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Її книжковий світ створений для друзів, тих людей, 
котрі вміють читати, думати, слухати, плакати, сміятись, 
співчувати, вірити, довіряти, прощати, зневажати, шкоду-
вати... В її ірреальному світі поважають усі людські почут-
тя, крім одного – ненависті. Її герої  – добрі люди, і своїми 
діями вони ніби промовляють до читача:

– Спрямуй промінець свого душевного світла туди, 
де панує суцільна пітьма. Ніколи не шкодуй своєї щирої 
усмішки і даруй тому, хто так її потребує. Власну зболену 
сльозу обережно поклади на щоки того, кому не знайомі 
сльози співчуття, можливо, вона розбудить це холодне, 
черстве серце і зігріє його. Не жалій своєї доброти тому, хто 
ніколи не мав її і за усе життя так і не навчився її віддавати. 
Поділися своєю безмежною вірою з кожним, у кого її не-
має, своєю надією підтримай того, хто вже почав її втрача-
ти, а свою гарячу любов неси і віддай усьому світові...
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ПЕРЕДМОВА

Я розповідаю про те сокровенне, що хвилює розум і 
душу: про кохання, родину, цікавий і складний навко-
лишній світ. Мої герої – серед нас. Їхнє життя таке ж різ-
нокольорове і швидкоплинне, як і в реальності. Перед віч
ністю всі рівні, і немає у світі такої сили, яка б зупинила 
рух часу. Він однаково злітає для всіх... Час справедливий 
– у нього немає обраних. Шкода лише за тим, що минає 
він в усіх порізному: у когось – під голосні акорди і радіс-
ні мажорні звуки, а в інших – під сумні мінорні пісні. 

Майже як у природі, невід’ємною частиною якої є ми, 
люди... Тількино було політньому тепло і радісно, а вже за 
хвилю – раптовий білий сніг суворо обнімає красуню осінь, 
а далі надходить безжалісна люта зима, яка дає вдосталь 
часу для роздумів, комусь у безрадісні самотні вечори, під 
тужливу пісню хуртовини. А щасливчикам долі зима, де-
монічна і непередбачувана, приховала щедрі дарунки –  
теплі моменти, біля ласкавого вогнища каміна, де можна 
помріяти наодинці або побути із щирими друзями.

Але з часом і вона, лиха білолиця снігова королева, 
уперто сперечаючись із весною, поволі відходить, і яко-
їсь миті, тепер уже зовсім ніжно, востаннє накриває своїм 
пухнастим покривалом усе навколо.

А потім знову радісно, і мов зненацька, наступає  
тепло, і ласкаве весняне сонце топить лід душевного холо-
ду і кригу важких думок; а далі стрімголов відцівітає й ця 
квітуча принцеса і надходить щаслива літня пора...

Усе, як у нашому житті – постійний коловорот і зміни.
Тількино людина буяла молодістю та красою, а не зчу-
лась, як змарніла і відцвіла, та й пережила всякого... Бо ж 
від радощів до горя – півкроку, від багатства до бідності – 
лише мить. Скрутні часи були, є і будуть у всіх. Але люди 
хапаються за останню надію: живуть, кохають, стражда-
ють, борються... 
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Так і мої герої, перемагають, незважаючи на трудно-
щі, чи зазнають прикрої поразки, але виробляють влас-
ний кодекс гідностей і старанно передають свій життєвий 
досвід і мудрість від покоління до покоління, навчають 
доброти, поваги, любові до ближнього. Вони намагають-
ся вселити впевненість, що навіть за найтяжчих обставин 
кожен може вплинути не тільки на власну долю, а й на по-
дії, які відбуваються навколо. Ніхто не має права стояти 
осторонь і виконувати роль байдужого глядача!

Мої герої, у своїй більшості, – порядні люди, яких без 
ліку. Про долі, які вони проживають, можна довго спере-
чатись...

Залишаю на ваш розсуд, наскільки вони правдиві, але 
в будьякому разі нехай ваше спілкування з ними буде 
приємним.

Я мрію, щоб це віртуальне знайомство було до щему в 
серці реальним, щоб воно стало предметом для роздумів, 
щоб ви разом пережили їхні болі, радощі і кохання... 



Свої... Чужі...

Роман
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ЧАСТиНА ПЕРША

Я буду вас  
завжди любити...

Потвора й принц, жебрак і багатій.
Але відчути щастя тим лиш вдасться,
Хто створить сам його в душі своїй.
Чи злидарюєш? Чи то грошей злива?
Чи є кохана? Чи лише одна?
Перехитрити Бога неможливо:
За все воздасться кожному сповна.

Віталій Іващенко

Був чудовий літній день, гості розійшлися і залиши-
лися тільки найближчі. Подвір’я виглядало ніби після 
військових дій – ні проїхати, ні пройти. Під плотом у без-
ладі стояли кошики з начинням і тулились один до одно-
го різні меблі.

Сусіди шукали свої столи, але серед такої великої 
кількості та без знайомої скатертини впізнати їх було не
просто. Вони видавались однаковими, і чоловіки раз за 
разом перевертати усі підряд, дивились на нижню части-
ну стільниці, на якій хімічним олівцем власники завбач-
ливо підписали своє ім’я. Чоловіки голосно вигукували 
імена односельців:
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– Микольців Іван, Настунька з Закутка, Каська з Ост-
рова, Роман Мокрий...

Декілька днів тому з усіх кутків села зносили їх на це 
подвір’я, потім старанно добирали до столів лавки відпо-
відної висоти та крісла. Тут мало відбутися весілля, і гос-
подарі потребували значної сусідської допомоги. Тепер 
же, після вдалої гучної забави та щедрих поправин, селя-
ни з гарним гумором і жартами по черзі забирали на свої 
господи власні прості пожитки. Жінки з жартами розби-
рали посуд, баняки та миски.

Уважна весільна господиня наділяла кожну сусідку, 
в якої щось позичала, невеликим «приданим» у вигляді 
пляшки первачку, пампушок, голубців, славнозвісного і 
незамінного олів’є та безлічі страв, які залишаються після 
забави у хлібосольній українській родині.

Перед весіллям сусіди, ближні і далекі, ділились із 
господарями, які одружували дітей, усім, чим могли. 
Хто приніс качку, хто курку або індичку, хто миску яєць 
і плесканку сиру, а потім гуртом під керівництвом вправ-
ної сільської господині готували різні страви, які в їхньо-
му селі називали мелодійним словом «почарків’я». Роби-
ли домашні ковбаси і м’ясні завиванці, вудили шинку та 
шпондерок, а ніч перед забавою узагалі була найцікаві-
шою: святковою і голосною.

Жінки крутили маленькі, як пальчики, голубці, чак
лували над грибною підливкою, варили весільний борщ 
і пекли до нього смачні часникові пампушки, готували 
розмаїті м’ясні та рибні страви, наввипередки пропонува-
ли нові цікаві салати. Але найголовніше, що при цьому 
казковосмачному дійстві ніхто не скиглив і не жалівся 
на втому: усі встигали влучно і весело жартувати, співа-
ти веселих пісень і розповідати смішні байки та анекдоти. 
Голосна весільна господиня аж плакала від сміху, одна 
розповідь швидко змінювала іншу:

– Було б добре, як би при розписці у нареченої питали, 
а чи згодна вона щодня збирати по хаті його шкарпетки, а 
в п’ятницю зустрічати п’яним у дим серед ночі, відпускати 
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на риболовлю з ночівлею, дивитися з ним футбол, терпі-
ти його друзів і самостійно вести все хатнє господарство?

А в нареченого – а чи згоден він віддавати їй усю зар
плату, пам’ятати всі урочисті дати, регулярно дарувати 
дружині квіти, любити тещу, не пити, не гуляти?

Отак треба питати! А то – «в горі та радості...» 
І знову чувся регіт від наступної оповіді.
Свіжоспечені різнобарвні пляцки та причепурені ко-

льоровими стрічками короваї чекали своєї черги в комо-
рі. Їх нарізали в самому кінці, щоб вони не засихали. Со-
лодощі були справжньою окрасою весільного столу. 

Тонконогі шкляні кльоші яскравовеселкових кольо-
рів височіли над усіма тарілками. Вони гонорово показу-
вали своє верховенство і виставляли на огляд майстерно 
викладені на них гірки жовтих горішків та кручеників, 
притрушених цукровою пудрою, апетитних маківників і 
золотобоких медівників, завиванців з усілякими начин-
ками та десятки інших тістечок і смачнющих десертів, на-
зви яких неможливо було й перелічити.

Село, в якому проходило це святкове дійство, було не-
великим, і найголовніше – воно було наскрізь переплетене 
тісними родинними зв’язками. Тут через подвір’я прожи-
вали Світлицький, Верховинець, Гуменний, Українець... І 
знову Світлицький, Верховинець, Гуменний, Українець... 
Прізвища повторювались і повторювались.

Місцевість була надзвичайно мальовничою. Село зруч-
но вмостилося поряд затишного смерекового узлісся, що 
зі сивої давнини росло біля підніжжя невисокої гори, яку 
лагідно обнімала ріка. По довгій і важкій кам’яній дорозі 
ріка геть загубила гірські сили і тут, у долині, потихеньку 
перекочувала уже заспокоєні води по невеликих каміннях 
та журливо співала свою прадавню пісню життя.

Не так далеко за сизуватою пеленою проглядались ви-
сокі гори.

Міські жителі могли лише щиро позаздрити селянам, 
які від народження і до останнього подиху неквапливо 
ходили по отчих просторах та тішилися навколишньою 
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красою батьківської землі. Від дідапрадіда вони вперто 
мережили своє розмірене спокійне буття по канві спокон-
вічних приписів і настанов цього чудового краю, в якому 
їм судилося жити. Були виважені, господарні і дбайливі, 
докладали всіх зусиль, щоб переробити нескінченну сіль-
ську роботу: вставали зраненька, ледве на світ благослов-
ляється, і лягали спати з першими півнями.

І лише тепер, коли сусіди потребували їхньої допомо-
ги, вони змінили свій звичний життєвий ритм, бо віддано 
зберігали старовинні звичаї: в останню дорогу своїх зем-
ляків проводили вкупі і святкували також усе разом.

От і на це весілля зійшлося ледь не все село. До них 
приєдналися міські гості, уся вулиця вздовж була застав-
лена невеличкими автобусами і машинами, які привезли 
гостей з усіляких усюд. Хлібосольні і доброзичливі сусіди 
вже визначилися між собою, хто буде забирати на нічліг 
приїжджих з міста.

Весілля справляли на подвір’ї бабуні нареченого. 
Одружувався її старший онук – Іванко. Селяни гуртом 
зробили великий дерев’яний навіс, який зі середини при-
красили яскравими гуцульськими килимами, барвистими 
ліжниками, гілками ялиці та різним пахучим зіллям, а на 
центральній стіні цього тимчасового розбірного сільсько-
го ресторану прикріпили старовинні, ще дідівські образи, 
вправно завиті вишиваними рушниками.

Нарешті підготовчі роботи були завершені і наступи-
ла урочиста частина – усі йшли до церкви, яка стояла 
в центральній частині села. Усміхнені молодята очо-
лювали величну весільну ходу і зупинялися навпроти 
кожного подвір’я та чемно вклонялись усім, хто вийшов 
подивитися на багатолюдний яскраво вбраний радісний 
кортеж. 

Такої великої кількості приїжджих на своїх теренах 
селяни ще не бачили, і тепер ця церемонія для них ви-
глядала як виняткове святкове дійство, майже театральна 
вистава. З кожного подвір’я лунало: «Най вас Бог благо-
словляє!», «Хай вам щастить!», «Многії і благії літа»...
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Усе говорило про щирість і доброту місцевого люду, 
який жив далеко від міста, і в цей час не переймався проб
лемами незнайомого жорстокого урбанізованого світу, 
що вирував за обрієм...

Коли Іванко йшов до шлюбу, його мама так плакала, 
що інші її діти і чоловік Євген напівжартома звертали їй 
на це увагу:

– Марічко, – тихенько шепотів чоловік, – заспокійся, 
усе буде гаразд. От побачиш, весілля пройде на вищому 
рівні. Ти ж знаєш, що ми зробили усе можливе, а немож-
ливе залишимо на Бога. Не хвилюйся... Я тебе прошу, пе-
рестань плакати, бо вже люди дивляться на тебе...

– Мамо, припиніть, будь ласка... Ну що ви заводите 
плачі і наганяєте на себе і на нас жаль? Він що, бознакуди 
їде? Та одружується ваш син і влаштовує особисте життя. 
Радіти треба, а не нервуватися. Давно вже йому пора було 
це зробити. Нарешті він розв’язав нам весільний мішок, 
тепер і ми можемо за ним, найстаршим... 

Я вам дивуюсь, мамо! Усі навколо такі веселі, а вам – 
мало що бракує, щоб ви не затужили. Зрозумійте, що 
Іванко йде не у в’язницю, а лише до шлюбу. Та добре, що 
їде до столиці, а не за кордон чи в якусь далечінь! Скучите 
за ним, то поїдете в гості до нього... Та й ми будемо мати в 
кого зупинятися. Не сумуйте, все буде добре...

Донька Ірина зауважила трохи ображено:
Взагалі, мамо, так плачуть за доньками, а не за си-– 

нами. Я хочу бачити, чи ви за мною і Світланою так будете 
проливати сльози, як за своїм улюбленцем, Івасиком.

Марія нічого не відповідала, тільки подумки доводила 
до них:

Говоріть, говоріть! Побачите і відчуєте, як у вас – 
будуть власні діти. Я вам бажаю такого сина, як мій 
Іванко. Півсвіту обійдеш і не знайдеш подібного... Зо-
лота дитина...

У церкві голці ніде було впасти, гості стояли один біля 
одного і, затамувавши подих, спостерігали за молодята-
ми. Євген ніжно підтримував дружину під руку, вона ціл-
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ком довірилась йому і навіть не дивилася собі під ноги, 
її погляд був повністю прикутий до вінчання сина. Марія 
тішилася, що урочистість відбувалася в цій старовинній 
дерев’яній церкві, де брали шлюб ще її дідусь і бабуня, а 
потім і батьки, а пізніше і вона зі своїм чоловіком. Образи 
цієї церковці чули молитви не однієї тисячі людей, бачи-
ли без ліку сліз і плачів, як від радості, так і від горя.

Нині ж був чудовий літній день, і вся церква ніби па-
лала від сонячних променів, які сміливо пронизували ко-
льорові вітражі, встановлені майже під дзвіницею. 

У такому яскравому освітленні молодята виглядали як 
білі ангели, бо наречений так само був у світлому костюмі. 
Усі присутні весело перешіптувались в очікуванні цікаво-
го і радісного весілля, до цього спонукало все: і святковий 
настрій молодят, і гарна погода, і бажання самої родини. 

Батьки молодого – вже поважного віку, а бабуня, на 
подвір’ї якої відбувалось весілля, і зовсім старенька. Та 
тепер усі родичі були задоволені: нарешті дочекалися цієї 
приємної і хвилюючої події.

Вони довго готувалися до урочистості та весілля, але 
воно, як і все в нашому житі, пролетіло за мить... 

Ще в пам’яті лунала запальна весільна полька, і гості 
з приємністю згадували, як радісно кружляли у швидко-
му танці під заворожуючий спів скрипки і звук бадьорих 
акордів баяна...

Танцювали на дерев’яному настилу, який відігравав 
роль підлоги. Свіжотесані та гибльовані дошки приємно 
пахли живицею. Особливо це відчувалося вночі. На той 
час гості вже отримали повне задоволення від щедрого 
частування, а тепер на додаток вони, ніби навмисне, були 
оповиті п’янким і незвичним запахом свіжої деревини. Та 
найбільше, що вражало усіх присутніх: ні з чим незрів-
нянний небесний килим – темносиній, майже чорний, 
на якому, під пильним чергуванням яскравого молодо-
го місяця, низько висіли великі золотаві зірки літнього 
нічного неба. Вони ніби підморгували танцюючим і до-
давали їм романтичності й наснаги, і пари знову й знову 
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кружляли у вальсі під мелодійний плач саксафона, яким 
майстерно володів приїжджий міський музикант...

А в проміжках між танцями місцеві співачки багато-
голосо виводили свою улюблену:

Очі синії-сині дала мати дівчині,
А навіщо давала, та й не знала сама.
А тепер цій дівчині через очі ті сині
Ані вдень, ані вночі та й спокою нема.

А нащо було, мати, очі сині давати?
Очі сині самотні, мабуть, будуть навік.
Очі сині та карі не підходять до пари, 
А від цього серденько тільки в’яне й болить.

Не журися, дівчино, не журися, рибчино,
Прийде в серце потіха, прийде радісний час,
Поєднається серце з юним другом навіки,
І заграє веселка у дівочих очах.

Це було чудово... Але й воно минулось, мов казковий сон. 
Непомітно для всіх підкрався сумний момент прощання.
Молодята розібрали весільні подарунки і посклада-

ли в машину, щоб відвезти цей скарб на нову квартиру, 
у столицю. Мама молодого виносила з хати пуховий коц і 
подушки, які власноруч зробила бабуня. Сестри несли па-
кунки із простирадлами, рушниками та різним домашнім 
дріб’язком, який мама завчасно купила для свого сина у 
придане. Вона так обдаровувала його, ніби видавала за-
між доньку, а не одружувала сина.

Прощання в родині було напіввеселе, напівсумне. Мо-
лодь жартувала і сміялась, мама і бабуня плакали, а за-
журений тато ходив за ними крок у крок і заспокоював їх 
обох. Нарешті молодята завели машину, з усіма розцілу-
вались і щодуху поїхали у своє нове життя...

Тато, мама і бабуня, добре розуміючи, що на сьогодні 
їхня головна роль уже зіграна, раз за разом важко зітхаю-
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чи, пішли відпочивати, молодше покоління залишилось 
у літній кухні і продовжувало святкування, тепер уже без 
головних героїв цієї події, і тішилось тим, що літо – чудо-
ва пора для весілля.

Тридцять років тому...
Був подібний лагідний день, Марія і Євген їхали до ро-

дини. Причин для поїздок у батьківські краї було більше 
ніж достатньо: хрестини, уродини, весілля, похорони, по-
минки... Того разу вони їхали з радістю: їх також запро-
сили на весілля.

...Два дні забави проминули у швидкій круговерті. У 
голові ще звучали голосні мелодії коломийок, а вони вже 
мусили повертатися до міста. Їхали завантажені, колеса 
машини аж прогиналися від ваги.

Чого тільки не надавали «своїм містюхам» батьки і двою-
рідні сестри, брати, тітки і вуйки: і різні смаколики з весілля, 
і сало та смалець зі шкварками, і бульбу та буряки з морквою, 
і самогон та безліч банок із капустою, огірками і помідорами 
від різних господинь із великої дружньої родини.

Єдине, що їх гнітило при спілкуванні з родиною, а по-
тім різко псувало настрій, – питання про дітей. 

Не було ні однієї людини, яка б напівжартома не спи-
тала: «Марічко, а коли ви вже нарешті назбираєте грошей 
і купите собі дитинку?» 

