ну трохи задовго затягнулась. 
Але не з моєї вини. назбиралося багато виробничих пи-
тань. не міг же я вигнати всіх людей з кабінету і сказати: 
«Йдіть геть, бо на мене чекає найчарівніша на світі жінка, 
моя кохана дружина». 

– не підлизуйся. У мене сьогодні стільки справ удома! 
тепер не знаю, коли встигну зробити. 

– Я тобі допоможу, тільки не ображайся. Завтра в село 
приїдуть усі свої, то разом і зробимо все, що не встигнемо, 
– заспокоював дружину Павло.

Увечері Мирося запікала в духовці м’ясо, робила за-
готовки для салатів. Павло був слухняним підсобним 
працівником і тому, що завинив перед дружиною, дого-
джав їй, як ніколи. Якби хтось з чужих увійшов до хати, 
то міг подумати, що готується супервечірка. неймовірно 
смачні запахи просочились по всій хаті, але насправді це 
була підготовка до сумної події – сорокового дня від ма-
миної смерті.

Декілька разів від роботи їх відволікав телефон, і Пав-
ло бігав за Миросею по кухні та тримав слухавку біля її 
вуха, бо в неї якраз були брудні руки, то від буряка, то від 
олії, і він, врештірешт, не витримав своїх тортур: 

– Миросю, я тебе прошу, помий руки і зателефонуй 
їм всім, бо мені вже набридло через кожні п’ять хвилин 
бігати до телефону і носитися за тобою зі слухавкою, як 
дурний із ступою. 

телефонували Люба та невістки Параня і Леся.
– Щось ви, дівчата, погано провели між собою «се-

лекторну нараду», якщо телефонуєте одна до одної без 
кінця і краю, – зауважив скептично Павло, але зробив це 
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досить голосно, певний того, що Люба на другому кінці 
почує його репліку.

– Припини, «педанте», зараз не до твоїх кпинів та за-
уважень,– Мирося нервово махнула рукою.

Він любив, щоб усе було послідовно вирішено, обгово-
рено, розставлено по поличках у прямому і переносному 
значенні. Кожну справу, за яку він брався, він виконував 
так, наче вона була остання в його житті. своєю доскона-
лістю, скрупульозністю та педантизмом він неодноразово 
нервував дружину та виводив її з рівноваги.

...Як вони мали десь їхати, і він уже зібрався, а вона до-
паковувала всі торби, що брали із собою, і напівгола літа-
ла по хаті, контролюючи, чи діти вимкнули праску та інші 
електроприлади, а потім вбиралась і якийсь певний час 
малювалась і примушувала його чекати, тоді для неї це був 
повний «гаплик». Йому ставало, як він говорив, «хижо», 
і гарний настрій випаровувався, як літній туман, наступ-
ні двадцять хвилин вона вислуховувала цілу лекцію, яка 
вона неорганізована. наче ті десять хвилин, на які вони 
пізніше виїхали, вирішували проблему спокою на світі чи 
початок військових дій. Він був генералом у своїй сімей-
ній армії, а Мирося його слухняним ад’ютантом. 

...Усі господині поділили між собою перелік страв, які 
кожна з них мала приготувати та привезти в село на по-
минки. У них були свої кулінарні шедеври, які вони завжди 
готували на свята, коли раніше з’їжджалися до мами. на 
таку навалу народу мама не могла все зробити одна. Коли 
вони були всі вкупі, то за кількістю людей нагадували не-
велике весілля, що підтверджувалося значною кількістю 
автомашин на подвір’ї та поряд.

А в теперішньому сумному випадку до них мало зі-
йтися майже півсела, і господині працювали в поті чола 
не покладаючи рук, кожна біля своєї «мартенівської 
печі». 

нарешті, коли пізно ввечері все було спаковано в холо-
дильник та по торбах, Мирося ледь жива від кухні та роз-
морена після душу присунула в спальню. Павло її чекав:
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– ну, слава Богу, прийшла, біднесенька і втомлена, 
моя кицюня. Мені тебе аж шкода. ти мені вибач, але я 
вже більше нічим не міг тобі допомогти. не мали ж ми 
двоє стояти біля плити та заглядати разом у духовку.

– Ой, натовклась дуже, але задоволена, бо зробила 
все. та добре, що ти пішов. Відпочивай, бо також бачу, що 
змучений. Завтра приготуємо гаряче і відбудемо сорок 
днів, а потім – рік. Хоч би Бог дав гарної погоди, бо все 
решта дрібниці. 

Важко зітхнула:
– Отак і наше життя, не оглянемось, як будемо стари-

ми і підемо в ту ж далечінь... наше життя, як гроші, роз-
міняєш десятку – і вже немає. Давай наступну. 

– Миросю, перестань! Говори щось трохи веселіше. 
Знаєш, чим оптимісти відрізняються від песимістів? Опти-
місти переконані, що смерті немає, а песимісти – що жит-
тя і не було. нічого вже не зробиш, мені й самому жаль 
маму. А пам’ятаєш, як ми були з нею на відпочинку?

...Христина їздила з ними на море декілька разів. У 
першій поїздці їй не було ще й п’ятдесяти, а Мирося і 
Павло були зовсім молодими і мали своїх малесеньких 
дітей.

Христина хвилювалась. Вона не навідувалась у пів-
денні краї, звідки була родом, десятки років. так склалося 
життя... Як закинула її доля після війни на захід, так вона 
і не верталася додому. Поперше, ніхто її там, на батьків-
щині, не чекав, та і можливості відвідин того далекого 
краю не було також, міцно її засмоктала щоденна житей-
ська трясовина. Вона на довгі роки пропала для якогось 
відпочинку чи подорожувань. Четверо дітей на утриманні 
без чоловіка – це не жарти, а ще школа, й інші проблеми, 
зокрема безгрошів’я і бідність. 

...тепер, коли через стільки років Христина з родиною 
приїхала на базу відпочинку, яка була біля самого моря, 
вона майже плакала від радості:

– Діти, яке прекрасне життя, коли бачиш таку велич 
і красу.
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Вона була на пляжі з ранку до ночі, ходила тільки по-
їсти, а потім знову лягала під велику парасолю, яка закри-
вала її від палючого сонця, і годинами замріяно дивилася 
на море. 

– Мамо, та пішли вже на вечерю. ти якби могла, то, 
напевно, і спала б тут, – Мирося з великими зусиллями 
ледь забирала її з узбережжя. – Дивись, ти ідеш звідси 
останньою. Все сонце ти не забереш, ходімо вже.

наприкінці першого тижня їхнього відпочинку Павло 
зауважив, що до тещі постійно підходить директор тур-
бази і шукає привід для спілкування. Мирося це побачи-
ла також. У мами з Євгеном Івановичем, так його звали, 
розпочався роман. Його залицяння були серйозними, і до 
кінця відпустки він уже не відходив від неї.

Коли настав час розставання, то Мирося побачила, що 
в мами очі були повні сліз. А на Євгена Івановича взагалі 
неможливо було дивитися без щему в серці. страждання 
від розлуки із справжнім запізнілим коханням було видно 
неозброєним оком. Печаль, хвилювання, жаль прогляда-
лись скрізь: у сумних очах, вимушеній усмішці, несміли-
вому потиску її руки. Цей великий сивий чоловік, який 
пройшов війну і витерпів важкі повоєнні роки, а згодом – 
складне сімейне життя (його дружину рано забрав до себе 
Всевишній), не знав, як правильно повестись із коханою 
жінкою. Чи бути рішучим і поцілувати її на прощання в 
губи, чи бути делікатним і несміливим і припасти губами 
до її руки, чи тільки легенько потиснути її. Він був роз-
гублений і не смів відкрито показати своє кохання, що в 
такому віці було як важкий вирок. 

...Через тиждень після повернення додому Христина 
отримала від нього перший лист. Він був написаний кра-
сивим каліграфічним почерком. Було важко повірити, що 
так гарно писав чоловік. Кожне слово говорило про його 
щирі почуття. те, що він не осмілювався сказати їй прямо, 
дивлячись в очі, він без приховування виклав на папері. 
Він описав їй безліч маленьких випадків, що були з нею 
на відпочинку, які, на її думку, були зовсім не суттєвими, 
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але для нього – величними, бо відбувались із жінкою, яку 
він полюбив, яка милувала його серце і тішила душу. 

У кінці листа він запропонував їй вийти за нього за-
між. У неї від несподіванки затремтіли руки і стиснуло 
серце, а потім воно закалатало в такому страшному ритмі, 
що Христина аж перелякалась і підійшла до вікна та від-
чинила його. Від хвилювання їй не вистачало повітря. Їй 
була приємна ця пропозиція, бо він їй сподобався також, 
але вона відчувала, що разом вони не будуть ніколи.

Христина перечитала його лист декілька разів і деякі 
слова із нього ще довго крутились в її пам’яті:

«...тебе не можна швидко прочитати, як цікаву кни-
гу, я хочу розглядати тебе все своє життя, як захопливий 
щоденник, і все, що мені потрібно, – це знайти ключ від 
твого серця і розтопити його лід. Шлях у тисячу миль, 
який лежить між нами, починається з першого кроку, і я 
хочу зробити його і долати цю путь разом із тобою. Яке це 
щастя знати, що на білому світі є людина, яка піклується 
про тебе, підтримує, коли ти щось втрачаєш і плачеш від 
горя, обіймає тебе і радіє разом, коли ти щасливий. Я буду 
такою людиною для тебе, бо знаю, що ти створена Все-
вишнім саме для мене, виходь за мене заміж, і ти ніколи 
не пожалкуєш...»

Христина відписала йому, не відмовила, але і не дала 
згоди. сказала, що час покаже. Їхнє листування тривало  
довгі десять років, до самої його смерті. За ці роки Христи-
на кожне літо приїздила із внуками відпочивати на його 
турбазу, але ні разу не допустила його до себе. не хотіла 
давати йому надію.

Євген жив на турбазі весь час, вона була його домом і 
пристанищем. Він займав невеличкий будиночок. Зимою 
там не було відпочивальників, але для нього роботи виста-
чало вдосталь: він шукав майстрів та ремонтував усе, готу-
ючись до наступного відпочинкового сезону. Для Христи-
ни, її голови і рук, життєвий простір цієї бази був замалий. 
Вона не уявляла власного життя без своїх дітей та школи. 
Христина із задоволенням їхала сюди на декілька тижнів 
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відпочити, але залишатися тут назавжди, у такій далечині 
від того, що створила за своє життя, вона не могла. Забира-
ти його до себе вона також не хотіла, бо він, «москаль», не 
вписувався в її українське село з його світоглядом і мовою. 
Христина йому цього не пояснювала і нічого не пропону-
вала, бо знала наперед, що він тут не приживеться. та й бо-
ялась також, що вона надаремно зірве його з обжитого ним 
простору, де він забезпечений роботою і житлом.

Люба із Миросею вели з нею в цьому напрямі «вихов-
ну роботу», але безрезультатно, бо її доводи мали в собі 
аргументи, з якими посперечатися було важко:

– Діти, а як не складеться в нас усе так, як треба? Що 
тоді робити? Куди йому діватись? Їхати назад? Він не ма-
тиме шляху до відступу, бо там у нього все заберуть. А 
залишатися тут у разі нашої несумісності та розбавити 
її недоброю атмосферою нашого села й цікавістю всіх до 
чужинцямоскаля?! Цього вже буде забагато і для мене, і 
для нього. Він добра людина, і я не бажаю йому зла. Але 
хай усе залишається так, як є. Значить, не доля.

Але все в нашому житті має свій захід. Лише ніч закін-
чується світанком... Помер Євген Іванович, і своє платоніч-
не кохання забрав із собою, бо до останньої хвилини споді-
вався, що вона передумає і таки буде з ним поруч. та цього 
не сталось. Христина важко пережила його смерть, і як їй 
не було прикро, але на похорон вона таки не поїхала. У неї 
був відповідальний передвипускний час, коли складали іс-
пити, і всі організаційні питання кінця навчального року 
були на ній. Їй здавалось, що як вона залишить усе це в та-
кий складний період, то станеться страшна трагедія.

З часом вона зрозуміла, що людина минається, а все 
решта залишається. І після її відходу на той світ нічого не 
зникає, крім неї самої.

Євген жив роботою. Коли він залишав на якийсь час 
свою турбазу, то летів назад стрімголов, ніби без нього 
там усе пропаде. Христина з нього підсміювалась: 

– ти смішний і такий самий немудрий трудоголік, як і 
я. У мене складається таке враження, що в тебе припиль-
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нований кожен лежак на морському узбережжі і поміче-
ний кожен цвях, вбитий у його дошку. 

І от тепер його не стало... 
Коли минув час випускних іспитів, вона таки відвідала 

його могилу і зняла зі своєї душі важкий тягар. Євген не 
давав їй спокою ні вдень, ні вночі. Він так часто приходив 
до неї в думках, що вона замовила в отця Михайла пана-
хиду за упокій його душі. 

Його поховали на цвинтарі невеликого хутора, що був 
неподалік від турбази. спочивав вічним сном, а турбаза, 
якій він щиро віддав десятки років свого життя, зовсім не 
перейнялася його відсутністю. Вона безстидно зрадила 
його, усміхалась сонцю і новим відпочивальникам, жила 
своїми щоденними проблемами, раділа життю, лічачи дні 
за днями. Христина із щемом у серці думала про нього і 
про людську долю загалом:

– нічого не змінилося на цьому невеликому клаптику 
землі на самому березі моря, якому він так вірно служив. 
ні хвиля не змила його у водну глибочінь, ні море не ви-
йшло з берегів. Усе залишилося на місці. А він завжди так 
переживав, що без нього на турбазі все знищиться і про-
паде. А не пропало, і на його багаторічну посаду прийшли 
інші люди, як кажуть, «святе місце пустим не буває». там 
уже порядкував новий директор, чувся голосний сміх від-
почивальників та ніжний шепіт морських хвиль. Життя 
йшло вперед, як і тисяча років тому. Це була її остання 
поїздка на південь. 

Вона шкодувала за ним, бо він помер раптово, не хво-
ріючи і зовсім не старий. Христині бракувало його листів, 
і вона за старою звичкою заглядала за ними в поштову 
скриньку, а потім, схаменувшись, важко зітхала і йшла у 
своїх справах. наодинці, у сумні моменти, розмірковуючи 
над своєю важкою жіночою долею, Христина таки жалку-
вала, що не дала йому пізнати своєї любові, якої він так 
прагнув стільки років, але так і не дочекався. 

Це був її перший і останній роман, після чоловіка, 
який закінчився безрезультатно. Як Павло не вмовляв 
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її, коли Євген ще був живий, поїхати до нього на декіль-
ка місяців і спробувати разом з ним пожити, вона не 
згодилась і лишилась, як кажуть, при своїх «бубнових 
інтересах».

У Павла з тещою із самого початку склалися чудо-
ві дружні стосунки. Він бачив її повагу до себе, і це йому 
імпонувало, бо мати дружбу з такою розумною та краси-
вою жінкою, навіть якщо це твоя теща, було для нього за 
честь. Мирося не сміла при мамі сказати йому щось навіть 
трохи підвищеним голосом. 

на сільських теренах Христина запровадила табу: на 
невісток і зятів при ній – «ані пари з вуст». Вона не хотіла 
чути у родинному колі ніяких сварок чи сперечань, щоб 
потім не бути третейським суддею і не ставати на чийсь 
бік. Для неї всі були рівні.

своє особливе ставлення до Павла теща намагала-
ся не показувати, але він, як людина розумна, відчував 
її жіночу прихильність. Христина не хотіла бачити його 
за брудною сільською роботою (яку він ненавидів), і на-
віть не тому, що ця робота принижувала його, а тому, що 
в нього був високий розумовий потенціал і він надавав-
ся на щось більше. Вона тішилася за Миросю, що та так 
вдало вийшла заміж, і що вони живуть мирно й лагідно. 
А ще їй не хотілося бути фарисеєм і кривити душею, але 
їй був приємний той важливий факт, що сім’я дочки була 
добре забезпеченою. Павло побудував у місті будинок, і 
Мирося жила з чоловіком, як «у Бога за пазухою». Вона ні 
в чому не мала від Павла відмови. Він не вип’ячував свою 
заможність перед іншими, і всі розмови про фінанси зво-
див на жарти, так було легше закрити делікатне питання 
про джерело і кількість прибутків. Якось у родині говори-
ли про нестатки та проблеми, пов’язані із грошима, і Пав-
ло сказав таку «крилату» фразу, яка потім була приводом 
для жартів та кпинів у його бік:

– Щоб заробити на прожиття, слід постійно і важко 
працювати, а щоб розбагатіти, потрібно вигадати щось ці-
каве і нестандартне та вміти це продати.
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Що він і робив довгі роки свого життя, беззмінно 
працюючи начальником великого експериментального 
цеху, який займався різними розробками та рацпропо-
зиціями. 

Після цієї коронної фрази шваґри під час зустрічі, 
жартуючи, питали в нього: 

– Привіт! ну що там, які нові винаходи у світі? 
на що він не ображався і відповідав із почуттям гумору:
– Щось екстравизначне визріває у світлих головах мого 

колективу, а я поки що займаюся тільки теорією. Дослі-
джую, як минути фінансову кризу в моїй сім’ї. ну не встиг 
я принести додому гроші і викласти перед своєю коханою, 
як через декілька днів їх якби і не було. Моя дружина все 
спускає миттєво, як на аукціоні, – з молотка. ну що тут 
скажеш?! Щоб нажити великі гроші, мені потрібна значна 
винахідливість, сміливість і час. та й зберегти їх – немала 
мудрість. ну а витратити їх – це пріоритет і велике мис-
тецтво моєї дружини. Вони в неї розходяться так швидко, 
як хмари від вітру на літньому небі. Я можу сказати лише 
одне, що на цей момент я знайшов правильне визначення 
нашого світу. Він, як дорогий годинник, в якому тягарці 
– гроші, а маятник до них – жінка. такот, мій маятник – 
Мирося, весь час занадто спішить. Я не встигаю заробляти, 
бо маю великого митця, який зразу все витрачає. 

Мирося звикла до його жартів і не ображалась. А щодо 
грошей він мав рацію: вона була великою транжирою. 
Банкіром у них в сім’ї був чоловік. Але за кожним успіш-
ним чоловіком, передусім, стоїть його дружина. І Христи-
на, як мудра жінка, добре розуміла це, бо за гроші мож-
на купити все, крім теплоти людського серця і кохання, і 
ставила дочці, як дружині, найвищий бал. Мирося вміла 
йти сонячним боком життя і носила в собі сонце, осяваю-
чи своїм світлом інших. Водночас знаючи, що гроші – це 
ще не все, і що в житті їх завжди не вистачає. Щодо себе 
Христина жартувала:

– напевно, я не настільки ретельна господиня, бо в 
мене постійний брак грошей: не встигають вони розпоча-
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тись, як одразу закінчуються. не знаю, що з цим робити? 
Чи їх справді замало, чи я не навчилась їх витрачати?

Павло допомагав тещі з грошима, але робив це делі-
катно, щоб її не принизити. Путівки на відпочинок він 
зав жди брав за свій кошт. І коли вона будувалась, то свою 
частину він давав справно і обов’язково лишав тещі круг
леньку суму на «кишенькові витрати», які вона старанно 
збирала докупи, докладаючи свої гроші, і потім вкладала 
в будову та частково роздавала своїм внукам. Причому ді-
лила їх порівну. 

...теща затіяла будову, коли всі діти вивчились та зви-
ли свої сімейні гнізда в місті. Їй, як заслуженому праців-
никові освіти та поважній людині, виділили велику ді-
лянку для будівництва, яка була в гарному місці, недалеко 
від річки, лугу та лісу. Христина так довго жила у шкіль-
ній прибудові, що їй уже снився новий власний будинок. 
А тут їй ще дали кошти на реконстукцію старої школи, і 
вона вирішила поміняти у своєму житті все – місце про-
живання і місце праці. І взялася мерщій до роботи.

Вона мудро передбачила: 
– Щоб зберегти родину, її треба до чогось прив’язати. 

тому вирішила побудувати нову хату з умовою, щоб усі 
діти вклали в неї свої кошти, і тоді, цінуючи власне майно, 
будуть приїздити сюди навіть тоді, як вона минеться.

так і зробила. Коли вони приїхали на черговий Велик-
день і в старій хаті не мали де розміститись, Христина з 
пафосом прорекла: 

– Діти, настав час змін!
Вони сиділи приголомшені таким дивним початком 

розмови, ніби були присутні на якомусь форумі чи з’їзді 
профспілок.

– Ви бачите, що в цій хаті для нас усіх вже немає місця. 
Я хочу, щоб ми спільно побудували новий дім... 

Після святкового сніданку всім гуртом пішли дивитись 
на ділянку. І того ж літа розпочалася робота... Христина 
одночасно керувала двома будовами – вдома й у школі. 
сини і зяті допомагали і фізично, і грошима. нову хату 
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побудували всією родиною докупи. то був складний і вод-
ночас веселий час для всіх... 

Про все це згадували двоє щасливих людей – Павло і 
Мирося. За вікном уже була темна ніч, і лив безперервний 
дощ, а вони лежали в ліжку, тісно притулившись одне до 
одного, як колись у давні молоді роки, і все говорили та 
говорили... Їм було про що згадати. 

Завдання зробити людину щасливою зовсім не входи-
ло у план створення світу. І коли люди насправді щасливі 
– це тільки їхня особиста заслуга, бо вони цього прагли. 
Людина не може бути щасливою сама. Щастя є кропіткою 
сумісною справою двох, і воно нерозривне з коханням.

на землі є безліч людей, які ніколи не відчули полону 
кохання, бо просто не здатні любити. А ці двоє були ство-
рені для кохання і тільки одне для одного... 



Марко

ЧАстинА 5
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Світ, імовірно, врятувати вже не вдасться,
але окрему людину завжди можна. 

Йосиф Бродський 

...скільки Христина пам’ятала, Марко був єдиним 
серед усіх дітей, хто в дитинстві найбільше надав їй кло-
поту. Можливо тому, що вона прийшла в сім’ю Миколи, 
коли старші діти вже вийшли з пелюшкового віку, і вона 
не знала проблем їхнього дорослішання, недоспаних но-
чей, плачів та хвороб немовлят. Вони перейшли до неї, як 
у спадок, коли вже були виплекані та поставлені на ноги 
їхньою рідною мамою. А тут після народження первістка 
на неї одразу навалилося всього забагато: своє немовля, 
троє малих дітей чоловіка, робота, нестатки та формуван-
ня нової сім’ї. 

Чоловікудівець – це завжди складно. І Микола не був 
винятком із цього загальнолюдського правила. Він, не-
хотячи, постійно порівнював свою теперішню дружину з 
покійною. Це змагання з мертвою людиною завжди за-
лишалося за межами фінішної прямої, і в цьому випадку 
перша дружина Миколи була в нього в найкращих спога-
дах молодості. Покійника ніхто ще не переміг, бо він існує 
у своєму віртуальному вимірі...

Христина час від часу відчувала за своєю спиною внут
рішнє незадоволення чоловіка, невидиме зовні, яке про-
пало в нього значно пізніше, коли вони притерлись одне 
до одного, як окремі деталі одного великого механізму, і 
вона своєю живою постаттю зовсім закрила тінь існування 
небіжки. Христина жила за таким принципом: той, хто лю-
бить, розділяє долю того, кого любить. Згодом сім’я стала 



73

повноцінною. Микола був ще із сім’єю і, як уважний тато, 
займався дітьми. Любив їх однаково, але Марка, як і всі в 
родині, пестив найбільше, бо він був останнім, малюсінь-
ким, безпорадним і потребував батьківської любові та до-
помоги, як ніхто. Минув час. Марко підріс, пішов до школи 
і цілком попав під пильне мамине вчительське око.

Дорослішав він уже без тата і не знав справжньої чо-
ловічої поради, опіки та допомоги, а тільки її, мамину, та 
старших сестер і брата, які завжди пестили його та все до-
зволяли. 

Христина мала відкрите серце до всіх дітей, але до 
Марка, своєї кровинки, найбільше. та тому, що прийня-
ла дітей Миколи, як своїх власних, вона ніколи не сміла 
показати материнської любові своєму синові більше, ніж 
для решти дітей. Їй часто хотілося поніжити чи приголу-
бити тільки його, але вона враз осмикувала свої материн-
ські інстинкти і скликала всіх дітей докупи. Розповідала 
щось цікаве та смішне, а пізніше разом з усіма забавля-
лась, виціловувала та лоскотала всіх, а його найбільше, бо 
він був найменшим і найсолодшим. 

сестри так любили Марка, що він їм слугував вели-
кою живою лялькою. Коли він був маленький, вони спе-
речалися між собою, хто має його запеленати, нагодува-
ти чи бавити. Зате коли він підріс, то вже й не знали, де 
від нього дітись, навіть тікали й ховались. Він був такий 
приставучий, що страх Божий, мав усе знати та бачити, і 
своєю невтримною енергією та допитливістю їх замордо-
вував. Він був такий рухливий, що коли бігав по хаті, то 
все здригалось, падало та розбивалось. І ніхто не мав від 
нього спокою. Христині в нервах не раз виникало бажан-
ня прив’язати його за ногу до стола, щоб він не міг залізти 
в ті кутки, де його не потребували. 

Згодом у школі не було гуртка, куди б вона його не запи-
сала. У нього був надлишок енергії, який він мав десь подіти. 

Вчився він добре. старші постійно контролювали його 
і не попускали, хоча часом, як він не написав якусь вправу 
чи щось не виконав, виручали і робили за нього.
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Школу він закінчив з гарними оцінками. Але не тому, 
що Христина була директором. Йому було соромно вчи-
тися погано і ставити маму, яка його обожнювала, у не-
зручне становище перед іншими вчителями.

Коли Марко після школи не пройшов в інститут за 
конкурсом, Христина дуже переживала. Але вона ні за 
одну дитину не давала хабарі за вступ, не хотіла це робити 
і за нього також. Окрім принципу справедливості, була й 
інша причина – вона не мала чим заплатити. З гроши-
ма в родині було сутужно. Легше стало тоді, коли всі діти 
пішли працювати. От тоді вона розправила свої крила і 
відчула повне щастя, що виконала свій материнський 
обов’язок і вивчила всіх дітей. 

...Перший рік Марко пішов працювати в цех до Пав-
ла, який був їм майже родиною, бо через декілька місяців 
Мирося вийшла за нього заміж. Марко жив у заводському 
гуртожитку і часто спілкувася зі своїми рідними, бо вони 
всі жили в місті.

наступного року він вступив на денне відділення ін-
ституту фізкультури і спорту, а після його закінчення пі-
шов працювати у спортивний ліцей, де зробив собі кар’єру 
і з роками став завучем.

Коли після смерті мами з’ясувалось, що тато живий, 
найбільший супротив, щоб його забирати додому, виявив 
Марко:

– Я не вибачу йому. Він для мене – чужа людина! Я 
його майже і не пам’ятаю, хіба що зі старих фотографій у 
маминих альбомах. Ви мене не розумієте, ви всі вже були 
дорослими, а мене він покинув, коли я був ще дитиною. І 
чути про нього не хочу. У всіх у класі був тато, лише в мене 
одного не було. А мені так хотілось, щоб він мене покатав 
на санках чи ще чогось навчив...

Леся ніколи не бачила свого чоловіка таким схвильо-
ваним. Говорив дорослий сивий чоловік, а за його слова-
ми та інтонацією – проглядався ображений хлопчик, яко-
му в дитинстві не додали батьківської любові і ласки. те, 
що він говорив із хрипом у голосі, межувало зі сльозами, 
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які він ледь стримував, згадуючи своє важке дитинство. І 
ніхто нічого не міг йому заперечити, бо все, що він обра-
жено говорив, було правдою.

– Коли тато був вдома, ви були підлітками, а я зовсім 
малим, господарство тоді вели тато з мамою. Потім він 
поїхав на цілину, і ви допомагали мамі, а далі всі один за 
одним роз’їхались. ти, Василю, спочатку вчився в учили-
щі і бував удома тільки наїздами, а потім – в армії, дівчата 
також у місті вчились, а я один – із мамою. В усіх родинах 
чоловіки рубають дрова, носять воду, підтримують госпо-
дарку, а ми з нею все удвох. Ви ж знаєте, як криниця була 
від нас далеко. скільки я води наносився, а зимою, коли 
сніги позакурюють?! Поки все порозчищаю, то снігу наїм-
ся і води вже не хочеться. не міг же я дозволити мамі хо-
дити по воду в таку далечінь та носити тягарі. Коли вдома 
що поламалось чи зіпсувалось – усе на мені. У школі та-
кож чекала нова робота, хай це й дріб’язок, але все вима-
гало рук, мусив бути і за завгоспа, і за столяра. Пам’ятаю, 
що в класах весь час щось діти трощили і ламали, та й не 
дивно, бо все у школі було старе, повоєнне. Школа була 
другою господаркою для нашої сім’ї, може, якби жили 
трохи далі, то менше б там робили, а так все товклися 
на одному подвір’ї. Ви пам’ятаєте, яка школа була в нас 
колись, а яка є зараз?! Мама побудувала, організувала і 
пішла на той світ, залишивши все іншим. Якби тато був 
із нею, допомагав їй, то, може, вона і не вмерла б отак ні 
з сього ні з того. Ви як хочете, а я не горю бажанням його 
шукати і бачити, – і вийшов надвір, щоб часом не розпла-
катися при всіх.

Марка взяв такий жаль, що, коли їхали додому, всі 
сиділи в машині мовчки. Дочки на задньому сидінні роз-
дивлялись якісь свої журнали і час від часу тихо переки-
далися між собою репліками. Леся сиділа поруч чоловіка 
і тільки зрідка поглажувала його по коліні, коли він важ-
ко зітхав.

Удома не були десять днів. Як повернулись, побачили 
в хаті повне запустіння і безлад. Збирались у село зранку, 
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поспіхом і позалишали порозкиданий одяг та різні інші 
речі. Всі були голодні, і Леся займалася кухнею, Марко 
біля гаража машиною, а дочки – порядками в хатах та 
квітами біля дому.