Вона не знала, як мудро відповісти всім цікавим за-
зирнути в її подружнє ліжко, щоб їх не образити і не зруй-
нувати нормальні родинні стосунки. Але завжди після 
цих питань у неї залишався неприємний осад на душі. 
Подумки намагалася себе заспокоїти:

«Вони ж питають не зі зла, а так – з цікавості... Певно, 
переживають за нас?! Та навіщо ранити серце і задава-
ти питання, на які важко дати правдиву відповідь? Вони 
ж повинні розуміти, що не про все можна запитувати. Є 
речі, про які не розповідають і, тим більше, не виносять 
назагал, та ще й при забаві...»

У них було майже, як у казці: жили вони у шлюбі біль-
ше ніж десять років, і все в їхній родині було добре, крім 
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одного – не давав їм Бог дітей. Які тільки ліки вони не 
приймали, у яких санаторіях не лікувались – результат 
був нульовий. 

– Ґеню, я люблю їздити до родини, але я втомилась 
жартувати на тему нашого батьківства. Візьмімо дитин-
ку у притулку. Дивись, скільки є випадків, що нормаль-
ні батьки гинуть в аваріях або, бідолашні, розбиваються 
на машинах, а малесенькі дітки залишаються сирота-
ми. Я хочу взяти собі дівчинку. Будемо мати для кого 
жити...

– Коли ти готова до такого кроку, я не маю нічого про-
ти. Мені вже за тридять, як ще трохи зачекаємо на своїх 
дітей, а в нас нічого не вийде, то й чужих пізно буде брати 
на виховання, бо ми вже й самі, напевно, не схочемо...

Минув місяць роздумів, і схвильовані вони переступи-
ли поріг дитячого будинку. Євген тримав великий пакет із 
різними цукерками та шоколадками, Марічка – пакунок з 
іграшками, бо йшли знайомитися з дітьми і не випадало 
прийти з порожніми руками.

Приміщення було сірим і безрадісним. І хоча праців-
ники ретельно намагалися створити тут сімейну та за-
тишну атмосферу, їм це не вдалось. Навіть стіни, прикра-
шені численними плакатами, дешевими ілюстраціями та 
картинами, на яких було змальоване щасливе дитинство 
видуманих дітей, видавали нагору дух казарми для ма-
леньких «державних в’язнів». 

Від нервового напруження серце Марії защеміло, а 
потім вона фізично відчула, що воно ніби зіщулилось та 
враз змаліло і від цього божевільного збудження скажено 
билося не в такт, мовби йому раптом стало забагато місця 
в її тілі. Вона подивилася на Євгена, він також зблід і гли-
боко дихав, йому бракувало повітря.

У приміщенні пахло хлоркою і невідомими їм дезін-
фекційними засобами.

Вони знали, що йдуть на таку важливу зустріч, але 
не сподівались, що ще не побачивши нікого з дітей, саме 
приміщення і його атмосфера так глибоко вразять їх.
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Людям, які працюють тут із дітьмисиротами, треба – 
поставити пам’ятник ще при житті, – тільки й вимовив 
Євген. – Ідімо до директора, вона сказала, що її кабінет на 
другому поверсі.

Керівник цієї сумної установи була привітною і лагід-
ною. Уважно вислухала прохання молодих людей, роз-
питала про їхній фінансовий стан, роботу, освіту, родину 
і про їхнє життя взагалі, детально розповіла, які папери 
вони повинні зібрати для передання дитини в родину, і 
сказала, що вони навіть сьогодні можуть познайомитись 
із дітьми у притулку. 

Я розумію, що це хвилюючий момент... Зустріч із – 
дітьми не може вас не зворушити, – сказала вона, про-
воджаючи їх у гральну кімнату. – Але намагайтеся бути 
спокійними і веселими, у нас дуже приязні і хороші діти. 
Старші, правда, – трішки залякані, бо вже розуміють, де 
вони перебувають. Багатьох із них забрали від недолугих 
батьків, а малесенькі – ще щасливі, бо не відають, бідач-
ки, де вони і що їх чекає в подальшому житті, – вона важ-
ко зітхнула. – Я давно тут працюю, набачилась усякого. 
Не знаю, як серце моє ще витримує споглядати кожен 
день, як ці дітки в нас ростуть, а потім, тільки ми постави-
мо їх на свої ніжки, чогось навчимо, треба їх віддавати по 
етапу – у школуінтернат. А там таке важке життя на них 
чекає!!! Не хочу про це думати і говорити, – усміхнулась. 
– Я втішена, що хоч одна дитиночка сьогодні знайде собі 
батьків. Я була б щасливою, як би люди частіше прихо-
дили до нас і стелили б перед нашими дітьми рушничок 
щасливої родинної долі... Хай би ми й роботи не мали, 
зате ці діти мали б батьків. Я й сама планую взяти собі 
на виховання дитину, бо не маю власних. Але на сьогодні 
це тільки мрія, хочу вмовити свого чоловіка... Дуже важко 
споглядати за життям цих малюків. Серце розривається 
на шматки не один раз... – Вона знову глибоко зітхнула і 
відчинила двері у велику кімнату.

Марічка наперед прийняла заспокійливі пігулки, щоб 
не плакати від самого порога. 
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У великій гральній кімнаті було чисто і затишно, та їй 
здалось, що в повітрі стояв невидимий, але відчутний дух 
дитячої туги і сирітства. 

Дівчатка і хлопчики гралися разом, порозсідались та 
порозлягались на килимі і складали свої замки та фортеці 
з різнокольорових кубиків та конструкторів, хто бавився 
ляльками, хто малював. Діти були різного віку – від одно-
го року до п’яти. Марійка не могла їх охопити одним по-
глядом, дітей було багато, більше ніж двадцять.

Дітки, доброго дня! До вас прийшли гості, приві-– 
тайте їх, поплескайте голосно в долоньки, щоб вони по-
чули. Отак, гарні дітки! – директорка говорила до дітей 
веселим голосом, ніби сповіщала їх, що наступило якесь 
виняткове свято. 

Для цих малят такі зустрічі дійсно були великим свя-
том, бо коли до них приходили чужі тьоті та дяді, то ко-
гось від них забирали. Це траплялося не так часто, як би 
їм хотілось, але діти пам’ятали, що завжди дорослі прино-
сили для них якісь подарунки і смачні цукерки, печиво.

– Я вас залишаю, а ви знайомтесь із дітьми, бавтесь. У 
вас є дві години, бо потім діти будуть обідати і спати. Як 
буде щось потрібно, то тут є нянечка, будь ласка, звертай-
теся до неї. Я не буду вам заважати і забирати ваш час...

Директорка пішла, а маленькі люди, хто повзком, хто 
ледь дибаючи на ніжках, хто бігом, швидко взяли в коло 
своїх дорослих гостей. Діти простягали до них свої ручки, 
радісно усміхались, тицькали в них своїми маленькими 
пальчиками і питали: «Ти мама? Ти тато?»

Марійка та Євген не знали, на кого дивитись і кому давати 
яку іграшку, печиво та цукерки. Марія невесело усміхалась, і 
через колючу пелену сліз, які вперто застилали їй очі, не ба-
чила нічого. Євген так само ледь не плакав. Він боляче відчув, 
наскільки ці маленькі люди голодні на ласку і батьківську лю-
бов. Така зустріч із дитячою бідою була не з легких! 

Старші діти дивилися на прибульців із тугою, вони 
брали з їхніх рук подарунки, але усміхалися не так без-
журно, як малеча.
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За свій короткий вік вони встигли побачили велику 
кількість дорослих, які намагалися вибрати собі дити-
ну, а йшли звідси ні з чим, бо приходили за дешевою 
гарною живою іграшкою, а не за маленькою людиною, 
так рано скривдженою жорстокою долею. Часом ці чужі 
люди були просто сліпі і не бачили в маленькому дитя-
чому тільці дорослої зболеної душі, яка так гостро від-
чувала несправедливість і самотність, потребувала до-
машнього тепла.

Старші діти вразливо переживали моменти знайомств 
із недосконалим дорослим світом, їм було важче прижи-
тись у новій родині, та й усиновлювали їх значно рідше. 
Бували такі дикі випадки, що їх повертали у дитячий бу-
динок. Коли про це сумно розповіла директор будинку, то 
Марії ніби хтось сипонув льоду за комір. Вона з острахом 
уявила, що відчула ця маленька скривджена людина, яку 
спочатку ощасливили, а потім назавжди позбавили права 
мати батьків. Бо майже нереально, що б таку дитину зно-
ву всиновили.

Від співчуття і болю їй хотілося ніжно притулити до 
себе всіх обездолених дітей. Та вона добре розуміла, що 
це можливо зробити лише серцем, не вистачить рук, щоб 
захистити і зігріти їх своїм теплом і ласкою.

Марія сумно усміхалась і дивилася на маленьких ді-
ток, які нічого не розуміли, були веселими милими забав-
ками. Не дивно, що їх брали з більшою охотою, бо вони не 
пам’ятали свого коріння і були в родині, як рідні. 

Перше знайомство із притулком для Марії та Євгена 
морально видалося надзвичайно важким.

– Ми прийдемо наступного тижня. Нам би хотілось 
подивитися на дітей, коли вони спатимуть, а потім ми до-
поможемо нянечкам їх одягнути, побудемо з ними під час 
вечері і пізніше трохи пограємось.

– Звичайно, – відповіла стримано директорка. – Я 
знаю, що швидко вибрати когось із такої кількості дітей – 
дуже важко. Думаю, вам доведеться прийти не один раз... 
Ми вас чекаємо. Приходьте, будь ласка.
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Дорогою додому Марійка плакала, Євген аж зупинив 
машину.

– Якщо тобі так важко, то припинімо цю затію і зали-
шимо все у спокої. Дасть нам Бог своїх дітей, будемо мати, 
а ні – то ні!

– Ґєню, ти що! Просто я не можу заспокоїтись, як зга-
даю їхні сумні очі та рученята, що тягнулися за печивом чи 
цукерками. Скільки нещасних дітей! Ще трохи вони побу-
дуть у цих умовах, більш схожих на домашні, а потім змуше-
ні йти в інтернати. А там знаєш як? Маленькі в’язниці. Ти 
думаєш, чого звідти діти тікають або й навіть руки на себе 
накладають? Господи, прости їхні душі невинногрішні. 
Думаєш, роблять це від добра? Я хочу взяти дівчинку, але 
мені їх усіх шкода, – і вона знову заплакала. 

Євген обняв її лагідно і в той же час міцно, ніби від 
когось захищаючи:

– Марічко, яке ти маєш добре і м’яке серце. Ти будеш 
чудовою мамою. Ми виберемо собі дівчинку, і повір: я ні-
коли не скривджу ні її, ні тебе. Будь певною в цьому. А те-
пер поїхали додому, бо я страшенно голодний, холодний, 
не обігрітий жіночим теплом чоловік…

Дні промайнули в буденній круговерті, і знову насту-
пив момент відвідин дитячого притулку. Марія завчасно 
купила солодощів, фруктів і невеличких іграшок. Приїха-
ли, коли діти уже полягали спати.

Перевзулись у домашнє взуття, і чергова відвела їх у 
дитячу спальню. Ліжечка стояли по вікових групах. Ма-
ленькі дітки спали у спеціальних ліжечках із високими 
бильцями, щоб не впали, а старші – у звичайних ліжках, 
тільки невеличких розмірів.

Марія ходила поміж сплячих дітей, з ніжністю диви-
лася на ці милі живі клубочки, які солодко спали і, напев-
но, бачили кольорові сни, у яких дорослі люди спочатку 
пригощали їх цукерками і хотіли, але так і не ставали їх-
німи батьками. 

Серед більших дітей хтось спав, а дехто просто лежав 
із розплющеними очима. Коли Марія підійшла до них, то 
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не могла не спитати старшого хлопчика, який уважно ди-
вився на неї:

– А ти чому не спиш?
– Я думаю!
– А про що ти думаєш?
– Про життя!!!
– Хм! Про життя?! А що ж ти про нього думаєш?
– Що воно важке...
– А що це означає?
– Це коли ти дуже чогось хочеш, а воно не збувається, і 

тоді стає так сумно жити. Оце й значить, що життя важке.
– Розумно ти говориш. А як тебе звуть?
– Іванко!
– А скільки тобі рочків?
– Мені чотири, скоро буде п’ять! І мені дуже шкода, 

що я такий великий хлопчик, бо мене вже ніхто не захоче 
взяти.

– Не сумуй, ще знайдуться і для тебе мама і тато. От 
побачиш! – Марія не втрималась і погладила хлопчика по 
голові. Він був коротко стрижений. Чорняве волоссячко 
стояло колючою щіточкою і приємно поколювало її до-
лоню.

Їй захотілось іще його погладити, але вона швидко за-
брала свою руку, щоб не обнадіювати дитину своєю при-
хильністю. Хлопчик був гарненький, але Марія хотіла 
мати дівчинку.

– А кого ви хочете взяти собі?
– Я шукаю дівчинку!
– Так, дівчат беруть частіше. А яку ви хочете взяти?
– Ми ще не знаємо, ми ж не знайомі з усіма.
– А візьміть собі Світланку, таку біленьку з чорними 

очима. Вона добра і гарна.
– А що це значить «добра»?
– А вона, як їсть, то завжди протягне ручку, щоб ко-

гось пригостити. А ще вона мало плаче і не капризує. Ви-
хователька все її називає «Моя хороша дівчинка» і цілує її 
в щічку. Я б її взяв собі, якби я був дорослим.
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– Дякую тобі, Іванку. Спи, я тебе потім чимось приго-
щу, коли ти прокинешся. Підійдеш до мене, добре?

Потім Марійка звернулась до нянечки, яка розклада-
ла по місцях і шафках дитячі речі, і спитала її про Світ-
ланку. Та показала ліжечко, в якому спала дитина. Ді-
вчинка виглядала мов янголятко, була бліденькою, але 
дуже милою.

– Подивлюся на неї, як вона проснеться. Познайом-
люся ближче. 

Пішла шукати Євгена, який на прохання вихователь-
ки прикручував якісь полиці.

Того дня Марія таки пригледіла для себе донечку, і 
була це дівчинка, яку нарадив хлопчик Іванко.

У притулку Світланка опинилась у річному віці, її мама 
померла при пологах, тата в неї не було, а бабця, яка взяла 
онуку на виховання, виявилася не найкращою опікункою: 
вона випивала. Сусіди не могли знести плачу постійно го-
лодної і недоглянутої малечі. Так вона опинилась у при-
тулку. Тут її виходили, відчистили і відмили, і з часом дів
чинка перетворилась у біляву ляльку.

Ще не один раз Марія і Євген приходили у притулок 
для більш детального знайомства з дівчинкою. Вони її 
привчали до себе, гуляли з нею по будинку, годували, і 
вона потроху звикла до них. За цей час зібрали всі доку-
менти, потрібні для оформлення батьківства.

Настав день, коли вони мали забрати дитину додо-
му. Дівчинка з нетерпінням виглядала своїх нових тата 
і маму і дуже втішилась, коли розпочався урочистий мо-
мент прощання із дітьми. Вона раділа, бо була в центрі 
уваги, і розуміла, що всі діти і дорослі зібралися разом у 
великій гральній кімнаті тільки заради неї.

– Світланко, скажи всім діткам «до побачення» і по-
махай їм ручкою. Отак, гарненько, папа... Чемна і хоро-
ша дівчинка, ідемо з мамою і татком додому.

І тут сталося несподіване, що перевернуло душу і при-
йомних батьків, і вихователів та нянечок. Побачена кар-
тина розчулила всіх, хто був поряд. Навіть директорка, 
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Стефанія Петрівна, яка пережила не одну зворушливу 
мить, заплакала, не стримуючи рясних сліз...

Хлопчик Іванко, що нарадив взяти Світланку, підбіг 
до Марії і міцно обхопив її за ноги:

– Тьотю, тьотю, ріднесенька, візьміть і мене зі собою! 
Візьміть! Я буду вас любити і завжди слухати. Я все зроб
лю, що ви мені скажете, я і Світланку буду бавити, як се-
стру свою. Не залишайте мене тут, я вас прошу. Тьотю, 
я буду вас любити найбільше від усіх на світі і буду на-
зивати вас «моя мамочка» і татка буду любити. Заберіть 
мене із собою, – Іванко міцно тримав її за ноги, говорив 
це і повторював, благав її крізь сльози, а вона тримала на 
руках дівчинку, на яку вже оформили всі документи і яку 
віднині вважала своєю дитиною.

Євген стояв поряд із речами дружини. Він заціпенів і був 
у повній розгубленості. Директорка, тихо шморгаючи носом, 
не знала, що робити і як відтягти та заспокоїти хлопчика, не 
травмуючи його психічно. Марійка плакала, бо в неї серце 
розривалося від жалю до малого, який заходився слізьми. 
Світланка також плакала, тримаючи маленькими ручками 
нову маму за шию, бо не розуміла, що ж тут діється.

Тільки декілька хвилин тому всі були такі веселі і цілу-
вали її у щічки і прощались із нею, а тепер усі плачуть?!! 
Нянечки і виховательки витирали сльози, бо спокійно ди-
витися на такий дитячий біль було неможливо. Щоб ви-
тримати це видовище, треба було мати дерев’яне серце і 
залізні нерви.

– Я тебе візьму, Іванку, не плач. Ти будеш моїм сином. 
Тільки заспокойся, – говорила крізь сльози Марія, однією 
рукою тримаючи біляву дівчинку, другою ніжно гладячи 
чорночубого хлопчика по густій чуприні...

І так сталось, що замість однієї запланованої дівчин-
ки вони поїхали додому із двома дітьми. Як виняток, до-
кументи на хлопчика мали принести потім. І почалось в 
їхній родині незнайоме і цікаве життя.

...Минули роки, а в пам’яті Марії не стерся той вечір, 
коли діти вперше переступили поріг свого нового дому. 
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Вона пам’ятала всі маленькі дрібниці, які тоді для неї – 
мами – мали велике значення.

– Іванку, відпусти мою ручку, не бійся, тепер я тебе ні-
кому не віддам. Віднині ти мій синочок, ми вдома. Я, тато, 
Світланка і ти, – говорила вона, розбираючи хлопчика з 
того одягу, в якому він був у дитячому будинку.

Коли вони забирали ледь заспокоєного Іванка з бу-
динку, вихователька принесла йому на заміну чисті штан-
цята і сорочинку. Дорослі не хотіли його там перебирати, 
щоб знову не лякати і не нервувати.

– Дітки, тато зараз вдягне домашній одяг і я, а потім 
вся наша родина підемо вечеряти. Добре?

Марія займалась Іванком, а Євген – Світланкою. У 
нього трусилися руки, коли він схвильовано вів дівчинку 
до ванної кімнати, щоб вмити її заплакане личко. Після 
того рейваху, який вчинив хлопчик, вони хутко пішли із 
дитячого будинку. Єдине, що вимагала директорка від 
новоявлених батьків, – написати заяву на всиновлення 
хлопчика і дати розписку, що вони донесуть потрібні до-
кументи протягом кількох днів. Вона в них не сумніва-
лась, бо бачила, що має справу із порядними людьми. За 
довгі роки роботи в цій сумній установі вміла добре роз-
пізнавати людей, наче наскрізь  бачила та відчувала дум-
ки і могла безпомилково оцінити їхні наміри, тому на свій 
страх і ризик зробила для них такий виняток.