Вони жили в невеличкому приватному будинку, який 
Леся отримала у спадок від свого дідуся. Марко разом 
із друзями, братом та шваґрами осучаснив цей будинок 
і добудував декілька кімнат на першому поверсі та звів 
другий. Будинок був невеликий, але цікавий зовнішньо, 
а всередині – дуже зручний і модерний. Дочки вчилися 
на дизайнерів і втілювали тут усі свої задуми. Батьки їм 
не перечили.

Лесині родичі порозпорошувалися по світах. Мама ко-
лись давно розлучилася з її татом і зійшлась із військовим, 
поїхала за ним у далекий сибір, майже як «декабристка», 
а Лесю ще зовсім дитиною залишила з бабцею і дідусем. 
тато також одружився вдруге і мав у новій сім’ї двох си-
нів. Зараз тато із дружиною жив у селі у родичів, а дітям 
залишили міську квартиру, яка по праву мала би бути Ле-
синою, бо належала колись її мамі. Але оскільки це мама 
залишила його і завіялась у світи з новим коханням, то 
він жив у тій квартирі один, а потім привів нову дружину 
на спільно нажите в першому шлюбі майно. Лесі з тих ма-
єтків не дісталося нічого. Бабця і дудусь замінили їй бать-
ків. Коли вона виходила заміж, то ні мами, ні тата не було 
на їхньому скромному небагатолюдному весіллі. Мама в 
той час перебувала із своїм чоловікомполковником на 
курортах (хоча дочка завчасно написала їй про важливі 
зміни у своєму житті). тато так само «мав на увазі» ве-
сілля першої доньки, від якої відцурався одразу ж, коли 
його дружина встругнула йому такий рогатий коник. У 
день доччиного весілля він копав картоплю на селі. І так 
вийшло, що з чотирьох батьків, записаних на папері, була 
лише Христина і бабця з дідусем, які не чули душі у своїй 
єдиній онуці і замінили їй батьків. 

Бабця померла давно, ледь дочекалася першої прав-
нучки, а дідусь жив із Лесею і зятем довго, помер за де-
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кілька років до смерті Христини. Леся і онуки за ним 
сумували. Хоч він був зовсім стареньким, але все щось 
длубався на подвір’ї та допомагав дівчатам на невеликих 
грядках біля хати, та й зятю в гаражі щось складав і по-
рядкував, як Марко це йому доручав. Коли онука зранку 
йшла на роботу, то він просив:

– Лесунько, дай мені на сьогодні завдання, щоб я не 
дармував.

– Дідуню, почистиш картоплю, що я помила, поріжеш 
дві цибулинки і моркву.

Дідусь був страшенний акуратист. Усе робив так гарно 
і чисто, що Леся не могла натішитися таким помічником. 
тепер, коли його не стало, часто із сумом згадувала:

– немає мого дорогого помічника. Хто мені наріже 
так гарнесенько дрібненько цибулю? 

Жартуючи, вона кричала з кухні і не чула ні від кого 
відповіді, хоча всі були вдома.

– Хитрі ви всі! Мушу сама плакати від неї.
...Втративши своїх близьких і рідних, люди починають 

думати про вічне і свою тимчасовість на цьому світі. так 
і Леся. Після смерті бабуні вона сповістила про це свого 
тата, якого не бачила десятки літ. Він прийшов із дружи-
ною і разом із нею у всьому допомагав дочці і зятеві. При-
летіла із далеких країв і «краля мама» зі своїм полковни-
ком. Їй, напевно, було незручно перед стареньким татом 
і Лесею, бо бачилася вона із дочкою і своїми батьками за 
довгі двадцять років лічені дні. Вона все пильнувала себе. 
У ті сумні дні вони майже не говорили між собою. А потім 
мама швидко виїхала, бо її «служака» мав терміново по-
вертатись, відповідно, і вона також. Леся потім жартувала, 
що мама замість того, щоб пильнувати своїх внуків і єдину 
дочку, пильнує чужі казарми. Вимушений приїзд був об-
тяжливий, він гнітив її. Мама дала Лесі невелику суму гро-
шей на поминки і, напевно, думала, що відкупилась ними. 
До дев’яти днів вона не дочекалась. така собі «зозулька»!

тато виявився до Лесі набагато ближчим, бо приїхав 
і на дев’ять днів, і на сорок, і на рік... А мама завіялась на 
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роки і лише зрідка надсилала листи із звітами, де вона 
відпочивала і що бачила. Леся чемно відповідала, але про 
своє життя і сім’ю писала скупо. Вони були зовсім чужими 
людьми. А внучки взагалі її не згадували і заздрили мамі, 
що Бог їй подарував чудових бабцю і дідуся, а їм лише 
одну бабцю – Христину. Правда, після цього додавали:

– Одну, але яку суперову!!! 
Коли помер Лесин дідусь, її мама прилетіла на похорон 

свого батька одна, без чоловіка, виглядала кепсько. Де й 
дівся той дешевий блиск різних цяцьок, які вона завжди 
навішувала на себе. Лесі здалось, що мама крутилась, як 
вуж на сковорідці, і хотіла щось їй сказати чи попросити, 
але не осмілювалась, а дочка не допомогла їй у цьому. 

Після її від’їзду всі в хаті полегшено зітхнули, бо вона 
вносила в загальну сімейну атмосферу якийсь невлови-
мий дискомфорт, просто кажучи, вона всім заважала 
своєю присутністю. І от тепер, після повернення із села, 
Леся, пораючись на кухні, задала собі запитання, а якби 
її мама потребувала допомоги і просилась би назад додо-
му, чи вона б, єдина дочка, колись безжалісно покинута 
своєю мамою, подала б їй руку допомоги чи ні? Це було б 
складне завдання… 

– тьху! тьху! тьху! – Леся аж здригнулась від цієї дум-
ки, бо її повернення означало б для Лесі початок поніве-
ченого сімейного життя. – не хочу! не хочу! не знаю! Але 
не буду псувати собі настрій імовірними майбутніми проб
лемами! Життя триває. треба всіх кликати на ве черю...



Батьки

ЧАстинА 6
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Любити – це не означає дивитися 
один на одного, любити – це означає 
разом дивитись в одному напрямку. 

Антуан де сентЕкзюпері 

У житті людини всього три найголовніші події – на-
родження, життя і смерть.

Час летить швидко. настав сороковий день після її 
смерті. Родина та односельці зібралися на службу Божу 
до церкви, потім помолилися на могилі та, за давнім зви-
чаєм, пішли на поминки, що відбувались на подвір’ї не-
біжки. Був чудовий сонячний день, і люди не могли на-
чудуватись, що тиждень перед тим трималася страшна 
негода. Безперервний затяжний дощ зробив свою паскуд-
ну справу – село наче вимерло. Худоба стояла в стайнях 
та ї ла торішнє сіно, а городи буйно заростали бур’яном від 
постійного небесного поливання. небо, темне від важких 
дощових хмар, низько лежало своєю мокрою шапкою над 
верхівками дерев, і всім здавалось, що це не кінець липня, 
а початок жовтня.

У переддень поминок раптово розпогодилось, небо 
стало лагідно блакитним, без єдиної хмаринки, і в селі за-
кінчився вимушений карантин. А для родини покійної це 
був просто подарунок вищих сил. на поминки зійшлося 
мало не півсела, за поганої погоди розмістити їх у хатах не 
було можливості, а на подвір’ї – у сам раз.

...наприкінці поминки ледь не перетворились у заба-
ву. Це й не дивина, чужа смерть стороннім ніколи не бо-
лить. Усі випили, розслабились, почали говорити про що 
завгодно, тільки не про небіжку, мало чого бракувало в 
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цьому застіллі, щоб підвипивший люд не розпочав опові-
дати анекдоти і сміятись. Після кільканадцятої чарки вже 
й забули, чого зібрались. Отець Михайло швидко випра-
вив ситуацію. Усі встали, голосно помолились, заспівали 
«Вічная пам’ять» і розійшлись.

Господарі полегшено зітхнули, коли останні одно-
сельці покинули родинне подвір’я.

– Ой, нарешті, все відбули! народу зійшлось – хмара. 
Я боялась, чи вистачить всім місця, але, слава Богу, якось 
розмістились. І погода поправилась, як на замовлення, – 
підвела риску Люба. 

– так, усе пройшло чудово. не знаю, правда, чи пасує 
так говорити про поминки, – підтримала її Мирося, зби-
раючи посуд зі столів, – я вже так втомилась від всього, 
що не чую під собою ніг. Це така дурня ото збирати силу
силенну люду на поминки і потім дивитись, як вони собі 
бавляться, наче на хрестинах, а не поминках. Я катего-
рично проти того, щоб робити таке збіговисько на річни-
цю маминої смерті. Приїдемо самі і відбудемо в тісному 
родинному колі, помолимось, згадаємо... 

Дружини братів, Параня і Леся, так само ледве сунули по 
подвір’ю, безперестанно рипаючи вхідними дверима та зно-
сячи в хату все, що лишилося на столах. Чоловіки розставля-
ли у коморі лавки, на яких сиділи гості. Роботи було вдосталь 
усім, завтра мали роз’їжджатися по своїх домівках.

наступного дня, зранку, до них несподівано завітав 
отець Михайло.

– слава Ісусу Христу, чи можна зайти? – гречно при-
вітався він.

– слава навіки!– відповіли в один голос Мирося і 
Люба, які на той час були в хаті. Усі решта розбрелися хто 
куди.

– Дівчата, ви самі? Я б хотів із вами трохи поговорити, 
– делікатно продовжив він.

У його пам’яті вони все ще залишалися дівчатами, 
хоча їм уже було дуже далеко до тих «давніх дівчат», вони 
вже й самі мали онуків.
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– Звичайно, отче! сідайте. Ми завжди раді Вас бачи-
ти, а зараз і тим більше, бо й самі збиралися до вас зайти з 
приводу одного важливого питання, але чекали слушного 
моменту. А як вже ви прийшли, то поговоримо в нас. 

– Діти, ви росли в мене на очах і знаєте моє ставлення 
до вашої родини, тож я не буду лукавити і довго вишуку-
вати, як приступати до розмови, а хочу відверто погово-
рити з вами про вашого тата.

Люба і Мирося сиділи на кріслах як загіпнотизовані і 
уважно слухали отця Михайла, розповідь якого сягала у 
глибочінь часу, їхнє дитинство та юність, і вводила в тене-
та сімейної таємниці, яку вони частково вже знали.

Отець Михайло розповідав поволі, старанно добираю-
чи слова, щоб чітко висловити свою думку:

– наступного року після того, як ваші батьки разом 
із вами приїхали в наше село, у них народився Марко. Я 
здійснював обряд хрещення, а згодом наші сім’ї запри
ятелювали, і ми підтримували дружні стосунки довгі со-
рок п’ять років.

Ваша мама не ходила сповідатися до мене в церкву, 
але я завжди був її духівником і другом та знав про радощі 
і проблеми, які були у вашій родині.

Вона приїхала в татове село одразу після війни і пра-
цювала там учителькою. Квартирувала в одинокої ста-
ренької бабусі, яка жила поряд із хатою вашого тата. на 
той час він мав дружину Марію – вашу рідну маму. Коли 
Христина приїхала в те село, то Марія вже була важкохво-
рою на туберкульоз. Її постійний надривний кашель було 
чути навіть у хаті старенької. Ви знаєте, яка це страшна 
хвороба. Від неї важко позбутись і зараз, а тоді – годі й ду-
мати! Щоб вилікуватись від недуги, Марії потрібно було 
надовго лягати в лікарню, їхати на курорт у теплі краї та 
чудово харчуватись. Про яке лікування, відпочинок на 
морі в теплих краях чи калорійне харчування могла бути 
мова в суцільній скруті в далекому від цивілізації після-
воєнному селі та ще й із маленькими діточками на руках? 
Ваш тато крутився в сім’ї та бився, бідачисько, як риба об 
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лід, але, на жаль, допомогти йому не було кому. Він по-
ходив із другого села. Його родину, тобто вашого дідуся 
та бабцю, «другі совєти» (як тоді називали другий прихід 
радянської влади на захід) вивезли на сибір. Це було в той 
час, коли він уже був одружений на Марії та жив у неї.

Хтось із земляків доніс в нКВс, що ваш дідусь при нім-
цях був перекладачем. А його провина була лише в тому, 
що він один на все село непогано знав німецьку мову, бо 
колись закінчив чотири класи гімназії. так, як свій може 
вжалити чи відімстити, не зможе чужий. Комусь ваш ді-
дусь, напевно, чимось не догодив.

За ними прийшли вдосвіта, дозволили взяти в доро-
гу тільки необхідний одяг, повантажили всіх у машину 
і відвезли без суду і всяких пояснень у район у страш-
ний заґратований будинокізолятор, куди вже зігнали 
з нав колишніх сіл таких самих обездолених, переляка-
них і заплаканих людей. Усі сиділи на підлозі на своїх 
клунках, хто біля стіни і міг спертися на неї, вже був 
щасливчиком у цьому натовпі суцільного горя. У по-
вітрі стояв нестерпний запах брудних тіл та сморід від 
єдиного туалету. Через декілька днів під конвоєм їх від-
вели на станцію, загрузили, як якийсь скот, у товарний 
потяг і відправили в невідому далечінь, називаючи їх 
ворогами «радянської влади». Життя тоді – це було су-
цільне пекло, де в казані з окропом не було холодного 
місця ні для кого... 

Коли ваш тато через тиждень навідався у своє село, то 
від розпачу ледве не вмер – його родини не було. Батьків-
ську хату вже віддали під контору колгоспу та сільраду, а 
все майно, ними нажите, щезло, мовби його ніколи й не 
було. Переляканому татові сусіди розповіли, як забирали 
його батьків та двох молодших братів, а також ще одну 
родину з їхнього села і навіть вагітну жінку. Але, на щас-
тя, вона залишилась у когось у районі, бо коли їх вели на 
станцію, то в неї почалися передчасні пологи.

Ваш батько тікав із рідного села так, наче за ним гна-
лася зграя скажених псів. Потім він поїхав у район, тоді 
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казали повіт, і знайшов ту жінкупороділлю. Її розповідь 
спонукала його записатися в колгосп у перших рядах і 
брати найактивнішу участь у всіх починаннях радянської 
влади в тому селі, де він жив із сім’єю. Він панічно хвилю-
вався за вас та хвору дружину і робив усе, щоб вас омину-
ла доля його родини, яку він «ні за цапову душу» втратив 
в одну мить. Це був жах! Більше він ніколи і нічого про 
них не чув. 

У своїх батьків він був найстарший. Одружився з Ма-
рією ще перед війною і пішов з дому до неї, щоб легше 
жилося його батькам, які були людьми середнього статку 
– не бідували, але і не розкошували. Жили, як усі селяни, 
з праці своїх рук.

Марія важко хворіла, і Христина посусідськи догля-
дала за вами. Забирала до себе, щоб ви часом не набра-
лися хвороби від мами, але Бог вас милував, а її забрав до 
себе зовсім молодою. Що тут говорити, наш вік, як маків 
цвіт: вдень – на стеблі, а ввечері – на землі. Вирвати її з 
обіймів смерті татові не вдалося, і лишився він сам із діть
ми. найстаршій, тобі, Любцю, було трохи більше чоти-
рьох, а тобі, Миросю, – був рік, а між вами був Василь. Усі 
троє дрібнюсінькі, а він безпорадний одинокий чоловік. 
Він дивився на Христину як на свою спасительку, а вона 
на нього – із симпатією. Я впевнений, що покохала. Че-
рез рік вона згодилася вийти за нього заміж. Але з однією 
умовою: виїхати з того села у другий кінець області, щоб 
люди не носили її на язиках і щоб ви, як підросли, знали її 
як рідну маму, яка вас виховала і поставила на ноги. Вона 
поїхала в район, узяла направлення вчителювати в наше 
село та виробила вам довідки про народження, де вказала 
своє ім’я як вашої мами.

Отець Михайло продовжував далі:
– Мама мучилась, що не розповіла вам правду, коли ви 

вже виросли. Але в неї не вистачило духу на таку сповідь. 
Можливо, разом з татом вони б розповіли, а одна вона не 
хотіла позбавляти вас матері, коли ви вже були загубили 
в далеких казахських степах свого рідного батька.
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За місяць до її смерті від вашого батька прийшов лист, 
і вона дала мені його прочитати. Я ніколи ще не бачив її 
такою розгубленою та схвильованою... 

– Ми також знайшли цей лист і хотіли прийти до вас 
порадитись, – сказала Люба, витираючи сльози з почер-
вонілих очей. – Ми впевнені, що мама померла від пере-
живань з приводу листа.

– Бог його знає. Можливо, і так, а може, і ні, бо ж ціле 
життя мала купу інших проблем і за вас, та й за школу, 
– продовжував отець Михайло. – Ми вже цього не взна-
ємо, бо істина завжди прихована на дні великої прірви. 
спочатку ваша мама хотіла, щоб я написав йому лист з 
проханням залишити її у спокої. В неї не піднімалася рука 
відписати йому, а я не встиг, бо не міг зібратись із дум-
ками, як усе це викласти. І дуже добре, що не поспішив, 
бо за декілька днів до своєї смерті вона сказала мені, що 
передумала і згодилась би з його приїздом. Але спочатку 
хотіла все розповісти вам, коли ви приїдете на щорічну 
зустріч із своїми однокласниками.

…Христина кожен рік робила такі зустрічі та знайоми-
ла своїх випускників із тими, хто колись закінчив цю шко-
лу і щось досягнув у житті. Приїздили і вони, її діти, бо ці 
випускні вечори були справжнім святом для всього села.

Отець Михайло вів далі:
– Вона не змогла його зовсім викреслити із вашого 

життя. не мала такого права. Бо він – ваш батько і хоча 
залишив вас, але від цього не перестав бути вашим роди-
телем. Коли ми сумніваємось, найкраще трохи перечекати 
та осмислити ситуацію. Час – справжній порадник, що на-
ближає нас до істини, бо ми є завжди поблизу неї, тільки 
треба вміти її побачити. Ваш батько вчинив негідно, але і 
в пеклі є свої монастирі. напевно, і в його душі є якісь свя-
ті місця, і треба дати йому шанс довести це вам. не було, 
не буде і немає людини на білому світі, котра гідна лише 
догани чи лише похвали. Діти, будьте добрими до нього. 
схиляйтесь тільки для того, щоб підняти тих, котрі впали. 
Він потребує вашої помочі. Ми з ним обоє вже в такому 
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віці, що ходимо під самим Богом. Милосердя людське не 
буває надмірним, простіть його і поверніть собі. не судіть, 
щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким 
же осудять і вас, і якою мірою міряти будете, такою від-
міряють вам. Запам’ятайте: ми живемо між людей, а не 
серед небесних ангелів, і смисл нашої віри не в тому, щоб 
оселитися на небесах при житті, а в тому, щоби оселити 
небеса у своїй душі. Подумайте над цим.

– Ми не маємо його адреси, – вступила в бесіду також 
заплакана і схвильована Мирося.

– Я вам приніс конверт, що залишила мені ваша мама. 
Діти, вирішіть так, як вам говорить ваше сумління. ска-
жіть, а ви хіба без гріха? нам всім є в чому розкаюватись, 
– і отець Михайло встав, щоб попрощатись: – Пам’ятайте, 
що мій дім завжди був відкритий для вашої матінки і так 
само гостинно відкритий для вас.

Коли отець Михайло залишив їх наодинці, для себе 
вони вирішили, що треба поговорити з братами і забира-
ти тата додому.

...У той час, коли після війни Христина почала вчи-
телювати, стосунки між людьми, які приїхали на захід-
ні терени зі сходу чи з півдня України, були надзвичай-
но складні. Прибулих вважали москалями. Західняки з 
них потайки підсміювались. Але зі страху перед владою, 
швидкою на жорстоку розправу та покарання, говорити 
в очі про це не осмілювались і не показували своє неза-
доволення. Багатьох нервувала русифікована вимова чу-
жинців, які не знали народних та релігійних традицій за-
хідняків. Їм було важко тут прижитись. Люди, які мали 
гнучкий розум, швидко адаптувались і ставали своїми, 
але за спиною їх навіть через десятки років називали мос-
калями. 

так і Христина, хоча приїхала викладати українську мову, 
не могла зразу звикнути і прийняти місцевий діалект. 

Люба з Миросею, коли підросли, пам’ятали, як їхня 
мама нервувалась, коли на своє вітання до сусіда та запи-
тання, що робить його дружина, чула відповідь:
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– та моя жінка трускавки цюпає на грєдци та сваритсі 
зі сусідков через наші курєтагиндичета, що об’їли сусі-
дам усі паростки кукурудзи.

Або одна сусідка іншій розказувала: «Шоб спекти цей 
плєцок, треба дати штири яйка, збити їх на пух, додати 
три лижки сметани, п’єть лижок цукру із чубком, виклас-
ти все в рондель і най постоїть це на теплім п’єцу...» і далі 
про кількість борошна і всього іншого.

 Христина постійно виправляла і вчила, як правильно 
говорити, і чужих дітей у школі, і своїх вдома, та й інших, 
з ким розмовляла, при можливості делікатно підправля-
ла також, хоча це подобалося не всім. 

Із часом вона стала гнучкіша, але її вуха боляче різали 
фрази, які одна сусідка через пліт кричала іншій, що ви-
глядало дуже смішно. Це вона переказувала вже як анек-
дот у своїй хаті або в отця Михайла, який мав гарне по-
чуття гумору: 

– ти памнітаєш Маринькиного Петруська? та він там 
жиє на закутку, хата за великов стодолов! так от було 
дуже зимнов, а Петрусько напивси та й впав у баюру, що 
біля заплави, та й лежав години зо три, бо його там ніхто 
не видів, та й закацюб у ний. та тут надийшов Ромцю й 
побачив, що той вже почав синіти, бо так си змерз у тій 
калабани, та Ромцю його заледве витігнув з неї. та потим 
Ромцю стєгнув із него мокру кошулю та єнші лахи, та й 
лишивси Петрусьо розібраний, як на хрещення. та ти б 
тільки виділа ті дива! та потим, як захурував, то вже ліг 
до шпиталю, а там він так корчивси і крививси, як випив 
тії пигулки, що змилила і дала єму тая медсестра Ориси, 
так він гейби не вмер у тим шпитали. Отак си лічили. А 
як би вмер? тож має троє дітисок. так тій Ориси за ши-
роков спинов головного дохтура нігди і ніц не було. Ота-
ка в нас фільозофія! Ратуйся, як хто може. Дуже то їм си 
тєжко давало виходити того Петруська. А тую дурнувату 
Орисю, най би її чорти батогами прали, дак її ніколи не 
видко тут, у селі. Може, вже й видалась за того дохтура, 
як си так він її хтів?
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…Микола ж не сміявся з цього, бо також не раз гово-
рив такі словечка, які у дружини викликали усмішку, і 
тоді вона із нього довго кепкувала. Він виріс у цьому мов-
ному середовищі й не зауважував того, що виявляла вона, 
і нервувався, коли вона виправляла його або, жартуючи, 
покривлялась.

Ще під час війни, коли Херсонщину, звідки вона була 
родом, звільнили від німецької окупації, вона закінчила 
педагогічний технікум, що на той час було досить пре-
стижно. А потім, як уже працювала тут директором шко-
ли, заочно вчилась і закінчувала різні курси підвищення 
кваліфікації.

А Микола як був механізатором на початках їхнього 
життя, так ним і залишився. І це його дуже муляло. Інте-
лектуальна відмінність між подружжям давала тріщину у 
стосунках, і що далі, то відчутнішу, якої Христина, сильна 
і впевнена в собі жінкакерівник, просто не зауважувала. 
Вона, не хотячи, давила його чоловіче его своїм авторите-
том та ерудицією, а він, менш освічений та малограмотний, 
усе більше від неї віддалявся, замикався в собі та мовчав. 
Духовно він відчував приниження від її успіхів. Хоча йому 
не було в чому звинувачувати свою дружину. Він, навпаки, 
мав би нею пишатись, але щиро це в нього ніяк не вихо-
дило. Його чоловіче самолюбство було важко травмоване 
її знаннями, багатою мовою. Він же, крім господарських 
справ та дітей, не мав про що з нею поговорити. не раз, 
сміючись, вона його виправляла:

– ти так незграбно говориш, ніби зв’язуєш слова до-
купи колючим дротом. 

Після такого зауваження, сказаного жартома, у нього 
надовго псувався настрій, і тоді Христина його перепро-
шувала. найчастіше це відбувалось у ліжку. ніч їх мирила, 
але в нього у глибині душі лишався спомин від образи. 

Христина постійно наполягала на тому, щоб діти доб
ре вчились, контролювала їх та говорила, що між люди-
ною освіченою та неграмотною така сама відмінність, як 
між живою і мертвою. От така відмінність стала між ними, 
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їх розділяла не прірва, а різниця рівнів. Вона професійно 
і життєво виросла, а Микола ж морально змалів. Коли в 
колгосп прийшов наказ про поїздку механізаторів на під-
няття цілинних земель, він поїхав майже із задоволен-
ням. Йому хотілося суттєвих змін у своєму житті і довести 
собі і їй також, що він щось вартує. Христина не розуміла, 
що Миколу мучить, хоча не один раз бачила його сумним. 
Але завжди печаль іншого – це чуже, що не болить навіть 
найріднішій людині. Вона «списувала» поганий настрій 
чоловіка на їхнє безгрошів’я та його втому.

Вона горіла школою, навчанням, дітьми, їздила в ра-
йон та область на наради й різні збори – мала інтенсивне 
життя. Він же, крім колгоспної майстерні та навколишніх 
полів і села, нічого більше не бачив і почувався від цього 
невдахою. та ще й з роками він відчутно «програвав» біля 
неї зовнішньо. Коли вони одружувались, він був чорно-
чубим красенем, високим і струнким, а вона – худеньким 
гарним дівчиськом. З часом вона стала красивою ставною 
павою, а він худорлявим з великими залисинами чоло-
віком, наскрізь просякнутий запахом соляри, із завжди 
брудними від моторного мастила руками і чорними ніг-
тями, в які в’ївся невідмивний бруд дьогтю чи ще чогось.

Від цих, здавалось би, дрібниць та її добродушних кпи-
нів у нього в душі не загоювалася моральна рана, але він 
гонорово нічого їй не говорив. У тому віці Христина ще не 
розуміла, щоб зберегти кохання, їй потрібно було згоджу-
ватися старітися з коханою людиною, удосконалювати, 
жаліти і менше відкрито вказувати в очі його недоліки, як 
зовнішні, так і внутрішні. А найголовніше – бути скромні-
шою в побуті, не висуваючи постійно на перше місце свої 
успіхи, коли поряд в одній упряжі невдало хромає супут-
ник по життю. Вона осягнула важливість цих істин пізні-
ше, з роками, і дуже за цим пошкодувала, але було вже за-
пізно. Людина дивиться в майбутнє своїм минулим, якого 
повернути неможливо!!!

...на цілину він поїхав наприкінці п’ятдесятих років. 
тоді це була найбільша трудова акція, яка відбувалась у 
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країні. Миколу спочатку відправили на роботу тільки на 
півроку, із весни до збору врожаю, а потім продовжили 
ще на півроку, а далі він сам захотів залишитися на рік, а 
пізніше через два роки він просто перестав їй писати і щез 
з їхнього життя. Люба тоді вже була старшокласницею, 
Марко ходив у початкові класи. Родина мешкала в будові 
при школі, і Христині було нескладно пильнувати дітей, 
бо школа була невеликою, і вони в неї були постійно на 
виду. Але з грошима їй було дуже сутужно. Зразу він пе-
ресилав зароблені гроші, а потім припинив, бо в радгоспі, 
де працював, був неврожай, а з часом, як він пояснював у 
своїх рідких листах, стались якісь піщані буревії та посу-
хи, а згодом, коли він продовжив собі термін перебуван-
ня, узагалі не давався чути. 

Христина сама утримувала всю сім’ю. спочатку пере-
живала, а потім зрозуміла, що він її покинув, перестраж-
дала і з плином часу заспокоїлась. Життя тривало. В неї 
були діти.

У той час на підняття цілини їхали сотні тисяч людей 
з усіх куточків країни, а найбільше з Білорусі та України, і 
загубитись у цій людській юрбі було дуже легко. Христи-
на написала декілька листівзапитів, на які прийшли ко-
роткі відповіді: «Місце проживання адресата невідоме». 
До неї також повернулись її листи, що вона надсилала до 
нього, один з яких знайшла після її смерті Люба.

...Як миттєво спливала вода в гірській річці, що про-
тікала повз їхнє село, так само швидко злітали в минуле 
роки її життя. Що доросліші ставали діти, обзаводилися 
своїми сім’ями, дітьми, а потім внуками, то частіше Хрис-
тині приходив на думку її чоловік. Вона старалася розга-
дати той ребус, чому ж всетаки він пішов від неї. Вона 
думала, що таких гарних і розумних, як вона, не кидають. 
А ні... Виявляється, залишають, навіть не пояснюючи 
причини. 

...Минули десятки років самотнього життя. І коли вона 
отримала його лист, в її душі зчинилася буря. спочатку 
прокинулись образа і біль, які були приспані повсякден-
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ними проблемами, але ніколи не залишали свого зігріто-
го куточка в її душі, час від часу ворушились і згадками 
про минуле болюче ятрили її. Вона думала, що за стільки 
років зрада забувається, але ні! Вона прочитала лист – і 
скалка зради боляче вколола її серце. За ці роки вона май-
же забула його образ і навіть не уявляла, як міг він тепер 
виглядати. Вона думала, що його, напевно, давно немає в 
живих, якщо він ніколи не поцікавився своїми дітьми та 
нею. А він виявився живим?!