На її пам’яті це був перший випадок, коли одні бать-
ки забирали двох дітей одночасно, і що це рішення вони 
прийняли упродовж кількох хвилин.

Перед тим Марія і Євген ретельно готувалися до при-
їзду дитини, знали, що приведуть у свій дім дівчинку, для 
якої купили ліжечко, одяг та різні іграшки. Для хлопчика 
в них не було нічого.

Після першої сумісної вечері, незвичної для всіх, але 
від того не менш веселої, дорослі розповідали дітям про 
їхній новий дім, показували, де вони будуть спати, їсти, 
бавитись. А потім усі разом пішли у ванну, щоб спочатку 
скупати Світланку. Хлопчик в’юнким хвостиком тримав-
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ся за Марію, не відходячи від неї ні на крок. Він так само 
намилював мочалку і тер спинку задоволеній дівчинці. 
Батьки дозволяли йому брати повну участь у цій веселій 
процедурі. Діти заходилися сміхом. Ніхто до того не мив 
їх так ретельно в цікавій пухнастій воді, в яку Марія не по-
шкодувала влити пахучої пінки для дитячих купелей. По-
тім дівчинку поклали спати, і ця маленька білява лялька, 
замучена незвичним рухом, цікавими і приємними поді-
ями, заснула за мить.

У хлопчика купель виявилася трохи сумнішою. Коли 
роздягнули, Марія побачила: без одягу дитини було «пуч-
ка духу».

– Господи, та який же ти худесенький, одні реберця 
виступають і маленька дупця, – Марія зітхала, натираю-
чи мочалкою тільце маленького незнайомого їй синочка. 
Вона тільки тепер осягнула міру тієї великої відповідаль-
ності, яку вони взяли на себе отак одразу. Одна дитина, 
і двоє дітей – велика різниця, тим більше, коли ти їх не 
знаєш, бо не ростив із малечку, а вони впали тобі в руки 
отак, мов із небес.

Хлопчик ніби відчув її думки:
– Мамо, я буду дуже чемний, ви не хвилюйтесь...
Тут уже Марійка не втрималась, притиснула мокру ди-

тину до своїх грудей і сльози невпинно лились із її очей. 
Євген стояв за нею і тримав напоготові великий руш-

ник, щоб загорнути дитину, а з того всього загорнув у ньо-
го дружину.

– Тату, ти не мене витирай, а свого синочка, – опану-
вала себе Марія, і простягнула дитину чоловікові. 

Тієї ночі вони троє спали на одному ліжку, посере
дині хлопчик, по боках – дорослі. Дитина майже до пів-
ночі тримала їх за руки, навіть увісні боячись відпустити, і 
лише коли батьки обережно відклали ручки дитини убік, 
вони змогли розпружитися і заснути. Хоча повноцінним 
сном назвати це було не можливо: вони боялися прида-
вити дитину і раз за разом накривали хлопчика, щоб він 
не замерз.
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Наступного дня усім сімейством поїхали вибирати лі-
жечко для Іванка, купувати для нього одяг і дозбирувати 
потрібні для усиновлення документи.

Марії здавалось, що її оточує якийсь ірреальний при-
ємний світ!!! Вона не могла повірити, що все, що відбува-
ється із нею зараз, – не сон, і ці двоє діточок, гарних, як 
казкові іграшки, є її дітьми, і що вона може ними опіку-
ватися, цілувати їх і притискати до своїх люблячих грудей 
скільки їй заманеться і коли в неї буде на те палке бажан-
ня. Вона не могла намилуватися ними. 

Іванко весь час тримав дівчинку за ручку, щоб вона не 
впала і не бігла, куди не треба, поки мама з татом вибира-
ли йому одяг і взуття. Видно було, що діти з колиски ви-
ховані в послуху, і Марія з полегшенням зрозуміла: вони 
не принесуть їй багато прикрощів.

Коли Марія і Євген вирішили зайнятися питанням 
батьківства, то взяли відпуски, і тепер якраз був вдалий 
час для вирішення всіх питань у зв’язку із доглядом за  
дітьми.

Через декілька тижнів зі свідоцтвом про народження 
дітей Марія прийшла до себе на роботу, ведучи за ручки 
двох діточок. Світланка була білявенькою, а Іванко, на-
впаки, – чорнявим. Діти виглядали доглянутими і врод-
ливими, тільки були зовсім не схожі ні між собою, ні на 
свою маму.

– Знайомтесь, це мої дітки, – сміючись, сказала вона 
своїм співробітницям.

– Марійко, ти що, жартуєш?
– Скажи нам, у якому інкубаторі за місяць народжу-

ють таких дорослих дітей? І ми туди підемо!
– Це діти якоїсь твоєї сестри?
– Ні, ми мамині діти, – подорослому заступився за 

свою маму хлопчик. – Мама не жартує. Я її син, Іванко, а 
це – мамина донечка, моя сестричка Світланка...

У кімнаті зависла дивна тиша, жінки не розуміли, у 
чому річ, але бачили, що дитина говорить серйозно, без 
ніяких підказок.
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– Як це розуміти?
– Дівчата, та дуже просто! Це означає, що я дуже щас-

лива людина і йду у відділ кадрів оформляти законну від-
пустку за доглядом своїх неповнолітніх дітей, які перед 
вами. І це не жарти і не кпини.

Після свого візиту Марія надовго залишила в жіночій 
частині колективу вражаючий повід для обговорення сво-
єї «придуркуватої» персони:

– Це ж треба вміти так обкрутити чоловіка! Власних 
дітей не могла йому народити, то у притулку взяла. Ото 
тобі й ангелочок. Правильно говорять, що в тихому болоті 
чорти водяться...

– Облапошила чоловіка! Ото стерво, так стерво! Та 
хоч би одне взяла, а то отак зразу двох на плечі чоловіка 
повісила. Хай скаже йому «дякую», що він забезпечує її 
і ні в чому не відмовляє, а то б не знала, як прогодувати 
таку челядь?!

– Колеги, схаменіться! А що вам до того, як вони бу-
дуть жити і що будуть їстипити! До вас не прийдуть по-
зичати. Не хвилюйтесь! Та це ж чудово, що хтось може 
собі дозволити ощасливити дітей з притулку і потім не 
рахувати кожну копійку, щоб щось їм купити. І вам треба 
було вивчитися, щоб потім упевнено стати на ноги і не по-
чуватися неповноціними злидарями...

– Та що б ви не говорили, а вона трохи не сповна ро-
зуму, щоб отак ні з того ні з сього взяти собі на виховання 
бозначиїх дітей... Гм.., а як працювала в нас, виглядала 
ніби й не дурною...

– Люди, що ви таке говорите «не дурною»! Та вона 
класний спеціаліст, а бачите, навіть високої посади не по-
шкодувала заради дітей і щастя своєї родини. Усе кинула 
й пішла в довготривалу відпустку. Та могла ж дітей у садо-
чок водити, так ні! Сказала, що хоче всю свою ласку дітям 
віддати, бо вони її не мали до цього... 

– Ні, вона таки не дружить із головою, напевно, якісь 
дивні метелики там літають, щоб отак себе занапастити і 
взяти на роки в домашній полон. А виростуть діти, чи хоч 
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«дякую» їй скажуть? Хто знає, які батьки були в тих зна-
йдухів?

– Люди, та майте Бога в душі, що ви вчепились в неї?! 
Вона порядна і розумна жінка, дуже добра і душевна. Та й 
чоловік у неї чудовий! Чи ви хоч один раз чули, щоб вона 
на нього нарікала чи про нього зле говорила? Ні! Не мо-
жуть бути в неї погані діти, яка б у них генетика не була. 
У порядній сім’ї завжди виростуть порядні діти, бо щодня 
бачать приклад своїх батьків. А взагалі, лишіть її родину 
в спокої, не заважайте людям бути щасливими... І не мі-
ряйте усіх під себе. Музикант може передати вам ритм, 
яким наповнюється простір, але він не може дати вам ні 
слуху, який вловлює цей ритм, ні голосу, який повторює 
мелодію. Бо бачення і політ однієї людини не дає крил 
іншій людині...

А що вже наслухалась Марія від сусідів, коли гуляла 
із дітьми на подвір’ї?! Це важко передати і на здоровий 
глузд неможливо зрозуміти. Ну навіщо їм, чужим людям, 
пікантні деталі сусідського життя, їхні проблеми і вирі-
шення! 

Вона не сподівалась такої пильної уваги до своєї ро-
дини і була неприємно заскоченою безтактністю жартів 
і питань. Сусіди так чудувалися їхньому вчинку і підсмі-
ювалися над ними, що Марія десятою стороною обми-
нала свій під’їзд, під яким на лавочках, відполірованих 
до блиску від довгого сидіння, упевнено розташувався 
контрольнопропускний пункт старих пльоткарок, які 
вважали себе «обліко морале» цілого мікрорайону, а не 
тільки їхньої дев’ятиповерхівки.

– Ґєню, ти знаєш, не можу змиритися з тим, що наші 
люди часто поводяться, як якась дич. Такі питання зада-
ють і, головне – при дітях, що не знаю, як їм відповісти. 
Не можу я їх грубо обірвати чи відпровадити куди подалі. 
Моя мама вчила мене обходити десятою стороною дурних 
людей... Та їх тут занадто багато... Доводиться ходити ко-
лами і чекати, поки вони відійдуть, щоб я могла зайти в 
наш дім...
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– Кохана моя, не дивуйся цьому і даремно не нервуй-
ся, бо таких людей можна тільки пошкодувати за їхню ни-
цість і обмеженість. Вони убогі і недалекі, хоча так само, 
як і ми, стоять під променями сонця, але завжди спиною 
до нього і бачать лише свої тіні і не більше... Марійцю, я 
розумію, що тобі важче, ніж мені, бо ти з дітьми вдома, а 
я постійно у відрядженнях, ти і фізично не можеш обми-
нути сусідів і не спілкуватись із ними. Моя тобі порада – 
не зважай на них. Привіталась – і «до побачення», пішла 
собі далі по своїх справах. Не будуть же вони тебе за рукав 
хапати, щоб щось розпитувати...

– Ти б тільки бачив! Мало що до того бракує. Я мало 
не біжу з дітьми...

– Марічко, на то ніякої ради не має... Як ми вже пішли 
на цей крок, то ніхто нас не примусить впасти, бо навіть 
ті, хто кульгає, не йдуть назад, а потихеньку дибають до 
своєї мети. А що вже нам говорити, молодим сильним?! 
Прорвемося! 

– Ґеню, ти правий, але як би ти знав, як це неприємно, 
коли тебе хтось зачіпає, щоб залізти брудними руками у 
твою душу.

– Ми знали наперед, що буде нелегко. Я впевнений, 
що з часом усе стабілізується, минеться і забудеться. Діти 
підростуть, призвичаються і до нас і до родини, та й до 
чужих людей також. Дивись на речі трохи простіше, ти 
занадто переймаєшся оточенням і ставиш для них зави-
соку планку моральності, не можуть усі бути «рожевими, 
пухнастими, романтичними та правильними», як ти. Є 
й інакші люди, у яких відмінні або й зовсім протилеж-
ні принципи і бачення життя. І з цим треба змиритись. 
Споконвіку було, є і буде головним девізом життя прос
тих людей – «хліба і видовищ»... От дивися на прикладі: 
хтось ішов і раптово впав. Десятки людей пройдуть повз і 
тільки оглянуться, руку рідко хто й подасть – погидують. 
Але тількино один зупиниться допомогти бідоласі, ті, що 
пройшли повз, стануть і видивлятимуться здалеку і пита-
ти: «А що ж там сталося?» І лише потім, коли хтось уже 
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допоможе, повернуться, але не для того, щоб рятувати чи 
підтримати. Ні! Хоча перед тим вони дуже поспішали, а 
тут враз знайдуть зайву хвилинку, щоб зайняти «елітні 
місця» у перших рядах зівак і дивитися на те, що відбува-
ється, як на виставу. І робитимуть це з простої цікавості, 
не з жалю чи співчуття. Головне в цьому дійстві – сам сю-
жет вистави і головні її виконавці.

– Ґеню, цілком з тобою згідна, мушу не зважати на 
їхні кпини. Ти ж знаєш, що я оптимістка і справлюсь із 
цим. А крім того, хочу трохи змінити свій життєвий ритм і 
намагатися жити за принципом, що менше оточення знає 
про твоє особисте життя, то краще воно складається. Об-
межу спілкування і закриюсь, як мушля, і від своїх друзів 
та знайомих, і заховаю у цей простір наших дітей. Най-
більше часу буду лише з ними, щоб діти відчули мою по-
стійну опіку і любов і звикли до нас, дому, родини.

– Марійцю, то вже крайнощі... У нашій ситуації це зро-
бити складно... Стільки років ми жили без дітей, а тут за 
один день маємо зразу двоє. Не приховаєш й оголошення 
на дверях не напишеш, де ти їх взяла. Живи повноцінним 
життям і тішся нашими дітлахами. Побачиш – усе вийде 
на добре...

Євген розраджував дружину. Коли міг, виривався із 
роботи, щоб піти разом погуляти із дітьми в місто, парк. 
Час від часу разом їздили до батьків у село. Інколи зали-
шався із дітьми вдома, коли Марія потребувала зробити 
якісь закупи. Тоді в дітей і в нього боліли від сміху животи, 
він так любив із ними дуріти, ніби сам повертався у своє 
дитинство. Був вдячний дружині за ці хвилини щастя. 

Довгі роки вони перебували у шлюбі, але і тепер Євген 
був закоханий у неї. У нього не зникло відчуття світлого 
свята, коли Марія була поруч. А зараз, коли мали малю-
ків, це почуття ще посилилося. Чоловік бачив, як вона 
ніжно квоктала біля своїх курчат, і йому ставало тепло на 
душі, що в нього  повноцінна родина – дружина, діти... 
Він знав, що так буває рідко, але в нього був саме той ви-
падок – повна гармонія у стосунках. 
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Євген познайомився з нею зовсім випадково, але дя-
кував долі, що вона привела його до Марії.

Чимало води спливло відтоді...
Він займався проектуванням мостів тоді, коли Марія 

була ще дівчиськом і закінчувала школу. Євген приїхав із 
своєю бригадою на будову моста через ріку, яка протіка-
ла недалеко її села. Була рання весна, холодна і недобра. 
Голова сільської ради розселив будівельників по людях, і 
так випало, що Євген квартирував у батьків Марії. 

Тоді він, молодий керівник будови, розгледів у ній 
справжній скарб. Вона не була настільки вродливою, 
про яких говорять: «Така гарна, хоч за раму клади», але 
в неї була приємна зовнішність. Марія була стрункою і 
високою. Та не це було для Євгена головним. Вона була 
розумницею, вихованою, веселою, чуттєвою і водночас 
дуже стриманою. Знала, коли показати свої емоції, а коли 
пригасити, була надзвичайно тактовною, завжди уважно 
слухала співбесідника і тільки в кінці висловлювала свою 
думку, та й робила це дуже делікатно щодо думки при-
сутніх.

У неї була вроджена інтелігентність, і він міг би по-
сперечатися будь з ким, що ця якість не набута, а та, яка 
передавалася із покоління в покоління з молоком матері. 
Марія була простою працьовитою сільською дівчиною, 
але насправді – справжньою вродженою панночкою. Він 
так її жартома і називав.

Євген закохався в неї майже з першого погляду. Уже 
через тиждень свого квартирування він вишукував її очи-
ма, коли вона виходила з дому, щоб допомогти матері 
біля худоби чи по господарству. Марія вправно готувала 
їсти, коли її мати займалась іншими справами, а вечора-
ми засижувалася біля книжки, бо випускні екзамени були 
не «за горами». Та коли наступила пора для городу, вона 
із радістю шпорталась у землі на грядках. Він швидко зро-
зумів: Марія – і для любові, і для життя. 

Вона також зненацька заглядала на міського паруб-
ка, який жив в їхньому домі, і відчувала від нього неви-
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димі хвилі весни і кохання. Зовнішньо Євген був дужий, 
широкоплечий, як говорив її тато – «аршин у плечах», а 
внут рішньо – м’який, делікатний. Хоча з ним можна було 
поговорити про будьщо відверто, але прямолінійно ата-
кувати когось у лоба чи висловлювати різко свою позицію 
або про щось прискіпливо розпитувати він не міг. 

Спочатку Євген був їй лише до вподоби, а коли одного 
разу він поїхав у місто і не повернувся через кілька днів, 
а потім минув уже й тиждень, а його все не було, а згодом 
майже два тижні... Марія усі очі видивилась за ним і не 
знаходила собі місця. Все їй було не в радість. От тоді вона 
зрозуміла, що він для неї важить, і відчула у своїй юній 
душі полум’я кохання. Воно було першим і, як потім скла-
лося в її житті, це кохання виявилось єдиним і останнім.

Минули роки, вони вже давно зістарилися, але не раз 
згадували той вечір, коли освідчилися одне одному в ко-
ханні. Вони любили про це поговорити, бо ті спомини 
вертали їх у хвилююче минуле.

...Марія сиділа біля вікна і їй аж від серця відлягло, 
коли вона почула його знайомий крок. Потім прислуха-
лась, як злегка рипнула хвіртка. Він завжди притримував 
її, бо вона голосно гримала об клямку. Євген же зі самого 
початку зачиняв її тихенько. Тато зразу зауважив це:

– От дивись, Марійцю, усе говорить, що він – госпо-
дарський чоловік. Скільки до нього приходило інших 
хлопів, то гримали хвірткою, наче вона колгоспна, мало 
бракувало, щоб вона не злетіла із петель. А цей зачиняє 
обережно, щоб не оббивати фарбу і не псувати клямку. Та 
й сам парубок, хоч куди. Дивись, доню, який він бистрий 
на розум! Такий молодий, а тямущий. А як слухають його 
всі робітники! Ні пари з вуст, не сперечаються. Та й гар-
ний на вроду, ніде правди діти. Буде мати якась дівка 
щастя! – і дивився вивчаюче на доньку. 

Марія цвіла червоним маком:
– Тату, та що мені до того? Нехай його має хто хоче, 

мені немає до нього ніякого діла і ніколи посиденьки з ним 
справляти, треба іспити складати і думати про вступлення.
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Але коли Євгена не було ці два тижні, вона й вчитись 
не могла, думала і мріяла тільки про нього, переживала, 
що б з ним нічого не сталось у місті, і сон тікав від не-
спокою та туги за ним. Її серденько вперше так глибоко 
сумувало і журилось. Вона не вміла пускати в очі туману 
і, щоб показати оточенню, що із нею все гаразд, вдавано 
усміхалась, але потім, від прихованого сум’яття і жалю за 
ним, несподівано важко зітхала. Не могла стримати свої 
емоції. 