Коли він пропав, то поставив Христину в складні умо-
ви. Вона нікому не сміла показати, що він її залишив, най-
гірше, що і дітям також. Він для них загинув. Ця неправда 
давила її довгі роки, бо була вона чесною і відкритою люди-
ною. Якби вона жила в місті, то загубилась би в тому веле-
людді і не страждала б від цього. А тут, у маленькому селі, 
її гонор не дозволяв показати всім, що в ті давні часи, коли 
вона була молодою, красивою й успішною, вона виявилася 
нещасною покинутою жінкою, в якої він був одинєдиний 
чоловік за все життя. Христина не мала кому розповісти, 
яку вона мала тугу за його коханням, які збуджуючі сни 
приходили тоді в її самотнє холодне ліжко. тільки подуш-
ка знала, якими гарячими були сльози жалю за ним, його 
ласками, за тими зашкарублими руками з ніжними доти-
ками пальців до її тіла. свій любовний голод вона втамову-
вала сімейними проблемами, роботою і книгами.

Література рятувала її від важких думок, вона читала 
запоєм. У селі була бібліотека, яка завдяки її зусиллям по-
стійно поповнювалася книжками. не було такого фонду 
чи благодійної організації, про які б вона вичитала в газе-
тах чи журналах і не відправила їм листипрохання нада-
ти допомогу сільській бібліотеці та школі.

Листоноша майже ненавиділа її, бо постійно мусила 
тягти на шкільне подвір’я важкі пакунки, які приходили 
на ім’я директорки. Катерина, так її звали, була негарною. 
Одного разу Христина, відчуваючи нелюбов листоноші до 
її персони, підсміючись над нею в колі своєї сім’ї, «вдало» 
пожартувала:
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– У неї таке лице, якби на ньому чорти три дні горох 
молотили, а на голові страшний безлад, ніби чортівські 
діти шукали там якийсь скарб. 

Усі сміялися.
Але після того, як через якийсь час Христина пішла у 

справах до сільради, де працював чоловік цієї листоноші 
Катерини, він у товаристві директриси дав вичерпну ха-
рактеристику своєї благовірної:

– Яка моя Катерина вреднюча баба! та її й сам дідько, 
напевно, боявся б і чоботи на вилах через вікно подавав би.

Після цієї фрази, яка була влучним доповненням до її 
образу, Христина так сміялась, що мало не плакала зі смі-
ху. А той нічого не міг зрозуміти і долучив ще інформацію, 
яка, напевно, не один раз обговорювалась в їхньому домі: 

– А ви, Христино Миколаївно, з отцем Михайлом її 
найбільші вороги, бо ніхто в селі не отримує стільки газет 
і журналів, як ви.

І тепер, коли люта і набундючена листоноша приходи-
ла на шкільне подвір’я зимою, тягнучи за собою санки, а 
літом, пхаючи перед собою старий дитячий возик, закла-
дений майже доверху газетами і журналами або пакунка-
ми, Христина від згадки про це ледь стримувала свій сміх. 
А лиха Катерина, не розуміючи, у чому річ, хутко покида-
ла веселу директрису.

...Швидко прочитану пресу Христина роздавала одно-
сельцям, а те, що не встигала переглянути, збирала у ве-
лику коробку, яка стояла біля її ліжка. ті видання чекали 
своєї черги. Вона все читала з олівцем у руках і підкрес-
лювала те, що їй подобалось, а потім виписувала собі в зо-
шит. таких мудрих зошитів у неї було з десяток. Коли біля 
хати не було роботи, вона любила їх перечитувати. Піз-
ніше на посиденьках у родині отця Михайла, коли вони 
ділилися враженнями про прочитане, родина священика 
жартувала, що в селі він був осередком релігії і моралі, а 
вона – освіти і культури.

...Лист чоловіка Христина прочитала десятки разів і 
не знала, як на нього реагувати, чи радіти, що він тепер, 
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на старості років, залишився один, а вона в родинному 
колі, а чи, навпаки, плакати разом із ним. Вона згадувала, 
як колись давно мріяла про те, щоб віддати йому образу 
такою ж монетою. Вона хотіла показати йому, що не про-
паде, виховає та вивчить дітей без нього. А потім, може, і 
сама складе собі долю, бо ж коли він залишив її, вона не 
мала ще й сорока. Але не було кому це показувати і дово-
дити. Він як у воду впав. ніхто про нього нічого не чув.

З роками, коли діти були вже вивчені та одружені, 
Христина не один раз верталась у думках до свого чолові-
ка, якого, імовірно, загубила зі своєї вини...

Згадувала першу зустріч із своїми сусідами – Мико-
лою і Марією. Вона була вражена красою цієї пари. Обоє 
були високі, чорняві, засмаглі. Вона виглядала біля них 
такою білолицею, що Микола, сміючись, у неї спитав:

– А що там на півдні сонця немає, що ти така бліда? 
Вона зашарілась. Він був гарний і такий жвавий, що 

на нього було приємно дивитись. Був органічною суміш-
шю доброї енергії і руху в людській подобі. Від нього так і 
віяло теплотою та життєлюбством.

Відтоді минула купа літ, а вона не забула той розряд 
струму, який прошив її серце, мов блискавка, і часто роз-
мірковувала над цим.

...Дивна річ людські стосунки. В її житті є люди, з яки-
ми їй завжди і скрізь надзвичайно легко, але їх дуже мало. 
Це її діти та родина отця Михайла. А є люди, з якими їй 
нестерпно з першої хвилини і назавжди. таких людей 
на її шляху було набагато більше. Але вона вміло ховала 
свою неприязнь до них за люб’язною усмішкою, бо муси-
ла з цими людьми разом працювати і співіснувати. А були 
й такі, які в неї не викликали ніяких емоцій. І лише він, 
її Микола, з першої і єдиної миті, як вона його побачила, 
став для неї бажаним і коханим.

не забула, як хотіла допомогти йому у важкі хвилини 
життя, коли він був безпорадний із малесенькими діточ-
ками. От тоді вона вирішила бути його дружиною. Батьки 
Марії жили в іншому кінці села, але зовсім не поспішали 
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допомогти Миколі. Вони мали молодших дітей та свою 
господарку, яка була найголовнішим в їхньому житті. 
Годувальницякорова, поля та городи були в них на пер-
шому плані. За старшою дочкою вони вже переплакали, її 
не повернути, а онуки якось виростуть, у них є тато. Хрис-
тина ніколи не могла зрозуміти цієї байдужості, а Микола 
тим більше, бо захворіла Марія з їхньої вини. 

Після шлюбу Марія з Миколою пішли жити до її бабці, 
яка мала сухоти. Її родичі знали про задавнену невиліков-
ну хворобу, але їм розходилось, щоб старенька була під на-
глядом. Для них менше мороки, та й про людські очі мали 
чистий спокій, що не кинули стару маму напризволяще. 
тільки не подумали, що їхня донька, зять та онуки можуть 
набратися тої біди. І сталось, що тільки Марія захворіла і 
рано пішла до Бога, осиротивши своїх дрібних дітей. 

Але в цьому небагатому домі зі старою хворою баб-
цею, яку вона провела в останню путь, старим начинням 
і стародавніми меблями, вона була щаслива і кохана, на-
роджувала дітей і тішилася життю, поки не виявилась її 
недуга. спочатку вона лікувалася різними травами, зіл
лями та народними методами, а потім, коли побачила, 
що кашляє з кров’ю, зрозуміла, що справи в неї кепські. 
Згоріла вона за рік. 

Безпорадний Микола дивився тоді на Христину як на 
останню свою надію, відчував до неї глибоку приязнь за 
її добросердя, але кохання – ні. Пізніше, коли вони по-
брались і переїхали на нове місце, у нього з’явилось по-
чуття любові і душа стала відкритою до неї. Але з плином 
часу його серце покривалося маленькими подряпинами 
від несуттєвих образ та заздрості, які нагромаджувались 
у нього, коли вона ставала дорослою і впевненою в собі. Її 
кар’єрний ріст зруйнував його любов до неї.

...За щоденними проблемами та турботами Христина 
не мала часу заглянути в стурбовану і хвору душу близь-
кої людини, розрадити та підтримати морально, показати 
свою любов, яка вище від посад, книжок, мови та всіх ін-
ших дрібниць.
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Коли вона виходила за нього заміж, знала його похо-
дження, але тоді бачила в ньому тільки красивий об’єкт 
своїх думок та мрій. Простого сільського чоловіка вона 
розгледіла в ньому з роками, коли її почуття стабілізу-
вались і час від часу трохи пригасли, а потім воскресали 
знов. А його почуття, навпаки, стали більше проявлятись. 
Христині потрібно було працювати, щоб підняти його рі-
вень до своєї високої планки, заохотити вчитись. Але за 
життєвою рутиною вона про це не подумала. А Микола 
усе своє життя прожив у селі, в оточенні певного кола лю-
дей. Що він міг знати?! У нього були важкі часи, як у всіх 
простих людей того воєнного покоління. Усе своє доросле 
життя він думав про хліб насущний для своїх дітей, важ-
ко працював і ніде не бував. І це вимушенобажане відря-
дження на цілину відкрило йому нові горизонти та вели-
кий навколишній світ, інші взаємини і почуття.

Уперше він брав шлюб зовсім молодим і з великого ко-
хання. А вдруге, хоча Христина була гарна і добра, але він 
таки одружувався з нею із своєї безвиході, бо не міг дати 
ради своїм дітям. Він її посвоєму любив, але це не було 
захоплююче кохання, радше – потреба. Їй, як кажуть, ні-
чого не бракувало, але між ними не було спорідненості і 
близькості душ, вони були різні, інші зацікавлення, інте-
лект. Але це вона зрозуміла лише тоді, як отримала його 
останній лист. 

...Коли Христина залишилась одна, правду про його 
зникнення вона відкрила лише отцеві Михайлу, для всіх 
інших він загинув, і вона була вдовою. 

З часом дорослі дочки намовляли її когось собі зна-
йти, але вона на це тільки віджартовувалась. навіть якби 
вона і захотіла зустріти гідного для себе чоловіка, то де? 
У селі чи на нарадах та курсах? Вона їздила туди із зовсім 
іншими намірами, та й у післявоєнні лихоліття з чолові-
ками було складно. З її покоління багато чоловічого роду 
загинуло, а хто залишився в живих, то вже мали свої сім’ї, 
як, зрештою, і вона. свою самотність Христина ділила з 
дітьми, онуками, а потім і правнуками і довгі роки, як не 
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дивно, вважала себе майже щасливою людиною. За увесь 
цей час вона мала лише одне платонічне захоплення, але 
не хотіла вносити у своє стабільне життя суттєві зміни, 
знаючи наперед, що воно добром не закінчиться. 

І от тепер колишній законний чоловік зворушив її 
довголітній спокій. Вона багато думала і вирішила його 
повернути. Але не встигла…

...Для Миколи цілина відкрила цілком інший світ... 
Він би мав ненавидіти цю владу, яка безжально забрала 
його родину, а він, безвідмовно виконуючи її наказ, їхав 
у далекий Казахстан, на диво, радісний та збуджений. Він 
тікав від щоденної рутини і життєвої трясовини, в яку він 
застряг майже всім своїм єством. тут, за далекою межею 
своєї батьківщини, усе для нього було новим. Микола, до-
рослий чоловік, дивився на довкілля великими дитячими 
очима, відкриваючи його для себе.

За більш ніж десятилітній період життя у своєму селі 
він далі, ніж у район, не виїздив, лічені рази – в обласний 
центр за запасними частинами до техніки, але ті поїздки 
були дуже короткочасними і нецікавими. А в цю довгу по-
дорож він мав піднесений та безжурний настрій, який був 
і в інших його попутниківзахідняків, їх опанувала дивна 
ейфорія змін. Вони їхали декілька тижнів у спеціальних 
вагонах, де на платформах стояли їхні комбайни, трак-
тори та інша техніка, яку вони супроводжували. Поїзд то 
їхав, то декілька годин стояв, пропускаючи інших, і вони 
мали час вийти із своїх вагонів, купити собі на невелич-
ких зупинках продукти, а потім, коли їхній потяг знову 
рушав, вони гуртувались і разом обідали під чарку з жар-
тами, говорили та співали. 

Коли Микола приїхав на місце призначення, його вра-
зив безмежний простір степів, де горизонт з’єднував зем-
лю і небо в одне ціле. Вдосвіта він любив спостерігати, як 
сонце поволі випливало зі свого сховку і закривало своїм 
світлом усю рівнинну далечінь. Микола, як зачарований, 
кожного ранку чекав народження нового дня як якусь не-
звичайну казку. Дома він міг бачити, коли сонце вже ру-



97

халось по небу, але момент з’явлення його на небосхилі не 
бачив ніколи, бо це видовище заступали ліси, та він і ди-
витися за цим не мав часу. А тут він не міг намилуватися 
цим величним явищем. У його душі прокинувся дивний 
романтизм, якого раніше за повсякденними домашніми 
турботами в нього ніколи не було. тож треба так: поїхати 
в неабияку даль, щоб відчути значні зміни у своїй душі. 
Він дивувався сам собі.

Для цілинників були побудовані невеличкі будинки 
в поселеннірадгоспі. там був простий побут, необхідний 
для життя: їдальня, баня, фельдшерський пункт, майстер-
ні для техніки та бункери для зберігання зерна. Миколу, 
як і всіх решта, розселили по будиночках, пізніше вони 
всі перезнайомились і почалися трудові будні.

Він важко працював удень, але ввечері, коли вони 
збиралися докупи і спілкувались, він відчув себе рівним у 
цій трудовій багатонаціональній сім’ї. Він не був обтяже-
ний родинними проблемами, які залишилися далеко за 
обрієм, і відчув, що відпочив від сім’ї, відмолодів душею. 
Йому було лише сорок років, за які він пережив стільки 
важких втрат, від яких завчасно зістарився. А тут він, на 
диво, швидко, відчув себе вільним. Він жив для когось: 
батьків, дружини – першої, а потім і другої, дітей. Зараз 
він тимчасово скинув з душі цей тягар відповідальності і 
відчув себе щасливим. Він навіть й уявити собі не міг, що 
саме тут, далеко від свого гірського краю та сім’ї, він зна-
йде нове кохання, яке затьмарить усе те, що в нього було, 
і ним він закреслить своє минуле... 



Родинна палітра

ЧАстинА 7
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Особливо вартісне мистецтво – 
приховувати свої вади, перетворюючи їх 
у переваги. Так Юлій Цезар приховував 
свою лисину лавровим вінком.

Бальтасар Грасіан

Отець Михайло своїм візитом розворушив болючу та 
свіжу сімейну рану. Він, як художник, котрий підбирав 
потрібні кольори для своєї картини і ненавмисно вніс на 
маленьку дощечку з різними фарбами лише одну темну 
краплину, різко змінив увесь райдужний спектр кольорів 
на всій палітрі.

Вони відбули сорок днів по мамі і від почуття викона-
ного перед нею боргу трохи заспокоїлись. До смерті своїх 
рідних звикнути не можна, хіба що на якийсь момент при-
забути цей трагічний факт. Бо єдині речі, на які неможли-
во без болю дивитись дуже близько, – це сонце і смерть.

– Жахи Господні! ну що ти про це все думаєш?– зачи-
няючи за священиком вхідні двері, спитала сестру черво-
на від сліз Люба. – Я не можу взяти собі до тями! Як мама 
могла прожити із таким тягарем усе життя і ніколи нам 
нічого не розповісти? Ми ж мали дуже близькі та дружні 
стосунки?! Я б не витерпіла так довго зберігати таємниці 
на дні свого серця і винесла б їх нагору своїм найближ-
чим, – вона розглядала конверт з адресою та штемпель з 
датою отримання татового листа.

– Знаєш, Любасю, я тебе люблю, але ти, будь ласка, 
не фальшуй. От ти студенткою мала роман зі своїм на-
заром. ти що комусь афішувала цей зв’язок з одруже-
ним чоловіком? ні! Знаєш, ми ніколи не торкалися цієї 
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теми, але ж ти не була стовідсотково відвертою зі мною 
та і з мамою також. Усе приховувала. Уже як завагітніла, 
тоді вже розповіла, бо була просто змушена це зробити. 
ти мене зрозумій правильно, я тобі не випоминаю. ти 
не можеш ображатися на мене чи на маму, бо ми тобі 
ніколи про це не згадували, ніби того прикрого факту 
і не було. Просто зараз ми наодинці і можемо бути від-
верті одна перед одною, і розмова наша дуже серйозна, 
то я й прирівняла той випадок. не кожна людина може 
відкритися навіть найріднішим. так і мама. От дивись, 
розповіла б вона нам усю правду, коли ми були дітьми, 
хай уже й старшого шкільного віку. Чи ми б зрозуміли 
її? та ніколи у світі! А навіть якби і сприйняли її правду, 
то потім тільки б вона нас насварила, ми б одразу об-
ражались: 

– нас сварить і карає, бо ми не є її рідні діти. Добре, що 
і про тата вона нічого не розповіла, бо ми б його в той час 
зненавиділи. А тепер ми дорослі люди зі своїм життєвим 
досвідом і дивимося на речі поіншому. От Марко вже си-
вий, а як боляче зараз сприйняв цю новину, – вела далі 
Мирося. – Мені вчора розповідала Леся, що пробувала з 
ним поговорити, то він і слухати не хотів.

– ти маєш рацію! Але мені так шкода і маму, і нашу 
рідну маму Марію. Як є Господь і світлі сили небесні, то 
вона, напевне, радіє, що ми нарешті взнали, що в нас була 
інша – рідна мама. 

І сестри, притулившись одна до одної, голосно запла-
кали. Крізь сльози, шморгаючи носом, заводила Люба:

– І тата нашого шкода. ну не повірю я, щоб він був 
таким останнім негідником і залишив маму просто так із 
чотирма дітьми. Щось мусило бути в нього на душі, що він 
так вчинив… 

І продовжила, вже трохи заспокоївшись: 
– Знаєш, у сумнівних випадках час – найкращий тлу-

мач. От знайдемо його, тоді й з’ясуємо, що і до чого.
– Любо, ми все одно не розберемось об’єктивно у всьо-

му, що колись було між батьками. Ми тоді були дітьми, 
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що ми могли бачити чи розуміти? та й зараз, напевно, ми 
не зможемо бути до кінця об’єктивними. Ми стільки років 
не бачились, зовсім забули його, а він нас. Єдине, що нас 
поєднує, – то це кровне споріднення. Людина справедли-
ва тільки тоді, коли вона зовсім не зацікавлена в конфлік-
ті або стороння, а ми учасники цієї родинної драми, і нам 
буде складно все з’ясувати.

– Добре, Миросю, ми зараз нічого не вирішимо, хто і 
наскільки справедливий чи навпаки. Пішли збирати ро-
динний консиліум, бо вже скоро обід, поки поговоримо, 
пообідаємо, то виїдемо в місто, як завжди, надвечір. А я 
маю вдома купу роботи і так стільки часу пробули в селі. 
І думаю, що Марко немудрий. Хоче він слухати чи ні – то 
питання спірне. Обов’язково мусимо тата знайти і при-
везти сюди, а потім разом із ним поїхати в його село на 
могилу нашої рідної мами. І не треба з цим затягувати. не 
знаємо, чи він хворий, чи здоровий. не дай Боже, помре 
в чужині на самоті, то це буде на нашій совісті. Ото б був 
справжній жах – не знати, де могили рідних мами і тата. 
Кара Господня, та й годі! Миросю, якби мені ще два міся-
ці тому хтось сказав, що наша мама нам не рідна, я б плю-
нула йому в лице і сказала, що ми не є герої індійських чи 
бразильських фільмів. А ще як би на додачу дали інфор-
мацію про тата, то взагалі було б, як у серіалі. Що довше 
живу і старію, то більше дивуюсь, які сюрпризи підносить 
не раз доля людині.

– так, у нашому житті різне трапляється. Добре, піш-
ли подивимось, що там наші роблять, і будемо скликати 
сходини щось вирішувати. треба серйозно поговорити з 
хлопцями. скажемо їм, що нам розповів отець Михайло. 
Добре, що він з нами поговорив наодинці, бо гуртом було 
б проблемніше. ну, ходім...

І Люба з Миросею вийшли на подвір’я. Був гарний 
сонячний день. Параня з Лесею господарювали на гряд-
ках, рвали городину та складали окремо по купках кож-
ній родині. 

– Дівчата, як там урожай? – спитала Люба.
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– Огірки маленькі, але малосольні наквасимо. Ми на-
збирали всього: і цибулі, і яровини, – звітувала Параня, 
як головний агроном.

– А що ви робили? Чому такі червоні? Знову плакали? 
– спитала Леся.

– та от ідемо з вами радитись. Приходив отець Ми-
хайло, приніс конверт з адресою тата. Будемо говорити із 
хлопцями, щоб збирались їхати за ним...

Люба не прочитала на лиці Парані великої радості, 
але вона нічого не сказала, а Леся, навпаки, зраділа: – ну 
і добре! Хоч хтось нашу господарку буде пильнувати.

– Дивись, щоб не напильнували! – скептично ви-
тиснула Параня і пішла далі в огіркову гудину. Це була 
її прерогатива, вона нікому не дозволяла заходити на 
грядку, бо, на її думку, крім неї, ніхто не міг так акуратно 
й уважно визбирати огірки. ніхто з нею і не сперечався. 
Лізти в ті густі та колючі зарослі великого бажання не 
було ні в кого.

Чоловіки були в саду, міряли землю навколо джерела 
і щось записували.

– Хлопці, ну як ви тут? – спитала Люба. 
степан підійшов до неї й обняв за плечі:
– Очі знову були на мокрому місті? Припини і заспо-

кійся! 
– Хлопці, є важлива новина. Приходив отець Михай-

ло, тільки що пішов від нас. Ми маємо адресу тата. треба 
вирішувати і вирушати за ним, поки він там ще живий і 
чекає на нашу допомогу.

...Бесіда була довгою. сперечались і сипали своїми аргу-
ментами тільки близькі, Павло і степан тримали чітку по-
зицію невтручання, чекаючи результатів бурхливої родин-
ної наради. Коли нарешті емоційно збуджені на хвилинку 
затихли, Павло на правах найстаршого підвів риску: 

– Знаєте, скільки людей – стільки й думок. Але рішення 
в нас має бути одне: тата треба забрати. Послухайте мене 
уважно. тато багато в чому завинив перед вами і мамою. 
Але в нашому житті так є, що ми пам’ятаємо гріхи та про-
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вини всіх, тільки не свої, і це дуже прикро. Я думаю, що і 
безневинним є в чому покаятись, так що ти, Марку, трошки 
збий свій гонор. ти – «усім козак, та чуб не так». Я тебе по-
прошу, не будь святішим від Папи Римського. Одне слово, 
вирішили так: я беру велику службову машину, щоб було 
куди завантажити татові речі. Говоріть, коли вирушаємо за 
ним? Бензин і транспорт – за мною, а все решта – ваше. 
Підготуйтесь і вважайте, що в нас відпочинокхлоп’ятник, 
бо їдемо без наших дівок. Може, по дорозі когось собі на-
дибаємо для компанії та розваги.

– Я тобі так знайду і розважусь, що тобі мало не буде, – 
Мирося з усмішкою підіграла чоловікові і була щаслива, 
що він узяв ініціативу у свої руки і звів усе в мирне русло.

Як завжди після прийняття рішення, правильного чи 
ні, в родині наставала пора затишшя, як перед грозою. 
Хлопці повернулися до старого заняття, вирішували, де 
і як вони будуть копати став і робити загату для джере-
ла. Мирося і Люба сиділи мовчки на великій колоді, яка 
в саду слугувала всім за лавку і за довгі роки була відшлі-
фована до блиску.

У дівчат голова йшла обертом від подій останнього мі-
сяця і нинішнього дня також, і їм було не до зауважень чи 
пропозицій щодо ставка. Вони думали про своє.

...Люба роками не згадувала про назара, а сьогодні 
Мирося вивела її з рівноваги спомином про нього. Боягуз 
і нікчема, він похоронив себе в Любиному серці, а в душі 
залишив лише біль від зради і підлості. Десятиліття вона 
про нього нічого не знала, і коли випадково зустрічала 
когось з однокурсників, то ніколи не запитувала про ви-
кладачів, щоб часом нічого не почути про нього. Бо він 
для неї не існував.

Через роки Люба випадково зустріла його в місті. Після 
чого була морально розбита і хвора декілька днів, поки не 
закрутилась у своїй життєвій круговерті і відчула себе щас-
ливою, що викинула його з пам’яті як непотрібне сміття. 

І от він знову прийшов їй на думку і додатково зіпсу-
вав настрій. 
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Вона думала про те, що є такі речі і події в житті кож-
ної людини, про які соромно згадувати, хочеться їх ви-
креслити з пам’яті назавжди, але це не виходить. Бо змі-
нити щось в минулому не вдавалося ще нікому! Важливо 
не допустити такі ж речі в подальшому! Люба подумки 
себе виправдовувала, бо в житті кожен повинен зробити 
свої помилки, і немає людей, які б пройшли свій шлях, не 
зашпортуючись за каміння неправди, лукавства та інших 
вад. сьогодення завжди лежить на кордоні між минулим 
і майбутнім. Важливо, щоб доля вчасно подарувала лю-
дині свою ясну лампу житейської мудрості для освітлення 
дороги в майбутнє, щоб не схибити на новому етапі.

Вона сама до себе усміхнулась, бо була уже в такому 
поважному віці, що в її лампі було більше вечірнього 
світла, ніж денного. Помилки, допущені нею в минулому 
неправедному коханні, уже були нестрашні. тепер вона 
вже добре вміла аналітично мислити і відкидати все не-
потрібне...

Люба глибоко зітхнула у своїх роздумах:
– Шкода, що все це, на превеликий жаль, приходить 

до людини тільки із життєвим досвідом, – «коли б моло-
дість знала, а старість могла», то у світі було б менше горя 
і сліз.

...того дня вона поспішала у справах і, щоб зрізати кут, 
ішла через величезний ринок. Як завжди, у такому скуп-
ченні людей з навколишньої території збирається «люд-
ське дно»: пияки і злодії, каліки, справжні і фальшиві, 
та інший різнобарвний «живий непотріб». серед такого 
зброду вона зустріла його. Люба випадково зіштовхнула-
ся з ним... Він продавав сушену тараньку, і ця риба лежала 
в нього на пожмаканій пожовклій газеті на якомусь стіль-
чику. Його нехитрий крам хтось, проходячи, зачепив, і він 
попадав на брудний тротуар. назар вийшов його позби-
рати, і в той час, коли він складав усе на свій недолугий 
імпровізований прилавок, на нього випадково налетіла 
Люба. Він впізнав її одразу, а вона була приголомшена 
його виглядом. 
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...неголений, зарослий із почорнілими зубами. Вбра-
ний у костюм, такий старий і зашморганий та лискучий 
від невідмивного бруду, який ще трохи і можна б було зі-
шкрібати ножем.

Вона на мить була паралізована і тільки й спромогла-
ся витиснула із себе:

– ти?!
– так, це я! Впізнала? Бо мене багато хто й не впізнає. 

А ти гарно виглядаєш.
– назаре, що ти тут робиш? От ніколи б не могла по-

думати, що зустріну тебе тут. стільки років не бачились, я 
думала ти став професором.

– А я тепер, Любасю, доцент, що живе майже на сміт-
тєзвалищі. Що ти крутиш носом, смердить від мене? Я 
знаю, бо давно не мився. не всім же бути чистьохами! А 
ти ж, напевно, хочеш знати, чому я тут? не питаєш, але 
я все одно відчуваю твою цікавість. Жінка моя поїхала у 
Грецію спочатку на відпочинок по путівці. Я їй подару-
вав ту поїздку на день народження, а потім вона виріши-
ла поїхати на заробітки, тільки на рік, хоча в цьому і не 
було такої потреби, залишилася там. А з часом зі мною 
розвелась і вийшла там заміж. А квартиру нашу ми роз-
міняли для неї і хлопців, для мене невеличку кавалерку 
купили, яку я потім пропив і живу тепер у тому ж будин-
ку на горищі. Поки ще не виганяють. Я, можна сказати, 
сторожую там. 

– А робота? ти ж був хорошим викладачем!
– Я здуру взяв хабар за вступ. А то була підставна осо-

ба, і мене звільнили з роботи. Добре, що не ув’язнили! 
Ледь відкупився! А тут усі ці розводи і поділ майна... не 
позичиш мені п’ять гривень?

Ця остання фраза деградованої людини добила її ціл-
ком. Люба мовчки відкрила свій гаманець і тремтячими 
руками витягла найменшу купюру, яка в неї була. Це було 
двадцять гривень…

Вона так тікала з того базару, що не чула під собою ніг. 
Їй було вже не до зустрічі. Вона зайшла в першуліпшу 
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кав’ярню, замовила каву з коньяком, потім повторила ще, 
але ніякого полегшення не відчула. У неї було відчуття, 
ніби її виваляти в багні, і вона стоїть брудна, а всі її об-
ходять. У неї було гидко на душі. Вона навіть не розуміла, 
від чого більше. Їй було шкода, що з ним так жорстоко 
обійшлась доля, але, напевно, у цьому була і його про-
вина. Люба не хотіла аналізувати, їй було не до цього. 
найбільше було образливо, що він встиг у неї попросити 
грошей, а не спитав, як її справи. Він же не знав, чи вона 
позбулась дитини, чи ні! Краще б вона ніколи його не 
зустрічала і не знала, що з ним трапилось, ніж побачити 
його таким. Вона зневажала його і дякувала Всевишньо-
му, що він відштовхнув її від назара. Їй було боляче зга-
дувати, як він, брудний, запущений і беззубий, говорив з 
нею на тому велелюдді. Вона бачила, наскільки недобри-
ми були його очі і його заздрісний погляд, бо навпроти 
нього стояла успішна жінка, доглянута, красива і струн-
ка, як колись у давні часи, коли він нею володів і бавив-
ся, як іграшкою. Люба стидалась його вигляду і боялась, 
щоб ніхто із знайомих не побачив, з яким «сміттям» вона 
спілкується. Пізніше, коли вона сиділа в кав’ярні і брала 
собі третю чарку коньяку, від якого анітрохи не сп’яніла, 
вона подумала про свого чоловіка. степан порівняно з її 
минулим забороненим і краденим коханням виглядав, як 
кіноактор біля сажотруса. Вона знала, що не можна так 
думати, бо випадки в житті бувають різні, але їй було при-
ємно, що вона не помилилась і залишила в спокої назара. 
Її, напевно, оберігала Матір Божа, і вся премудрість була 
тільки в її Вищій Добрій Волі.