Коли ж Марія почула, як він заходить до хати, їй одра-
зу захотілося кинутись йому назустріч, але вона не могла: 
у кімнаті були батьки.

– Ну, слава Богу, повернувся, – вимовила мама. – Чо-
ловіче, а ну йди поцікався, чи буде вечеряти з нами. Ми 
припізнились із вечерею, мовби чекали на нього.

– Марійцю, піди спитай! – тато умисне перекинув ма-
мине завдання на неї, бо останній тиждень бачив поганий 
настрій своєї доньки і зрозумів, звідки вітер дує.

– Тату, не піду, може він перевдягається після дороги. 
Як захоче привітатись із нами, то й сам надійде, бо бачив 
же, що у нас в хаті світиться, – і сіла до книги, але вдава-
ною байдужістю обдурити батьків вона не могла. З усього 
було видно, що вона втішилась його поверненню. І не да-
ремно...

Через деякий час Євген обережно постукав у двері:
– Господарі, чи можна увійти?
– Заходь, сину, заходь, – мама і тато відповіли йому в 

один голос, ледь не хором. 
Марійка аж засміялась:
– Я бачу, що ви за ним скучили більше, ніж я...
Від його присутності в хаті стало ніби світліше. Євген 

мав русяве негусте волосся, блакитні очі і гарну усмішку, 
яка робила його красенем, попри його не зовсім правиль-
ний ніс. Обриси лиця та скули видавали, що в якомусь 
далекому коліні його роду залишили своє насіння татаро
монголи, і той міцний генотип ішов по родоводу до яки-
хось певних часів, але пізніше до пращурів домішався 
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хтось із блакитнооких прибалтів і вийшов такий цікавий 
людський букет.

Марійка ж була чорноброва, трохи смуглява, кароока, 
справжня горянка, хоча жила в долині перед горами, які 
проглядались із кожного куточка її подвір’я. В її крові був 
міцний заміс дідівпрадідів гуцулів, мадярів, румунів, га-
личан, усіх тих, хто століттями в певній історичній послі-
довності мешкав у цьому краю.

Марія пам’ятала, як того ж вечора пішла до своєї 
однокласниціподруги за книжкою, а Євген відважився 
попросити її провести, бо надворі вже вечоріло. Як вона 
могла йому відмовити, коли навмисне придумала цю 
причину вийти з хати. 

Вони йшли поряд. Подруга жила в другому кінці села, 
досить далеко від її дому, було темно, хоч очі повиколюй, 
і дорога була поганючою, нерівною, з калабанями та ви-
боїнами, а вона б ішла із ним і не зупинялась...

Марія не ступала по землі, а ніби порхала від почуття 
піднесенності і щастя, яке переповнювало її по самі вінця. 
Вона залюбки могла б бігти чи іти поруч із ним і десят-
ки кілометрів і не втомитись, так їй було легко і приємно. 
Але вона незчулась, як закінчилась її подорож, треба було 
повертатися додому...

– Марічко, почекай хвилинку, присядьмо на лаві біля 
хати, я маю щось тобі сказати...

Хіба їй треба було повторювати?! Її серце тріпотіло, як 
кленовий листочок на вітрі, вона хвилювалась, але не хо-
тіла показати йому цього.

– Добре, тільки не надовго, бо тато і мама, напевно, 
будуть нервуватися.

– Марічко, я давно хотів тобі сказати, але не насмі-
лювався. Та тепер, коли я був у місті, то зрозумів, якщо 
не скажу це зараз, а ти поїдеш вчитись, то можу тебе за-
губити навік. Я кохаю тебе і думаю про тебе увесь час, і 
тут, коли працюю, і ще більше на відстані... Я дуже су-
мував за тобою, не міг впоратись із своїми почуттями, 
поспішав назад, та затримався, бо мусив внести зміни у 
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креслення проекту моста. Ти нічого не відповідай мені. 
Я дуже хвилююсь, дай мені закінчити, а потім скажеш 
своє рішення.

Марійка сиділа мовчки, вона була заскоченою від тако-
го стрімкого розвитку подій і ледь стримувала своє нервове 
напруження. Ніхто і ніколи не освідчувався їй у коханні. 
Так, у неї були товариші – хлопці зі школи, але вона ними 
не захоплювалась, у них були лише дружні стосунки.

При спілкуванні з ними її серце не провалювалось від 
хвилювання в якусь незвідану глибочінь душі, а з ним її сер-
денько билось, як маленька ластівочка крильми, коли впер-
ше злітає з батьківського гнізда. Що палкіше говорив Євген, 
то більше її проймав то холод, то жар і починав бити незна-
йомий внутрішній трем. Вона зачаїлась у своєму приємному 
тремтінні і не ворушилась, боялась лише, щоб від нервового 
збудження в неї не почали цокати зуби і щоб це не вигляда-
ло кумедно. Марія не мала ніякого любовного досвіду і не 
знала, як повинна зреагувати та відповісти йому...

Євген продовжував:
– Ще трохи, і ти поїдеш вчитись. Я не маю ніякого 

сумніву, що ти вступиш до інституту. Почекай мене, не 
допускай нікого у своє серце. Я закінчу будівництво мос-
та і приїду до тебе, будемо зустрічатись. Та я знаю напе-
ред, що захочу одружитись із тобою, бо вже просив би у 
твоїх батьків дозволу із тобою заручитись, щоб потім по-
братись. Скажи мені відверто, чи ти б хотіла бути моєю 
дружиною?

Марійка ледь не затиналась, від збентеження їй бра-
кувало повітря:

– Ґєню, ти мені дуже подобаєшся. Думаю, ти й сам це 
бачиш, але ти правильно говориш, що мені треба вчитись. 
Я не думала про шлюб, бо мені здається, що я ще не до-
росла до цього, я й не зустрічалася ні з ким…

Євген не дав договорити і почав цілувати її в губи. Ма-
рія тремтіла, мов у пропасниці, але цей трем був приєм-
ний, солодкий і хвилюючий. Вона підставляла свої губи, а 
Євген уміло брав їх у полон і пестив, пестив... 
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Над їхніми головами схилив свою корону допитливий 
молодий місяць, запаморичливо пахло бузком, весело 
співали нічні пташки, а серце Марії завмирало від збу-
дження, у ній прокидалась жінка...

Дівчина поволі призупинила його пестощі, які не 
були нахабними, він лише її цілував, але й цього було ціл-
ком достатньо, щоб Марія до ранку не заплющила очей, 
щасливо усміхалась у ліжку, глибоко вдихала повітря із 
п’янким трунком весни, яким вони зовсім недавно диха-
ли разом, і мріяла про те, як вона вийде за нього заміж. 

...І через рік вони таки побрались. Для батьків Марії 
вістка про одруження їхньої доньки була як бальзам на 
душу. Вони сподобали собі Євгена із першого дня і тільки 
й бажали такого зятя, бо з самого початку відчули, що він 
був людиною високої проби. Євген ніколи не бив байди-
ки, завжди був у справах і мав золоті руки, був спритний 
у роботі і міг змайструвати усе, за що брався. За таким чо-
ловіком їхня донька буде, мов за кам’яним муром... А що 
ще потрібно батькам?!

Марія вчилася в інституті, після негучного весілля пе-
реїхала в його двокімнатну квартиру, яка тоді здалась їй 
чудовим замком у порівнянні з  тісною кімнатою студент-
ського гуртожитку, в якій майже впритул розміщалися 
чотири ліжка. Щоб між них пройти, треба було мати гра-
цію гірської лані.

Її батьки не могли натішитися своїм зятем і донькою, 
які приїздили в село, коли була потреба, і допомагали ста-
реньким по господарству, ті ж віддавали сторицею – діти 
їхали до міста, завантажені сільськими харчами. У цій ро-
дині панував мир і спокій...

Так тривало довгі роки. Тепер, коли вони взяли ді-
тей із притулку, сільська родина почала ще більше опі-
куватись ними – раз на тиждень Євген їздив на автобусну 
станцію, щоб забрати продуктову передачу із села. Мама 
бідкалась, що дітям треба більше пити свіжого молочка, 
їсти сметану і домашній сир... Кожен член великої родини 
займався своєю справою: Євген працював і гідно забез-
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печував свою сім’ю, Марія з радістю опікувалась дітьми. 
Життя тривало... 

Єдине, що лишалося незмінним, – сусіди. Ці чужі 
люди із завидною завзятістю обмовляли їх, ніби те, що 
вони зробили, було не виявом доброти і милосердя до ді-
тей, а якимось ганебним вчинком, не вартим схвалення. 
Одне слово, сусідському оточенню мир був не цікавий. Їм 
для драйву давай пльоткарську війну!

Марія уже й не ображалась, коли їй намагалися щось 
переповісти, вона просто втікала від непотрібних пустих 
розмов, які їй було неприємно слухати.

Недалеко від їхнього дому був парк, за хорошої пого-
ди вона гуляла там із дітьми. Їм було весело, Марія із за-
доволенням будувала з ними казкові замки в пісочниці і 
цілком віддавалась дитячій грі. Діти були замурзані, але 
щасливі. Мала залізне правило: вбирати дітей так, щоб 
одяг був для дітей, а не діти – для одягу. Вона сама була 
дитям природи і залюбки плела їм віночки з трави і різ-
них квітів, які малюки приносили їй. Разом роздивлялися 
різних комашок, метеликів. Марія придумувала і розпо-
відала дітям казкові бувальщини про цікаве мурашине 
життя, про пташок, небо і землю. Малюки слухали її мов 
заворожені... Вона так довго мріяла про дітей, що тепер 
сама перетворилась у дорослу дитину, яка вивчає навко-
лишній світ разом із своїми допитливими дітлахами...

Поверталися додому втомлені, але радісні. Вона шви-
денько мила дітей, годувала і вкладала спати, а сама бра-
лася до хатніх справ, бо скоро мав прийти з роботи Євген. 
Марія крутилась по хаті, мов заведена, їй і вгору глянути 
було ніколи, хотілось, щоб чоловік відчув: у нього пов
ноцінна родина, його чекають кохана дружина і діти. 

Марія часто згадувала слова свого чоловіка, які він 
шепотів їй у першу шлюбну ніч: «Я буду тебе завжди лю-
бити і робити все, щоб ти була захищена від усього недоб
рого і обіцяю, що й волосина не впаде із твоєї голови від 
журби. Повір мені...»

Вона йому вірила, в її житті усе було так, як він обіцяв...
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ЧАСТиНА ДРУГА

Знати правду

Найогидніші очі порожні,
Найгрізніше мовчить гроза,
Найнікчемніші дурні вельможні,
Найпідліша брехлива сльоза.

Найпрекрасніша мати щаслива,
Найсолодші кохані вуста,
Найчистіша душа незрадлива,
Найскладніша людина проста.

Але правди в брехні не розмішуй,
Не ганьби все підряд без пуття,
Бо на світі той наймудріший, 
Хто найдужче любить життя.

Василь Симоненко

День минав за днем. Іванко потроху забував дитячий 
будинок, і тільки немудрі питання недолугих чужих лю-
дей не раз заставляли здригатися Марію, коли хлопчико-
ві нагадували, що він із дитбудинку.

– Ґеню, нам треба терміново поміняти квартиру, я не 
хочу травмувати дітей. Світланка прижилась і ніби все жит-
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тя була зі мною, а Іванко чіпляє мене за руку, як хтось із су-
сідів підходить до нього і питає, як йому живеться з нами. 
Я не можу кожному закрити рота, коли ми їдемо в ліфті, 
й так втікаю від сусідів і потерпаю, коли хтось із них під-
ходить. Може, вони і не зі зла, а так лише поговорити, але 
я всіх сприймаю у штики, бо переживаю за дітей. Наразі не 
хочу зайвого спілкування. Дитина боляче зранена, він мов 
пташеня, яке зламало крильце. Мрію, щоб Іванко усе за-
був, поки він іще не такий дорослий. Коли ми бавимось чи 
гуляємо, він ніколи не згадує своє минуле. Тільки як хтось 
незнайомий починає його розпитувати чи навіть і хвали-
ти, у нього враз змінюється настрій. Він стає задуманим... 
Упевнена, коли діти трохи підростуть, тут обов’язково зна-
йдуться «добрі люди», які згадають про їхнє сирітство.

– Маєш рацію. Але таку правду важко приховати на-
завжди, вона обов’язково колись стане надбанням загалу 
і, як би ми не хотіли її втаїти, це нам не вдалось би. Наш 
цікавський люд зробить усе, щоб винюхати будьякий се-
крет і дізнатися про його в усіх деталях. Він, як дим, залізе 
в найменшу шпаринку, заполонить усе і розвідає, потрібно 
це йому чи ні. Так про всяк випадок, а може, знадобиться... 
Ось тобі реальний приклад із життя. Якось я був на похо-
роні співробітника. На парастасі було багато людей. Хто не 
вмістився у двокімнатній квартирі, стояли на сходовій кліт-
ці. У той час, коли священик і родина співали покійникові 
«вічная пам’ять», почув поряд бесіду сусідок. Ці кумасі об-
говорювали, що представлений лежить у старому костюмі 
і в мештах, які він уже вбирав. Мені аж кортіло закрити їм 
чорну пельку і спитати: «А яке вам до того діло? Чи ви мо-
гли бачити, які в нього мешти, коли він був закритий кру-
жевним саваном, та й костюма не було добре видно, бо він 
весь потонув у трояндах і квітах? Стільки люду прийшло із 
ним попрощатися, вклонитися і помолитися за його душу. 
Але я не міг нічого їм сказати з двох причин. Поперше, я 
не вмію хамити жінкам, і тим більше, не пасує це робити на 
похороні, а подруге, я не встиг би їм зробити зауваження, 
бо вони, як ті цікаві швайки, завзято розпихаючи присут-
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ніх ліктями, пробиралися вперед, щоб подивитися, а хто ж 
там із близьких плаче та наскільки голосно і щиро. Що ти 
скажеш на це фарисейство? Навіть до мерця приходять як 
на виставу. Жорстокий світ бездушних людей. А ти гово-
риш про наш випадок! Це ж усім цікаво! А що це за діти? 
А де їхні справжні батьки? Людям же треба знати всі по-
дробиці. Що? Де? Коли? Не звертай уваги. Обминай їх та 
уникай розмов.

– Та я так і роблю. Але мене боляче ранить і мораль-
но вбиває чужа безсердечність і ота гидка неприхована 
доскіпливість зазирнути до сусіда в отвір для ключа, по-
слухати і побачити, а що ж там відбувається за чужими 
дверима... 

– Марічко, люди часто бувають товстошкірими і не ро-
зуміють, що ранять інших навіть словами, можливо, як би 
це стосувалось особисто їх, а так.... чужі люди, чужі біди, 
їм не болить... Та й, за великим рахунком, вони не бачать 
порядних вчинків інших людей...

– Бо самі не роблять нікому добра і не мають Бога в 
серці, хоча щонеділі й у свята справно ходять до церк-
ви. Шкода, що в їхній душі не живе Господь і його Бла-
годать...

Євген обняв дружину:
– Марічко, не нервуйся. Я думаю, що не всі такі погані, 

і ті, що тебе зачіпають, здебільшого роблять це просто так, 
щоб поговорити, можливо, інколи недоречно. Не хвилюй-
ся... Я поміняю нашу квартиру. Бачу, що ти віддано любиш 
дітей і душу готова за них віддати, але мені здається, що 
ти трошки панікуєш... У нашій ситуації все не так зле. По-
дивись, які бувають важкі трафунки в інших людей... Але 
й у них, обділених та обранених, життя не припиняється. 
Бо навіть тоді, коли людей хтось принижує або й топче, на-
вкруги царствує прекрасне життя. І коли ми гірко плаче-
мо, незалежно від нашого настрою, саме життя радіє цьому 
дню, похмурому для нас, але радісному для інших. Життя 
завжди вільне і щасливе, і коли ми бідні і злидарюємо та 
волочимо за собою свої ланцюги нещасть, і коли ми багаті, 
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здорові і радіємо кожній миті. Я впевнений, що тепер у нас 
з тобою почався прекрасний етап, нова полоса повноцін-
ного життя з нашими дітьми. Не сумуй, я вирішу питання 
із проживанням, і все буде добре...

– Ґєню, я почуваюся такою щасливою, що можу з то-
бою про все це говорити і що наші думки споріднені і пе-
ребувають на одній хвилі.

– Так, Марічко, шлюб закінчується тоді, коли подруж-
жя мовчить, бо їм банально немає що сказати одне одно-
му. Але це не про нас...

Вона притулилась до чоловіка і відчула, що ріднішої 
людини немає на цілому світі. Біля нього почувалася 
захищеною жінкою, коханою дружиною. Він був її най-
ближчим другом...

І так вийшло, як обіцяв чоловік. Через два місяці Ма-
рія тішилась і весело співала, складаючи в різні валізи та 
коробки свої домашні пожитки та баняки. Чоловік зна
йшов гарний обмін в іншому районі міста. У тій квартирі 
в них почалося нове життя. Все стало на свої місця, ніхто   
з оточення не знав про походження дітей. Усі бачили пе-
ред собою зразкову і щасливу родину. Так воно і було...

Євген часто працював далеко від родини, здебільшого 
мости зводилися за містом, у гірських селах, на нових тра-
сах, роботи для нього ніколи не бракувало і відповідаль-
ності також. Керувати таким будівництвом було непросто, 
бо ця важка чоловіча праця виконувалась незалежно від 
погоди, настрою чи самопочуття.

Втомлений, на чужому готельному ліжку, він мав ба-
гато хвилин для нічних роздумів про свою дружину. Він 
цінував її дружбу, довіру. Вони могли відкрити одне пе-
ред одним свою душу, не боялися сказати своє «ні» і ніко-
ли не приховували своє «так».

У цих багатонедільних відрядженнях він сумував за 
нею як за жінкою. Йому ніколи б і на гадку не прийшло 
зрадити її, він би себе зневажав. Як хтось із чоловіків, які 
працювали поряд із ним, починали свої розмови про жі-
нок, які зраджують своїх чоловіків, або чоловіки розпо-
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відали про свої позашлюбні походеньки, його від злості 
заціплювало:

– Хлопці, міняємо тему. Говоріть краще про політику, 
байки або розповідайте, хто і де скільки випив. Тільки не 
про жінок. Ви ж знаєте, я не люблю цих розмов. 

Коли він був молодший, то з цього приводу сперечав-
ся ледь не до хрипоти:

– Перед тим, як судити невірну жінку, то поряд з нею 
треба засудити і її чоловіка, перевірити його серце і ви-
міряти такими ж мірками його душу і зробити йому іспит 
совісті, а чи він був вірний своїй дружині і чи вона не піш-
ла на той гріховний шлях, бо він її не задовольняв ні як 
чоловік, ні як людина. І тільки маючи правдиві відповіді 
обох, слід засуджувати гріховодницю чи виправдовувати.

Тепер він змужнів і втікав від цих суперечок, пере-
водив стрілку розмови в зовсім інший керунок. Бо давно 
зрозумів просту істину: кожен чоловік обирає собі таку 
дружину, яку він заслуговує, бо пара має бути половиною, 
тісно припасованою до іншої половини, і коли між ними 
щілина чи кривизна, гармонії не буде ні в чому, а в родині 
все полетить шкереберть. 