Люба вже не пішла ні на яку зустріч, а попрямувала до-
дому. того дня на її чоловіка чекав святковий стіл із смач-
ною вечерею і чудова ніч, яка була солодкою, як одна з ка-
зок Шахерезади. степан був щасливий і не знав, що вибух 
нових емоцій і почуття палкого кохання Люби були під-
поєні думкою про її міцне і вдале домашнє вогнище. Про 
зустріч із назаром вона не розповіла нікому: ні Миросі, ні 
мамі. Їй було соромно зізнатись у цьому. І зараз вона поду-
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мала, наскільки мала рацію Мирося, коли сказала, що лю-
дина не завжди може розповісти про себе все, навіть най-
ріднішим. Люба була показовим прикладом цього. 

...А думки Миросі сягали у цілком іншу площину. Вона 
програвала наперед ситуацію повернення тата додому і ті 
розмови, які будуть у селі. Цікаві погляди, яких не омину-
ти, розпитування, часом безпардонні та наполегливі. Їхнє 
село було трохи специфічним. Можливо тому, що лежить  
вдалечині від міста, і в людей була обмеженість у спілку-
ванні. Кожен хотів знати, що робиться в сусіда, що готу-
ється, сіється, переться, прасується...

Мама була доброю та вихованою, але давала своїм од-
носельцям чітко дозовану інформацію, яка стосувалась її 
родини. Вона могла чимось похвалитись, але не до тонко-
щів та дрібниць. Мирося пам’ятала, як одного разу, коли 
вона приїхала додому, мама скаржилась їй на сусідку, яка 
жила неподалік: 

– ти знаєш, я боюсь її зустрічати. Від неї легко не відче-
пишся, вона тебе своєю розмовою засмоктує, як трясовина 
на болоті. не хочеться образити жінку, але своєю простотою 
та допитливістю вона мене нервує і виводить із рівноваги. 
От, наприклад, розпитує мене про Любу зі степаном. Чому 
вони ще не мають внуків? Бо ж так давно діти побрались. ну 
яке тобі діло до чужих дітей? А потім, як народились онуки, 
вираховує терміни, чи вчасно народились. такту «нуль»! І 
головне – робить це при мені та й ще закидає безліч інших 
запитань, та таких відвертих, що в мене язик не повернувся 
б спитати про те в моїх рідних дітей. А вона розпитує про 
чужих людей і «не позичає очі в сірка». Дикість!

– І я волію з нею не зустрічатися. Вона так само мене 
випитує і при цьому дивиться в очі. Мені аж лячно не раз, 
щоб часом вона не зурочила. темна особа! тьху! тьху! 
тьху! А про Павла і всіх нас задає такі запитання, ніби 
збирає інформацію для спецрозвідки і буде писати на 
всіх досьє. Занадто цікава особа. Їй необмірковано скажи 
якесь слово, то вона так усе перекрутить, що в неї і з варе-
ного яйця курча вилупиться.
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– Миросю, але все одно мусимо жити з такими людь-
ми поряд. Просто намагайся обходити її десятою доро-
гою, щоб зайвий раз не зустрічатись. У нас в селі лукавий 
не спить, та все миром колотить. І хто яку лиху вроду має, 
так з нею і живе. Я думаю, що позбавитись від недоліків, 
які притаманні багатьом нашим землякам, дуже важко, 
майже неможливо. Це як вода, що набуває гарних чи по-
ганих якостей від ґрунту, в якому викопана криниця. Десь 
пахне болотом чи вапном, а інде біля чистого джерела й 
сріблом. так і людина набирається духу від краю, в яко-
му вона народилась і живе. Одні зобов’язані своїй країні 
більше, ніж інші, бо народилися під ласкавішим небом. 
Але кожному народу, навіть дуже доброму, притаманний 
свій природний колорит і вроджений недолік, який як 
родинна пляма. І виправити чи приховати її – неабияке 
мистецтво, що вдається, на превеликий жаль, не всім... 
Я намагаюсь таких обминати і майже не спілкуватися з 
ними. Бо деякі наші люди часом мало не в ліжко загляда-
ють. Я все віджартовуюсь, коли не хочу відповісти їм пря-
мо. А взагалі, маю стільки справ, що не можу дозволити 
собі непотрібні балачки та теревені...

Мирося думала про те, що мама завжди шкодувала 
свій час:

– Діти, коли Бог створював час, він створив його до-
статньо і щедро для кожної людини, але не для того, щоб 
його бездарно розтринькувати. Подивіться, стільки є ці-
кавих справ, які можна з радістю зробити. 

І не любила великої кількості приятелів. У неї було 
обмаль друзів – отець Михайло із родиною та їхні діти. 
А всі решта – просто колеги по роботі чи сусіди. Вона 
вважала, що друзі – це злодії дорогоцінного часу її жит-
тя, тому обмежувала себе новими знайомствами. Хоча в 
селі і неможливо було мати нових приятелів, бо руху лю-
дей майже не було. До неї час від часу приїздили колеги
освітяни, але їхні зустрічі більше нагадували педради. І 
діти, які в той час були вдома, залишали товариство пе-
дагогів та йшли у своїх справах. Уже як вони були до-
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рослими, то з ними залишалися хіба Василь і Марко, які 
також працювали в освіті.

Мирося згадала, що мама мала гарне почуття гумору, 
приємну усмішку і красивий сміх, і в неї стиснуло серце 
від того, що все це залишилося лише у споминах про неї. 

Мама все своє життя дбала про добру славу їхньої ро-
дини і говорила: 

– Діти, репутація людини – це те, що говорять про неї 
за її спиною. навіть наодинці треба завжди поводитися 
так, ніби за тобою спостерігають інші, та вміти прихову-
вати свої вади, і ніколи не виносити сміття із своєї сім’ї 
назовні на жорстокий людський осуд. не можна видавати 
родинну таємницю та недугу і найпильніше приховувати 
це хворе місце від чужих, бо саме по ньому навмисне бу-
дуть безжалісно бити і боляче вражати чорні та злі язи-
ки. Бо де найболючіше місце – там найвразливіший удар. 
Запам’ятайте, для сторонніх людей не слід відкривати ні 
того, що тобі болить, ні того, що тебе веселить. У такому 
разі біль швидше втамується, а щастя і радість довше три-
ватимуть. 

І от тепер, після повернення тата додому, розвіється 
міф, який мама створювала довгі десятиліття:

– наша родина – міцна і вірна, і в ній не було ніяких 
неприємностей і зрад.

Мирося зі страхом уявляла реакцію сусідів, добрих і 
нещирих, і подумки сперечалася з ними, розставляючи 
всіх уявних недоброзичливців по місцях.

– Дивись, десь пропадав, а через стільки років з’явився 
живий і неушкоджений!?

– Цікаво, а де ж він був?
– А вам усім що до того? І на сонці є плями, а ми – живі 

люди. 
І подумки заспокоювала себе:
– Якось воно буде. А люди?! ну і хай собі говорять! 

Коли обмовляє людина, в якої душа чорна, як у черниці 
хустка, то її вже нічого не вибілить. таку людину залиша-
ється хіба що зневажати і не звертати увагу на її підлі те-
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ревені. Але найголовніше – ми виконаємо свій обов’язок, 
нас не буде мучити сумління, а тато на схилі літ прихи-
лить біля нас свою голову. І мама, напевно, схвалила б 
наше рішення.

Мирося важко зіхнула, згадуючи, що мами вже з ними 
немає. Знала, що ще довго подумки звертатиметься до неї 
за порадами та визнанням, чи правильно чинить у тій чи 
іншій ситуації. 

Мирося розмірковувала, як добре, що їх є багато, гур-
том вони не дозволять загнати себе на слизьке. ті, хто 
були друзями родини, вони ними і залишаться. А ті, що 
ворогами, то до них просто немає ніякого діла. Вона зга-
дала мамину улюблену фразу, яка зараз дуже підходила 
для підняття морального духу: «ті, хто мене люблять, 
роб лять мене кращою. А ті, що мене ненавидять, роблять 
мене сильнішою. такою і буду!» 



Подружня таємниця

ЧАстинА 8
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Друг – це той, хто входить у наші двері, 
коли весь світ виходить через них.

Джоунз Едді

Минуло багато часу. Була вже річниця від дня смерті 
мами, а вони у своєму чоловічому товаристві все згадува-
ли подорож, коли їхали за татом. Жінки також пригаду-
вали час, коли вдома не було їхніх чоловіків. тільки їхні 
спомини мали різні відтінки... 

Це була перша довга вимушена розлука для всіх сі-
мейних пар цієї родини.

...Павло був людиною слова. Як пообіцяв, так і зробив. 
Після повернення додому спершу вирішив усі виробничі 
питання, домовився про машину. І через тиждень усім гур-
том хлопці вирушили в дорогу. Морально вони давно були 
притерті один до одного, тож далека сумісна подорож їх не 
лякала, а радше навпаки, мала бути цікавою та захоплюю-
чою – майже, як відпустка або незвичне відрядження. Від-
чували всю важливість своєї місії та чоловічу солідарність. 
Але, що гріха таїти, крім того, їм хотілося ковтнути повіт
ря свободи, подивитися світ і трохи відпочити від дружин. 
Про це вони воліли нікому не зізнаватися, але в душі ко-
жен із них радів, що вирветься хоч на короткий термін із 
міцного сімейного лона. Щоб там не говорили і які б вони 
добрі не були у своїх сім’ях, але ще не було на білому світі 
такого одруженого чоловіка, який не мріяв би хоч нена-
довго стати вільним. Це стосувалося всіх, навіть закоханих 
і вірних чоловіків – Павла і степана.

До подорожі родини підготувалися ґрунтовно. Жінки 
наладували величезні торби із сухими копченими ковба-
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сами, консервами та іншими делікатесами, відповідно до 
смаків та уподобань своїх благовірних. А ті таємно від жі-
нок затарились алкогольними напоями різних видів, пи-
вом та водою. Одне слово, хто що любив – до кольору, до 
вибору. Дорога була важкою і довгою. Кінцевий пункт – 
Курганська область, село Крупське. Це було майже в цен-
тральній частині Казахстану. Хлопці взяли дорожні карти 
та водійські права, щоб міняти одне одного на трасі...

В останній вечір перед дорогою всі разом зібралися 
вдома в Павла та Миросі й зорганізували невеликі про-
води. Жінки складали торби з провіантом і в десятий раз 
повторювали чоловікам, де що лежить, а ті навідчіпного 
махали головами і займалися своїм. складали карти і ви-
бирали найкоротший шлях руху.

– Але нашого тата доленька занесла далеко від дому! 
– Василь аж потер потилицю, коли підрахував загальний 
багатотисячний кілометраж. – Дешевше було б летіти лі-
таком чи їхати поїздом.

– так, але взяти зі собою якісь татові пожитки та й вам 
пересуватись у невідомих краях усетаки легше машиною, 
– відповіла Люба, яка була поряд.

Хлопці й самі відчували більшу захищеність від ймо-
вірних дорожніх несподіванок, подорожуючи машиною. 
Їхній вояж межував з екстримом, бо їхали не в сусідню 
область по дрова, а в чужий далекий край за своїм татом, 
якого не бачили десятки літ, не відали, де його шукати і 
не знали, чи й впізнають його, бо пам’ятали зовсім моло-
дим. тепер вони були у старшому віці, ніж тато, коли їх 
покинув.

Уся родина ночувала в Миросі, бо із самісінького ра-
несенька хлопці мали вирушати в путь. Будинок був ве-
ликий, то місця вистачало всім. та вони вже не вперше 
тут залишалися на ніч. У давні часи, коли мама приїздила 
до міста, то найчастіше зупинялась у Миросі або в Марка, 
бо в них були приватні будинки, а Василь і Люба жили 
в багатоповерхівках. то всі сходились до тих, кого мама 
ощасливила своїм візитом. то були веселі і гарні часи...
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…Параня, як і всі, також шкодувала за мамою, але тато 
Василя був для неї, як червона шмата для бика на іспан-
ській кориді... Вона боляче і злосно реагувала на кожне 
слово, сказане про нього, сама не розуміючи причини сво-
єї, м’яко кажучи, нелюб’язності до цього старого чоловіка, 
який перед нею і не завинив зовсім, бо ніколи не бачив її 
та не чув про неї. При родині вона нічого не виказувала, 
але на другий день наодинці у своїй хаті, як могла, благо-
словляла свого старого свекра і в нервах повторювала:

– не доля, а чорти тебе так далеко занесли або лиха 
година. Зворохобив цілу родину, а щоб тобі було недобре! 
тепер через тебе, старого дідька та гультяя, мені треба пе-
реносити свою відпустку! А трястця твоїй матері! Усі ви, 
чоловіки, мерзотники! 

Злосна тирада «найдобрішої» невістки носилась по 
всій квартирі, де вона «вшановувала найлагіднішими 
словами» всіх чоловіків планети, а найбільше свого свек
ра, з вини якого вона залишилася сама на невизначений 
період часу.

Усі в родині вже згодились із його поверненням і з не-
терпінням чекали. Лише Параня була лиха на старого, бо 
він своїм існуванням щось ніяк не вписувався в її життє-
вий простір. Параня знала, якби чоловік почув її «добрі» 
коментарі про свого тата, то в нервах, напевно, викинув 
би її з дев’ятого поверху. Через це вона давала характе-
ристику родинним подіям сама собі, бо не було більше 
кому виповісти та вихлюпнути свою злість. А в оточенні 
своїх найближчих подруг вона це все переказувала з над-
звичайною артистичністю і гумором.

Після від’їзду хлопців жінки мали вільний час для сво-
їх товаришок, щільно заповнюючи період відсутності чо-
ловіків приємними зустрічами, надолужуючи пропущене 
з причини втрати мами.

Усе в цьому світі зношується, навіть горе. Вони вже 
не плакали, лише важко зітхали, коли згадували про неї. 
Життя тривало, і в цьому не було нічого дивного. Кожен 
наступний день мав свої турботи, які вони вирішували, 
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щось плануючи на майбутнє, просто раділи життю і що-
раз рідше згадувати сумні події двомісячної давності. 
Людська доля занадто коротка, щоб постійно оглядатись 
назад і не бачити, що попереду... Про це вони говорили на 
своїй жіночій «тусовці», коли зібрались у Миросі.

Кожна з них у своїй сім’ї мала певну свободу. У них 
не було сварок чи якихось значних непорозумінь з при-
воду ревнощів, але жінки завжди були в тісній опіці своїх 
«домашніх тиранів». Жодному з них не подобалось, коли 
жінка затримувалась на роботі, приходила додому пізні-
ше і не була, його пильним наглядом. Чоловіки більшою 
чи меншою мірою були власниками і тримали руку на 
пульсі життя своїх жінок. навіть Василь, маючи довголіт-
нє кохання на боці, лише останній час занадто охолонув 
до Парані, та якби вона дала йому привід для ревнощів, 
то, напевно, його б це також зачепило за живе...

Але не знайшлось ще на світі такого чоловіка, який 
би знав кожен крок своєї дружини, навіть пильнуючи її 
цілодобово. І тепер якраз настав такий час, коли жінки 
звільнились від сімейних обов’язків та домашніх проблем 
і належали тільки собі...

Дівочі посиденьки Мирося найчастіше організовувала 
вдома. син та дочка із сім’ями жили окремо і приходили 
додому зрідка, здебільшого на свята. Павло часто засиджу-
вався на роботі, то друзі завжди мали вільний доступ до неї. 
А тепер, коли він поїхав, хата майже щодня наповнювалася 
різними жіночими голосами. У коридорі на підлозі стояло 
безліку чужого жіночого взуття і висіла така ж сама кіль-
кість різнокольорових жіночих сумочок. Мирося господа-
рювала на кухні, а подруги всім гуртом їй допомагали. 

У цю голосну компанію прийшла і Люба:
– Привіт дівочому царству! Внизу стоїть стільки взуття, 

що можна відкривати магазин, і торгівля в ньому буде при-
бутковою. І де ви тільки понабирали такі екстрамодельні 
мешти? Я у своїх шкарбанах без каблуків біля ваших мо-
дельних уборів відчула себе «старою валізою». Мені аж со-
ромно було поставити їх біля ваших суперових.
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– сестро, не прибідняйся! Як я відкрила твою шафу у 
прихожій, то мені так само стало недобре від заздрощів, 
– цілуючи її, відповіла Мирося. – Проходь, у нас сьогодні 
цікаве збіговисько! Якби не жалоба за мамою, то і потан-
цювали б, мої дівки мають супернастрій! 

на вигляд дівки були добряче підтоптаними жіноч-
ками, які хотіли у свої п’ятдесят виглядати на тридцять 
п’ять, і від цього багато хто з них дивився просто кумедно. 
надворі був серпень, то вони всі, як на підбір, були вбрані 
в яскраві коротенькі блузочки чи светрики різних цікавих 
фасонів. Дивлячись на їхню зовнішність, можна було до-
стоменно сказати, що влітку обличчя цієї жінки – груди. 
Їхні одежини були одна відвертіша від іншої, і глибокі де-
кольте показували велике багацтво кожної. Шиї були об-
мотані масивними золотими ланцюжками або намистом, 
значна частина яких знаходила собі зручний кінцевий 
притулок у спокусливій міжгрудній впадині. Коли вони 
нахилялись до столу за чаркою чи ще за чимось, то їхні 
масивні груди похитувались і мало не вискакували нагору  
з тісних обіймів бюстгалтерів. Білизну здебільшого мали 
чорну, білу або червону, щоб більше підкреслити свою 
сексуальність. Одяг був тісненько посажений на дебелі жі-
ночі форми, і чорнобілочервоні частини білизни досить 
часто показували своє гарне мереживо.

Дівчата наслідували молодіжну моду і докладали всіх 
зусиль, щоб бути на сучасній хвилі. Але від того, на преве-
ликий жаль, вони не ставали молодшими. Одяг в обтяжку 
тільки підкреслював усю сміхотворність і жалюгідність їхніх 
жіночих фігур, трохи підіпсутих роками. Люба, як модельєр, 
подумала, що на багатьох із них вона не хотіла б шити одяг. 
Замість того, щоб приховати свої недоліки, вони все виста-
вили на огляд оточуючих. В основному жіночки були низь-
корослі і в тілі. на карті їхнього короткого тулуба – від шиї 
і нижче, було три «гірські хребти» – груди, під ними пагорб 
пухкого живота, який займав простір до передбачуваної при-
родою талії, і далі знайшла притулок ще одна випуклість, 
так само обтягнута спідничкою чи літніми штанами.
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Розцяцьковані біжутерією та іншими прикрасами, 
жіночки сиділи, зручно вмостивши свої розкішні тіла на 
м’яких кріслах та на фотелі у просторій гостьовій кімна-
ті, і вели світську бесіду про життя і смерть, сім’ю, дітей 
і, безперечно, про чоловіків, без яких зле, а з ними також 
не краще. Одне слово, обмовляли їх, як могли. Дискусія з 
цього приводу була смішна та жартівлива, а водночас до-
сить серйозна.

– От дивіться, ми всі боїмося смерті та вважаємо, що це 
найбільше лихо, яке може з нами трапитись. Але насправ-
ді це стосується хіба що наших дітей і близьких, на яких 
припадають усі проблеми, пов’язані з нашою кончиною. 
А що та чорна баба з косою має до нас? та нічогісінько! 
Поки ми живі – смерть відсутня. Може, і недобре так го-
ворити, і шкода вашу маму, але вона померла, як щаслива 
людина, нікому з вас не зробивши кривди, бо ніхто за нею 
не ходив і не доглядав. Вона не хворіла і пішла до Бога, 
залишивши за собою добрий та світлий слід. Вип’ємо за 
упокій її душі.

Галя, найближча подруга господині дому, налила всім 
по чарці горілки. Жінки встали і випили, зітхаючи та ти-
хенько промовляючи: 

– Хай собі з Богом спочиває!
– Земля їй хай буде пухом!
– Вічная пам’ять!
А Галя далі продовжувала свою думку:
– смерть – як обов’язковий кредит, який ми всі маємо 

колись сплатити. Але добре, коли вона прийде за сплатою 
цього боргу найпізніше. Зараз куди не подивишся – мо-
лодий народ помирає. Моя бабця говорила: «Всі просять 
Бога, щоб не вмерти наглою смертю, а я, навпаки, прошу, 
щоб забрав мене зненацька і швидко, ходячою і не дуже 
старою, щоб я нікому не завдавала клопоту».

– Галю, чи Всевишній послухав забаганки твоєї бабці? 
– спитала зі сльозами на очах Мирося.

– І так, і ні! Прожила вісімдесять шість років. Біля 
себе все сама робила і на городі поралась також, і що дов
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ше жила, то менше хотіла помирати. Все просила в Бога 
прожити до наступної весни, щоб засадити город і тіль-
ки тоді вмерти, коли все навколо буяє. І так від весни до 
весни. І таки вмерла, як хотіла, літом – на самого Петра. 
Знаєте, правильно говорять, що старість – це коли ти ще 
любиш життя, а воно тебе вже ні, бо лежала, біднесенька, 
тиждень перед смертю, все заглядала у вікно на сонечко 
і хотіла жити. так само була чудовою людиною. Хай собі 
спочиває з усіма святими.

– Галю, змінимо тему, дивись, Мирося вже майже 
ридає, і мені мало що бракує до сліз, – попросила Люба. 
– Ми два місяці тільки і робимо, що плачемо. Зараз ще 
треба буде думати за тата, хату в селі…

– Ой! – зітхнула Мирося, – ти ж не забувай, що треба 
знайти могилу нашої рідної мами, якщо вона ще зберег
лась у татовому селі.

– так, дівчата! У вас зараз не життя, а цілковитий де-
тектив. Усіх треба шукати. спочатку тата, потім могили 
предків, – вступила в бесіду стефа, ще одна їхня подруга. 
– Одні проблеми. Як не кажіть, а добре бути молодим. І 
батьки ще при здоров’ї, і ми огого. А тепер?! Встаю зран-
ку, поки розхожусь і прийду до тями, тоскно стає. А як за-
гляну на себе у дзеркало, особливо, коли я в піжамі!!! то 
не знаю, чого хочеться більше, гірко плакати чи одразу 
плюнути на своє відображення, а чи робити це разом. та 
плюй хоч тисячу разів – однаково нічого не поміняється. 
Раніше в мене була фігура, а тепер – «фегура». не знаю, 
що з цим робити?! Може, заклеїти рот скотчем і нічого не 
їсти, а чи начхати на всі дієти і ні в чому собі не відмовля-
ти та жити повноцінним життям? 

Дівчата голосно сміялись, бо кожна з них мала ті ж 
самі заморочки.

– Як не крутись, а років не відкинеш. Перед ким бу-
деш замилювати очі? Як жінка виглядає зранку перед сні-
данком і без макіяжу – стільки їй і є. А потім – хоч роги на 
себе хай надіне, як вийде на люди, а роки написані на чолі 
і шиї. І ніде від цього не дінешся. Ви хоч дітей народили, 
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а я!!! старію і маю щораз більшу ностальгію за минулим, 
бо марно проживаю своє життя: ні за мною нічого немає, 
ні переді мною...

– Ото вже зібралися розрадити подругу! Від вас самих 
тоскно стане, як послухаєш. ти не єдина серед нас, кому стає 
зле біля люстра. Я так само зранку встаю з ліжка геть роз-
бита і не відпочила, ніби мною цілісіньку ніч щось товкли. 
Поки ввечері вляжусь, то сто разів перевернусь. не знаю, як 
те ліжко мене витримує. на спині спати не можу, бо кажуть, 
що це недобре для легень. Але найголовніше, що я так хроп
лю. Мій Орест не витримує біля мене спати і тікає зі своєю 
подушкою в кімнату на диван. А як залишається біля мене, 
то цілу ніч штурхає мене в бік, щоб я перевернулась. на жи-
воті також не можу, бо погано для кишківника, а для лиця 
й ще гірше. на лівому боці не можу, бо серце, а на правому 
боці спати погано для печінки. то, скажіть мені, як я маю 
спати? Мій Орест пропонує мене на ніч підвішувати!

Дівчата так реготали, мало не плакали. А Катерина 
продовжувала далі:

– А взагалі, Галюню, щоб не міняти руку, наливай краще 
по чарці. Я пропоную випити за нас і за життя. Щоб ми не 
відчували своїх болячок і пожили хоч трохи у своє задово-
лення. Я не хочу, щоб у нас в житті все було, як у цій при-
казці: «У дитинстві дурепа думає лише про батька з матір’ю, 
замолоду – лише про чоловіка, у старості – лише про дітей і 
онуків. І вмирає, так і не встигнувши подумати про себе». 

– так за що п’ємо? За дуреп? Катерино, ти нам запізно 
розповіла цю мудру притчу. Єдине, що не розумію, чого 
ти, така розумна, береш лікаряний і доглядаєш своїх ону-
ків, коли вони хворі. Хай би з ними була твоя донька, не-
вістка чи син із зятем?

– Ой, дівчата, на це є дуже мудра відповідь. Я хочу 
приберегти сльози своїх дітей і внуків, щоб вони могли їх 
пролити на моїй могилі.

– ти така далекоглядна, а мені байдуже, хто буде пла-
кати наді мною, – сказала стефа, яка була єдиною віль-
ною жінкою в їхній компанії, бо не виходила заміж.
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– стефо, я тебе люблю, але тут ти блефуєш. І даремно 
ти мене не послухала, як я тебе намовляла завагітніти і 
народити дитину. Хоча б для себе. А те, що люди скажуть, 
– пусте. Поговорять і перестануть, кожен своє життя 
влаш товує, як хоче і може. Або взяла б собі дитину із при-
тулку. скільки там є обділених долею діточок. не хочеш 
генетично неблагополучних, то візьми дитину батьків, 
які трагічно загинули. Я б і зараз тобі радила це зробити, 
поки ти ще не стара. Знаєш, коли до сорока років дім лю-
дини не заповнюється дитячим сміхом, то він заповню-
ється нічними жахами. І ти зі мною навіть не сперечайся 
з цього приводу. Правильно я її намовляю? – спитала всіх 
Мирося. 

– Як ви думаєте, що так легко завагітніти, то дуже по-
миляєтесь. Це коли не хочеш, то вагітнієш вмить, а як 
хочеш, то не завжди і виходить,– відбивалась, жартуючи, 
стефа, – та й стара вже. Кожна із нас у своєму житті мала 
чотири важливих етапи: ще ні, вже так, ще так і вже ні. Я 
шкодую, що була дурною, слухала батьків, була переляка-
на та думала, що від поцілунку можна завагітніти. Пізно 
почала перший етап, а зараз у мене вже почався останній. 
немає з ким спати. Хіба що йти на панель, але там у моє-
му віці можна стояти лише з мітлою. 

Дівчата знову ледь не плакали від сміху.
– не фальшуй, маєш свого Мирона, чого не припря-

жеш його і не ожениш на собі. У твоїй самотності винува-
та лише ти одна. Занадто довго і прискіпливо перебирала 
принців на коні, то тепер доведеться перебирати хіба що 
їхніх коней. немає досконалості на світі, усі з недоліками 
– і жінки, і чоловіки, – причепилась Катерина. – Може, і 
в ньому не все так зле.

– Я питала в Мирона: «Чому ти досі не одружився?» 
А він мені: «Одні отримують, що заслужили, а інші зали-
шаються холостяками». Але мені не соромно, що я в по-
важному віці і не маю чоловіка. Як жити з ким попало, то 
вже краще одній. Кажуть, що незаміжня жінка подібна на 
левицю, яка вийшла на полювання, а заміжня – на сторо-
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жового собаку. Я не хочу за нього заміж, бо він – закорені-
лий гуляка. Мені не хочеться бути біля нього тим злим со-
бакою та пильнувати, щоб він мене не зраджував. Мирон 
– це зовсім не той кадр, з яким можна пов’язувати свою 
долю. Щоб із ним жити, треба мати металеві нерви, а я їх 
не маю, я слабка жінка. та й ще одне, дуже немаловажне. 
Я не матеріалістка, але до чого він дожився і що має? У 
його убогій парубоцькій кавалерці є шафа, стіл і диван. 
Причому історія дивана значно багатша, бо на ньому пе-
респало стільки жінок, що у мене не вистачить пальців на 
руках і, напевно, на ногах також, щоб їх порахувати. Але 
моя значна перевага перед попередницями в тому, що я 
з ним спала, коли була вільна від шлюбних обов’язків, а 
вони всі були заміжні. та й, крім того, він – великий не-
гідник. недавно показував мені фотографії деяких із них. 
Я серед них навіть одну свою знайому побачила.

Дівчата причепились до неї з розпитуваннями, хто ця 
жінка, але стефа не розповіла. 

Після цієї вечірки вони збирались у Миросі ще де-
кілька разів. Одного разу прийшли і невістки – Параня 
і Леся.

...того вечора надворі падав дощ. Була друга полови-
на серпня, але погода здавалась осінньою. Мирося роз-
палила камін, і дівчата посідали навколо нього, кожна 
зі своєю чаркою. Зробили фуршетний стіл, щоб брати 
собі закуску, і розмістились так, щоб було зручно, навіть 
на підлозі на килимі. Біля вогню було приємно. Але від 
теп ла та випитого всі трохи сп’яніли і знову завели тієї ж 
самої, як у пісні співається, «все про кохання, все про лю-
бов». Згадували свої любовні пригоди молодості, хтось 
розповідав про свої романтичні трафунки уже в подруж-
ньому житті.