Його Марія була для нього досконалою парою. Він лю-
бив її як людину, друга, а як жінку – обожнював. Завжди 
її прагнув, і навіть на відстані, коли думав про неї і уявляв 
її ледь сонну в теплому ліжку, в ньому просинався вулкан 
чоловічих бажань.

Коли повертався з відрядження, надолужував те, що 
пропустив. Як чуттєвий чоловік, він не відмовляв собі в на-
солоді і не ховав свої бажання в потаємні куточки темпера-
ментної душі. Євген кохав свою дружину так, як намріював 
собі, коли її не було поруч, бо добре розумів, що пропущена 
насолода не завжди може чекати завтрашнього дня.

За довгі роки подружнього життя він вивчив її усю і так 
виховав і викохав її тіло, що воно знало, що хоче і як має ви-
глядати ця симфонія кохання. У цьому нерозривному спле-
тінні душі і тіла в пориві шаленої пристрасті між ними на-
роджувалися ніжні мелодії чудової музики любові. 
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Він ненаситно пив її кохання, як бджола нектар. Бо 
для голодної на любов бджоли солодка п’янка квітка – 
джерело життя. Навзаєм для квітки, яка віддає свій мед, – 
бджола була джерелом любові. Вони мали потребу нада-
вати одне одному неземну насолоду й отримували взамін 
королівське кохання і екстаз. У такі хвилини він не втом-
лювався їй шепотіти: «Маріє, ти моя королева, солодшої 
жінки немає і не може бути. Ти для мене – все: моє життя, 
моя дружина, моя квітка...»

Після таких слів спочатку вона літала в небесах, а по-
тім легенько порхала і на землі, щоб її чоловік відчув, що 
дійсно – вона його королева, а він – її король. 

Тепер же, коли в нього була оновлена сім’я, діти, він 
ще з більшою теплотою і приємністю розкривав перед 
нею свої обійми й душу. Він розумів, що Марія – головний 
стержень у його родині, яку вона створила для нього.

Довгі роки вона мовчки страждала, чекаючи на бажа-
ну вагітність. Він любився із нею пристрасно, довго і часто 
як коханець, а не чоловік, який за розкладом скупо два 
рази на тиждень виконує свій подружній обов’язок.

Щомісяця, приховуючи свої хвилювання, Євген також 
мучився, чекаючи  радісної звістки від коханої. Він так-
товно нічого не питав, лише заглядав в очі дружини... Але 
цього все не ставалось...

Так було більше ніж десять років. Євген жодного разу 
не звинуватив Марію і не обмовився, що це вона винна 
в їх безплідді, бо поза її спиною чоловік здав безліч тес-
тів, перевіряючи, чи він здатен бути батьком. І всі лікарі 
в один голос підтвердили, що не бачать причини в ньому. 
Вердикт один – Марія не спроможна завагітніти. Євген 
усе залишив на Всевишнього...

Марія ж не могла змиритись з цим і довго йшла до 
материнства своїм шляхом. Спочатку також ходила до лі-
карів. Вони зазвичай не знаходили ніякої явної причини, 
для профілактики вона приймала різні вітаміни і трави. 
Потім втомилась це робити і залишила все у спокої і чека-
ла, інколи плакала на самоті, швидко витираючи сльози, 
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бо не хотіла, щоб чоловік застав її такою. Часом, коли Єв-
ген був у відрядженнях, могла дати волю своєму жалю і 
зросити подушку цілою зливою гірких сліз.

Довгими ночами жінка мріяла про дітей. В її живій 
уяві вони були біля неї – маленькі, причепурені і чемні, 
а вона увесь час притискала їх до себе, лагідно цілувала в 
голову і гладила перед сном, голубила їх і пестила, коли-
хала, поки вони не засинали в неї на руках... В її душі ви-
рував цілий вулкан невикористаної енергії, любові і ніж-
ності, яка чекала на її вимріяних дітей і вдень і вночі. 

А далі наступив критичний момент, коли їй вже було 
не під силу стояти із протягнутою рукою перед зачинени-
ми ворітьми своєї фортуни і сподіватися, коли та «веред-
лива дама» візьметься за її долю і все в ній впорядкує.

Марія поклалася на власні сили і тепер, мов могутня 
птаха, на крилах своєї порядності і доброти наздоганяла 
запізніле вистраждане материнське щастя, виховуючи чу-
жих дітей. Це було непросто. Вона намагалася досконало 
вивчити їхні характери, постійно чогось вчила. Разом із 
ними малювала, ліпила з пластиліну, щось вирізала. Вони 
увесь час були заняті цікавими і корисними речами. Вона 
огортувала їх своєю щільною увагою, як туманом. Діти 
відчували її материнську любов і відданість і так само лю-
били її, бо любов завжди задовольняється любов’ю.

Інколи втомившись літати легким птахом над сво-
їм родинним гніздом, Марія старанно йшла по обраній 
нею стежці доброчинності, на якій ці чужі діти стали 
для неї рідними. Вони були найбільшим її надбанням. 
І хоча здебільшого вдома вона була одна і всі побутові 
проблеми лягли на її плечі, вона ні разу не пошкодува-
ла, що взяла собі цю тяжку ношу бути рідною мамою 
чужим дітям.

Євгена завжди охоплювало почуття щирого замилу-
вання своєю дружиною. Він був у захваті від того, як вона 
майстерно володіла мистецтвом бути задоволеною жит-
тям, у якому навіть у дуже складних обставинах робила 
всіх своїх близьких щасливими...
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Дивовижно, але сільська родина також сприйняла 
крок їхнього батьківства цілком приязно і схвально, з 
повним розумінням, і любила цих дітей як рідних. І було 
за що.

...Час у круговерті домашніх справ спливав, мов вода у 
бистрій ріці. Підходила пора Різдвяних свят, а перед тим 
– улюблене всіма – і дітьми, і дорослими – свято Мико-
лая, яке діти зустрічали у своїй новій родині вдруге. 

Зранку вони не могли зрозуміти, звідки в них під по-
душкою взялося стільки цікавих і смачних речей. Мама і 
тато заглядали і під свої подушки, і також витягали звід-
ти різні пакуночки. Потім батьки перенесли дітей на своє 
широке ліжко, усі зручно розсілися на ньому і тісним ро-
динним колом захоплено розглядали дарунки. Одяг при-
міряли, а щось смачненьке разом ласували. 

Правий був Іванко, коли говорив про дівчинку Світ-
ланку, яка в той час ще не була його сестричкою: усе, що 
буле їстівне в її пакуночках, вона розгортала і давала всім 
скуштувати. У неї була вроджена щирість і бажання всіх 
зробити радісними. 

Коли діти трохи підросли, батьки пояснили їм зміст 
цього свята:

– Святий Миколай, коли був маленьким хлопчиком, 
як наш Іванко, був єдиним сином у своїх батьків...

– А дівчинки в них не було?
– Ні, Світланочко, такої хорошої дівчини, як ти, у них 

не було і не могло бути, бо тільки мені і нашому татові 
Бозя подарував таке щастя, як ти.

– Батьки Миколая були дуже заможними, вони дов-
го мріяли про дітей, але дітки в них не народжувались. 
Батьки багато молилися і так просили Бога дати їм дитин-
ку, що в них народився синочок, але це сталося тоді, коли 
вони уже були старшими, як ми з татом. Батьки Миколая 
так і називали свого синочка – «дитям молитви». Вони 
його дуже любили і виховували так, щоб він завжди за-
лишався таким чуйним, яким був із малечку...

– Він був таким добрим і чемним, як наш Іванко?
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– Так, донечко. Він з дитинства був дуже щедрим, 
охоче ділився всім, що мав. А коли підріс і став зовсім до-
рослим, також усім допомагав і всіх захищав: і хворих, і 
здорових, і бідних, і багатих. Миколай був захисником хо-
роших людей, і дорослих, і слухняних маленьких дівчаток 
і хлопчиків. А тепер усі його називають Святий Миколай і 
просять його опіки, коли людям важко. Зрозуміли? Будете 
чемними, і він завжди буде вам допомагати та приносити 
подарунки у святкову ніч і класти їх під ваші подушки....

А тепер вивчімо пісеньку про Миколая:
Ой, хто, хто Миколая любить?
Ой, хто, хто Миколаю служить?
Тому Святий Миколай,
На всякий час помагай, Миколаю...

Вони разом у такому азарті голосно виводили слова 
хвали Миколаю, що невідомо, кому це більше подобалось 
– дітям чи батькам.

Казкова розповідь батьків впливала на них шокуюче. 
Діти сиділи із широко розплющеними очима, мов зачаро-
вані. Кожне наступне свято Миколая очікували з великим 
нетерпінням.

Так тривало довгі роки. Почуття казкового дива не 
щезало...

А тоді, у час їхнього дитинства, місяці рвучко сплива-
ли за роками, і ніби сильний вітер штовхав уперед стрілки 
їхнього родинного годинника.

Минав час, Іванко пішов до школи і був першим учнем 
у класі. Підросла Світланка і також переступила шкіль-
ний поріг, і тут бешкетницядоля пожартувала і принесла 
родині повний сюрприз – Марія завагітніла.

Їй виповнилося сорок років, коли вона несподівано 
подарувала своєму коханому чоловікові двійню: хлопчи-
ка і дівчинку. 

Не раз згадувала Марія слова свого старшого сина Іван-
ка: «Я все вам допоможу, буду вас слухати і любити». Він 
був її правою рукою щодня. Євген працював, забезпечував 
родину... Вдома у нього було четверо дітей. Це – не жарти. 
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Марія вправно закривала домашній тил, але одноосіб-
но обійти і припильнувати всіх їй було не під силу. Ма-
лечу треба було щодня купати, годувати, прати пеленки. 
Іванко допомагав купати двійнят, бавив їх. Коли Марія 
готувала їсти, а діти спали, Іванко бігав у магазин за мо-
локом і хлібом, він був її надійною опорою в усіх дрібни-
цях. Мати покладалась на нього як на дорослого. Світлан-
ка також допомагала, що було в її силах, але вона сама ще 
була дитиною. 

Євген почувався сильним, енергійним багатодітним 
батьком і не міг зрозуміти, за які значні і добрі справи 
доля обдарувала його такою кількістю дітей. Може тому, 
що вони так довго їх просили в Бога...

– Марічко, наші діти – це тільки твоя заслуга.
Вона віджартовувалась:
– Без тебе їх би не було. 
Євген був щасливим, у його домі панував спокій і в 

усіх завжди був гарний настрій. 
Коли діти влягались спати, і в хаті наступала довгоочі-

кувана тиша, Євген і Марія любили піти на кухню почаю-
вати і погомоніти:

Ну, Слава Богу, дітлахи повлягались, можна трохи – 
перепочити.

– Як Іринка і Богданко сьогодні почувалися? Що «ка-
жуть» їхні зуби?

– Та потихеньку вилазять, гризуть усе підряд, а най-
більше їдять свої пальці. Хай би вже ті зуби швидше ви-
лізли, бо мордуються діти...

– Марічко, дивись, як Бог нас любить. Хіба ми мрія-
ли колись про те, що будемо мати стільки дітей! Думаю, 
що наші двійнятка – то подарунок нам із небес за наших 
старших дітей. Напевно, коли Господь хоче зробити жін-
ці комплімент, він дарує їй дочку, а як хоче її захистити, 
то дарує їй сина. А над тобою Всевишній довго і ретельно 
чаклував: спочатку ніжно «поцілував у чоло», при цьому 
впевнено промовляючи, що ти – чудова мама, і подару-
вав тобі старших дітей, а потім надіслав ці два неоцінимі 
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скарби. Не можу натішитися ними. Які ж вони солодкі і 
милі, наші дітлахи!

– Ґеню, це так. Але якби не Іванко, то й не знаю, як би 
я сама давала їм раду?! Я не можу ним натішитись. Та й 
Світланка також, хоча вона ще манюня, але так само до-
помагає мені і на кухні, і так під руками... Коли Іванко у 
школі, вона для мене незамінима. Добре, що діти ходять 
у школу в різні зміни. Він допомагає зранку, а Світлан-
ка – після обіду. А потім, як малеча лягає спати, то вони 
сідають за уроки. Та й вчаться ж самостійно, так, хіба де-
коли щось спитають. Але Світланка більше в Іванка запи-
тує, ніж у мене. Я тішусь, що вони такі близькі між собою, 
мов діти одної крові. Як підростуть, то треба буде з ними 
поговорити і розповісти їм правду, бо все одно колись до-
відаються. У нашій родині ніхто не скаже, а чужі люди?! 
Хто його знає, під яким кутом поінформують. Я більш ніж 
упевнена, що ще й жорстоко все перекрутять...

– Обов’язково треба розповісти, але слід почекати, 
щоб вони помудрішали, бо зараз не хочеться їх травмува-
ти. Вони ще замалі, та й не випадає завчасно позбавляти 
їх почуття щастя, яке діти відчувають із нами. Ти знаєш, 
на самих початках я боявся, що ми з ними не справимо-
ся, будемо нервуватися і відчувати, що це не наші кровні 
діти. А тепер мені здається, ніби ми їх привели у Божий 
світ. Напевно, це тому, що я тебе так люблю! Ну, що лю-
дині треба для повного щастя? Хорошу подружню пару, 
таку, як ти в мене, і дітей чемних. Та ще – здоров’я. От ми 
зранку прокинулись, добре почуваємось, і вже є щасливи-
ми, бо здорові і повні сил. А скільки ж на світі хворих та 
обездолених! Не перелічити! 

– Так, чоловіче, і не кажи. Я дивлюсь новини по теле-
візору, то там війна, то там, аж страшно стає, вже не так 
за себе, як за дітей наших. Щось люди ніяк не поділять у 
цьому світі. Добре, що в нас спокійно, не найкраще, але 
ніхто нікого не вбиває. Я раніше не задумувалась над цим, 
а тепер, коли маю діти, тільки й благаю Бога, щоб був мир 
на Землі. А взагалі, хочу сказати, що нашому поколінню 



47

все ж таки легше жити, ніж нашим батькам і дідам. Ні 
вій ни ми не пережили, ні тих тортур, що вони колись за-
знали, ні голоду... Сьогодні – живи і радій кожній хвили-
ні. Маємо що їсти і пити, був би тільки спокій. Про нашу 
сім’ю я й не говорю. Ти – наш годувальник і господар, я за 
тобою, мов за кам’яним муром, почуваюся задоволеною і 
щасливою дружиною і мамою...

– Моя ти мудрагелечко! А знаєш, коли я почуваюся 
повним щасливцем? Коли вночі ти біля мене, і я відчуваю 
тепло твого тіла і прислухаюсь, як ти солодко спиш і при 
цьому подитячому сопеш своїм кирпатим носиком, а по-
тім із гарним настроєм засинаю і я, бо знаю, що в мене по-
переду ніч блаженства біля тебе, а далі під ранок я проси-
наюся і дивлюся на годинник. О, яке везіння! Я бачу, що 
мені ще рано вставати на роботу і я знову тулюся до твого 
тіла і розумію, яке прекрасне життя, бо можу бути біля 
тебе ще кілька годин або нехай навіть і хвилин. Марічко, 
ти навіть не повіриш, яке блаженство для чоловіка спати 
з коханою жінкою і відчувати її тепло всім тілом і душею, 
і знати, що в кімнаті поруч сплять твої діти. Здорові, гарні 
і розумні. Оце і є моє щастя!

Євген анітрішечки не перебільшував і не соромився 
повторювати дружині слова кохання і вдячночсті за те, 
що вона є біля нього, належить йому і дітям і робить його 
успішним чоловіком, який задоволений своїм життям. 

У відрядженнях він завжди відчував самотність і не-
спокій. Йому не потрібно було перепочивати від родини, 
як любили повторювати його співробітники. Він сумував 
за дитячим сміхом і вечірніми розмовами із дружиною. 
Його товариші не один раз сперечались із ним, що він 
ідеалізує Марію, і коли намагалися взяти на кпини їхні 
родинні стосунки, він не дозволяв цього робити і різко об-
ривав тему розмови. Він цінував Марію понад життя...

Євген виріс у неповній сім’ї і добре знав, як зле, коли 
людина немає справжньої родини. Його мама померла, 
коли він пішов у перший клас. Її раптова смерть була для 
нього важким випробуванням. Дитиною він не міг зрозу-
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міти, як його хороша і добра мама могла померти від того, 
що вона впала. Уже коли подорослішав, то зрозумів, що 
вона померла на п’ятий день після падіння на слизькій 
зимовій вулиці від великої гематоми, яка утворилась у неї 
в голові після сильного удару об лід. На її похороні діти із 
школи, де вона працювала вчителькою, гірко плакали, а 
сусіди скрушно хитали головами:

– Шкода, така порядна і лагідна жінка була. Жах! По-
мерти через таку дурницю... Не втрималась, бо боялась 
розсипати учнівські зошити. Та хай би вони геть пропа-
ли ці папери, а вона залишилася живою. Дуже жаль, так 
швидко згоріла від хвороби. Ніхто ж і зрозуміти нічого не 
встиг. Голова болить! Впала та й впала. Он скільки людей 
носом сніг риють – і нічого. А тут... страшний трафунок!

– Ось у нас по сусідству пияк один живе, так на ньо-
го п’яного висипали цілу машину цегли на будові і лиха 
година його не забрала. На другий день стали розбирати 
цег лу і аж перелякались, коли там побачили цього неробу, 
який ще добре і не прочунявся і живий лишився, сміявся, 
мов дурнуватий, що нічого з ним не сталось, бо його вря-
тувала горілка. А тут... бідна жінка і нещасна дитина...

Тато дуже довго за мамою не побивався і привів собі 
жінку, пізніше там народилась дівчинка і для Євгена міс-
ця в цій родині не стало. Тато працював, а ввечері тішився 
своєю маленькою донечкою і новою дружиною і не бачив, 
або не хотів бачити, тих негараздів, які відбувались у його 
родині протягом дня, коли мачуха гризла хлопця поїдом 
за такі дурниці, що він ледь стримував себе, щоб не запла-
кати. Особливо його зачіпало за живе неоднакове став-
лення до дітей. 

Мала сестричка лізла в його зошити. Коли він її відга-
няв, і вона плакала, то мачуха кидалася на нього ледь не з 
кулаками. Євген хотів втікати з дому на заняття спортом, 
але йому не дозволяли, бо треба було доглядати за малою 
сестричкою, яка в нього не викликала ніяких теплих по-
чуттів. Вона була плаксивою і вередливою, бо відчувала 
батьківську любов і опіку, якої йому, підліткові, не діста-
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валося зовсім. Він не міг дочекатися, коли закінчить вось-
мий клас і піде вчитись у технікум. Та його життя в родині 
стало нестерпним, і він переїхав до бабці швидше, коли 
ще вчився у школі. 

Рідний тато не просив сина залишитися вдома, бо там 
він був нікому не потрібний.

Доброта тата виявилася мілким потічком, який пет-
ляв по нерівній від горя землі і втікав від реалій життя 
власного сина до берегів уявної річки, у глибоких водах 
якої не буде важких споминів про минуле. 

Потічок так довго шукав свій шлях між журбою і щас-
тям, що розгубив свої чисті джерельні води швидше, ніж 
дістався річки. І вона несла свої стрімкі життєдайні води 
до вселенського моря без його частки. Потічок банально 
висох... 

Після закінчення технікуму Євген вчився в інституті. 
Пильнував бабцю до останньої хвилини, і її квартира за-
лишилася йому у спадок.

З татом стосунки не складались, а потім татова нова 
родина поміняла свою квартиру на південні терени і спіл-
кування стало ще рідшим, а потім тато помер, не дочекав-
шись і пенсії.

Коли Євген приїхав до тата і застав його в лікарні, не-
щасного і недоглянутого, немічного, синове серце пере-
вернулося від розпуки, бо в його пам’яті тато завжди був 
високим кремезним велетнем, а тут перед ним лежав за-
журений хворий чоловік, який змалів від болю і розпа-
чу. Останню ніч тато і син провели разом. Тато покаяв-
ся перед Євгеном, просив прощення за свою байдужість 
до сина, який виявився подвійною сиротою при живому 
батькові. Плакали обоє, говорили про життя, родину.

– Сину, вибери собі за дружину таку, якою була твоя 
мама. Вона була ідеальною жінкою. Якби не її раптова 
смерть, наше життя було б зовсім іншим...

Удосвіта тато помер, але Євген був вдячний йому за 
цю ніч, яка повернула синові рідного батька. Він провів 
тата в останню дорогу, але зачинив своє серце до його 
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родини і не підтримував із ними жодних стосунків. Вони 
для нього померли також. Він назавжди викреслив їх із 
своєї пам’яті.

З часом Євген таки обрав собі дружину, подібну на 
свою маму. Марія настільки добре його розуміла, що вга-
дувала, який у нього настрій за звуком замка, як у ньому 
повертається ключ, як він відчиняє двері і кладе свій шкі-
ряний портфель на полицю в коридорі.

– Ґеню, як ти почуваєшся? – поцілунок у щоку і теп
лі обійми. – Роздягайся, я так тебе чекала! – ці теплі  
слова підтримки і розуміння вмить розвіювали поганий 
настрій. 

За довгі роки шлюбного життя Марія зуміла зали-
шити чоловікові певну ступінь свободи і не зв’язала їхні 
подружні стосунки кайданами та ланцюгами, за якими 
ніхто не міг вільно рушитись. Вона цілком довіряла сво-
єму чоловікові і хотіла, щоб їхні стосунки були такими ж 
хвилюючими, як колись давно у молоді літа. Подруги не 
раз піджартовували:

– Як ти можеш йому вірити, коли він тижнями буває 
у відрядженнях і не відомо, де і з ким спить? Може б ти 
зателефонувала йому та перевірила?!

– Дурненькі, та наші тимчасові розлуки тільки піді-
грівають тепло душі і кохання. Я певна в ньому, бо дуже 
люблю його. Крім того, знаю твердо, що подружжю треба 
стояти поруч, але не настільки близько, щоб чути кожен 
подих і рух. Подивіться на величні будинки, які підпира-
ють кремезні  колони. Вони стоять окремо, але віками ви-
тримують всю вагу, яка є над ними. Так і ми, люди, у своїй 
родині. Кожен повинен мати свою ношу і обов’язок: чоло-
вік – свою, жінка – свою. Ми не можемо затіняти одне од-
ного. Так, наприклад, кипарис ніколи не буде рости в тіні 
дуба. Кожен повинен випити свою життєву чашу і з’їсти 
свій кусень хліба, хоча і хлібом і питвом у разі потреби 
слід поділитись із ближнім...

Марія багато читала. Біля її ліжка на тумбочці та під-
лозі завжди лежали книги із закладками із старих по-
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здоровчих листівок, якими вона зазначала, що їй слід 
перечитати. Якою б втомленою не була, вона не засина-
ла, поки не прочиталала хоча б кілька сторінок. Читання 
було її солодкою пігулкою перед сном. 

Марія була розумною і мудрою одночасно. Свій інте-
лект вона іноді приховувала, щоб не образити чоловіка, 
коли він чогось не знав. Уміла показати свої знання, але 
не вип’ячувала це перед чужими людьми. Першою скрип-
кою в її родинному оркестрі завжди був її Євгенко. Чоло-
вік це знав, зауважував і цінував.

Він завжди дивився на Марію закоханими очима і ба-
чив у ній красуню, хоча вона такою і не була, особливо 
тепер, коли повністю присвятила себе своїй великій ро-
дині. Євген був постійний у своїх почуттях і з роками його 
тяга до дружини не зникала. Його в ній збуджувало все, а 
особливо – її грудний, з ніжним низьким придихом голос. 
Вона говорила, майже співала. Він захоплено дивився, як 
емоційно змінюється вираз її обличчя, коли вона щось 
весело розповідала, і тієї ж миті йому хотілося підійти і 
ніжно її обійняти. Він розчулювався, коли від усмішки в 
неї з’являлися звабливі ямочки на щоках, і зауважував, як 
вогнем горять її очі, коли вона щось доводила або спере-
чалась, і все це видавалося йому особливим, бо належало 
їй, його дружині. 

Він давно зрозумів, що жити поруч з такою жінкою 
– фортуна і цінував кожну мить свого подружнього жит-
тя, яке минало у злагоді, без чвар, сімейної колотнечі 
чи непотрібних суперечок. Переживав своє щастя мить 
за миттю, закарбовуючи у своїй пам’яті ці моменти. Не 
запам’ятовував роки, місяці чи дні – лише миттєвості. 

Довгими ночами вдалині від родини прокручував у 
пам’яті визначні події свого життя і розумів, що час – єди-
на цінність, яку не можна повернути, тому треба повно-
цінно жити теперішнім і не втомлюватися говорити своїм 
ближнім найтепліші слова зараз, тут, цієї хвилини. 

Коли він, скучений за своєю родиною, повертався з 
роботи, його батьківські слова «ви мої найкращі, найро-
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зумніші, я вас люблю» були найбільшим дарунком для 
дітей. Не позбавляв дітей цих щасливих миттєвостей... А 
для Марії залишалися солодкі ночі зі словами кохання і 
пестощами, якими він її щедро обдаровував.

– Єдине місце, де потрібно повноцінно жити, – тут. 
Єдиний час, у якому потрібно радісно жити, – тепер, – ці 
слова були його життєвим кредо і робили щасливими всіх 
навколо. 

Марія завжди намагалася слідкувати за своїм вигля-
дом. Але особливо  хотіла подобатися своєму чоловікові, 
коли він повертався додому після довгої відсутності.

День перед тим фарбувала волосся, робила стрижки, 
манікюр і виконувала різні жіночі хитрощі, про які чоло-
вікам і не розповідалось, але які були потрібні, щоб чоло-
вік бачив: його чекали. Маючи чотирьох дітей, зробити це 
було складно. Коли діти були маленькими, до Марії при-
ходили її найближчі подруги, які доглядали дітей, поки 
вона ретельно займалася своєю зовнішностю. Коли діти 
подорослішали, вона із радістю виривалась на волю, і цей 
час підготовки своєї краси проводила вже разом із своїми 
дівчатами.

Та, на щастя, її чоловік бачив у ній не тільки зовнішю 
красу, а й внутрішню, яка для нього була важливішою. 
За своє життя він не раз із задоволенням і назавжди роз-
минувся із жінками ідеальної зовнішності, від яких віяло 
таким холодом і зверхністю, що за хвилину в нього про-
падало усяке бажання з ними спілкуватись.

Він добре знав, що одяг може заховати недоліки тілес-
ної краси або, навпаки, виставити на велелюдний огляд 
цю красу у вигідному світлі. Але ніякий, навіть найвишу-
каніший одяг не сховає потворність душі. 

Краса не гарантує особистого щастя, і це справедли-
во. У цьому – своя житейська мудрість і чудовий Божий 
промисел, бо на світі є вродливі люди і не дуже, а щастя і 
кохання хочеться всім незалежно від їхнього вигляду.

Його Марія була для нього найгарнішою і наймилі-
шою. Він кохав її понад життя... 
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Поки діти були маленькі, їздити в село до батьків було 
задалеко, і Євген за кілька років побудував невелику ха-
тинку на дачній ділянці, де вони пропадали в теплу пору 
року, втікаючи від запаху асфальту і міського глуму в 
тишу густого саду. 

Їхні сусіди – молоді люди, які приїздили на дачу зі 
своїми дітьми на вихідні. Спочатку Марія сприймала їх як 
добрих приятелів і приємних людей. Сусідські діти бави-
лися разом із їхніми, і Марія мала час приготувати щось 
смачненьке, не хвилюючись, що діти не доглянуті. 

Вечорами сусіди збиралися до спільного вогнища або 
столу. Але що далі просувались їхні товариські стосунки, то 
більше Марія бачила всі недоліки, які спочатку й не роз-
гледіла в них. Сусіди словесно точили одне одного, як ша-
шіль дерево, і це був нормальний стан їхнього родинного 
спілкування. Марійка ледь зносила їхні суперечки, які для 
її спокійного характеру були вбивчими і незрозумілими. 
Часом після такої гостини в неї геть псувався настрій: 

– Не звертай уваги, вони собі посперечаються та й по-
миряться, – заспокоював її Євген...

– Я не можу з байдужим поглядом дивитися на ці су-
тички, які виникають ні з сього ні з того, боюся в бесіді 
зачепити будьяку тему, бо вона все одно закінчиться пе-
ремовкою. У них як у пісні:

Скрипка би не грала,
Якби не той смичок,
Чоловік би жінку не бив,
Як би не язичок.

Чоловік би жінку не бив
Ні колом, ні буком,
Якби жінка говорила
До нього не з «фуком»...

Сусідка була втіленням депресивності і ниття, через які 
проглядалися глибоко приховані, але з часом усе більше 
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виразні силуети елементарних заздрощів іншим людям. 
У неї не було ніякої веселої теми для розмови – тільки про 
гроші, підлих співробітників, поганих людей, які її скрізь 
оточували. Весь час на когось нарікала або звинувачувала 
в цілковитих дурницях. Марія потерпала від того, що гу-
бить час із ними на пусті балачки, які не мала сміливості 
різко обірвати: 

– А наші сусіди зліва побудували величезну хату, ото 
грошей вклали туди! І де тільки люди гроші беруть? Ма-
буть, крадуть! 

– Та які ж вони злодії!? – Марія намагалася делікатно 
апелювати до сусідки. – Вони довгі роки були за кордоном 
та й заробили. Ви ж знаєте, що зараз складна ситуація і по-
ловина українців проживає у стресі, а решта живуть в Іта-
лії, Іспанії, Португалії. Хто пройшов такий самий шлях, 
добре знає, які важкі заробітчанські гроші! Не збирали ж 
вони долари під деревами, як листя опале. Наробилися та 
й побудувалися. Це ж чудово, що наші люди будуть краще 
жити. Не проциндрили ж бездарно зароблене...

– А знаєте, скільки їхня будова дає тіні на нашій сторо-
ні? Там нічого не росте – усе пропадає.

– Так зробіть там альтанку, улітку буде приємно по-
сидіти – не так спекотно...

– А інші – на другому боці, трохи вище від вас, вирили 
глибоченну криницю і тепер усі підземні води пішли на 
їхню ділянку. Ви уявляєте, вода буде тільки в них! А ми 
що будемо робити?

– Так у нас же вода з артезіанської средловини і нічого 
спільного не має з їхньою криницею...

– Ви чули цієї ночі? До півночі вони співали. У них 
двері від гостей не зачиняються, пиячать і співають без 
перестану... 

– Люди, та добре, що вони мають багато друзів, що 
їхнього товариства хтось потребує. А скільки ж навколо 
таких, що побудують фортеці і закриваються в них та жи-
вуть, мов щурі, злі і недобрі, і ніхто до них не приходить і 
сидять вони, нікому непотрібні і нецікаві. Вони й двері у 
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своїх хоромах відчиняють оглядаючись, чи ніхто не стоїть 
поблизу, щоб швидко, мов ящірка, прослизнути за свою 
хвіртку та миттєво зачинити її за собою, щоб ніхто до них 
не прийшов. А як хтось і забреде в якійсь справі, то ці 
«милі люди» потай заглядають крізь фіранку на вікні чи 
відчиняти двері. У крайній потребі таки відчиняють, але 
найчастіше так і говорять через зачинену хвіртку або пліт. 
Напевно, моторошно жити постійно оглядаючись, щоб 
ніхто ненароком не побачив, що ж у них там є. Нещасні 
люди, їм можна тільки поспівчувати. Від них не тільки 
співу, сміху живого і щирого не почуєш. А ви говорите за 
наших сусідів! Та за них слід тільки щиро порадіти...

Марія часом сперечалась із сусідкою, а інколи мовча-
ла, і та далі говорила про пусті речі, які тільки забирали 
час і несли один негатив. Сусідка знову й знову безжаліс-
но розпорошувала свою енергію на дрібниці, які того не 
вартували, а своє незадоволення життям перекладала на 
плечі співбесідників. 

Чоловік сусідки був ні пава, ні ґава, одне слово – ні-
який. Час від часу танцював під дудку дружини, але зде-
більшого сперечався і намагався їй заперечувати, і між 
ними виникали сварки, бо витримати її було несила ні-
кому:

– Ох, як ти мене замучила своїм вічним бурчанням, 
хай йому цур!

Жінка незадоволено замовкала, мовби води в рот на-
брала, а потім знову починала своєї. Тоді її чоловік не 
стримувався і говорив:

– Знаєш, ще мій дідо покійний говорив: із жінкою спе-
речатись, що свиню стригти – шерсті мало, а крику бага-
то. Тебе не переспориш...

– Дуже ти мудрий став зараз, а колись, як бігав за 
мною і просив, щоб вийшла за тебе заміж.

– Тоді я не знав, що Бог часто виконує наші бажання, 
аби нас покарати! 

Можливо, Марія була занадто м’якою і вроджена делі-
катність стримувала її, щоб не післати сусідів під три чор-
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ти. Тому на правах старшої заспокоювала сусідку, коли та 
виходила за розумні межі:

– Ну чого ви весь час ведете негативну розмову? Кому 
від цього радість? Ні вам, ні нам! Люди мудро говорять, 
що на таку бесіду шкода язика стирати. Ви дозволяєте 
сумним думкам та емоціям заволодіти своїм життям, від 
того постійно маєте мінорний настрій, який тепер пере-
кладаєте й на нас. Я вас благаю: припиніть жалітись на 
усе і вся! Ті люди і події, про які ви постійно говорите, до 
вас не мають ніякого стосунку. Хай вони живуть своїм 
життям, а ви – своїм. А постійна критика інших людей, 
які, на ваш погляд, не такі, як ви, узагалі не вкладається в 
ніякі рамки. Та люди, як олівці для малювання, усі різні, 
як зовнішньо, так і внутрішньо... Вони не можуть бути та-
кими, як вам хочеться... Це просто не природно...

Після таких бесід, які можна було прирівняти до пси-
хотерапевтичних сеансів, Марія була геть виснаженою:

– Ґєню, от дивися, вона ж вродлива жінка, та й не дур-
на, мені кортіло з нею поспілкуватись, бо їх давно не було. 
Я й скучила за нею. І чекала цього вечора. Наївна, споді-
валась, що може, її не занесе вітром у «степ інтриг та нарі-
кань». А все вийшло так, як завжди! Жаль, ну нічогісінько 
нам не заважає, щоб розслабитись і спокійно поговорити, 
але моєї витримки вистачає на перші десять хвилин на-
шого спілкування. Далі мене просто перемикає і цілком 
пропадає настрій. Я не можу чути, що їй усе не в радість! 
Може, я так гостро сприймаю її «чорні» бесіди, бо значно 
старша від неї і більше бачила й пережила в цьому житті? 
Не знаю!!!

– Ні, кохана, різниця у віці не є такою страшною, як 
різниця в розумі і сприйнятті навколишнього світу. Від 
нашої сусідки віє погано прихованою заздрістю, через те 
вона завжди негативна і незадоволена... Я її порівнюю із  
поганим деревом, у яке восени хочеться встромити соки-
ру, але іншої хвилини всетаки надієшся, що, може, в того 
дерева у мовчазному серці землі переплетені в одне ціле 
родючі і безплодні коріння і ті живі розгалуження все ж 
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таки переважать і дерево весною пишно зацвіте, а восени 
щедро зародить смачними плодами...

– Не знаю, щось мені не дуже віриться в таке чудо... 
– Марічко, от ти людинасвято. Біля тебе хочеться 

бути, бо ти світла і радісна, і навіть коли кепсько на душі, 
то біля тебе легше пережити всі труднощі.

Діти вже спали, а вони все говорили і ділилися вра-
женнями про прожитий день. Марія любила цей час, 
коли вони залишалися наодинці. Тоді чоловік говорив їй 
приємні для неї слова, обнімав її, цілувався і любився із 
нею, чуттєво і ніжно, майже так, як колись давно, коли 
вони кохалися вперше.

Вони побрались, коли Марія була студенткою. Пізні-
ше неодноразово вона була свідком жіночих сповідей про 
любовний досвід серед своїх одногрупниць. Марія не ді-
лилась ні з ким про свої враження і почуття від пережитої 
першої шлюбної ночі, але те, що її чоловік був найкращим 
і найделікатнішим, могла б у цьому заприсягтись.

Євген був прикладом того, як чоловік повинен із дів
чини зробити жінку і вберегти її від сорому, разом пере-
живши цей хвилюючий перший момент злиття. У них все 
відбулося миттєво і майже безболісно, а далі наступив 
момент розуміння важливості цього кроку, бо за цією 
обов’язковою межею дівоцького сорому лежали дні, міся-
ці, роки щастя, взаємного задоволення і кохання: вірного, 
пристрасного і безмежного, як і саме майбутнє життя. 

– Ти для мене мов чудодійний еліксир, біля тебе хо-
четься співати. Ти думаєш, чого я завжди так поспішаю 
додому, а в машині їду і мургичу собі під ніс?

– Не знаю, – засміялась Марійка, – напевно, ти трішки 
перебільшуєш, але мене дуже тішить, що ти не втомився 
говорити мені слова любові. Я й справді намагаюся тебе 
зрозуміти і розрадити, не клювати по дурницях. Але на 
все це є одне єдине пояснення – я тебе кохаю! 

Марійка притулилась до чоловіка, поклала голову 
йому на плече. Він її ніжно обняв і поцілував у чоло, бо не 
хотів, щоб вона змінила зручну для неї позу. Жінка піді-
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бгала під себе ноги, скрутилась калачиком й була такою 
беззахистною і дитячою, що Євгенові хотілось її ще біль-
ше приголубити і пожаліти, бо знав, що за день вона про-
бігла не одну марафонську дистанцію, виконуючи безко-
нечну домашню роботу.