– Дівчата, всетаки найбільша розкіш, яка є на світі, 
– це розкіш людського спілкування. не люблю затишшя. 
Це – як болото, тоді я не відчуваю життя. Люблю рух, то-
вариство. Я така щаслива, що ви в мене є, – Мирося була 
розчулена, бо бесіда пливла душевна і тепла.
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І лише Параня деколи, як завжди, критично сприйма-
ла всі розмови і робила свої коментарі, які їй здавалися 
дуже вдалими і толерантними. Хоча насправді бували за-
надто жорстокими, і дівчатам це не подобалось. 

Катерина розповіла, як виходила заміж, які були сто-
сунки між нею та її майбутнім чоловіком. Перед весіллям 
її серце та розум мали лише дорадчий голос, а тіло зали-
шило за собою ухвальний, і вона з ним спала і завагітніла. 
Але її майбутній чоловік не спішив одружуватись. Розпи-
салися вони лише після народження сина, коли її батьки 
пішли до нього додому і таким чином змусили його уза-
конити їхні стосунки. Потім в їхньому житті все склало-
ся чудово, але початок подружнього життя був не зовсім 
красивий. 

А потім стефа жартома сказала:
– Хочу любові і не маю. 
І тут праведна Параня:
– Купи собі собаку. У твоєму віці це єдиний спосіб ку-

пити любов за гроші.
І далі почала свої навчання, як треба вірно жити і 

якою повинна бути дівчина, яких порядних і цнотливих 
невісток вона хотіла б мати для для своїх синів. Усе в та-
кому ключі, забуваючи, що вона виходила заміж так само 
із «приданим», бо була на третьому місяці. Всі присутні 
добре знали про цей факт з її минулого... Але з її слів ви-
ходило так, що вона в цьому товаристві – однаєдина по-
рядна і правильна, яка знає рецепти на всі випадки жит-
тя, а всі решта – майже хвойди і дурепи.

І тут стефу прорвало:
– то ти – сама цнота і порядність, роздаєш нам пора-

ди і навчаєш, як жити, а сама роками зраджуєш своєму 
Василеві?

Усі вмить протверезіли, і думали, що Параню розіб’є 
параліч.

– ти що з глузду з’їхала? Що ти за дурниці верзеш? – 
тільки й витиснула вона із вилупленими від подиву очи-
ма і перекривленим ротом.
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– Я не верзу, а маю докази, так що ти не дуже скачи і 
не роби із себе святу Магдалену, – стефа, як ніколи, була 
агресивною. 

Параня своїми прискіпливими зауваженнями завжди 
нервувала її, і зараз наверх вийшла давня образа та злість. 
Коли Мирон показував їй фотоальбом своїх минулих ко-
ханок, їй було гидко дивитись. Вона була здивована і обу-
рена його вчинком. 

– ти що надивився американських фільмів? Може б, 
ти ще й відео зробив? ти що і мене фотографував?

– ну не сварись, я ж це нікому не показую, от тільки 
тобі вирішив. Це я так, для спортивного інтересу, щоб 
розважитись. А може, і для згадки, – і засміявся. – Глянь, 
вийшла справжня колекція. У мене непоганий смак... 

Він додумався фотографувати їх сплячими в пікантних 
позах, коли було видно їхнє голе тіло і обов’язково облич-
чя. Мерзотник! І стефа вирішила для себе однозначно, що 
вона, хоч би була одна на всій землі, то не вийде за нього 
заміж. Вона була близька з ним, бо її тіло, як і у Катери-
ни в молодості, залишило за собою ухвальний голос. Він 
був гарним коханцем, але людиною, як виявилося згодом, 
просто нікчемною. Цей фотоальбом, який він їй показав 
місяць тому, коли був трохи «під шафе», поставив остаточ-
ну крапку в їхніх стосунках. Але фотографію Парані вона з 
того альбому всетаки поцупила. Хоча перша її думка була 
вкрасти цю знимку, щоб він часом не шантажував Параню. 
Пізніше стефа подумала, що вона чисто немудра, бо ж у 
фотографа завжди лишається фотоплівка.

...Але сьогодні стефу так виводила із себе жовчність, 
зверхність і задакуватість Парані, що вона сама вияви-
лась у ролі шантажистки. Згодом їй стало не по собі, і вона 
жалкувала, що не стрималась і не знищила фотографію, 
але то було потім... А перед тим стефа пішла в коридор, 
взяла зі своєї сумки фотографію і кинула її перед Пара-
нею на підлогу. Всі встигли зауважити, що на знимці була 
саме вона. Параня була непорушною, а Люба підняла цю 
фатальну знимку і кинула у вогонь каміна.
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такий гарний вечір був зіпсутий. Більше ніхто не сва-
рився, умить геть у всіх пропав настрій і запала мовчанка. 
Дівчата не знали, що сказати і як реагувати на цей тра-
фунок. Параня різко встала і вийшла з кімнати, не про-
мовивши й слова. Через декілька хвилин усі почули, як за 
нею голосно зачинились вхідні двері.

Люба першою порушила тишу:
– У всіх своїх бідах люди схильні звинувачувати кого 

завгодно, але тільки не себе.
...наступного дня Параня не пішла на роботу і цілісінь-

кий день, хвора від образи та сорому, пролежала в ліжку. 
За вікном так само лив дощ, який тільки підсилював її ду-
шевний біль. Під вечір вона почула, як хтось подзвонив у 
двері. Відчинила і побачила Любу, Миросю і Лесю.

– Можна ввійти? – Люба виступала в ролі головноко-
мандувача.

– Заходьте.
Вони зайшли в кімнату. Їм було шкода Параню, вони 

ніколи не бачили її такою нещасною. В неї були очі пора-
неної птиці. Вона нічого не говорила, бо, якби вимовила 
хоча одне слово, то, напевно, б розридалась.

– Параню, будьяка душа – маленьке таємне товариство, і 
ти не є виняток. Бо кожній із нас є що приховати. Ми жалку-
ємо, що вчора вийшло так паскудно. Але ти ж бачиш, нашої 
вини в цьому немає. Згодна, сталася прикрість. Але це твій 
життєвий досвід, він – накращий учитель. Ми – одна велика 
родина, і те, що трапилося, залишиться між нами і ніхто того 
не буде знати. Ми всі викинемо це  з нашої пам’яті, ніби нічо-
го й не будо. Ми тобі ніколи не дорікнемо. Це я тобі обіцяю. І в 
наших стосунках не буде ніяких змін. З дівчатами ми провели 
відповідну роботу, ти не хвилюйся. Але ти також повинна для 
себе зробити урок, змінити свій характер і ставлення до ін-
ших людей. над цим подумай сама. Ми стільки років разом, 
що і я маю право це говорити. Бо ми – не тільки одна сім’я, а й 
найближчі друзі, ти повинна це розуміти і пам’ятати. 

Люба говорила так мудро і лагідно, що в кінці її слів 
вони четверо плакали. сльозами вмивались їхні серця та 
виходили назовні всі образи і біль...



Парубоцький вояж

ЧАстинА 9
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Народу багато, а людей мало. 
Шукаю ЛЮДИНУ.

Діоген 

...Далека дорога завжди переносить людину в інший 
вимір, змінює настрій, розслабляє, хоч на короткий час 
позбавляє від нудних домашніх обов’язків та рутини. А 
коли мета поїздки – цікава і приємна, то це стимулює та 
надає приливу нової енергії для досягнення поставленої 
цілі. так і в них... 

тількино виїхали за місто, одразу значно поліпшив-
ся настрій. Вони аж полегшенно зітхнули, що нарешті 
закінчилася нескінченна черга ненависних міських світ-
лофорів, які затримували рух і, здавалось, височіли через 
кожну сотню метрів та нервували їх перед наступним пе-
рехрестям. на якому вже знову голосно сигналили один 
одному інші знервовані водії і підганяли попередніх. та 
робили це так різко, ніби та машина, що їм перешкоджа-
ла, була птахою і могла одним помахом велетенських крил 
обминути всю довжелезну колію автомашин із недоб
рими спітнілими водіями та звільнити дорогу наступній 
машині.

Павло, який із самого початку сів за кермо, також із 
ненайкращими коментарями обганяв машини нефахо-
вих водіїв. так їх назвати було б дуже делікатно. Поки він 
виїхав за місто на об’їзну, то обминув цілу отару баранів, 
стадо козлів та інших різних тварин, а ще з десяток лю-
дей із розумовими вадами, бо встиг пообзивати їх «цими 
добрими» словами. Йому, завжди виваженому та інтелі-
гентному, не пасувало так грубо розмовляти, але він був 
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такий самий, як і більшість чоловіків, і у своєму оточенні 
міг вимовити круте слівце. 

– ну ти глянь, – роздратовано говорив він. – «А бодай 
твого батька біда мордувала». ну з якого ти ряду обганя-
єш? ти що, зовсім правил не знаєш?! 

Він говорив так емоційно, ніби той водій міг його по-
чути. А через кілька хвилин:

– Подивись на цього сліпака! ну де воно дурнувате 
лізе? ні тобі повороту не включить, ні на гальна не натис-
не! Цирк, а не їзда! Я не можу спокійно того зносити. Всі 
купують права за гроші і одночасно беруть собі безплатну 
путівку на цвинтар.

І далі:
– О, ще одна мудра взялась. Вона думає, як начепила 

на себе ті цяцьки, то її всі пропустять. Може, хай би і їхала, 
але ж бачить, що попереду затор, купа машин – ні назад, 
ні вперед не протиснутись. А ні... таки проїхала. І все одно, 
не люблю жінокводіїв. Від них треба тікати за три кіло-
метри. Я Миросю пускаю за кермо хіба що на польових 
дорогах, між селами. А як іде череда корів, то міняюсь із 
нею місцями і сам сідаю за кермо, бо хочу спокійно жити 
сам і зберегти її дорогоцінне життя. 

 – А цей! Права купив, а їздити не купив. З такою їз-
дою можна кого завгодно довести до згуби. Права рука не 
знає, що робить ліва.

Швидко обминаючи, коментував наступних: 
– Машину мати дуже добре, бо з нею можна побачити 

цілий світ. Але від того, як ти будеш її вести і який мудра-
гель їде перед тобою чи за тобою, буде залежати, який світ 
ти побачиш – цей чи потойбічний. 

...Коли виїхали на міжнародну трасу, то в машині вже 
точилася цікава бесіда про політику, роботу, сім’ю і своє, 
суто чоловіче. 

Вони досить часто відкривали для себе за містом нові 
кав’ярні та бари, бо хотіли деколи усамітнитись і побути 
тільки в маленькому родинному товаристві. своїх коханих, 
зазвичай, вони не посвячували в такі подробиці, вважаючи, 
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що інколи треба відпочити від своїх «домашніх тягарів». 
Якби дружини почули, що в цей час, жартуючи, говорили 
про них їхні чоловіки, то сильній половині людства не було 
б чого повертатися додому... те, що їм було б «неперелив-
ки», – сказано дуже м’яко. такі товариські вилазки їх ще 
більше зближували і водночас давали можливість відчути 
себе, хоч на якийсь період, вільними. Але це зовсім не озна-
чало, що в той час вони зраджували своїх дружин.

ні! такі передихи від сімейних проблем їм були вкрай 
необхідні, так само, як і їхнім дружинам. Це було місце, де 
можна говорити і робити, що заманеться, де завжди че-
кають і ні в чому не відмовляють. Моральна розрядка та 
тимчасова зміна оточення давала їм шанс відчути мож-
ливість щасливого повернення з відпочинкового раю у 
свій дім. сімейне пекло, де безліч складних проблем – з 
грошима, дітьми, ремонтами, городами... Місце, де їх ре-
тельно пантрували і суворо контролювали, бо вони були в 
лоні сім’ї, і тим сказано все!!!

...У цій далекій подорожі, коли вони пізно ввечері 
зупинились у придорожньому кемпінгу на ночівлю, по-
мились і пішли в ресторан на вечерю, навіть люблячий 
степан за чаркою посмів сказати про свою «домашню бо-
гиню»: 

– Бути одруженим – дуже добре, і я ніколи не шкоду-
вав за цим кроком, бо маю чудову сім’ю. Але моя Люба, як 
щільні жалюзі або красива фіранка на вікні – узор пре-
красний, але такий густий, що за ним ну нічогісінько не 
видно. Оточуючий світ для мене закритий тісними сті-
нами родини. Це правильно, але життя триває не тільки 
в родині, а й поза домом також. Вона мене тримає, як у 
полоні, і знає та контролює майже кожен мій крок. тіль-
ки через те, що я її люблю і сміючись сприймаю її допит-
ливість, ми живемо мирно. В інакшому разі ми б з нею 
без кінця і краю мали б якість конфлікти по дрібницях. 
Моє життя має чіткі і визначені межі – робота, дім, село. І 
цей простір для мене часто замалий. не раз хочеться ков-
тнути повітря свободи. ну інколи маю чоловічу вилазку, 
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коли ми з вами десь завіємось, зрідка з хлопцями з ро-
боти. Але я замовчую це перед нею, бо вона мене ревнує 
більше, ніж це потрібно для здорових взаємин. Я весь час 
почуваюся винним, як іду десь без неї. Вона не хоче розу-
міти, що маленькі розлуки роблять солодшими зустрічі. А 
часом вона так пристане до мене з розпитуваннями, що я 
не можу приховати та й розколююсь перед нею. Вона така 
причепа, що поки не випитає все, то годі від неї відста-
ти. От тобі, Павло, я навіть трохи заздрю. ти і на рибалку 
їдеш сам і десь на природу, та моя Любця загризла б мене 
живцем у ту ж хвилину, якби я отак із самісінького ранку 
десь намірився йти з вудочками...

– треба було жінку виховати для себе, – відповів смі-
ючись Павло.

– ну щодо виховання можна посперечатись, це вже 
яка в кого вроджена вада. От, кажуть, що жінки – слабка 
стать. та подивіться на мою Параню. Як я буваю лихий на 
неї, мені так і хочеться назвати її «піранією» і сказати, що 
вона – головнокомандувач риб у ставку з піраніями, з’їсть 
всіх і не вдавиться ніякою живністю, навіть кісток не за-
лишить після своєї кривавої трапези.

– Що правда, то правда! – відізвався Марко. – Їй па-
лець у рот не клади, бо відкусить одразу цілу руку. Вона 
серед наших «милих зміючок» найбільша кусюча кобра. 
От же гарна зовнішньо жінка, але кусюча і такий солда-
фон за характером, що не приведи Господи. Вона розкине 
перед собою цілу армію і не втомиться. Їй слід було наро-
дитись десь в Африці, то вона б підняла на бунт усіх без-
правних жінок і була би на чолі цієї революції, без сумні-
ву, перемогла б. 

Василь підтримав хлопців:
– Коли ми з нею сперечаємось, то я їй говорю: «Я 

для тебе зам’який. твій ідеальний чоловік – сліпоглухо
німий капітан далекого плавання».

– ну, а з іншого боку, хоча вона частенько сичить, як 
гадючка зпід корча, але це краще, ніж би вона мовчала 
і була собі на умі. А так ми всі знаємо її нестерпний ха-
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рактер і сприймаємо такою, як вона є, – додав Павло до 
загальної характеристики родички. – спілкування з нею 
– це вже в нас якийсь елемент гри. Кажуть, стережися лю-
дини, що не говорить, і пса, що не гавкає. так що добре, 
що вона дзявулить і дзявулить, то ми хоч знаємо, що від 
неї чекати. Але і такі люди мають право на життя, щоб 
інші не розслаблялись. Вона в нас, як щука у ставку, щоб 
карасі не дрімали... 

Уже як запеклий рибалка згадав про ставок, то хлопці 
знову повернулися до планів спорудження загати в саду 
біля джерела, у котрий вже раз розмірковували і мріяли 
про власне водоймище біля батьківської хати.

...Після смачної вечері поставили машину на платну 
стоянку. Залишати її без нагляду було досить ризиковано, 
бо багажне відділення мікроавтобуса було забито торба-
ми з продуктами та досить цінними дорожніми речами.

Прийшли в готельну кімнату, ситі та задоволені пороз-
лягались на ліжках та далі вели відверті чоловічі бесіди.

Марко трохи остудив свою гарячу голову. Леся прове-
ла з ним плідну роз’яснювальну роботу, та й сестри до-
лучили своє бачення проблеми з поверненням тата. І він, 
під впливом «мудрої родини», як він згодом жартував, 
змінив свій «гнів на милість» і їхав із хлопцями за татом 
уже із задоволенням, як у гарну подорож. 

тепер перед сном згадували, як кожен із них закоху-
вався у своїх «ненаглядних». 

Питання любові було актуальним для чоловіків, так 
само, як і для жінок. тільки, можливо, жінки більше про 
це говорили, зате думали про кохання, напевно, більше 
всетаки чоловіки.

Павло витягнувся на ліжку – високий та кремезний 
чоловік із приємним і водночас мужнім лицем. та тільки 
но він заговорив про Миросю, враз вираз його обличчя 
змінився, і з великого серйозного тигра він перетворився 
на м’якого прирученого пухнастого ведмедя:

– Коли Мирося вперше прийшла до мене на роботу 
і принесла якісь виробничі папери, мене аж зморозило, 
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як я заглянув у її чорні очі, хоча був уже парубком із до-
свідом, після армії та інституту. Правильно говорять, що 
кохання народжується з першого погляду ні з чого...

– І вмирає через усе, – додав Василь. – Я так само йшов 
в інститут на лекції і все хотів сісти біля Парані, а коли 
в суботу їхав додому, то намагався, щоб ми їхали в одній 
електричці та в одному вагоні і сиділи поряд. А от тепер 
разом узяли відпустку, то, думаю: що зробити, аби тільки 
не їхати з нею. У зв’язку з нашою дорогою вона мала пере-
нести свою відпустку, але я хотів би, щоб у неї нічого з цим 
не вийшло і щоб вона поїхала без мене. Часом вона буває 
така умиротворена та тиха, як вода, що аж не віриться, що 
це вона, хочеться протерти очі, чи, бува, не сплю. тоді з 
нею можна про все говорити, нормально жити та мири-
тись із якимись дрібницями. От тоді прокидається моє ко-
хання до неї. Але коли вона стає їдуча і єхидна, то в моїй 
душі одразу проходить такий протяг, що вмить усі добрі 
почуття пропадають безслідно, а світлі наміри зникають 
тієї ж хвилини, як вода в піщаній пустелі. тоді вже не за-
уважую, що вона гарна господиня, зовнішньо приваблива 
та ефектна жінка, бо хочеться втекти від неї до іншої, до 
якої тягнеться серце...

І Василь замовк на півслові. 
– Ото, хлопці, нам ніхто не догодить! ну вже моя Леся, 

до чого ж вона спокійна і лагідна, як кішка, що лежить на 
сонці. А мене також не раз так трафляє і нервує та її інте-
легентність і виваженість. А оте «прошу – перепрошую» 
та «дякую і будь ласочка» після кожного слова мене вза-
галі перекидає від злості. Її дідусь і бабця в ній не тямили 
своєї душі і виховали не жінку, а ніжну екзотичну квітку 
– орхідею. Інакше й не скажеш. У неї все має бути ідеаль-
не, правильне, красиве і обов’язково дуже акуратне. І по-
пробуй вдома щось кинути з одягу на крісло чи зайти в 
кімнату у вуличному взутті – вона не верещить, але йде 
за тобою з домашніми капцями, мусиш перезутись тієї ж 
миті, хоча зайшов у кімнату лише на одну хвилину. А одяг 
обдивляється як під мікроскопом, визначаючи, чи в шафу 
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на вішак, чи на прання. А я одразу після цього нер вуюсь. 
А, може, я тількино вбрав цю сорочку, і вона ще чисті-
сінька, а в цій куртці хочу вийти надвір через півгодини. 
Що та куртка покусає тобі стілець? ні! Все має своє міс-
це! так, ніби це не власна хата, а казарма або музей. на-
бридає той педантизм. О! Вона точно така, як ти, Павле! 
Може, вона не шлюбна дочка твого тата, а твоя сестра? 
Жартую!!! Жартую!!! Якщо довго поєднувати приємне 
з корисним і правильним, то можна досягти дивних ре-
зультатів – приємне згодом стає гидким і нестерпним, – 
продовжував Марко.

– Знаєш, ніщо так не підкреслює світло, як тінь. ти 
просто переситився її добротою та опікою, тобі б попасти 
хоч накоротко до іншої, то б миттєво відчув відмінність і 
швидко б оцінив гідність своєї чистюлі «тихенької миш-
ки», – зробив висновок Павло. – Усе дізнається в порів-
нянні. тобі треба таку, щоб кількість невимитого посуду 
була величиною постійною, обмеженою висотою крана, 
та щоб на вікні замість білюсіньких штор висіли дві різні 
невизначеного кольору та брудні занавіски, бо шторами 
їх назвати не можна, та підлога така зашморгана, щоб 
ноги прилипали до неї...

– ти так говориш, ніби бачив таке. ти ж не ходиш по 
низькопробних бабах, щоб споглядати таке житейське 
дно, а все більше «тусуєшся» по крутих та вибраних това-
риствах, – додав степан з маленькою часткою іронії. 

– Я тебе прошу, не приписуй мені, простому бізнесме-
нові середньої руки, манер та звичок олігархів. Я недавно 
мав забавну придибенцію. ну може й не забавну, а трохи 
інакшу, але слухайте. такот... Я підписував папери в на-
шого головбуха вдома. Вона захворіла, а мені треба було 
терміново з нею про дещо порадитись. Ви собі не можете 
уявити, які бувають оселі в людей у сучасних умовах, коли 
для підтримки порядку є все, чого душа бажає.

...З вигляду вона непогана жінка, не «розкрасуня», 
але око на неї покласти можна. Пристойно виглядає і 
розумна, бо такий тривалий час на посаді, що знає, яку 
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цифру у звіті показати, яку приховати, а також як великі 
гроші заробити. Ви ж розумієте, що головний бухгалтер – 
це моя права рука й активний поповнювач мого гаманця. 
Я давно бачив, що вона має до мене легкий сентимент. 
Але я взагалі не допускаю й думки про якісь шуримури, 
а тим більше на роботі. Для мене із жінок існує лише моя 
Мирося. Але це життя, і на роботі ми не один раз пили 
разом по чарці. Я завжди, як керівник, намагався піти із 
забави раніше, а мій заступник керував подальшим пара-
дом. слідкував, щоб усі розійшлися тихомирно, а в кінці 
все зачиняв і перевіряв.

Я не давав їй жодних приводів для якихось залицянь 
до мене. Мій погляд не раз кусав її вигляд, начебто вдяг-
нута і не погано, але весь час десь якась плямка чи нитка 
затягнута, не все в ідеальному порядку. А якось нахили-
лась наді мною з паперами. Що вам сказати... У такі мо-
менти мимоволі заглянеш у пазуху жінки. Краще б я туди 
не дивився, її білизна мене жахнула. Я звик, що в Миросі 
все білюсіньке, пахуче і апетитне. А тут бретелька на ко-
лись білому «бюстоноші» була така чорна і замуцькана, 
що мене аж збридило.

А оце недавно, коли я здуру прийшов до неї додому, то 
мене від неї, як від жінки, відвернуло на всі сто вісімдесят 
градусів. Зайшов у кімнату, а там такий сморід і сперте 
повітря, що можна задихнутись. надворі літо, вікна зачи-
нені, бо вона – хвора. та моя Мирося серед зими тримає 
вікна відчиненими, щоб було чим дихати. Я не раз із нею 
сперечаюсь, бо в хаті так холодно, як надворі. Килим на 
підлозі в давні часи своєї юності був світлим, а зараз та-
кий зашмуриганий, що я б давно його викинув або відвіз 
десь на річку і помив, «на крайняк» здав у чистку, бо не на 
бідну ж жінку натрапили… 

Оце так господиня! А коли в кухні запропонувала мені 
чаю, то я відмовився так швидко, як переляканий чи при-
речений до тортур. Я тільки уявив, що коли не зможу зро-
бити ковток, то виглядатиму як дурний з тою водою в роті, 
не знаючи, куди її виплюнути. Я тільки глянув на немиту 



134

та масну раковину і побачив брудні тарілки та горнята, і 
мені цього було досить... Про яку гостину чи чай могло 
йтися? Мене б там пристрелили, але я не зміг би нічого 
взяти в рот у цій хаті…

Але найгірше було попереду... сіли в кухні до столу з 
паперами, а я шкірою відчуваю, що її самотність ллється 
назовні з кожної пори її нечистого тіла. От думаю, хоч би 
баба не здуріла і не почала приставати до мене. У мене 
аж мурахи по тілу пішли від страху. Я просто не знав би, 
як себе правильно повести в такій ситуації. не послати ж 
її далеко під три чорти, бо не просто моя співпробітни-
ця, а заступник. Чую, а в мене від нервового напружен-
ня рясний піт знайшов собі русло і широкою рікою тече 
по моїй спині, аж сорочка прилипла до тіла. Я давно не 
був у такій дурнуватій та неприємній ситуації. Їй мало що 
бракувало до того, що б фізичне тяжіння переважило мо-
ральний бік. Я крутився на табуретці, як на розпеченій 
пательні. Вона це побачила і відсунулась від мене. А я був 
готовий сам себе роздерти за свою боягузливість і делі-
катність, що перелякався поставити себе і її в незручне 
становище, як якийсь м’якотілий і безхарактерний пен-
тюх. Зарікся на роки, що ніколи не повторюватиму таких 
дурниць, вирішуватиму всі виробничі питання в себе в 
кабінеті і не даватиму приводу для немудрих вчинків та 
домислів. Хай навіть усе навкруги горить ясним вогнем. 
Бо вона «говорить направо, а дивиться наліво». Була не-
мічна, щоб приїхати на роботу, а тут, у хаті, хворахвора, 
а халат вбрала такий тоненький, з глибоким вирізом. 
Правда, цей її інтригуючий прикид виглядав у загально-
му домашньому брудному безладі як щось чужорідне. Я 
швидко порадився з нею, підписав все, що треба, вийшов і 
терміново поїхав додому прийняти душ і переодягнутись. 
Мені здалося, що я сам весь просякнувся брудом. І це я 
вам не перебільшив, а сказав лише, що побачив. Уявіть 
собі, що там по різних шафах та закамарках робиться... 
Ухх, – Павло аж здригнувся від згадки. – Чоловіка і дітей 
вона немає. Я не знаю, правда, як з нею можна жити? Я б 
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її убив. А ви говорите про своїх дружин! та на наших тре-
ба молитись і на конкурс господинь виставляти, а ми ще 
вишукуємо в них якісь «блохи».

Василь розповів своє:
– У нас також на роботі є одна нехлюя. Вся заторможе-

на і на своїй ліричній хвилі. сиділи ми якось при п’янці, 
та й завели жінки бесіду про порядки. Як на мене, то це 
взагалі чисті дурниці – боротися за чистоту! та її просто 
треба всім гуртом щодня підтримувати, або, як говорить 
Маркова Лесуня, «слід цілодобово пильнувати». такот, 
ця моя співробітниця розповідала, як після якоїсь забави 
поставила гусятницю з м’ясом у кімнаті на сервант і за-
була про неї. Це тільки додуматись! не віднести в кухню, 
а поставити на сервант. А потім, через тиждень, що зайде 
в кімнату, а там такий сморід, що можна застрілитися від 
нього, неможливо спати. Аж через місяць побачила цю 
гусятницю, а там усе позацвітало. У неї є єдине виправ-
дання, бо має окулярилінзи, добряче підсліпувата. Але 
також, дурна, розповідала це всьому загалу, то потім смі-
ялися з неї, мало не плакали.

І продовжував: – Дивіться, які ми однодумці. Маємо 
добрі сім’ї, а весь час знаходимо щось таке, до чого б при-
дертись і обговорити своїх благовірних, хай навіть жарту-
ючи. Або й гірше, знаходимо собі щось інакше, на стороні. 
Бо дуже часто чуже видається кращим, ніж своє...

– А потім, як роздивишся, о ні, своє таки рідніше і 
ближче, – додав Марко. – твій дім там, де твоє серце, твої 
рідні, діти, де тебе чекають, жаліють і люблять з усіма тво-
їми недоліками і «мухами в голові». Я мав якось невелику 
інтрижку, але зрозумів, що треба це діло залишати, бо в 
один чобіт дві ноги не взуєш...

– Це щось новеньке, – із неприхованою цікавістю ска-
зав степан, – розповідай, як почав. Бо я, як першокласник 
у цих питаннях, крім любовної практики в юності, більше 
нічого і не бачив. тільки в лоні сім’ї. Люба мені щодня ро-
бить «фейсконтроль». Цілує мене і все винюхує, чи я не 
пахну чужою жінкою. Мені аж смішно, уже стільки років 
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живемо, а вона все контролює мене. Говорить: «Я знаю 
чоловіків, і не сперечайся зі мною. Вас треба тримати під 
постійним прицілом». Я їй кажу: «Ревнувати – це озна-
чає не довіряти і любити так, ніби ти ненавидиш». А вона 
мені у відповідь своє: «нічого, переживеш! Перевіряла, 
перевіряю і буду перевіряти. не хочу ніколи бути обдуре-
ною. Краще завчасно попереджу твою зраду чи зрив». А 
я, навіть для спортивного інтересу, ніякої іншої жінки не 
мав та й не хочу. 

 – так, твоя чоловіча логіка правильна, але і її, жіно-
ча, цікава і безпомилкова, – продовжував Марко. – на-
віть думати не смійте, щоб зраджувати наших сестер. Я 
правий, Василю?

– Правий, правий! – відповів той. – тільки я сам не 
зовсім чесний щодо своєї Парані. Вона мене, правда, не 
обнюхує, як Люба, і не контролює так суворо. Але це не 
заважає мені мати давнє кохання далеко поза домом.

Усі враз попіднімали голови і з цікавістю подивилися 
на Василя.

Першим озвався Павло:
– А чого ти нам ніколи нічого не розповідав? 
Василеві давно крутилося на язику розповісти хлоп-

цям про своє давнє недозволене кохання, але все не було 
слушного моменту. Як вони накоротко збиралися разом, 
то ділилися сімейними новинами, обговорювали політич-
ні справи на арені країни. І не випадало йому ні з сього, ні 
з того розповідати про своє сокровенне, коли тільки гово-
рили про глобальні речі, критикували сучасний політич-
ний істеблішмент та обурювалися загальним зубожінням, 
що порпатися у смітнику не соромно, а соромно при цьо-
му бути щасливим... А тут він із своїм світлим коханням, 
ні сіло, ні вплало, майже як «Пилип з конопель».

А сьогодні ж видався слушний момент, коли вони дов-
го разом і можуть бути відверті до кінця, як найближчі 
друзі, брати...

– ну, поперше, все якось не випадало, було не до 
мови. Але, напевно, я просто соромився вам розповісти, 
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думав, що ви засмієте мене. А зараз ми вже стільки всьо-
го перемолотили про кохання, що мені захотілося вам 
відкритись. Мені не соромно за це кохання, бо в мене до 
неї міцні почуття і досить серйозні наміри, правда, вони 
на «довгій лінії замерзання». У неї дуже хворий чоловік, 
і вона ніколи не зможе його залишити. А чекати його 
смерті – це не полюдськи. Через це тему про якісь змі-
ни в наших сім’ях ми з нею закрили давнимдавно, зу-
стрічаємось для того, щоб принести задоволення і щас-
тя одне одному. Потім їдемо по своїх домівках і чекаємо 
наступних свят «душі і тіла». Хоча, я думаю, її чоловік, 
напевно, здогадується про захоплення Оксани, але ні-
чого не говорить, боїться втратити дружину, бо вона 
«весь світ у його вікні». Він був спортсменомкінником. 
Оксана розповідала, що він був дуже хорошим жокеєм і 
любив коней понад усе. І от одного разу він був на тре-
нуванні, а поряд з іподромом якісь мудрагелики розпо-
чали голосний салют. Кінь перелякався і поніс його, він 
не сподівався такої раптової їзди, не тримався і кепсько 
впав. Покалічив собі хребет. І тепер ще не старий чо-
ловік, лежачий інвалід, руки працюють, а ноги – ні. Де 
вона тільки, бідна, не возила його і не лікувала – безре-
зультатно. Мають двох синів, які уже одружились і піш-
ли з дому і тепер вони живуть удвох. І навіть як їй треба 
зі мною зустрітись, то просить сестру, щоб та трохи при-
гледіла за ним. От таке я маю нещасливе кохання. За-
суджуєте мене?

– ні! – Павло зітхнув. – Якщо ти її так кохаєш стіль-
ки років, то можна лише позаздрити. Бо в наш швидкий 
вік дуже часто люди купують любов, зовсім не кохаючи 
ту особу, з якою живуть. Просто шкода тебе, Оксану, а 
найбільше її чоловіка. Він обездолений. Я думаю, вам не-
приємно його кривдити. Але для коней і закоханих сіно 
пахне порізному. Я думаю, що якби твоя Параня трохи 
змінилась, то ти, можливо, швидше б пішов від Оксани. 
А враховуючи ваші домашні негласні війни, напевно, тобі 
до глибокої старості доведеться їздити на побачення.
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– не знаю. тільки не раз у мене так серце болить за 
Оксаною, що я готовий кинути все заради неї, бо життя 
вимірюється не тільки кількістю подихів, які ми робимо… 
У мене не пусте захоплення нею… Я так сумую за нею, як 
не бачу трохи довший час, що не знаходжу собі місця. на 
крилах би летів до неї. тільки боюсь, щоб вона не припи-
нила наші стосунки.

– так, – продовжив Павло,– закохуються на цьому сві-
ті всі: багаті і бідні, хворі й здорові, розумні і дурні. Люди 
не знають, що таке кохання, але всі відчувають, коли воно 
приходить, і роблять через нього купу дурниць – брешуть, 
ревнують, зраджують. Коли воно заповнює серце, тоді 
йдуть на другий план: час, гроші, репутація і обов’язки. Але 
ніхто не знає, якою буде історія нашої любові. Якщо коха-
єш її, то кохай. Усе стане на місця у свій час. 

– Василю, я тобі трохи заздрю, – втрутився степан. – 
Я лише як був хлопцем, то трохи спробував дуріти. Але 
то була рання юність, майже дитинство. Мусив же десь 
навчитися цієї «мудрої справи». Їздив до бабці в село, то 
в нас на цілий закуток була одна вчителька. Її називали 
«гаркава Мариська», бо вона погано говорила, але ті уро-
ки, що вона давала усім хлопцям під копицею за селом, 
були цікаві і з її мовою. Все робилось нанімо. напевно, у 
кожному селі була така вчителька, та й у місті також. тіль-
ки в селі всі знали адресу «тієї вечірньої школи», а в місті 
серед тисячі людей – ні...

– У місті все губиться – і добре, і погане, – продов
жив Марко. – У селі як хтось згрішив і пішов до якоїсь 
чужої любаськи, то на другий день півсела знало, що 
він не ночував удома. Хоч на вулиці темно, як у пеклі, 
і ніхто нікого не побачить, хіба що засвітить ліхтарем 
прямо в лице. Мені завжди було дивно, коли ми при-
їздили до мами в село і чули, яке активне життя було в 
деяких наших сусідів. Плітки, хто, де і коли пішов, роз-
носилися по селу, наче вітром, або так, якби там була 
контррозвідка і основним її завданням було поширен-
ня інформації.
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– так, баба бабі каже на вухо, а все село чує. Просто в 
сільських людей обмаль розваг, то вони й заповнюють цю 
нішу цікавими, на їхній погляд, байками. Мама завжди 
застерігала нас від недобрих язиків та обговорень, але те-
пер, як привеземо нашого тата додому, то вже всі в селі 
наговоряться про нашу родину вдосталь, – додав Василь. 

– Мама від того не стане гіршою в очах людей. Видат-
на людина не стане меншою, як їй відрубають голову... 
Друзі людини не помирають разом із нею, хто був друж-
ній з нею, таким і залишиться. 

...наступного дня вдосвіта вони вирушили в дорогу і 
минали кордон – уявну лінію між двома країнами, що від-
окремлювала уявні права однієї від іншої, та їхали вже чу-
жою країною, минаючи великі міста та маленькі російські 
села. І що далі вони були від свого прикарпатського краю, 
то більшу відмінність бачили між їхніми рідними землями 
та будівлями і навколишніми чужими краєвидами. села 
виглядали зовсім бідними. низенькі старі хатинки з ма-
ленькими вікнами попри саму землю разили око. не було 
видно садовини навколо хат, як у них вдома, виноградни-
ків, які тісно обплітали густими лозами залізні брами біля 
хат і робили зелені арки та тераси, під якими стояли сто-
ли та лавки, де господарі ховалися від літньої спеки. не 
було великих квітників з палаючими чорнобривцями та 
різнобарв’ям айстр і майорів. У них на батьківщині хіба що 
п’яниці не відгорожували свої подвір’я від загальної доро-
ги. А тут тільки денеде біля хат виднілися старі дощані 
паркани і якийсь живопліт. сучасні новобудови були тіль-
ки на кордоні великих міст, але за величчю та архітектурою 
їм було так далеко до західних, як західним було далеко до 
європейських. Одне слово, що далі вони їхали на схід, то 
бідніші людські долі проглядали. 

...Кемпінг, у якому вони зробили наступну зупинку, 
дав притулок на ніч і багатьом іноземцям. У ресторані чу-
лась німецька, англійська, грузинська та східні мови. Ве-
ликі рефрижератори слухняно чекали на своїх господарів 
навпроти придорожнього готелю. 
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Кухня за якістю приготування значно відрізнялася від 
української, але гарячого горохового супу та вареної картоплі 
з напівхлібними котлетами вони поїли із задоволенням.

– Дивуюсь, що дають у ці котлети, що вони тільки пах-
нуть м’ясом, але тримаються купи, – жартував Василь.

– Щоб ти мав гарний настрій, то краще тобі цього не 
знати. смачного, – пожартував Марко, – наші ковбаси і 
консерви мені вже набридли, так що смакуйте те, що є, і 
не грайте вар’ятів.

Вечеря була веселою, бо ніхто не був втомлений дале-
кою дорогою. За кермом їхали всі почергово, легко жар-
туючи і зупиняючись на короткий перепочинок та щоб 
перекусити, а потім рушали далі… 

Після вечері із задоволенням прийняли душ і пороз-
лягались відпочити. настрій мали чудовий. Ця подорож 
показала їм ще раз, наскільки вони були близькі по духу 
одне одному. 

...Зранку вирушили в дорогу назустріч своєму далеко-
му татові і пізно ввечері знайшли те, забуте Богом і людь-
ми селище, де він знайшов притулок на довгі роки. 

– Що будемо робити? Шукати його хату і вирушити до 
нього зараз чи підемо на нічліг в якийсь задрипаний готель? – 
спитав Павло, коли вони зупинились у селищі навпроти най-
більшого будинку із колонами, що був подібний на сільську 
раду, бо збоку від дверей були прикріплені якісь вивіски. 

– треба когось розпитати, де його вулиця. Чого буде-
мо бродити невідомо де, коли вже майже приїхали, – ска-
зав Василь і пішов через дорогу на невеличке доглянуте 
подвір’я, де ходили господарі, бо більше ніде людей не 
було видно. 

Уже темніло, і селище наче вимерло. Все було, як у 
будьякому селі, де люди вдень працювали на своїй землі, 
а ввечері відпочивали в оселях.

Хлопці, чекаючи Василя, стояли біля машини і з почут-
тям виконаного обов’язку смачно затягувалися цигарками. 

– Це зовсім недалеко, рушаймо, поки не стемніло, – 
гукнув Василь. Він сів за кермо, і вони поїхали.
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Ми вмиваємо руки, 
коли входимо у церкву: 
чому ж не вмиваємо свої серця? 

Йоанн Златоуст 

Довгими одинокими та безсонними ночами на згадку 
Миколі приходили різні епізоди з його життя. Вони круж-
ляли в його пам’яті зі швидкістю кольорової дзиґи. Коли 
спомини сповільняли свій крок, він міг розгледіти різно-
барвні малюнки на карті свого життя. А як вони пливли 
перед ним, мов кадри кіно, то все змішувалось у голосну 
какафонію приємних подій, які тісно межували з бідами 
та нещастями. Дзиґа свистіла від швидкого руху і злива-
лась в одну безколірну лінію всіх його вчинків – добрих 
і помилкових, без яких неможливе існування людини. І 
він знову провалювався у важкий, але швидкоминучий 
старечий сон. 

Він хотів заснути міцно, щоб його не мордувала пам’ять, 
у якій, як у великому дзеркалі, відображалось усе його довге 
життя. Безліч ночей він провів у важкій дрімоті, та не міг 
спокійно спати, бо для міцного сну йому потрібно було взя-
ти в ліжко чисту совість, а його сумління було не таким...

Він знав, що людина народжується і починає вмирати 
з першої хвилини свого життя, бо кожен прожитий день 
наближає її до фінішної прямої. над цими простими жи-
тейськими істинами думав дуже часто протягом остан-
нього часу. Він був живий, але боявся, що ще трохи і пом
ре у своїй самотності, і нікому буде навіть поховати його 
полюдськи. сльози застилали очі, і розпач брав у полон 
згорьовану душу.
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...Колись він мав велике багацтво – п’ятеро дітей, трьох 
дружин, а тепер на схилі літ залишився один, покинутий 
і нікому не потрібний. не мав права когось засуджувати, 
бо винним у всьому був лише він. За останні роки він зро-
зумів, що пекло – це не інші, справжнє пекло – це коли їх 
немає. Щоб не забути, що в нього є голос, і не розівчити-
ся говорити, вдень говорив сам до себе, коли готував собі 
їсти. А ввечері, як лягав спати, то голосно мовив «Отче 
наш», і знову перед його очима проходило швидкісне 
кіно, але не кольорове, а здебільшого чорнобіле...

наприкінці п’ятдесятих років, коли він із незлічимою 
армією інших добровольців приїхав на чужу казахську 
землю піднімати цілину, ним оволоділа дивна ейфорія 
від почуття причетності до великих державних справ. Ра-
ніше жив у тісному чітко визначеному оточенні – сім’я, 
колгосп, село. А тут, поки прибув на місце своєї нової пра-
ці, він об’їхав півкраїни і за короткий час побачив стільки, 
скільки не бачив за свої попередні сорок років.

У себе на батьківщині він щодня ходив на роботу у свою 
тракторну бригаду, потім пізно ввечері, брудний від мотор
ного мастила та просякнутий запахом соляри, повертався 
додому і часто не відчував своєї потрібності – скрізь на пер-
шій лінії в родині була його дружина Христина. Всі питан-
ня, пов’язані з навчанням дітей у школі, вирішувала вона, 
домашні справи – так само, її слово було останнім. Верхо-
венство Христини було в усьому, а він постійно перебував в  
її тіні. Микола відчував свою меншовартість, бо надавався 
тільки на грубі чоловічі роботи: принести дрова, розтопити 
піч, наносити води, зорати город та потім його доглянути.

За довгі роки сільського життя йому геть обридла ця 
непроглядна рутина, від якої інколи хотілося завити вов-
ком. У нього, як і в більшості односельців, не було при-
чини для великої радості, на разючу відміну від цікавого 
ритму та активного життя його дружини. на селянах ви-
сів щоденний тягар – постійна нецікава і невдячна важка 
сільська робота в колгоспі та на своєму господарстві. А ще 
непростий обов’язок – забезпечити свої родини. У Хрис-
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тини ж був постійний рух і позитивні емоції від спілкуван-
ня з молоддю. Одне слово – директор школи. Це посада, 
коли неможливо нудьгувати, і кожен день не був схожий 
на інший. У нього ж були постійні сірі будні. так склались 
обставини, що вони з дружиною були на різних життє-
вих та емоційних полюсах. Щоденне активне співжиття 
з молодими людьми робило її молодшою, цікавішою та 
обізнанішою. Його ж оточення напівспитих і синіх від 
самогонки чоловіків, колгоспних доярок та свинарок не 
додавало позитиву до загального настрою, бо бачив вели-
ку відмінність між ними і його директрисою, шанованою 
всім сільським загалом. 

Коли Микола приїхав на цілину, то відчув себе віль-
ним, наче скинув важке ярмо. Бо поряд не було Христини, 
яка ненавмисно, але постійно давила його своїм аторите-
том. та й, окрім цього, у нього почалася цікава робота, в 
якій він відчув смак та цілком інакше особисте життя...

Доля закинула його у велике селище, де була розташо-
ва центральна механізована колона, в якій ремонтували 
та зберігали техніку з навколишніх менших господарств. 
Його призначили помічником головного механіка, а з 
часом того перевели в інше місце, а Микола став вико-
нувати його обов’язки. Влада, навіть невелика, мимоволі 
підносить людину до нових моральних вершин та одягає 
на її голову невидимий німб слави та гонору, який відчу-
ває лише «коронований шеф», а бачать усі навколо. так 
і Микола. Він миттєво відчув свою значимість і необхід-
ність, ніби виріс. У його підпорядкуванні були десятки 
молодих механіків, які ремонтували техніку і готували 
її для роботи в безкрайніх цілинних степах. Робота була 
відповідальна, техніка не могла простоювати, бо земля 
не чекала.

По приїзді в цілинний край кожного новоприбулого 
забезпечували елементарним житлом, з часом охочі та 
небайдужі до свого побуту вдосконалювали його, набли-
жаючи до домашніх умов. так і він. спочатку йому виді-
лити ліжко в кімнаті з головним механіком, а потім, як 
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того перевели в інше господарство, у розпорядженні Ми-
коли залишилася вся кімната. І ця зайва площа відіграла 
велику роль у його майбутньому житті...

Перші декілька тижнів він ознайомлювався з ціка-
вим навколишнім світом, зближувався з колегами по 
роботі та постійними жителями селища. Обзаводився 
друзями, від яких черпав знання про новий край, куди 
його занес ла доля.

...Це селище започаткувалось наприкінці тридцятих 
років, коли в Казахстані розпочалась тотальна колективі-
зація та велика насильна депортація на ці терени україн-
ців, західних білорусів, кримських татар. У сорокових ро-
ках тут вже утворились цілі трудові виховні табори, які з 
плином часу переросли в господарства – великі радгоспи. 
А освоєння цілинних земель додало до цього велелюддя 
мільйони нових людей, серед яких маленькою піщинкою 
був і Микола. Він ніколи і не підозрював, що можна так 
швидко змінити долю тисяч людей і пустити їхнє життя в 
зовсім інше русло.

...У тридцятих роках у Казахстані був важкий час. Ко-
рінне населення, яке з дідівпрадідів займалося скотар-
ством і вільно кочувало по степах, насильно переводили 
на осілий спосіб життя, забираючи скот геть у всіх людей. 
Вони сперечались і не згоджувались із цим. Почалися ре-
пресії, голод і велика смертність. Від «доброї» нової влади 
люди із своїми табунами тікали навіть на територію Ки-
таю. Кого наздоганяли – карали з усією «великою ніжніс-
тю» радянської влади, яка вже була знайома багатьом... 

Згодом під час війни на ці землі насильно переселяли 
німців з Поволжя, чеченців та інгушів з Кавказу та актив-
но і цілеспрямовано змішували корінне населення заля-
каних казахів з іншими обездоленими народами, яких 
також силоміць із гіркими сльозами виганяли з рідних 
обжитих місць та примушували адаптуватись на цих чу-
жих теренах.

Коли Микола приїхав на цілину, то тут був цілий кок-
тейль народів – людська «мовна каша» і «релігійний ві-
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негрет»: ісламісти, буддисти, християни. Але різні віру-
вання, релігійні погляди та значні мовні відмінності не 
заважали людям спілкуватись і бути рівними у створених 
складних умовах. Їх спіткала однакова біда та об’єднувала 
одна велика справа. Контингент жителів був цікавий і 
цілком молодіжний. старих на підняття цілини ніхто не 
посилав. Із сім’ями рідко хто сюди приїздив, родини мали 
лише ті, кого насильно колись привезли в ці краї, та міс-
цеві жителі. Інші мешканці – весела молодь або люди се-
реднього віку, які мали свої сім’ї в різних кутках великої 
країни. 

не дивно, що серед цих самотніх молодих людей 
зав’язувалися романи, значна частина яких закінчува-
лась укладанням повторних шлюбів удалечині від дому і 
покинутих сімей. 

Микола приїхав сюди ранньою весною. Щодня піс-
ля роботи й обіду в сільській їдальні люди збиралися до 
клубу, де крутили нові фільми і улюблені старі кіностріч-
ки. Микола почувався, як інопланетянин. Йому соромно 
було комусь зізнатися, що він і не чув про більшість із цих 
фільмів, не те що бачив. 

У його селі був клуб, і там час від часу крутили якісь 
фільми. Але він на них майже ніколи не ходив. І не тому, 
що йому було нецікаво. Взимку його засмоктувала недоб
ра щоденна домашня рутина та важка робота в колгоспі. 
А літом він узагалі не мав часу підняти голову догори. З 
весни до пізньої осені на колгоспних полях було стільки 
робіт, що техніка перевірялась від ранку і до світанку у 
прямому і переносному значенні цього слова. Комбайни, 
трактори та різні сільськогосподарські машини і пристрої 
ремонтували навіть уночі. Домашнє невелике господар-
ство і город, без якого в селі прожити неможливо, були 
повністю на Миколиних руках. Христина не мала часу, бо 
школа займала весь її день, а потім треба було приготува-
ти їсти на їхню «невеличку сімейку». Але, крім того, їй і не 
пасувало стояти на городі чи на полі, зігнутою у дві поги-
белі. та і великого бажання копирсатись у землі в неї та-
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кож не було. Вона любила хіба що квіти та невеликі гряд-
ки садити біля хати. на першому плані в неї були більш 
інтелектуальні завдання, а Микола у своїй великій родині 
виявився отим чорноробом, на якому все трималось, але 
праці якого ніхто не зауважував, результати її сприймали 
так, як належне. Він любив землю, але з досвіду всіх попе-
редніх поколінь його сільських родин знав, що з праці на 
землі ніхто ще не розбагатів. Водночас він добре розумів, 
що з дарами природи також ніхто ще не вмер від голоду, і 
слухняно та наполегливо пер свого плуга, аж поки не ви-
рвався на волю. 

...тут, на цілині, він цілий день працював, а ввечері 
мав час для себе, і почувався вільною людиною та йшов 
у кіно. А в суботу обов’язково ходив до клубу на танці. 
Він ніколи і не підозрював, що так гарно танцює. Колись 
вдома з Христиною ходили на сільські весілля, де тро-
хи крутив польку з дружиною чи іншими жінками. Але 
в той час танці на нерівному подвір’ї не приносили йому 
ніякого задоволення. А тут, в клубі, на підлозі з гарно ви-
струганих дощок, йому так подобалося танцювати, що він 
щодня ходив би до клубу і не втомився б танцювати цілу 
ніч, слухати старий клубний патефон та кружляти із жін-
ками під приємну милозвучну музику. Хлопці ставили на 
програвач великі чорні платівки, і пари в ритмі вальсу чи 
танго весело «літали» по залу. тут Микола вперше відчув 
утому від подружнього буття і зрозумів, що він у своєму 
житті не догуляв. 

...Рано одружився з Марією. Одне за одним пішли 
дрібні діти, а потім, у самому розквіті літ, вона померла. 
І на його бідолашну голову, як важка снігова лавина, зва-
лилися цілодобові проблеми. Йому, важко працюючому 
чоловікові, було складно припильнувати трьох малень-
ких дітей без чиєїсь сторонньої допомоги. І тут, на його 
щастя, Христина згодилася вийти за нього заміж. Вона 
була молодшою від нього. Він бачив, що вона закохалась. 
Але його серце не зачепила її молода краса, бо тужив і су-
мував за Марією. 
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та, не зважаючи на це, тількино минув рік з дня смерті 
дружини, він із радістю одружився з Христиною. Микола 
не звертав ніякої уваги на чужі людські пересуди. Хрис-
тина господарювала в хаті ще до того, як вони побрались, 
шкодувала його та дітей. серце її краялось, коли прибігала 
з роботи і бачила замурзаних, голодних і покинутих напри-
зволяще дітей без нагляду дорослих. Христина мала тепле 
серце і розуміла, що велич справ полягає не стільки в їх 
значимості, скільки у своєчасності. Вона щиро намагалася 
зробити все, щоб поліпшити життя родині. Вона крутилась 
між школою і дітьми, як білка в колесі. 

Буденне життя їхньої сім’ї складалося лише з «неве-
личких дрібниць», які треба було робити щодня. З трьома 
дітьми треба було погуляти, потім помити їх, випрати одяг 
та нагодувати. Діти хотіли їсти і пити щодня, і їм було бай-
дуже, що говорять дорослі чужі люди про їхніх тата і нову 
маму. А що вже «добрі» люди тільки не говорили…

– Дивись, ще ліжко добре не охололо від першої жін-
ки, вже другу привів!

– то вже ж худоба! та й вона добра... залізла зразу в 
ліжко до хлопа!

– А Микола! своїх жінок мало, що побрався з москаль-
кою! 

– Але вона теж дурна! Взяла Миколу із цілим припло-
дом. Замість того, щоб своїх на світ пустити. Буде, дурепа, 
чужих дітей бавити!

– Вона думає, що то так легко! то не боки вигрівати на 
чужих перинах!

– О! ні! Я б свою дочку за вдівця не віддала, та ще й з 
такою челяддю! Дурна дівка! Ще наплачеться від чужих 
дітей, коли виростуть! 

– Всерівно «дякую» не скажуть. тут рідних дітей пиль-
нуєш, пильнуєш! А вони виростають і мають своїх батьків 
десь дуже далеко. 

– та ніколи чужа не буде для них рідною матір’ю!
...Але Микола чувся щасливим, бо Христина була вда-

лим вирішенням його сімейних проблем – дітям була 
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потрібна щоденна материнська опіка. Він бачив теплоту 
і любов, з якою вона весь час опікувалась дітьми та до-
помагала йому навіть у той далекий час, коли була жива 
Марія, але лежала вже важкохворою. Діти також звикли 
до Христини і тягнулися до неї своїми маленькими руче-
нятами, худенькими тільцями з покинутими серцями.

...Христина, чуючи всі ці жорстокі несправедливі пе-
ресуди, поставила перед ним тверду умову – почати жит-
тя із нової сторінки в далеких від його села краях. Вона 
хотіла, щоб діти знали і любили її так, як рідну маму. І це 
їй вдалось.

Пізніше, коли вони вже жили на новому місті, він по-
любив Христину. Але то не була палка юнацька любов, а 
більше вигодянська. Його кохання коливалось, як маят-
них на великому годиннику. Часом піднімалось до найви-
щої цифри, а деколи майже зупинялось на середній лінії.

…У житті немає нічого стабільного, і ніхто не знає, що 
буде наступної хвилини. не знав і він, коли, уже вдали-
ні від дому, одного разу поранив собі руку і прямував у 
фельд шерський пункт за допомогою.

Коли Микола зайшов у кабінет, наповнений міцним 
запахом різних медикаментів, його мов би громом вдари-
ло в потилицю. Перед ним сиділа чорнява гарна жінка, 
дуже схожа на його першу дружину. Але його приголом
шило ще більше, коли вона, лагідно усміхнувшись, по-
просила його присісти смішною каліченою російською 
мовою із специфічним білоруським акцентом:

– садітесь, пожалуйста, и не бойтесь. Это будет совсем 
не больно. Меня зовут Мария. 

Він закацюб і стояв на місці, наче його хтось прибив 
великими цвяхами до підлоги. Її ім’я вбило його начис-
то та вивело з рівноваги. Він так часто бачив уві сні свою 
Марію і прокидався після цього з гарним настроєм, лежав 
у ліжку із заплющеними очима та згадував деталі сно-
видіння, в якому вона на коротку мить завітала до нього. 
Це бувало дуже рідко, але він завжди з радістю очікував 
таких миттєвих побачень у незнайомому і дивному потой-
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бічному світі. І от тепер він начебто побачив її наяву. Ми-
кола аж здригнувся, чи це йому не привиділось.

Це було і не дивно. Бо він безмежно любив Марію і 
потім, коли зовсім молодою її несправедливо втратив, 
шукав у нових знайомих риси, подібні до минулого без-
поворотного кохання, та не знаходив.

А ця медсестра була так схожа на його чорняву красу-
нюдружин, що Миколі почулось, ніби й інтонація голосу 
в цієї незнайомої жінки була як у його покійної дружини, 
й усмішка та лукаво прижмурені очі дивилися на нього 
поглядом його дружини. Єдине, що різнило цю красиву 
медсестру із його Марією, – вік. Він пам’ятав свою дружи-
ну молодою, бо вона померла зовсім рано. Ця ж жінка була 
майже такого віку, як він. Лише пізніше, коли Микола з 
нею познайомився ближче, зрозумів, що і за віком вона 
була така, як його Марія. У першу мить він не взяв собі до 
тями, що велика частина його життя була вже прожита 
в іншому вимірі з другою дружиною, чарівною білявкою, 
значно молодшою від нього. Але навіть її молодість, ро-
зум і привабливість не змогли повністю завоювати його 
серце і дущу.

Микола не думав і не знав, що кохання рухає людь-
ми як маріонетками і визначає їхню подальшу долю. Як 
стихія, воно нелогічне та темпераментне. 

...Він не відчував болю, коли вона заливала рану на 
його руці перекисем водню, мастила якимись мазями і 
тісно забинтовувала, він дивився на неї як зачарований 
і не відводив погляд. Микола повернувся в молоді роки, і 
за ці лічені хвилини пропав... 

Заходив сюди нещасний, поранений чоловік, який 
мав дружину і четверо дітей, а вийшов із кабінету худор-
лявий чоловік із залисинами на голові та сивим волос-
сям, серед якого проглядали деякі чорні пасма. Але він 
був уже іншим – у нього змінився ритм серцебиття. Ми-
кола ще не розумів, що з ним діється, але відчував щось 
велике і незбагненне. Це було несподіване кохання з пер-
шого погляду. 
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Коли воно зненацька приходить, то людина завжди 
безпомилково його впізнає, хоча ніколи не знає, звідки 
воно з’являється. Це найбільша загадка людства. Кохан-
ня, як невідома квітка, розпускається в люблячому серці 
і займає собою весь простір. Кохання не можна поясни-
ти. Воно як народження нового життя, смерть і Бог, якого 
ніхто ніколи не бачив, але всі його відчувають і знають, 
що він існує. 

...Микола вийшов на сонячне подвір’я оновлений і 
мало не співав від щастя. Йому вмить захотілося поно-
вому жити, танцювати і радіти довкіллю. Одразу здалось, 
що все навколо зміняло свої обриси і кольори: небо стало 
блакитнішим, а сонце яскравішим. Він ще не був з Марією, 
нічого про неї не знав, але відчував, що заради неї він го-
товий піти на все, тільки щоб завоювати її любов. 

Під цим небом усі закохуються однаково – привітні і 
злі, щедрі і скупі, молоді і старі, вчені і прості люди. тіль-
ки ніхто з них не знає, до чого приведе їхнє кохання і якою 
буде історія їхньої любові. 

Що їх чекає? 
Брехня? Відданість? Ревність? Захоплення? Зрада? 

ніхто і не задумується над тим, коли і як закінчиться ко-
хання, бо всі з тремом чекають його початку, як великого 
дива та подарунка небес. У цей час всі сумління обов’язки 
відходять на задній план. так було і в нього:

– Вона повинна бути моєю!!!
Це було його блискавичне, але безповоротне рішення, 

і ніхто не зміг би переконати його, що воно було непра-
вильним. За одну хвилину він викреслив для себе все ми-
нуле і, захоплений нею, вже планував своє майбутнє.