А тепер уже Марійка почала вихваляти чоловіка, і це 
в неї був зворотний вибух емоцій, який вона не могла і 
не хотіла стримувати, бо добре знала, що слова любові і 
вдячності гріють душу близької людини, окриляють її і 
надихають на нові злети і роблять її ще щасливішою, бо 
життя таке коротке і треба встигнути показати коханим 
свою любов:

– Ґєню, а діти як тебе люблять! За день сотні разів у 
мене спитають: «А коли татко буде вдома?»

– Якби міг, то прихилив би вам до ніг місяць і сонце. Я 
хочу, щоб ви ні в чому не мали нужди...

Таких теплих родинних бесід між ними було безліч.
...І далі роки злітали за роками. Діти підростали, одна 

пора року звично змінювала іншу.
На літо батьки зазвичай вивозили дітей на дачу і тут, 

на природі, вони грались, насолоджувалися фруктами і 
ягодами.

Марія любила приїздити сюди. Із задоволенням 
порпалась на грядках, готувала їсти і єдине, що її час від 
часу втомлювало, – депресивні сусіди, які приїздили на 
дачу на вихідні. Але й цього часу вистачало, щоб зіпсу-
вати настрій... 

А згодом сталась прикра пригода, яка вмить обірвала 
це неприємне спілкування. Між сусідами пробігла нахаб-
на чорна кішка, яка поставила жирну крапку в їхніх від-
носинах. Вилізли «на гору» такі факти, які не могли зали-
шити їх не тільки друзями, а й просто приятелями...

Коли Марія і Євген брали дітей із притулку, Світлана 
була малесенькою, їй було лише два рочки, а Іванко мав 
неповні п’ять років. Діти жили в родині, тому й не було 
розмов про притулок при дітях. Дівчинка нічого не знала 
про дитячий будинок. Пам’ять хлопчика зберігала закар-
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бований рубець від притулку, але за два роки до школи 
він так увійшов у родинне русло, що ніхто б і сказати не 
міг, що дитина щось пам’ятає про своє минуле. Напевно, 
організм людини запрограмовано на відторгнення від 
себе поганих згадок?

Як земля виштовхує зі свого лона чужорідне тіло, так і 
людина, поза її волею, виносить нагору скалку, яка колись 
боляче вколола, а потім причаїлась у тілі і чекала, поки не 
розпухне те місце і не викине той біль на поверхню. Так 
і дитяча пам’ять заховала у своїх численних лабіринтах 
згадки про нещасливе раннє дитинство, на зміну якому 
прийшло приємне сьогодення в чудовій сім’ї в оточенні 
добрих і люблячих батьків.

Але несподівано настав момент, коли діти дізнали-
ся про своє походження і були глибоко травмовані цією 
жорстокою правдою, яку довели їм у зовсім не відповід-
ний час «милі і щирі люди» – сусіди по дачі. 

...На початках дачного спілкування сусідка запитала 
Марію, чому всі діти не подібні одне на одного, і чому така 
велика вікова різниця між ними.

І Марія, не криючись, під грифом «секретно», щиро 
розповіла свою історію, хоча сама не любила заглядати в 
чужі родинні горшки і ламати голову над тим, що відбува-
ється у сім’ях свох подруг. Частіше слухала те, що вони їй 
розповідали, і радила їм, як вони того потребували. Інтуї
тивно відчувала, коли її подругам хотілося більше розпо-
вісти, ніж почути. А в цій ситуації вона відкрила своє сер-
це в надії на зустріч із порядною людиною. 

Бесіда жінок минала за чашкою кави у дружній при-
ятельській атмосфері. Марія і не сподівалась, що колись, 
через довгі роки, її відвертість зробить боляче їхнім ді-
тям:

– Ми домовилися з Євгеном: коли Іванкові буде шіст-
надцять років, а Світланці – тринадцять, то розповімо 
правду про їхнє дитинство, бо вони все одно її довідають-
ся. Але ми хочемо зробити це особисто, коли вони трохи 
подорослішають.
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І от тепер, коли діти Марії були на дачі, сусідські діти 
назвали їх «байстрюками з дитячого будинку». Мабуть, 
так називала сусідка дітей Марії у своєму родинному колі.

Марія довго не могла прийти до тями, коли її улюбле-
ний синок, якого вона називала тільки Іванко, прибіг у 
хату плачучи, а за ним залетіла заплакана Світланка, а за 
нею придибали Іринка і Богданко, яким уже було по чо-
тири роки, і вони також голосно рюмсали, бо плакали їхні 
улюблені братчик і сестричка.

– Діти, що трапилось? – перелякано спитала вона.
– Мамо, скажіть, а це правда, що ви з татом узяли нас із 

Світланою з дитячого будинку і що ми не ваші рідні діти?
– Діти, ви всі мої діти, і я за вас своє серце віддам, як 

треба буде, – вона обняла Іванка і Світлану, а малі тули-
лися між старших дітей у ногах і не знали, що діється в 
хаті і чому старші плачуть.

– Іванку, ти пам’ятаєш, як ви зі Світланкою були мен-
шими і в нас не було наших малявок, двійнят, ми з татом 
щось вам розповідали і радились, де ми підемо і що бу-
демо робити. І нам тоді було дуже добре і радісно разом? 
Зробімо і сьогодні так. Приїде наш татко з роботи, щось 
нам смачненьке привезе, а ми тим часом приготуємо ве-
черю. А потім покладемо спати наших малюків і проведе-
мо дорослу нараду і про все поговоримо. Добре?

Поки Марія готувала вечерю, уся знервувалась. Вона 
не могла усвідомити, з якою метою сусідка розповіла її 
таємницю своїм малолітнім дітям. Не вкладалося в голо-
ві, як можна бути такою підступною і жорстокою! Марія, 
ледь стримуючи сльози, мовчки вела сама зі собою бе-
сіду, раз за разом подумки звертаючись до сусідки: «Як 
ти могла так боляче зранити дітей, які виростали в тебе 
на очах? Ти ж сама мама! А як колись хтось так жорстоко 
образить твоїх дітей? Як ти це переживеш? Чи тобі буде 
кривдно за них?»

Картала себе за свою відвертість із сусідкою, яка ко-
лись втерлась до неї в довіру. Ні жива, ні мертва чекала 
чоловіка, щоб розповісти йому про «добрих друзів», які 
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живуть неподалік і з якими вони стільки років підряд 
проводили час на дачі, та й удома в них вони бували на 
різних гостинах не один раз.

Марія не могла зосередитись на страві, яку готувала, бо 
чекала вечірньої бесіди з дітьми, а потім у неї виникло дике 
бажання – піти до сусідки і набити їй пику. Та вона подума-
ла, що з’ясує з нею стосунки інтелігентно, спочатку скаже 
їй все, що про неї думає, а потім розірве дружні нитки, як 
липку паутину, що обплутувала її стільки років.

Після вечері схвильовані діти сіли до столу. Марія за-
стелила чисту скатертину – не любила, щоб стіл був не на-
критий.

– Діти, я налию нам по горнятку смачного чаю, так 
нам легше буде говорити. Правда, татку?

Євген узяв початок бесіди на себе:
– Діти, кожна людина повинна знати правду про своє 

народження, так і ви. Ми з мамою планували вам розпо-
вісти її, коли ви трішки подорослішаєте. Думали, коли 
Іванко отримуватиме паспорт і Світланка матиме тоді 
тринадцять років, уже буде зовсім дорослою дівчинкою. 
Але вже як так сталось, то ми вам усе розповімо зараз, бо 
нам з мамою немає чого соромитись.

Сину, тобі зараз тринадцять, Світланці десять років. 
Діти, скажіть нам правду, чи ви хоч один раз відчули, 
що ми до вас несправедливі і що любимо вас, не так як 
рідних?

– Ні, татку, але нам образливо, що вони нам збре-
хали...

– Ні, сину, вони вас не обманювали. Ми з мамою довго 
не мали своїх дітей і взяли вас обох із дитячого притулку. 
Світланина мама померла, коли її народжувала, про тата 
нам нічого не відомо, а бабця її була живою, але не хотіла 
виховувати дівчинку, тому ми її взяли собі, але нарадив 
нам узяти Світланку ти. А тебе ми всиновили, бо ти пла-
кав і хотів, щоб ми тебе забрали з будинку. Повір, ми про 
це ніколи не пошкодували, і були щасливі з вами, любили 
і пильнували вас, як своїх рідних дітей. Іванку, твої бать-
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ки були живі, коли вони тебе віддали в дитячий будинок. 
Ми думали, коли ви підростете, то спробуємо знайти ва-
ших близьких, які вас покинули, але не для того, щоб вас 
віддати, а для того, щоб вони пошкодували, що загубили 
своє щастя і віддали його нам, бо ви – наше життя і наша 
найбільша втіха.

Діти трохи поплакали від такої несподіваної і болючої 
правди, заспокоїлись, бо у тринадцять і десять років на-
вколишній світ сприймається зовсім інакше, ніж у сорок 
п’ять чи п’ятдесят два.

Бесідували довго, але, врештірешт, і Світлана, та й 
Іванко весело засміялися і пішли спати, перед тим міцно 
цілуючи своїх рідних – нерідних батьків. Можливо тому, 
що дітей було двоє, і опинились в однаковій ситуації ра-
зом, вони перенесли цю страшну новину болісно, але не 
трагічно.

– Що довше живу, усе більше переконуюсь у тому, що 
життя людини – постійна боротьба із чиєюсь підлістю і 
підступністю. Ну от скажи, навіщо їй було кидати такий 
гострий камінь у наших дітей? Ну що їй шкода, що не-
рідні діти ростуть щасливими поруч із рідними? – Марія 
крізь сльози образи питала в чоловіка.

– Марійцю, ну що тут можна сказати?! Це як у диле-
мі: який вирок присудити тому, хто можливо і чесний по
плоті, але погань і злодій по духу. Вона ж не збрехала! Але 
чи потрібна була її правда нашим дітям? Оце питання за-
лишається без відповіді...

За вікном уже була темна ніч, а вони все говорили про 
своїх дітей...

– Ну як вона так могла? Я ніколи не принижувала чу-
жих дітей, а своїх тим більше, і нікому і ніколи не дозволю 
це робити! Вони мої, хоча я їх і не народила, але я їх ви-
ховала. У моєму житті найважливіша зустріч, за яку я без-
межно вдячна Богу, – це наша зустріч із ними в дитячому 
будинку. Я не знаю, якими людьми вони виростуть, бо ми 
ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині. 
Але я люблю їх і буду любити як своїх власних дітей, не 
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зроблю кривди цим дітям, бо не хочу, щоб робили боляче 
дітям, народженим мною. І не тільки з цієї причини...

Євген ніжно гладив дружину по голові і давав їй вигово-
ритись. При дітях вона була витриманою, спокійною і на-
віть веселою, хотіла, щоб вони заспокоїлись і пішли спати 
із гарним настроєм, а тепер у ліжку на плечі свого чоловіка 
вона могла дозволити собі і розслабитись і поплакати:

– Знаєш, може тому, що в нас довго не було власних 
дітей, я так гостро відчуваю ту несправедливість, яку до-
рослі переносять на своїх дітей. Ставляться до них, як ти-
рани. Весь час воюють із дітьми, щоб показати свою владу 
і зверхність над ними. Я розумію, що дитина повинна зна-
ти своє місце, але все це треба робити із розумом і тактом. 
Це не тільки плід твоєї плоті і крові, а й та дорогоцінна 
чаша, яку саме життя дало тобі на збереження і розвиток. 
Оце не раз дивлюсь на наших людей, як вони ставляться 
до своїх рідних дітей, і мені стає боляче за них. Вони ніби 
не розуміють, що життя таке швидкоплинне: та люби і 
пести свою дитину, яку тобі Бог дав, любу – неталановиту, 
невезучу, негарну. Спілкуйся з нею і радій тому, що поки 
дитина з тобою, той час є вашим спільним святом жит-
тя. Цінуй ті хвилини, бо вони стікають невпинно... Або ще 
гірше: батьки перекладають на дитину всі свої негаразди 
й образи, а потім на старості літ плачуться на свій гіркий 
хліб. А немає чого страждати і плакати, бо в житті все 
дуже просто: що посієш, те й виросте. А скільки докорів? 
Я тебе народила і виховала, а ти така невдячна!!! І пішло 
й поїхало... Не вимагай від дитини плати за все, що ти для 
неї зробила. Так, ти дала їй життя, це правда. Але як вона 
може віддячити тобі за це? Вона дасть життя другому, той 
– третьому, це і є незворотний закон людської вдячності. 
Інакшого бути не може. Це закон природи....

Наступного дня сусідка покликала через паркан Ма-
рію, хотіла щось їй розповісти, але їй це не вдалось. Марія 
з вечора набрала духу:

– Мені шкода витрачати свій час на пусті балачки про 
всіх, хто тут живе чи жив, чи буде жити... І я не поважаю 
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тих людей, які при своїх дітях обговорюють когось і ви-
носять на суд те, що говорилось для дорослих і розповіда-
лось у дружній атмосфері як близьким людям. Вважайте, 
що у вас немає сусідів і друзів, бо ви не надаєтесь на щирі 
стосунки, вас цікавить зовсім інше.

У Марії мов би відкрилася «скринька Пандори», і вона 
вихлюпнула своїй сусідці усе, що вона про неї думає.

– Вибачте, вибачте... – плела спантеличена сусідка.
– Я вам вибачаю, та моє прощення не змінює нашого 

минулого, але назавжди звільняє нас від спільного май-
бутнього... Ви бридка особа, і якби ви не намагались, ви 
не зможете сховати потворство душі, розбивши своє дзер-
кало. Так, ви не будете бачити свого відображення, але ж 
інші будуть вас бачити. І ваш чоловік, який під видом ми-
лосердя і доброти постійно заплющує очі на ваші гріхи, 
злобу та заздрість, він так само бачить себе почварою в 
цьому зеркалі і, напевно ж, страждає від цього, бо не має 
сил вас переробити і є спільником у вашій підлості. Мені 
вас дуже школа, бо ви живете неправильно. Вас можна 
порівняти із кульгавим, який ненавидить танцюристів, 
або з глухим, який ненавидить співаків. Але як ви не на-
магались, ви не змогли нам зашкодити, у вас нічого не ви-
йшло, наші діти все зрозуміли і заспокоїлись. Ви можете 
заглушити усі звуки, які є навколо вас, але чи ви зможете 
завадити співати солов’ю? 

Євген був у хаті і чув цю розмову. Був здивований і за-
скочений сміливістю дружини. Він також хотів поставити 
крапку на сусідських стосунках, від яких вони вже втоми-
лись, але не було слушного моменту це зробити. І от тепер 
Марія викреслила сусідів із кола своїх приятелів, бо вони 
виявилися непорядними людьми.

Відтоді вони все рідше їздили на дачу...
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ЧАСТиНА ТРЕТЯ

Подорож у минуле

Ніщо безслідно не зникає,
Лишає у душі свій слід,
І пам’ять в серці залишає
На день, на рік, на сотні літ.

Ніщо безслідно не зникає,
В усьому є мета і сенс.
І раптом серце завмирає, 
Коли пригадує усе:

І зустріч ту, і ту розмову,
І незбагненні відчуття...
Тебе зустріти хочу знову, 
З тобою йти через життя.

Ніщо безслідно не зникає,
Все залишається в душі,
І серце вже не відпускає
Твій образ з пам’яті й віршів. 

Людмила Пуляєва
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...Спливло кілька літ, і старший син Іванко став успіш-
ним студентом університету, він був швидкий на розум і 
вчився із задоволенням.

Серед одногрупників виділявся емоційністю і все, що 
відбувалося навколо, сприймав у повній почуттєвій гамі, 
мов якесь диво. Своєю життєрадісністю і вродою завжди 
кидався в очі і привертав до себе увагу, особливо у дівчат. 
Він, чорнявий красень, зачаровував їх своїм романтиз-
мом, у звичних житейських ситуаціях вишукував якийсь 
казковооптимістичний підтекст, щось собі надумував, 
писав гарні нариси і вірші. Був вроджений журналіст. 
Мати мріяла, щоб він став письменником...

Поряд з тим, він був непрактичний і довірливий та ви-
тав у небесах. Родинне виховання залишило на ньому від-
чутний відбиток, він виріс у люблячій правдивій атмосфе-
рі, а таким людям складно жити у світі, повному підлості 
і неправди. Чужі проблеми він зазвичай брав близько до 
серця і пропускав їх через свою душу, чи потрібно, чи ні, 
але інакше він робити і не міг, бо це була його сутність.

Коли ж підріс їхній кровний син Богдан, з’ясувалося, 
що в нього цілком протилежний характер і він виявився 
великим скептиком. До всього ставився критично і не-
довірливо, виявляв бажання все досліджувати і вивчати, 
вимагаючи ясності визначень і логічної узгодженності в 
усьому. У нього все мало бути розкладено в чіткому по-
рядку по поличках та відповідних місцях. 

На відміну від Івана, романтика і добряка, навколиш-
ній світ в очах Богдана був позбавлений казковості і ча-
рівності. Він жив так, ніби ніяких чудес у світі не буває і 
бути не може, був реалістом до останньої своєї клітинки, 
справжній дослідник. Хоча, коли подорослішав, його по-
гляди багато в чому помінялись. Його улюбленими пред-
метами були біологія, хімія і фізика.

Якось розповідав старшому братові:
– Мене дивує ботанічний факт – насінина, з якої ви-

ростає, наприклад, береза. Вetula, як звати її полатині, 
починається із зернини, не більшої ніж слід кінчика гол-
ки на папері. Спробуй вгадати в тій піщині могутнє де-
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рево. Або інше: маленька насінина маку, з якої виростає 
високий потужний стержень з великою і гарною квіткою. 
У результаті визріває маківка, яка дає життя сотням ма-
леньких насінин, які також будуть мати такий же непере-
борний потяг до життя... Незбагненний і чудовий світ...

Після школи він вступив у медичне училище, а потім 
до медичного інституту, де його погляди і світогляд змі-
нилися ще кардинальніше, бо те, що він вивчав, – саме 
зародження людини і її існування, і було незрозумілим 
дивом, яке людині важко осягнути.

Ірина, на відміну від братаблизнюка, була більше подіб
на до Івана, який не був їй рідним по крові. Була таким же 
романтиком, з дитинства любила музику і танці, а коли подо-
рослішала, у ній проснулись ще й поетичні здібності, і стар-
ший брат не міг нею натішитись, бо на той час він уже працю-
вав на телебаченні і був відомим у колі журналістів. Ірина мов 
би була його рідною сестрою, якою насправді і не була...

Старші діти не займались ні в яких гуртках, бо коли 
вчились у молодших класах школи, їм на руки несподіва-
но впали близнюки. Без допомоги старших дітей мамі не 
обійтись, тато пропадав у відрядженнях, бо ті мости, що 
він проектував і будував, були по цілій країні.

Молодші, брат і сестра, виховувались уже в інакших 
умовах, можливо, трохи легших, ніж старші діти, бо на 
час їх зростання змінилась сама країна. У час їхнього на-
родження в дитячих магазинах уже можна було купити 
елементарний дитячий одяг і повсякденні продукти, які 
вільно лежали у вітринах магазинів. Були б тільки гроші! 