Його кохання не мало здорового глузду та меж. Він 
йшов у свою майстерню, а в його голові швидко снували 
сміливі думки. Вони, як хвилі на безкрайній водній безо
дні, накривали одна одну і не давали відповіді на жодне 
поставлене запитання:

– Я вже тут майже два місяці. Чому я її ніколи не 
бачив? 
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– Де вона живе? Чи має чоловіка?.. 
І безліч інших запитань та мрійливих думок швидкою 

віхолою крутились у його схвильованій уяві.
Він ледь дочекався кінця роботи. Прийшов додому, 

помився, переодягнувся і пішов у їдальню вечеряти. Кру-
тив головою на всі боки, виглядаючи Марію в загальному 
натовпі недобрих голодних і задоволених ситих людей, 
які заповнювали та залишали велику залу їдальні. Було 
гамірно, чувся стукіт тарілок і брязкіт баняків, але це не 
заважало йому роздивлятися навкруги замріяними очи-
ма... того вечора він не побачив її ні в їдальні, ні в кіно.

ніч перетворила його думки в солодкі видіння. І Ми-
кола згадав, що він, ще зовсім молодий чоловік, за весь 
час проживання тут жодного разу не помріяв про жіночу 
любов. Робота і нове життя заслонили його від солодких 
втіх дружини, і він спав усі ці ночі сном праведника. тіль-
ки зараз у ньому прокинувся чоловік, який прагнув жіно-
чого тіла і ласки. До ранку він ледь дочекався. Пішов на 
сніданок одним із найперших і знову видивлявся за нею. 
У майстерні йому вже не працювалось. Про людське око 
покрутився поміж людей і пішов у фельдшерський пункт 
на перев’язку.

Микола швидко рухався вулицею, його ніби хтось 
штовхав у спину, щоб пересувався ще хуткіше. Він ледве 
стримувався, щоб не побігти. Якби побіг отак ні з сього ні 
з того, то виглядав би для інших дико...

Микола переступив поріг кабінету схвильований, за-
хеканий і ледь живий. Марія швидко піднялася йому на-
зустріч:

– с вами чтото случилось? – стурбовано спитала вона 
своїм ніжним голосом.

– ні! – тільки й витиснув Микола.
не міг же він отак зопалу вимовити, що майже всю ніч 

він не спав і мріяв про неї, і в думках уже встиг із нею по-
братись. Йому ніби затуманило розум, бо він зовсім забув, 
що має дружину і дітей. Якби він до того був десь із Ма-
рією, то, сміючись, міг би сказати, що вона приворожила 
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його. Але вона ж була з ним лічені хвилини. та й говорити 
не мала про що, бо були зовсім не знайомі.

Марія наклала на його руку новий бинт, сказала, що 
рана потихеньку заживає і призначила відвідини через 
декілька днів. Йому хотілось крикнути: 

– ні! Хочу завтра! І післязавтра! І кожен день хочу 
бути біля тебе і з тобою. Хочу дихати одночасно з тобою, 
дивитись і рухатись в один бік, переставляючи ноги разом 
крок за кроком.

Марія чекала, що він піде, а він стояв, мов вкопаний, і 
не міг зрушитися з місця. та потім опанував себе і пішов, 
подумки виговорюючи:

– тюхтій! нерішучий телепень! Чому я не зміг нічого 
їй сказати?! 

…Йому здавалось, що ці три дні ніколи не закінчаться. 
Він ледь дочекався свого візиту до Марії. Десятки разів 
подумки прокручував, як він її запросить у кіно. Але потім 
одразу змінював свою думку:

– ні, краще піти з нею на танці, бо в кіно я не буду її 
бачити. та кіно я зможу взяти її за руку і відчути кожен 
пальчик на ніжній руці.

– так, а на танцях я зможу її обняти, кружляти та ди-
витися в чорні глибокі очі, усміхаючись до неї.

...тепер він ішов на перев’язку майже пританцьовуючи. І 
тільки переступивши поріг, поки не зникла його сміливість 
і рішучість, випалив їй відразу в очі цілу словесну тираду. 
Це виглядало подурному, але йому було байдуже. Він хотів, 
щоб вона в цю ж хвилину знала про його глибокі почуття:

– Маріє, я запрошую вас сьогодні на танці. Прошу вас, 
не відмовте мені. Я загубив спокій і всі дні думаю лише 
про вас. 

Вона засміялась:
– А что, рука у вас больше не болит?
– У мене нічого не болить, крім мого серця. – Микола 

і не сподівався від себе такого красномовства. так він міг 
говорити хіба що в думках або під дією горілки, коли си-
дів у когось у гостях і пропускав чарочкудругу.
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Біля своєї Христини, яка все правильно вимовляла, 
він досить часто робився майже німим і говорив одно-
значно: так, ні або щось коротко. Христина з нього під-
сміхувалась: 

– Миколо, ну ти чисто німий. І це, напевно, надовго, 
майже на все життя. Якщо ти досі не розговорився, то та-
ким замкнутим і залишишся назавжди. Хіба ти не маєш 
що мені розповісти?! Хай навіть і якісь дрібниці. Я із задо-
воленням послухаю. 

Але ці жартівливі зауваження ще більше робили його 
відлюдькуватим, і він знову зовсім скупо говорив:

– Христино, а що розповісти? У мене все нормально. 
новин ніяких немає. Робота, дім, город.

– ну добре, мій любий «говоруне», тоді я розкажу 
щось цікаве...

І красномовна дружина залишала його у спокої. Він 
і не сперечався, бо мова в неї була справді красива і пра-
вильна. та й голос вона мала дуже приємний, розпові-
дала емоційно, цікаво та з почуттям гумору. слухати її 
розповіді було одне задоволення. Він же говорив зовсім 
кострубато.

А тут, біля Марії, у нього раптом знялися невидимі за-
слони і він під впливом палких почуттів заговорив: 

– Я не знаходжу собі місця з того часу, як переступив 
поріг цієї кімнати. Я вас буду чекати. Чи за вами краще 
зайти? Будь ласка, скажіть, де ви живете?

– не волнуйтесь так, николай. Я прийду сама, потому 
что живу совсем рядом возле клуба.

Він вертався на роботу окрилений:
– Боже, який у неї ніжний голос! 
Що тільки не робить із людиною кохання. Її російська 

мова вже не різала його вухо. Ще зовсім недавно у своєму 
селі він цілком поіншому сприймав слова, вимовлені не 
його рідною мовою. А тут її слова здавалися йому мовою 
ангела, бо він любив. навіть, якби вона була німою, то го-
ворив би з нею очима і розумів би її з півпогляду, зробив 
би для неї все. 
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Чоловік, раптово закоханий у такому віці, від неспо-
діванки губить здоровий глузд і розум. Воно й не дивно, 
бо це кохання – останнє, воно займає весь душевний про-
стір, у цей час у його свідомості немає місця для сумнівів 
та роздумів. І для щастя більше нічого не потрібно, бо за-
кохана душа співає і не чує ніяких голосів навколо себе.

...У клуб він прийшов одним із перших. Зал потроху 
заповнювали охочі потанцювати. Марії не було.

– невже вона не прийде?! – ця думка крутилась і кру-
тилась у його голові. старий програвач озвучував та міняв 
одну гарну мелодію за іншою, а її все не було. До Миколи 
підійшла якась жінка і запросила його «на білий танець», 
але він попросив вибачення і відмовився, відчуваючи, що 
від хвилювання в нього вся кров приплила до голови. Він 
давно так не переживав. І тут нарешті в зал зайшла вона і 
стала розглядатись навколо. Він поспішив їй назустріч, бо 
боявся, що хтось із чоловіків її перехопить і запросить до 
танцю. У залі зазвучала нова мелодія. 

Після першого танцю він уже її не відпустив... До кін-
ця вечора він знав про неї майже все: що вона була медсе-
строю на фронті, повернулась після війни додому в Біло-
русь, а там повне спустошення, руйнація та згарища. Вона 
з розпачу поїхала працювати сюди. та так і залишилась. 
Вона не мала чоловіка та дітей. Він не смів запитати, чому 
така красива жінка не знайшла собі пари.

Про це він дізнався згодом, коли вони вже жили разом. 
Марія мала кохання на фронті, але він загинув. Пізніше 
вона вийшла заміж вже тут, але жила в той час в іншому 
селищі, далеко звідси. А поїхала від свого чоловіка світ за 
очі, залишивши йому все, що вони разом нажили, бо мала 
на нього смертельну образу, яку не змогла пробачити. У 
них довго не було дітей, потім вона завагітніла, але не до-
носила дитину. З часом завагітніла вдруге і знову не змогла 
зберегти дитину. І він замість того, щоб пожаліти її та зро-
зуміти, як їй від цього боляче фізично і морально, зчинив 
скандал. А потім напився і побив її, обзиваючи фронтовою 
шльондрою. Він звинувачував Марію в тому, що вона була 
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на фронті жінкою легкої поведінки і через те не може ви-
носити та народити дитину. Цього для неї було вже заба-
гато. Бо в неї нікого не було, крім свого політрука, якого 
любила ще до війни і заради якого пішла на фронт, тільки 
щоб бути поруч із ним. Але не судилося. Він загинув, а вона, 
медсестра, рятуючи поранених, пройшла всі пекельні кола 
війни і залишилася неушкодженою.

...Після танців Микола провів її додому. 
– Я живу в этом домике, в одной комнате с еще одной 

медсестрой. Мы с ней подменяем одна другую на работе.
– Яке щастя, Маріє, що я прийшов на вашу зміну. 
 Вона усміхнулась і попрощалась:
– николай, спасибо за приятный вечер, уже поздно. 

идите домой, вам рано вставать на работу.
– Мені зовсім не хочеться спати. Я б із задоволенням 

ходив би з вами до світанку. І не змучився б.
– Хорошо, как нибудь в другой раз. только почему вы 

мне ничего не рассказали о себе? 
Микола був не готовий до правдивої відповіді:
– Ми колись з вами будемо мати багато вільного часу, 

то я все розповім про себе.
Вони домовилися зустрітися наступного дня після її 

роботи.
З того дня почалася нова смуга в його житті. Вони зу-

стрічалися кожного дня. Ходили разом у їдальню, потім 
гуляли по степу, який у той час палав різнобарв’ям чудових 
польових квітів. Була красива пора – закінчення весни – 
початок літа. Микола помолодів душею на десятки років. 
Вони гуляли, вдихаючи смачний і духмяний полиново
гіркуватий запах трав, цілувались і... любились.

Микола розповів їй про своє життя. Вона, як мудра 
жінка, подумала, що його кохання є тимчасовим і буде 
тільки до тієї пори, поки він тут працюватиме. Марія і не 
сподівалась, що доля пов’яже їх на все життя. У той час 
вона хотіла тільки одного – завагітніти і народити від 
нього дитину. Хай тоді він їде до своєї сім’ї, а вона зали-
шиться із своїм безцінним живим подарунком від нього. 
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Але, несподівано для Марії, зустрічі з ним також дуже 
швидко переросли в палке кохання. Микола був таким 
ніжним, ласкавим і гарним у любові… то був найщасли-
віший період в їхньому житті. Вони впивалися своїм ко-
ханням та одне одним без жодних обов’язків, обіцянок, 
сварок.

Кохання, кохання, кохання! то в степу, то в нього в 
кімнаті. Це був щасливий випадок, що Микола мав де 
дати притулок їй та, ні на кого не зважаючи, любити до 
нестями і помутніння в очах. то був любовний шал, який 
виганяв із його душі всі біди і нещастя, які супроводжу-
вали його попереднє життя. Від любові він відчував себе 
ніби очищеним від житейського бруду, бідності та пересу-
дів. Микола був один, вільний і хотів жити тільки нею. 

З осені Марія майже весь час була з ним на його квар-
тирі. Швидко промайнуло півроку. Закінчувався час його 
трудового контракту, але Микола зовсім не поспішав до-
дому. Вперше в житті у нього все було побудовано тільки 
на коханні та задоволенні свого «я». Він жив тільки для 
себе. Гроші Христині висилав, але це не були дуже великі 
суми, бо в нього також були свої витрати.

Коли вони мали вихідні, то час від часу їздили на гру-
пові екскурсії в навколишні міста. Микола із сільського 
чоловіка поволі перетворювався в міського панка. Купував 
собі новий одяг, ходив із Марією в ресторани. Це було не 
дуже часто. Але якщо порівняти з його колишнім застій-
ним життям у селі, то він потрапив у центр цивілізації.

спливав місяць за місяцем. Змінювалися люди, які 
приїздили на трудову вахту на цілину, а він залишився 
старожилом ще на рік. Христина в листах питала, коли 
він приїде додому, а він усе відкладав своє повернення із 
місяця на місяць. тепер Микола навіть уявити собі не міг, 
що може залишити Марію. Він був на великому роздоріж-
жі. Але доля все вирішила за нього...



Колоритна сімейка

ЧАстинА 11
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Щастя й слава.
Наскільки щастя непостійне, 
настільки слава незмінна.
Щастя – для життя цього, 
Слава – для посмертного.
Щастя перемагає заздрість,
Слава перемагає забуття.
Щастя бажають, 
Славу – заслуговують.
Слава завжди була і перебуватиме сестрою
Велетнів, вона супутниця крайнощів: 
диво чи страховисько, 
предмет захоплення або гидування.

Бальтасар Грасіан

Кожна життєва подія має свій початок і закінчення. 
так і в них багатоденний марафон досягнув фінішної пря-
мої на невеличкій вуличці чужого селища. настільки да-
лекого від їхнього дому, що ще кілька місяців тому, якби 
їм сказали, як доля занесе їх у цей неблизький казахський 
край, вони б сприйняли це за невдалий жарт.

А ні!!! За останні два місяці доля підкинула їм жорсто-
ку головоломку – вирішення сумних родинних проблем, 
пов’язаних із смертю мами та поверненням тата, загублено-
го в давні роки в невідомих світах. тепер, слава Богу, вони 
щасливо доїхали і зупинилися навпроти будинку, який роз-
шукували вже добрі півгодини. селище було невелике, але 
нумерація будинків та назви вулиць були не скрізь. Вони у 
глибоких сутінках ледь натрапили на той, що потрібно, та 
полегшенно зітхнули. Василь зупинив машину:

– нарешті, приїхали! Але світло не горить, напевно, 
вже ліг спати.
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тихо вийшли з машини і в напівтемряві один за од-
ним попрямували до будинку. Збоку вони виглядали як 
якісь мафіозі. Кремезні великі чоловіки пізньої години 
просувались один за одним невеликим подвір’ям, уваж-
но розглядаючи під ногами зарослу стежину. Аналізу-
ючи це, можна було чітко визначити, що гостей тут не 
було давно. 

...Коли у двері старого хтось постукав, він аж здриг-
нувся: до нього ніхто не заходив, хіба що раз на місяць 
листоноша. Дрібними старечими кроками, важко човга-
ючи ногами, він придибав до дверей і з хвилюванням не-
голосно спитав: 

– Хто там?
І, не дихаючи, став прислухатися до відповіді.
– тату, відчини, – так само тихенько сказав Василь, з 

відчутним тремом у голосі. 
Микола засвітив світло в невеликих сінях і надворі 

та помалу повернув ключ. Він застиг у дверях, мов оку-
тий льодяним панцирем, і не міг ні поворушитись, ні 
щонебудь вимовити. А через хвильку його почали бити 
дрижаки, ніби виставили на лютий мороз та облили хо-
лодною водою. Перед ним стояло четверо незнайомих чо-
ловіків, один з яких назвав його татом. Збентежений Ми-
кола далі стояв мовчки, у нього був нервовий шок. Павло 
взяв ініціативу у свої руки. Він був чужий, йому найлегше 
було керувати ситуацією: 

– Хлопці, ми не для того їхали тисячі кілометрів, щоб 
зараз у вашого тата отут у дверях був інфаркт чи інсульт. 
тату, заспокойтесь і пройдіть у хату. І дозвольте нам зайти 
за вами також.

старий не повернувся, щоб піти всередину, а так і зад-
кував, не зводячи з них здивованого та нічого не розумію-
чого погляду. Павло знову не витримав:

– тату, поверніться і йдіть нормально вперед, дивіться 
під ноги, ніхто вам цеглиною в потилицю не дасть.

Цей жарт вніс хоч якусь веселу нотку в загальну сумну 
«симфонію зустрічі» найближчної родини, яка між собою 
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не була знайома. Коли всі поволі протиснулись у хату, 
Павло, щоб усунути стресову ситуацію, з гумористичним 
підтекстом продовжив далі:

– тату, знайомтесь. Це ваш син Василь, а це – ваш 
молодшенький, Марко. Бачите, який уже виріс, старий і 
сивий. А це ваш зять степан – чоловік Люби, а я Павло – 
другий ваш зять, чоловік вашої доньки Миросі.

– тату, він ваш перший зять, бо завжди в усьому був 
перший, а я другий, – степан також намагався пожар-
тувати.

сини розгубленосерйозно дивилися на старого, шу-
каючи в ньому знайомі їм з дитинства риси, але не впізна-
вали його. А він так само уважно придивлявся до них і не 
знаходив подібності зі своїми синами, яких залишив ще 
хлопчиськами в ті давні часи. Їхні обриси за стільки років 
зовсім стерлися з його пам’яті, залишилися хіба що роз-
миті жорстоким часом нечіткі дитячі силуети. Перед ним 
стояли кремезні чоловіки, в їхніх обличчях нічого не за-
лишилося від тих хлопчаків, яких він по черзі піднімав до 
стелі. Вони сміялися дзвінкими голосами та сперечались, 
кого далі має підкидати і ловити їхній тато. тепер вони, 
здоровенні дядьки, могли й самі його легко піднести і не 
скривитись. 

старий був такий худющий, що одяг на ньому висів, 
як на городньому опудалі. А що був високий, то видавався 
ще більш виснаженим. Першим обняв його і притиснув 
до себе Василь. тато заплакав. Від хвилювання, несподі-
ванки та переповнення його душі різними почуттями й 
емоціями він нічого не міг вимовити. тільки скупі чоло-
вічі сльози котились і котились з його сумних глибоких 
очей по запалих погано поголених щоках, покритих гли-
бокими старечими зморшками. Зовнішньо він був такий 
занедбаний, що його сини виглядали біля нього, як вго-
довані кабанчики навколо городньої тики з фасолинням. 
Коли тато повертався чи рухався, то одяг вільно крутився 
навколо його тулуба, як ті безпомічні листки на вітрі до-
вкола тики.
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Хлопці ніколи не могли подумати, що вони, сиві чо-
ловіки, які багато чого бачили у своєму житті, будуть пла-
кати, обнімаючи свого старого, худого, зовсім лисого, по-
гано вбраного батька. 

Марко не стримував сліз і картав себе найбільше. Як 
він міг допустити у свою душу ненависть до рідного тата, 
найближчої людини, яка дала життя і пустила на білий 
світ. Хай він був і не зовсім путящий, але для його суду є 
вищі сили. У нього серце краялося від жалюгідого та не-
щасного вигляду їхнього батька та всього бідного облаш
тування в кімнаті. Видно, що в цій хаті давно не було гос-
подині, великих статків також.

Коли тато від несподіваної зустрічі трохи прийшов 
до тями і пообнімався в десятий раз із синами і зятями, у 
хаті стало якось затишніше та світліше. Усі були невимов-
но задоволені та радісні. Хлопці раділи, що вони нарешті 
досягли своєї мети. А тато був щасливий, що хоч перед 
смертю побачив своїх дітей. 

Був уже пізній вечір, майже ніч. А вони все носили 
речі з машини в дім і заставляли своїми торбами невели-
ку кімнату. 

Потім пішли на екскурсію усієї невеличкої хати, щоб 
роздивитись, де можна примоститися на ніч, коли вони 
наговоряться. 

Ходили по чужому будинку, а старий тато дибав за 
ними і не йняв віри, що це приїхали покинуті ним діти і 
що це відбувається насправді, а не в дивному сні. нарешті 
кожен придивився собі відповідний куточок і всі зійшли-
ся докупи, щоб приготувати вечерю. 

ніколи в цьому домі не було так гамірно та весело. 
Хлопці звільнили стіл від усякого старечого непотребу, 
понарізали своїх ковбас, приготували різну закуску, поста-
вили пляшки з горілкою і пиячили цілу ніч. над ними не 
було прискіпливого жіночого ока і вредного дзявуління: 
«не пий! Вже досить! ти губиш людське обличчя і пере-
творюєшся у свиню! ти вже верзеш дурниці! Я більше з то-
бою нікуди не піду!». Все це було за далеким кордоном. 
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Зараз вони вперше за своє життя пили по чарці зі сво-
їм татом. Для когось це може звучало смішно: «Велике 
діло напитись із своїм батьком! та такого добра навколо 
куди – не глянь. Пияк з пияком сидить і пияка поганяє!» 
Але це була зовсім інша ситуація. Вони не бачили свого 
тата з підліткового віку. Він не споглядав їх дорослішан-
ня, змужніння та, як не прикро, і старіння також. І за-
раз вони за короткий проміжок часу, довжиною всього 
в один вечір, прожили разом з ним цілу епоху, були із 
своїм татом нарівних. Хай навіть у тому, щоб випити з 
ним, поговорити про життя, проблеми, горе і печалі. Це 
для них була подія визначна і майже історична. Вони все 
наливали одне одному, стукали голосно чарку об чарку 
і говорили, говорили. Пили багато, але ніхто не сп’янів. 
Усі були схвильовані неординарністю цього вечора і 
ночізустрічі з татом більше, ніж через тридцять років. 
Було страшно подумати, яку частину життя вони прожи-
ли вдалечині один від одного, скільки приємних хвилин 
свого життя загубили та позбавили себе спілкування із 
найріднішими людьми. Вони запитувалися батька, він 
відповідав, а потім питав їх. так вони за чаркою вивчали 
життя один одного. 

Розмовляли до світанку. Кожен приміряв до себе татів 
вчинок і не знав, як би він вчинив. судити завжди легше, 
а зрозуміти і пробачити – ні. Для цього треба мати добру 
душу і щире та нефальшиве серце. За ніч гаряча чолові-
ча сльоза обпекла щоку кожного з них, сплакнув, навіть, 
зав жди виважений Павло. старий тато йому сподобався, і 
він під ранок уже розповідав про ідею зі ставком, хоча до 
цього ще було далеко.

Коли вони трохи п’яненькі вирішили розходитися по 
своїх ліжках, втомлена ніч уже відступала перед силою но-
вого дня.

...За вікном була обідня пора, як вони зійшлись на кух-
ню. Всі були не в найкращому стані, майже як на другий день 
після гучної новорічної ночі. Василь пожартував, спогляда-
ючи, як Марко п’є розсіл від консервованих помідорів:
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– Що, братику, горілка «кака», а головка «буба»?
– так, бо я випив більше, ніж міг, але менше, ніж хотів.
– Ото мама правильно говорила, що п’ють і їдять усі 

люди, але обжираються і пиячать лише дикуни. так і ми, 
припали вчора до чарки, мов голодні за нею, ніби ніколи 
не бачили горілки. 

– так, ви праві, браття, – шукаючи за мінеральною во-
дою, продовжував степан. – Міри вчора ми не знали, мов 
свині, що припали до корита. Але ж, скажу я вам, добре 
йшла оковита. Перший келишок – як по льоду, другий – 
як по меду, а третій – не питай, лише давай.

– Хлопці, бо хороша компанія. Це факт. Я ніде так не 
дозволяю собі, як з вами, – додав Павло. – Але вчора нам 
без чарки було б ніяк. Ви бачили очі тата? Я вам скажу, 
якби ми його не забирали і щось з ним на самоті тут ста-
лось, то він, напевне, приходив би до вас із того світу. Вчо-
ра в нас алкоголь був як анестезія. Він дозволив пережити 
складну операцію на ймення «життя». 

Після сніданку, який повільно і впевнено перейшов в 
обід, почали вирішувати, що робити з татом і його пожит-
ками, а також інші важливі питання. тато більше мовчав 
і слухав, що говорять його діти, і з усім, не сперечаючись, 
погоджувався. В кінці довгої трапези Павло, як завжди, 
виступив як керівник параду і підвів риску:

– так, дорогі браття, шановна родинонько! Пиятиці кі-
нець. Завтра маємо бути тверезі і пристойні, виглядати так, 
щоб не було соромно піти по установах. треба вирішити от 
що. Поперше, піти в сільраду і подивитись, чи є якась чер-
га на житло, може, хтось не має де жити. Потрібно напи-
сати нотаріальну угоду і здати цей дім якійсь потребуючій 
сім’ї на термін, поки не вийде з в’язниці Левко, щоб він по-
тім мав де жити. тепер, як ми вже тут, то слід з’ясувати, де 
він сидить, попросити зустрічі і під’їхати до нього. ситуація 
у нас незвична, я думаю, що нам дозволять побачитись, бо 
приїхали ізза світів. та виписати тата треба, щоб міг отри-
мувати пенсію в нас. Оце і все. Передивитися татові пожит-
ки – це вже дурниця. Хіба ми не вберем тата в усе нове? не 
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будемо ж звідси тягнути всі дрібниці та татові лахи. Хіба, 
як він щось захоче, то візьмемо зі собою.

тато слухав їх та постаречому смішно раз за разом 
махав головою:

– Милостивий Всевишній мене почув. Я думав, що по-
мру отут і ніколи вас не побачу. Якби ви тільки знали, як 
я не раз себе карав і мучився. Але виправити вже нічого 
не зміг. Простіть мене, діти, бо винуватий перед вами без-
межно, та і перед Христиною також, вона заслуговувала 
кращого чоловіка і була чудовою людиною. 

– так, тату, Бог завжди думає про нас. Але він не думає 
замість нас, і ми кожен стелимо собі дорогу, а потім маємо 
те, що заслужили.

Коли сини розповідали йому про важке і майже пра-
ведне життя їхньої матері, він слухав не дихаючи, розу-
міючи, яку кривду причинив їй, і знав, що вже не зможе 
отримати від неї прощення, бо власний шлях до свого  
пекла він обрав собі сам.

на другий день зранку хлопці привели себе у відпо-
відний порядок, наділи маски закордонних суперменів і 
поїхали до офіційних установ. 

...Через три тижні тато вже був у своєму селі на При-
карпатті.

Яких тільки колізій не буває з людиною на її життєво-
му шляху...

Був гарний сонячний день початку осені, коли родина 
зібралася докупи – від малого до великого. Бо подія була 
визначна – знайомство. Онуки поміж собою сміялись: 
«Повернення блудного діда». 

настрій у всіх був цікавий. Роздивлялись діда і розпо-
відали йому, хто із них є хто, чий син чи дочка, невістка 
чи зять. Його онуки та правнуки народжувались і зрос-
тали без нього, і тепер дід був, як загублений, серед цьо-
го галасливого родинного кола. У поважному віці такої 
великої кількості інформації на один раз для нього було 
забагато, і всі розуміли, що для адаптації та оговтання в 
новому домашньому середовищі йому потрібен час. 
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Його повернення, несподівано для всіх, внесло значні 
зміни в родинні стосунки. Родина була морально оновлена.

…Період відсутності кожного чоловіка із цих чотирьох 
сімей не минув безслідно для їхніх родин. За все своє по-
дружнє життя кожна із жінок уперше розлучалась зі сво-
їм чоловіком на такий довгий, майже місячний термін.

Після сварки в Миросиному домі та з’ясування пікант-
них деталей особистого життя Парані жінки в родині, як 
не дивно, стали, мов одне ціле. Коли чоловіки поверну-
лися додому, кожен із них не впізнавав свою дружину та 
не міг зрозуміти причини перевтілення кожної з них у 
тихе лагідне ягня та найкращу жінку в усьому білому сві-
ті. Особливо це було незрозуміло Василеві – його Параню 
немовби підмінили. 

Коли родина довідалася про подружню зраду, Люба 
очолила жіночу делегацію з трьох осіб, щоб внести спо-
кій у «мікроклімат Параниної душі» та розвести гіркий 
коктейль її самотності. той день виявився доленосним і 
привів їх до повного родинного зближення. За все їхнє 
життя в них ніколи не було приводу так щиро і відверто 
поговорити по душах і вилити назовні все, що наболіло в 
кожної за довгі роки подружжя. 

Біда підштовхнула їх ширше відкрити очі одна одній. 
До того кожна перебувала у своїх невеликих проблемах, 
які на родинний загал зазвичай не виносились. Лише се-
стри були між собою більш близькими і знали все одна 
про одну. так склалось їхнє сімейне життя, що вони не 
скуштували гіркого трунку нестатків, нещасть чи зна-
чних неприємностей та розчарувань. Мамина смерть – 
перша велика біда, яка зустріла їх на дорослому життє-
вому шляху. 

Шлюб кожної з них був вдалий і являв собою «рівну 
довгу розмову», яка час від часу переривалась лише не-
великими побутовими сварками. Але це були дрібниці, 
порівняно із справжніми людськими бідами. Дякувати 
Богові, справжніх лихоліть вони не відчули, і тільки ті 
таємниці, що вийшли назовні після маминої смерті, ви-
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явили болючі місця в кожної з них. тепер вони разом у 
тісному жіночому товаристві розплутували той закруче-
ний життєвий клубок, плакали і шукали причини, чому 
в житті минає свято любові, чому палке кохання залишає 
серце, звільняючи місце сірим будням та життєвій про-
зі. Але це була занадто важка задача без розв’язку. Бо ще 
ніхто не визначив, звідки кохання приходить і куди тікає, 
а вони все бідкались та сумували...

Параня плакала і, шмогаючи носом, усе говорила і го-
ворила:

– Люди живуть для любові, співають для неї, сходять 
з розуму, навіть вбивають за свою любов. А я забула, коли 
останній раз чула, щоб він мені сказав:«Я тебе так кохаю, 
що дихати без тебе не можу. ти для мене все!» І от тепер 
я вже майже на порозі старості, і виявляється, що Василь 
мене не любить так, як я цього хочу і на це заслуговую. Я 
це відчуваю. Він ніби зі мною, а водночас ні. Я кручусь, як 
білка в колесі, все стараюсь і пильную його та дітей, але 
відчуваю себе залишеною, як та річка між крутих берегів 
минулого кохання. Може, я щось не так роблю? Я знаю, 
що в мене натура – не мед, але ж кохав він раніше мене і з 
таким характером!?

І знову плакала...
– Параню, ти не думай, що ти одна така недосконала... 

Ми так само не цукор. Знаєш, Господь любить нас усіх, але 
видається мені, що від жодної з нас він не в захопленні.

І Параня знову поверталась до того прикрого випад-
ку. Їй було соромно, що так подурному вийшла назовні її 
таємниця, яку вона старанно приховувала у своєму серці 
і намагалася не згадувати, хотіла забути. І от тепер вона 
стала посміховиськом. І знову плакала.

...З цим дизайнером вона познайомилась вісім ро-
ків тому, коли на роботі підписувала угоду про святкове 
оформлення актового залу. Після виконання робіт і отри-
мання гонорару він запросив Параню в ресторан на вече-
рю. тоді в її сімейному житті був повний бриз. Діти були 
в баби в селі. Василь поїхав у дивне відрядження. Літом, 
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коли в нього не було лекцій і навчань, він без кінця їз-
див у якісь філіали на перевірки. Ці поїздки були такими 
частими і виснажливими, що після них вона відчувала 
його повне охолодження до неї, не можучи пояснити 
причини. тоді в неї починались її репресивні вибрики 
стосовно нього, у сім’ї був повний дискомфорт. Але роз-
повісти про це вона не мала кому. Бо в родині Василь був 
позитивним обличчям. І саме в той важкий кризовий пе-
ріод життя трапився їй цей клятий дизайнер Мирон. Він 
був неодруженим, вона не встояла від спокуси і поплати-
лася за це своїм душевним спокоєм на довгі роки. Це був 
перший і останній чоловік, з яким вона зрадила Василя. 
Зустрічалась вона з ним поки Василь мав до неї холодне 
ставлення. Потім вона з Мироном посварилась, бо він 
виявився таким гульвісою, що не приведи Господи. Піз-
ніше їй було гидко і думати про нього, але повернути на-
зад зроблений крок не вдавалося нікому, як і повернути 
вимовлене слово. 

Якось вона проходила повз його дім і вирішила зайти 
без попередження, бо була поряд. Краще б вона цього не 
робила. Він мав маленьку однокімнатну кавалерку. то 
коли відчинив вхідні двері, панорама «бойових любовних 
дій» була, як на долоні. на ліжку впевненою королевою 
лежала інша жертва його кохання. Після цього Параня 
його ніколи не зустрічала, навіть випадково. А коли на цій 
вечірці вона побачила фотографію, таємно зроблену ним 
у ті давні часи, для неї це взагалі був удар у самісіньке сер-
це. Параня не сподівалась, що він може так низько впасти 
і бути таким мерзотником. Їй було вже не так образливо, 
що стефа принесла ту брудну фотографію, їй було брид-
ко, що вона могла колись мати щось спільне та інтимне 
з таким нікчемою. У ту хвилю вона хотіла здерти зі себе 
шкіру від відрази до нього, а його розірвати на маленькі 
шматки та розтерти в пісок. 

Коли вона про все це говорила, Люба з Миросею за-
кусили губу, бо розуміли, звідки ростуть ноги. Василь та-
кож значною мірою був винуватий у цій сімейній кризі. 
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І внаслідок цього душа Парані була як після бойових дій 
– поле битви або картина розгрому. Параня плакала, а 
Люба розраджувала її найбільше:

– Кажуть, що жінки не створюють проблем. та вони і 
є сама проблема. ну не ридай ти вже так. Що сталось, то 
сталось. назад не повернеш. нічого вже тут не зробиш. 
Життя наше складне та чудове. Воно подібне на троянди. 
таке ж прекрасне, як і вони, але має колючі шипи. Воно 
ніби насміхається над нами, коли ми подорожуємо ним, 
бо споглядаємо прекрасне і водночас ранимо себе і відчу-
ваємо біль. От подивіться! стоїть чудова троянда, але ми-
нає час, і вона вже не милує наше око своїми засохлими 
пелюстками. А потім вона взагалі ламається, а на її місці 
з’являється нова квітка, невимовно гарна і свіжа. так і в 
житті все змінюється по черзі – добре і погане, щасливе і 
навпаки. тільки пізнавши справжню біду, можеш зрозу-
міти, наскільки прекрасне почуття щастя. Це як дивний 
міраж і Божа нагорода. Шкода, що ми не раз не можемо 
втримати свого щастя. Бо в кожного щастя є своє мито. 
Але життя прекрасне тільки тоді, коли ти можеш із ки-
мось поділитися цими спостереженнями, своєю радістю 
та враженнями.

Візьміть хоча б ранок! Початок дня! Яке це задоволен-
ня, як ти з кимось прокидаєшся зранку, п’єш каву та вди-
хаєш її чудовий аромат, усміхаєшся до когось і плануєш 
свій наступний день. Оце і є щастя. Воно є справою двох. 
Людина не може бути щасливою одна, без товариства. 
Хай навіть це буде уявне товариство, як от, наприклад, то-
вариство запаленої свічки. Вона швидко перегорить, але 
її тепло і світло залишаться в пам’яті.

– Любцю, але ти й романтик! ти говориш так, ніби 
щойно в когось закохалась.

– ні, сестричко. Просто з дня смерті нашої мами я 
багато що переоцінила у своєму житті і зробила висно-
вок, що життя настільки швидкоплинне, ми не встигаємо 
огледітись, а за спиною вже минула більша його частина 
і зроблено безліч помилок . Ми багато що відкладаємо на 
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завтра, а його немає, є тільки оця мить і її треба цінувати 
– творити добро. Зараз я думаю, як чудово, коли поряд 
є людина, яку ти кохаєш! Я не знаю, що таке любов. Але 
я впевнена, що любов – це все. Це чоловік, діти, родина, 
сонце і небо. Я вже так скучила за своїм степаном. Хай би 
вже швидше вони повертались. А ще хочу попрацювати 
над собою і трохи змінити себе.

– ти!? А що тобі в собі міняти? Як на мене, то ти – одна 
порядність і доброта, – здивувалась Мирося.

– О, ні! Мені до ангела далеко. Останнім часом я ста-
ла більшою злючкою, нервуюсь по дрібницях, які того і 
не вартують. на степана забагато бурчу. Добре, що він 
має золотий характер, то не зважає на це та переводить 
на жарт. І контролюю його із занадто великою завзятіс-
тю, цікавістю і, здається, трохи перегинаю палку. Коли 
я затримуюсь з роботи, він ніколи мене не розпитує. 
Хоча нерідко і на каву заходимо з дівчатами з роботи, 
та із вами інколи десь завіюємось. Мені можна! А йому 
– зась! Він прийде трохи пізніше, а мене так і тягне ви-
питати його, як на слідстві. Знаю, що роблю недобре. У 
нього одразу псується настрій, що я йому не довіряю. А я 
з особистого досвіду знаю, як чоловіки пропадають у чу-
жих обіймах, і на роботі такого наслухаюсь від жінок, що 
не приведи, Господи. І все переношу на площину своїх 
сімейних взаємин.

– Любо, ну ти як той докторпсихотерапевт, що наслу-
хався від своїх пацієнтів, як їхні жінки чи чоловіки зра-
джують, і з того всього зіпсував своє життя. Бо вбив свою 
дружину від ревнощів, – вставила Леся.

– До таких крайнощів, сподіваюсь, ми не дійдемо. Але 
бачу, що мої ревнощі переходять інколи здорову межу. 
Починаю записники проглядати і нишпорити по кише-
нях. сама собі брешу, що перевіряю, бо буду прати... че-
рез тиждень. Потім себе осмикую, але пізно, бо вже про-
контролювала. ну що тут говорити!? Майже, як у фільмі: 
«перевірено, мін немає». От, думаю, чисто здуріла, більше 
такого не зроблю. Але тоді роблю інше... тільки він пере-
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ступає поріг, а я зразу в наступ – цілую його, обнюхуючи, 
як наш Мухтар із села. Останнім часом я не даю йому на-
віть малої дози свободи поза роботою і домом. Усе при-
думаю якусь роботу для нього, а як вже фантазія моя ви-
черпана, то і він десь іде... О!!! Потім йому непереливки. Я 
його замордую, але дізнаюсь, де був та з ким. так, ніби він 
мій раб. Хоча в нього так само є товариші по роботі, і він 
може побути в їхньому товаристві. Мушу опанувати себе і 
взяти в руки. Я раніше не була така ревнива, це зараз, на 
старості років, геть здуріла.

– Може, ти просто стала його більше кохати, розумі-
ючи, що старіємо і життя проходить, а хочеться зловити 
кожну хвилину за хвіст і затримати? – спитала Леся. – Я 
свого Марка ніколи не розпитую, бо він мені не відповів 
би. Відрізав би різко: «Був по своїх справах». Це ти маєш 
золотого степана, який тебе послухає і пожартує. Мого 
Марка в певні рамки чи клітку ніхто б не засадив. У нього 
не той характер.

– Кожна клітка, навіть золота, робить людину звіром, 
який хоче вирватись із неї. так що ти, Любцю, зменш тро-
хи оберти, – порадила Мирося. – А я вам так само хочу 
розповісти. Оце мій Павлуньо ніби мене й любить, але, ви 
ж знаєте, що тікає на ту ненависну мені рибалку, і я розу-
мію чому. Він хоче тиші. Ми занадто багато говоримо. Я 
маю на увазі себе. Розповідаємо такі дрібниці, які тільки 
приходять на думку, і цим словесним сміттям забиваємо 
увагу наших близьких. А коли пізніше говоримо щось 
важливе, то ми не є почуті. У нас часто з цього приводу є 
перемовки. Павло сидить з газетою, а я, як та бджола, все 
«жужу та жужу». А він у відповідь все махає головою. А 
тоді я скажу щось важливе, він не зауважує та пропускає 
повз вуха. Потім у нас обов’язково буде якесь непорозу-
міння, і я буду ображатися на нього та дутись.

– Оце б усі так сварились, як ви, то землю можна б було 
назвати раєм. А мені здається, що любов минає, тому що 
ми граємо ролі і боїмося бути природними й показати, які 
ми є насправді. Боїмось інтимності й відвертості. 
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– ну, Любцю, ти вже щось дуже замудрувала! – за-
перечила Параня. – Мені взагалі здається, якщо людина 
відчуває себе щасливою довше, ніж один день, то озна-
чає, що від неї щось приховали, бо навкруги одні лише 
неприємності. Може, я так говорю, бо не така оптимістка, 
як ти, і все бачу в темних кольорах... ну, як ти собі уяв-
ляєш оцю відвертість чи природність? Як все відверто 
говорити, то ворогів буде більше, ніж волосся на голові. 
Чи природність? Поки Василь встане з ліжка, то я при-
веду себе у такий вигляд, що хоч на конкурс краси йди. 
Він мене з мокрою головою бачив хіба що на морі, коли 
хвиля накривала. та я веду постійну громадянську війну 
із власним волоссям по всій поверхні тіла, крім голови. А 
ви ж знаєте, як це нестерпно боляче. Але хочеться бути 
гарною, щоб він зауважив.

– Параню, ти права. ти виглядаєш завжди супер, не-
має до чого придертись. Я завжди тобою захоплююсь. 
Отак майстерно робити макіяж за декілька хвилин, як ти 
це вмієш, треба бути віртуозом. А отой твій короннний 
номер малювати губи одним рухом руки, не заглядаючи 
у дзеркало! Я вмліваю від задоволення спостерігати за то-
бою в цей час.

...І далі велася суто жіноча бесіда без високих матерій 
і проблем. Жінки залишалися жінками.

…Коли Микола повернувся на батьківщину, у селі 
миттєво пішов поголос, ніби вітер розніс по усіх дальніх 
закамарка життєво важливу для цієї місцевості новину.

– Дивно, як швидко розлітаються в нас вісті, – розпо-
відав домашнім Василь. – наш тато викликав цілий ажі-
отаж у селі. Вся увага на нього. так як газета тішиться од-
ним грішником, який вбив свою дружину, ніж дев’яносто 
дев’ятьма праведниками, котрі живуть довго і щасливо. 
Зараз весь народ у полі копає бульбу та збирає врожай, 
але в той же час він уже в курсі наших сімейних справ. Я 
йшов за кіньми, то мене перестрів із другого кутка один 
дідуган, ще не старий, а такий допитливий, що я ледь від 
нього відчепився. І пожартував із ним навідчипного, що 
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тато працював у розвідці, а тепер за віком його комісува-
ли і відпустили додому. І що ви думаєте? Він «купився» 
на цю дурницю. Я так сміявся, коли повертався, що ледь 
не плакав. на зворотному шляху зустрів мене сторож із 
нашої школи, пам’ятаєте, кривий Грицько, і почав розпи-
тувати мене, які тато має нагороди і яке в нього звання. 
тепер у нашому селі буде новий геройрозвідник. 

– та той Гриць чисто немудрий. Ще мама розповіда-
ла, як він працював у школі, що в неї було таке враження, 
ніби в його голову думки приходять, щоб там померти, – і 
Люба сміялась із усіма.

– ти не зовсім добре сказала, просто думки навідува-
лись до нього і робили йому візит ввічливості, – додала 
Мирося сміючись. – Але на це немає ради. тепер нашу 
родину будуть крутити в зубах, поки не наб’ють оскому. 
нічого не зробиш, дурень і мудрий, дивлячись на одне і 
те саме дерево, а бачать зовсім різні дерева.

– Дуже добре, що ти так жартівливо відповів. Це як 
знахідка. Менше буде зайвих розмов і дурної слави, – до-
дала Люба. – У нас тут, як ноїв ковчег, жменька людей і 
тьма тварин. та нічого, якось переживемо. 

Пізніше мудрі люди в селі тільки знизували плечима і 
нічого не розуміли, де Микола був досі, але й не питали. А 
недалекі вважали, що повернувся військовий відставник
розвідник. І родину це цілком влаштовувало. 

...Вони, як і раніше, приїздили в село. тільки замість 
мами їх зустрічав тато. Люба згадувала мамині слова і 
тепер добре розуміла, що вона мала на увазі, коли скар-
жилась і говорила про сутність життя, що вік смеркається 
повільно, але темінь настає миттєво. 

так само швидко спливав час і після повернення тата 
додому. Вляглися всі емоції та цікавість, життя в селі уві-
йшло у свою звичну колію. тато пильнував господарку, 
вони приїздили до нього. Здавалось, що він помолодів від 
того, що був серед своїх дітей і став їм у пригоді хоч на 
схилі літ. Він поправився, і вже не виглядав, як засушений 
бідою та горем чоловік. У нього виявилася легка вдача і 
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всі із задоволенням із ним спілкувались. навіть Параня 
зм’якла і зрозуміла причину своєї неприязні та недобро-
зичливості до старого свекра. Він нагадував їй про її по-
зашлюбний зв’язок, і це було в неї десь на підсвідомому 
рівні. тепер вона із старим змирилась. Коли приїздила, то 
привозила для нього щось особливо смачне. Можливо, не 
так для задобрення свекра, як для того, щоб Василь бачив 
її ставлення до його тата. тепер в їхній родині була злаго-
да і кохання, майже, як у медовий місяць. Василь давно не 
їздив «у відрядження» до Оксани, і сестри тішились, що 
може все в його родині стане на свої місця. Він отямиться 
і залишить своє давнє кохання, поки про нього не дізна-
лася Параня. 

Люба мала з ним бесіду з цього приводу і була задово-
лена. Коли вони останній раз зустрічалися на каві, Василь 
прислухався до її думки, і хоча вона висловлювалась на-
пряму, не загортаючи правду в папірчик і не підсолоджу-
ючи. Він не образився, а зрозумів:

– За що я тебе, Любця люблю, так за твою прямоту.
– Ой, Васильку, я тебе прошу! не замилюй мені очі і 

не підлещуйся. А слухай, що я тобі раджу.
– та слухаю, слухаю! Але от дивлюсь я на багатьох 

своїх знайомих, і мені їх шкода. нещасні люди. не мають 
вірного друга, якому можна розповісти про себе все, на-
віть про свої негідні вчинки. От ти в мене така правильна, 
добра, а сваришся зі мною. Коли потрібно, кажеш мені, 
де я неправий, але все одно мене розумієш і підтримуєш, 
бо тільки недруг завжди підтакує, а справжній друг до-
водить свій погляд і сперечається. навіть коли я не зго-
джуюсь із тобою, ти від мене не відверташся, не зневажа-
єш мене, а любиш вірною сестринською любов’ю. тільки 
справжній друг не відцурається і приймає мене з усіма 
недоліками.

Коли він, розчулений і схвильований, говорив це 
Любі, вона його ніжно обійняла. трохи раніше він від-
крився перед чоловічою половиною родини, але вони 
не змогли його зрозуміти, бо були суворіші і не сприй-
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мали серйозно його любов, а поставилися до його за-
хоплення із жартами, як до його забавки. Це його дуже 
боліло, і він ніколи більше не починав із ними розмови 
про Оксану. 

...У жовтні всі дорослі члени родини на своїх машинах 
поїхали у другий кінець області, у татове село, щоб роз-
шукати могилу рідної мами. 

тато ходив по селу і нічого не впізнавав, село розбуду-
валось, старі хати позносили. на місті його обійстя висо-
чів новий будинок. ніхто з дітей не міг нічого пам’ятати, 
бо коли вони жили тут, то були зовсім маленькими. най-
старша Люба так само нічого не могла згадати. Поїхали 
на цвинтар. Він був, як завжди у старих селах, біля самої 
церкви. Ходили майже годину серед могил, поки не зна-
йшли місце, де були поховані мамині родичі, які померли 
пізніше від неї. І там, у родинному гурті мерців, розгледі-
ли і мамину закинуту могилку, зарослу великими будя-
ками та колючими кущами дикої рожі. Хлопці взяли зі 
собою інструменти і працювали завзято. Повирубували 
весь непотріб, підсипали могилу, підправили хрест. Потім 
поклали квіти і всім гуртом молились і змахували сльо-
зи. Бо спокійно думати про те, що нарешті вони знайшли 
останній дім їхньої рідної мами, було дуже важко.

...настала весна. Великдень був пізній – на початку 
травня. на другий день свят по цьому цвинтару ходив свя-
щеник і відправляв на гробах. Підійшов він і до їхнього 
великого гурту, що зібрався біля нового пам’ятника. Діти 
виконали свій борг перед мамою Марією. тепер в її під-
ніжжя завжди будуть живі квіти.

Люба плакала і скрізь сльози говорила:
– Мама тішиться, що ми нарешті дізналися правду і 

прийшли її провідати. У нас, напевно, усе так гарно скла-
далось у житті, бо ми були багаті на материнську любов і 
мали над собою опіку двох мам – одної на небесах, Марії, 
а іншої, Христини, на землі.

сільський священик освятив пам’ятник і вкінці, зна-
ючи вже історію цієї родини, сказав:



176

– Кожна людина – то цілий великий світ, який з нами 
народжується, живе і з нами вмирає. Під кожною могиль-
ною плитою лежить своя всесвітня історія. не забувайте її. 

Після річниці смерті Христини діти звели пам’ятник 
і їй, біля якого також завжди були живі квіти. Щоправда, 
на її могилі вони бували частіше, бо в село до тата вони 
навідувалися щосуботи.

тато господарював, тримав курей та індичок. старав-
ся для дітей, як міг. сини і зяті таки зробили в саду неве-
личкий став і запустили туди мальків, на осінь чекали на 
перший вилов карпів та карасів, а поки що ловили тільки 
вудками.

тато підгодовував рибу кормом, що залишали хлопці, 
і справно ніс свою трудову вахту.

Левко писав татові листи, каявся в тому, що зробив, і 
був радий, що в нього несподівано з’явилася велика ро-
дина. Микола сподівався, що, як згодом Левко вийде із 
в’язниці, то хлопці заберуть його сюди і не дадуть йому 
пропасти, навіть тоді, коли тата вже не буде в живих. А 
поки що вони висилали йому пачки  з продуктами і писа-
ли листи. Як не крути, а він також їхній брат! 

Отець Михайло був задоволений, коли повернувся 
Микола. на першій зустрічі він сказав:

– Діти, ви вчинили добре, похристиянськи, немстиво 
і дуже мудро, бо краще виправдати десять винних, ніж за-
судити одного невинного.

Хоча вони давно вже були не діти, а сиві та здорові, 
як дуби, чоловіки, але в його пам’яті вони все ще були 
дітьми. У родині звикли до такого звертання і сприйма-
ли це подомашньому, без образ. Отець Михайло любив 
поспілкуватись із чоловічим загалом цієї родини і вів 
з ними світські бесіди, з великим задоволенням слухав 
Миколу про цілину, хоча він був начитаний і добре по-
інформований, але розповідь із перших вуст завжди була 
для нього цікавою. Він, як і всі священики, був красно-
мовний, у кінці розмови залишав за собою право ефект
но підвести риску: 
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– Я десь читав цікаву фразу, що вся російська історія 
до Петра Великого – суцільна Панихида, а після Петра Ве-
ликого – одна кримінальна справа! І це чистісінька прав-
да, бо я стільки побачив на своєму віку! Що, не приведи, 
Господи, згадувати це проти ночі. тож треба було тільки 
вміти так перемішати народи і позбавити їх батьківщини, 
мови, культури, історії.

Павло влучно додав, змагаючись із ним у пишномов-
стві та ерудиції: 

– Це правильно, але якщо географію придумав Бог, 
то історію – диявол. Бо отак усе позаплутувати і чорне 
видавати за біле міг тільки лукавий. Мільйони загу-
блених людських душ і десятки мільйонів покалічених 
людсь ких доль... 

І такі бесіди не раз велися між чоловіками до пізнього 
вечора. А потім вони мусили проводити отця на другий 
куток села. Попереду крокували молоді, старі дибали по-
заду, а на зворотному шляху вже йшли поруч захеканого 
від швидкого руху тата. 

Коли після вихідних діти зі своїми сім’ями їхали додо-
му і Микола залишався в цій великій затишній хаті один, 
у нього серце краялося від своїх спогадів і думок про своє 
минуле і свою важку долю. Йому було шкода всіх своїх 
дітей, дружин, але він не шкодував за своїм особистим 
життям із Марією. Бо там, у тому далекому краю, він був 
щасливий з нею, бо кохав її до безтями, як і вона його. 
Картав себе, що не дався чути, не приїхав та не розповів 
усю правду Христині, і не допомагав дітям. Але тоді було 
б невідомо, як вчинила б Христина. І такий ребус із запи-
таннями та відповідями був у його голові доти, доки він 
був на самоті.

Потім приїздили діти. І знову на подвір’ї вирувало 
життя, і щасливішої людини, ніж Микола, не було в усьо-
му світі.

Отець Михайло не раз приходив до нього і серед 
тижня. тоді вони вдвох дибали помолитися до Хрис-
тини, якій священик неприховано симпатизував, і вже 
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на цвинтарі філософствував, сидячи на лавочці біля її 
пам’ятника:

– Отак ідемо своїм життям. І раптом виявляємо, що 
крига в нас під ногами все тоншає, і бачимо, як за нами 
і навкруг нас під неї провалюються наші ровесники. От, 
подивись, у нас в селі зовсім немає молоді, хіба що діти, 
що поробили з батьківських осель дачі. старі вимира-
ють, і село пустіє, отаких, як ти і я, вже тут залишилося 
зовсім мало, – сиділи собі на сонечку та й говорили про 
своє старече.

І таке життя в Миколи було майже рік. Аж наступної 
осені в його сталий ритм були внесені кардинальні зміни. 
самотність Миколи була закинута на задвірки. У цьому 
домі з’явилася жінка, і господарювали на обійсті вони 
вже вдвох.

Кажуть, чого боїшся найбільше, те з тобою і станеть-
ся. найбільший дискомфорт у Лесі викликав спомин про 
маму та її вояку. У неї одразу псувався настрій, як тільки 
мама спадала їй на думку чи приснилась. Після цього в 
неї день був зіпсутий. І от те, про що вона навіть думати 
боялась, сталося насправді. Мамин вояка на старості літ 
здурів – знайшов собі молодшу від нього майже на два
дцять років. Подав на розлучення і ще до судового рішен-
ня привів молодицю в хату. Мама ніяк не могла вплинути 
на нього чи вигнати його нову пасію, бо квартира була 
відомча, належала йому. І тепер вони втрьох жили у тій 
божевільні – він з новою жінкою в одній кімнаті, а поряд, 
в іншій – мама. Орися довго не витримала цих моральних 
тортур і знущань та повернулась на батьківщину. У неї не 
було нічого – ні грошей, ні маєтків, лише старий одяг, у 
якому парадувалась, коли була молодою. Але повертатись 
їй не було куди, і вона, не попереджуючи, приїхала до рід-
ної дочки. Леся «від радощів» мало не збожеволіла. Мар-
ко від такої приємної новини забрався з хати і пішов пити 
горілку в гараж з якимись своїми колегами. А внучки так 
само не спішили кидатись бабці на шию, що за все життя 
бачила їх не більше тижня. Одне слово, у Лесі в хаті був 
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траур. Вона не знала, що їй робити, і сердито виповідала 
мамі всі свої образи, які колись не мала як виказати, бо 
ніколи її не бачила: 

– Щось тобі не везе з чоловіками. Все залишаєш їм, що 
колись нажили разом. спочатку ти все залишила татові, 
а тепер своєму полковникові. Хоча що ти могла зі собою 
взяти, як це все його. ти все життя не працювала, а тіль-
ки пурхала, як метелик, та все по курортах відпочивала. 
твій сергій Михайлович правильно про тебе сказав, як ви 
приїздили разом, що ти настільки скупа, ніби збираєшся 
жити вічно, і настільки ж марнотратна, ніби збираєшся 
вмерти завтра. Я розумію, що це жорстоко, але таки прав-
да. От до чого ти дожилась і доробилась? не маєш кутка, 
де прихилити голову на старості літ. Пенсія – копійки, на 
які прожити неможливо. От, скажи, що я маю з тобою ро-
бити? Зіпсувати собі життя і жити з тобою в одній хаті? 
Ми ж не знаємо одне одного, ти для мене – як чужа жін-
ка, бо залишила мене маленькою і ніколи не опікувалась 
мною, не допомагала. Мої діти тебе не люблять, не пова-
жають, Марко також терпить тільки через те, що ти – моя 
мама, і то лише більше на папері. Зараз ти для мене – ве-
лика жива проблема. Прийняти я тебе не хочу і вигна-
ти не можу! І навіть у будинок престарілих тебе ніхто не  
візьме. Лишенько ти моє!!

У тебе, як у тій приказці, «пекла, здається, пиріжки, а 
вийшли покришки і горшки». ти десятиліття мала своє 
життя, була егоїсткою. І от тепер усе зрозуміти і пробачи-
ти в одну мить неможливо і важко. Я мала безліч дитячих 
образ на тебе. А коли стала дорослою, то просто закри-
ла своє серце для тебе. не знаю!? Деньдругий побудеш з 
нами, а потім, якщо всі не проти, підеш жити в село. Бу-
деш займати нашу кімнату, а як ми приїжджатимемо, то 
будеш спати у великій їдальні, де колись спала Маркова 
мама. Поїдемо в село, там, на місці, подивимось і виріши-
мо. ти ж знаєш, що там живе тато Марка, то будете гос-
подарювати удвох. твої курорти вже закінчились. Ідеш 
на постійний відпочинок у село. Як тебе такий варіант не 
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влаштовує, то йди до першого чоловіка і воюй з ним за ту 
квартиру, що ти лишила чужим людям. Але допомагати 
тобі я в цьому не буду.

Мама сиділа мовчки і ні пари з вуст, бо крити правду 
матінку не було чим, а прихилити голову десь треба.

Коли Леся порадилась з усією родиною і всі її зрозу-
міли й підтримали, то Марко відвіз «любу тещу» в село. 
Громада знову погано спала від цікавості і від того, що їх 
зовсім не стосувалось. Баба в баби питала:

– Що то за пані приїхала на цей сільський курорт? 
Бо вигляд в неї був міської жінки, не привченої до 

роботи, тим більше до села. З цього приводу Леся навіть 
трохи жорстоко пожартувала: 

– Колись усе буває вперше, попрацюєш хоч на схилі 
літ. Щастя – це не пункт призначення, а метод життя. За-
раз ти маєш навіть більше, ніж ти заслуговуєш.

...Минув рік. Був сонячний літній день. Із саду доли-
нав сміх, по подвір’ю поширювався смачний запах шаш-
личного диму, перемішаний із запахами інших їстівних 
смакот. Біля ставка була побудована велика дерев’яна 
альтанка з довгим столом і лавками навколо нього. Вчора 
у школі був випускний вечір. Вони не зрадили маминих 
традицій і приїхали на зустріч зі своїми однокласниками 
та з родиною також.

Відстань зглажує недоліки, які нестерпні під час 
близького спілкування. так і Леся змирилась і звиклась із 
маминою присутністю. Колись її полковник говорив: 

– твоя постійна істерика – це своєрідний спосіб роз-
важитись.

тепер у мами таких розваг не було, і вона була до не-
впізнанності тиха і приязна до всіх – сама люб’язність. 
Що роблять із людиною обставини? Міняють характер і 
дідька перетворюють в ангела: 

– От і гарячі варенички! Діти, сідайте, бо будуть зимні, 
я ще принесу, я наліпила багато! 

Які тільки випадки не трапляються в цьому дивному і 
довгому житті. на подвір’ї є господар і господиня, правда, 
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вони не чоловік і дружина, а лише свати – це Микола і 
Орися, Лесина мама.

Отець Михайло, знаючи їхню історію, констатував:
– Я розумію, що легко любити далеких, але не так уже 

легко полюбити близьких. старість – це розплата за те, як 
людина прожила своє попереднє життя. І вам обом дуже 
пощастило. Ви маєте чудових дітей! Я знаю, що в житті 
немає нічого важчого, як Богу молитись, виконувати його 
заповіді, поважати батьків та борги віддавати. А вони, 
діти, віддали всі ваші борги перед близькими і образи за-
були. Отже, простили.

Любов до Бога... не терпить ненависті до людини. 
ніщо не повинно бути важливішим, ніж родина та 

друзі. Це люди, які підтримують і люблять нас, які б пога-
ні ми не були. не йдеться про пошук досконалої людини, 
а про удосконалення людей разом... 
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