Коли Іванко і Світланка були маленькими, деякі про-
дукти продавали за картками і купонами, а за іншими 
стояли довжелезні черги і, щоб купити більше масла або 
ковбаси, Марія мусила тягти із собою в магазин двох своїх 
дітей, часом у дощ і в холод, бо в одні руки давали по двіс-
ті грамів масла, а так, на трьох, виходило значно більше:

– Ну, слава Богу, тепер вистачить нам продуктів на 
кілька днів, якраз тато повернеться із відрядження, а ми 
гідно зустрінемо його. Маємо і ковбаску, і масло та ще й зі 
села тато має передачу від бабці забрати. Ура! Живемо!
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Близнюки, які народилися значно пізніше від тих 
скрутних часів, коли підросли, ніяк не могли зрозуміти: 
«Як можна жити, коли в холодильнику немає ні ковбас-
ки, ні смачних солодких сирків, ні сгущеного молока, ні 
інших смакот, які мама випікала і виварювала для них 
тепер?»

Коли всі діти підросли, мати не раз розповідала їм про 
складне життя, яке було колись. Хоча тато і заробляв не-
погані гроші, порівняно із чоловіками її подруг, але на 
них було важко купити те, чого фізично не було на при-
лавках магазинів. Усі вишукували якісь знайомства в ма-
газинах, тоді це називали незрозумілим словом «блат». 
Щось смачне, корисне і дефіцитне купували «поблату». 

Особливо Марія мордувалась із дитячим одягом: як 
у продажу з’являлися колготи або сорочечки чи костюм-
чики, то за ними треба було вистояти довжелезну чергу, 
що не раз не вдавалось. Тоді мати виходила із становища 
таким чином, як безліч жінок на той час. Штанятка, суко-
ночки вона шила на машинці, а різні шапочки, светерки 
та рейтузи – в’язала. Це рукоділля тривало довго, аж поки 
не відкрилась «залізна завіса», і люди не почали вільно 
їздити за кордон за різним товаром та одягом.

От тоді наступили кращі часи, і швейна машинка 
здебільшого стояла закритою і весело торохтіла лише в 
особливих випадках, коли за маминими вправними ру-
ками на підлогу спадали гарні тюлі або штори, які вона 
залюбки підшивала, щоб зробити свою оселю ошатною 
і затишною.

Марія весь час робила ревізію у своїх шафах і з радіс-
тю віддавала в село всі речі, які відслужили свій термін, 
діти повиростали і їхній одяг залюбки носила її сільська 
родина.

Пізніше, коли діти стали на свої ноги, старші працю-
вали, а молодші вчились, Марія ще з більшою охотою до-
помагала сільським дітям і сиротам, але цим вже більше 
займалися діти. Іван робив телерепортажі з дитячих бу-
динків та інтернатів і опікувався ними:
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– Є люди, які мають величезні статки і маєтки, але 
дають зовсім мізерні гроші тим бідацям, та й це роблять 
більше з потаємним бажанням, щоб прославитись. Я бачу 
їхні настрої і від цього ті дарунки мені огидні, але все одно 
збираю ці кошти, хай потроху «з багатого по нитці, а бід-
ному сорочка».

– Сину, добре, що ти це робиш. Я пам’ятаю, як ми з 
татом прийшли за вами в дитячий будинок, у мене сер-
це кров’ю обливалось, як бачила тих діточок у запраних 
одежинах. Це зараз уже є сиротинці, куди одяг із закор-
дону привозять, бо ті далекі люди мають можливість до-
помогти нам. Це велика справа! Добре давати, коли в тебе 
просять, але ще краще давати без прохання, передбачаю-
чи, що в цьому є нагальна необхідність. Не кожен же сміє 
щось просити в чужих людей, а тим більше діти. Я пиша-
юся тобою, Іванку. Бо все, що в нас у всіх тепер є, колись 
буде комусь віддано. Тому краще віддати це зараз, щоб 
час дарування був нашим, а не часом наших нащадків. 

Ще до одруження сина Марія з чоловіком була частою 
гостею на місцевому телебаченні, де у прямому ефірі про-
водили різні телемарафони і збирали кошти для дитячих 
сиротинців.

Не зважаючи на протилежність характерів і віко-
ву різницю, діти між собою любились. Іванко і Світлана 
вибавили молодших дітей і постійно ними опікувались. 
Коли близнюки підросли, батьки розповіли їм, що вони 
народжені мамою, а старші діти, Іван і Світлана, – з ди-
тячого будинку. Але різниця їхнього походження ніяк не 
впливала на стосунки між дітьми і батьками.

Роки спливали за роками... Марія була щасливою ма-
мою. На роботу вона більше не повернулась і в цьому не 
було нічого дивного, бо виростити і вивчити чотирьох дітей 
– було не легко. Вона неприховано гонорувалася  дітьми і 
чоловіком і не могла натішитися своїм родинним життям.

...Близькі подруги радили їй: 
– Будь щасливою, але зайвий раз не демонструй цього 

перед навколишніми, бо світ наповнений заздрісниками. 
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Ти – як розгорнута книга: бери читай кожну сторінку і ді-
знаєшся про все, що в тебе на душі, в родині. Будь трохи 
скритішою і хитрішою...

Але ці поради були не для неї. 
І наступив час, що її мовби хто врік, от тоді Марія зро-

зуміла, що у повчаннях подруг був сенс. Раз за разом із 
нею ставались якісь прикрі пригоди та переслідували різні 
дріб’язкові неприємності, а потім сталася справжня біда.

...До цих Різдвяних свят Марія готувалась особливо 
ретельно. На гостину мали приїхати її родичі з села та 
Іванко зі своєю нареченою, з якою він уже кілька років 
жив окремо, знімав невеличку квартиру, і мати не могла 
дочекатись, коли вони офіційно зареєструють свої стосун-
ки. Син урочисто їй пообіцяв, що влітку вони це зроблять. 
На той час він уже закінчив університет і працював на те-
лебаченні. 

У той передсвятковий день Євген і старша дочка були 
на роботі, молодші діти – на навчанні. Усі при своїх спра-
вах, а Марія, як справжня господиня і хоронителька сі-
мейного гнізда, із задоволенням чаклувала над салатами. 
Готові страви виносила на великий закритий балкон, де 
було холодно – там вона зберігала всі продукти, бо в хо-
лодильнику помістити численні різдвяні смаколики було 
просто нереально. 

Поралась біля холодцю і не могла натішитись, що він 
вийшов такий прозорий і смачний. Усю ніч пильнувала 
його, щоб не кипів, а тільки легенько прів на маленькому 
вогні, і тепер вона, майже прицмокуючи від задоволення 
й уявляючи, який він буде гарний у святкових тарелях, 
несла гарячий росіл на балкон, щоб там розлити його на 
студенину.

Спішила. Баняк був великий і досить важкий, бо готу-
вала ж на велику челядь, ненароком зачепилася тапком 
за поріг і перехилила на себе цей кип’яч. Від несподіван-
ки не знала, що робити, вилила на себе графин холодної 
води і звиваючись від нестерпного болю, вискочила за 
двері. Постукала до сусідки, яка на той час була вдома. 
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Коли та відчинила двері, то побачила Марію на підлозі 
– вона знепритомніла від больового шоку. Площа опіків 
була дуже великою.

Прийшла до тями вже в лікарні в опіковому віддді-
ленні, у післяопераційній палаті. Біля неї чергував чоло-
вік Євген.

Лежала в лікарні більше ніж три місяці. Їй робили 
нові і нові операції з пересадки шкіри. Чоловік не зали-
шав Марію наодинці з її болем, виривася з роботи і був 
біля неї, йому допомагали діти, але найчастіше біля мами 
був Іванко: взяв на роботі відпустку. Світлана викладала 
в університеті і працювала у приватній клініці психоло-
гом. Саме в той період була зимова сесія, вона приймала 
іспити і курсові роботи і їхала до мами вже після роботи і 
чергувала біля неї до пізнього вечора.

Тут, у непривітній темряві лікарняної палати, чую-
чи стогони мами та інших хворих, вона роздумувала над 
складними житейськими істинами. От тільки недавно вони 
всі були радісні в очікуванні світлого свята, а тепер на душі 
важкий сум. І цей смуток тісно опеленав усю родину і сягає 
кожного серця. Бо ж тяжко захворіла їхня мама.

Розмірковувала, а що ж сильніше в житті – радість 
чи журба. А виявилось, що вони – нероздільні близню-
ки, вони разом приходять у наш дім, і коли одна сидить із 
нами за столом, інша чатує на нас і спить у нашому ліжку. 
А ми, як чутливі шальки ваги, коливаємось між радістю і 
сумом і лише коли немає ні того, ні іншого, є спокійними і 
врівноваженими, але тоді ми не живемо, бо нічого не від-
чуваємо, бо душа наша порожня, у ній немає почуттів. От 
і будь мудрим! 

Складні міркування не покидали й мамину душу, тут 
вона мала вдосталь часу для цього, бо вдома їй ніколи 
було і присісти, а не те що прилягти. Скільки Марія себе 
пам’ятала, вона завжди працювала і робила це з вели-
кою любов’ю. Коли була малою в селі, допомагала мамі 
по господарству, потім вчилась і так само була успішною 
ученицею в школі, а в інституті такою ж студенткою і по 
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закінченні з гордістю принесла додому червоний диплом. 
Давно вже мама не навчає її:

– Марійцю, усе, що ти робиш, наповнюй любов’ю. Са-
диш ти часник чи кидаєш у землю насінину квіточки, від-
давай цій роботі душу, і твоя любов, вкладена у працю, 
буде для всіх видимою. Якщо робити щось із ненавистю, 
то й хліб, спечений із доброї муки, буде гірким. І навіть як 
ти співаєш, мов ангел, але не любиш цього робити, то кра-
ще не співати, бо людям не буде радості від твого співу. 

Промайнули літа, її мама вже зовсім постаріла і ледь 
ходить немічна по сільському опустілому подвір’ю, та й 
Марія прожила довге життя, а все пам’ятає вірш зі свого 
дитинства, який мама розповідала їй, коли вона була ма-
ленькою:

Учися, дитино, бо вчитися треба,
Учися, дитино, хай розум не спить.
Того, що навчишся, вода не забере,
Злодій не вкраде, вогонь не спалить.

Володимир Масляк (1859–1924)

У роздумах була біля своєї родини, дітей, чоловіка. Су-
мувала за ними, коли залишалась на самоті, хоча це було 
й рідко. І тепер ще більше переконувалась у тому, що сила 
любові найбільше пізнається лише в розлуці. 

Близнюки навчалися на першому курсі, саме тоді в 
них була перша екзаменаційна пора. Ірина навчалась у 
музичному училищі, а Богдан – у медичному училищі. 
Марії їх бракувало, але вона намагалася зрозуміти ді-
тей, шкодувала їхній час, бо знала, що в кожного – свої 
обов’язки, проблеми і власне життя. 

Іванко чергував ночами, сидів біля неї на кріслі, обти-
рав губи і лице, подавав напитися води чи соку, допомогав 
мамі в усьому. Він був надзвичайно чутливий, доглядав за 
мамою з такою любов’ю і шаною, що від його уваги й опі-
ки їй ставало фізично легше. Удень по черзі приходили 
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всі інші діти та подруги, приносили поїсти, годували її і 
віддавали навзаєм те, що колись вона давала їм, – свою 
безмежну любов і дружбу.

У лікарні час тягнеться в зовсім іншому вимірі, і Марія 
мала безліч хвилин болючого відпочинку, подарованих їй 
безжалісною бідою. У важкій дрімоті повз неї пролітали 
спогади з її родинного набутку. 

Уже пізніше, коли недуга потихеньку залишала її, зга-
дувалися слова подруг, та й просто чужих людей, навіть 
тут, у лікарні:

– Які у вас чудові діти, а їхнє великодушне ставлення 
до вас, батьків, у такому жорстокому світі – це така рід-
кість! Надзвичайно зворушливо, коли вони говорять до 
вас на «Ви» і з такою шаною, якої зараз майже не поба-
чиш. Та й стосунки між вами такі теплі і щирі, ніби ви й не 
живете в час важких реалій нашого нестабільного життя, 
а в якомусь вигаданому нереальному світі...

Що вона могла їм відповісти, хіба що подумки: «Так, 
мої діти найкращі! Але те, що вони такі, не сталося однієї 
миті як у казці «За щучим велінням», це прийшло завдя-
ки нелегкій багаторічній щоденній праці. Я зліпила сво-
їх дітей як працьовитий скульптор, використовуючи все 
найкраще, що може творити людину. Я завжди їх поважа-
ла, і коли вони були маленькими, і коли подорослішали. 
Так, я їх часом сварила, як вони того заслуговували, але 
ніколи потім не випоминала їхні провини і завжди їх жа-
ліла. Була справжньою «вовчицею», бо не дала нікому їх 
образити. І діти знали, що завжди знайдуть підтримку в 
моїй душі. Так, усі четверо моїх дітей ніколи не відчули 
різницю у ставленні до них, я любила всіх щиро – і своїх 
рідних дітей, і тих, що взяла у притулку. Коли вони по-
дорослішали і дізналися правду, то ніколи не засумніва-
лись у моїй любові до них, бо я всіх пестила однаково, і 
маленьких і дорослих, і кровних дітей, і адаптованих, бо 
коли я стала їм матір’ю, то присягалась сама перед собою 
і Господом Богом, що ніколи не ображу тих дітей, які вже 
скривджені долею...»
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І таких мовчазних бесід у довгі безсонні ночі, коли все 
тіло боліло від перенесених операцій, було без ліку. Але 
фізичні муки відступали, коли вона бачила, як біля неї 
на кріслі беззмінно ночами сидить її старший син і пиль-
нує кожен порух її руки та намагається полегшити тілесні 
страждання. А зранку приходив її коханий чоловік і чер-
гував біля неї, поки його не заступала старша донька Світ-
лана. Вона приносила обід, годувала і мила маму, як та 
колись мила її в дитинстві, а потім прибігали найменші 
діти і цілували мамині руки, і питали про її самопочуття 
і їхні очі говорили про те, як їм жаль рідну матусю. Хіба 
може зрозуміти це та людина, у якої не було своїх дітей і 
яка не відчула повною мірою щастя і великої відповідаль-
ності від нескінченної материнської праці? 

Марія згадала, як колись давно сперечалась з однією 
знайомою з їхнього товариства. Та завжди так гарно ви-
глядала, що її зовнішність була трохи викличною на фоні 
простих жінок. Вона мала виразносильний макіяж і за-
звичай була розцяцькованою різними брязкальцями – 
великими кульчиками, намистом, яскравими хустками 
або шалями. 

Спочатку вона подобалась Марії своєю екстравагант-
ністю, але одного разу, коли жінки обговорювали родинні 
проблеми, стосунки з дітьми, в одну мить вона стала про-
сто гидкою, і її зовнішня краса з блискучою мішурою без 
вороття відійшли кудись убік. 

Врода – страшенна сила! За неї багато що прощають. 
За красою багато чого і не зауважують або просто поблаж-
ливо не бачать. Але наступає мить, коли падає ця облудна 
фальшива людська оболонка, і тоді одразу зникає врода і 
перед людьми постає вродлива потвора, в якої пусті очі і 
черства душа.

Красуня виявилася страшенною егоїсткою, жила тіль-
ки для себе. І ті проблеми, про які їй розповіла Марія, 
коли взяла двох дітей із дитячого притулку, були для неї 
чужими і незрозумілими, як і все те, що стосувалось праці 
в родині.
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Марія відчула неприкрите глузування над собою. Їй 
було неприємно, що вона навстіж розкрила свою душу і 
виявилась такою наївною, бо на свою відвертість у відпо-
відь відчула повну байдужість. Була приниженою і якоюсь 
другосортною, її мов би обплювали чи привселюдно роз-
діли. Про розуміння її проблем у цій, на перший погляд, 
товариській бесіді, не йшлося. А наприкінці ця приятель-
ка, зверхньо помахуючи головою та єхидно жартуючи, 
зробила Марії вбивче зауваження, що вона не дуже до-
глянута, бо погано намальована, та й одяг у неї не зовсім 
стильний і сучасний. Це був болючий словесний ляпас, на 
який Марія не змогла нічого відповісти, бо була розчавле-
на чужою безтактністю і невихованістю. 

А в той час Марія потребувала простого людського ро-
зуміння і  підтримки, навіть словесної.

То був складний період, треба було звикнути до дітей, 
вивчити їхні звички, характери. Діти були зовсім дріб-
ненькими, хворіли, і не одну ніч вона не зімкнула очей, 
заглядаючи нишком, чи вони сплять, чи немає темпера-
тури, або навіть перевіряла, як вони дихають, чи накриті 
і не змерзли.

Душа Марії була переповнена різними переживання-
ми, їй було не до зовнішних цяцьок та атрибутів. Пізніше, 
вдома, вона вкотре подумки відповідала тій, що тепер Ма-
рії не до модельної зовнішності, бо діти не зовсім здорові, 
і вони пішли з чоловіком на цю забаву тільки тому, що до 
них приїхала її мама і погодилась посидіти з онуками, та 
й збиралися вони в гості похапцем.

Марія знову й знову сварила себе за свою делікатність, 
що вона не може одразу відповісти на чуже хамство і по-
ставити на місце іншу людину, але їй не притаманна ця 
риса... Настрій був цілком зіпсутий. Потім іще не один раз 
бачила Марія її в їхньому товаристві, але не підтримувала 
з нею ніяких контактів, тільки віталась. Та недавно Марія 
отримала повну сатисфакцію від зустрічі з нею.

Діти Марії стали зовсім дорослими, вона ходила на 
різні гостини, концерти. Дочки допомагали їй підбира-
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ти сучасний гардероб, біжутерію, робили макіяж, і тепер 
вона завжди виглядала «на відмінно». 

Того вечора Марія і її чоловік пішли на ювілей до 
спільних знайомих. Назустріч йшла та ж сама пристар-
кувата розцяцькована жінка, що в її віці виглядало трохи 
подурному. Вона явно переборщила з косметикою і при-
сутні, за її плечима, пізніше жартували:

– На її обличчі, як на брудному авто, аж кортить на-
писати пальцем «Помий мене»...

У неї не було ні чоловіка, ні дітей, вона й далі літала 
яскравим безтурботним метеликом по полю життя, зби-
раючи мед на чужих полях. І на противагу їй, Марія, по-
важна й елегантна жінка, мати чотирьох дітей, яка вигля-
дала молодою і вродливою, бо її очі промовисто говорили 
про стан її щасливої душі. 

Ніякі кольорові брязкальця тієї жінки не притягували 
до неї погляди присутніх, бо розумні люди бачили в ній 
тільки яскраву оболонку і знали, що за тою блискучою об-
горткою і не справжній діамант, а так, дешеве скло, підро-
блене під дорогоцінність... Усі присутні не розуміли, чому 
вона так «кирпу гне», бо пишатись їй не було чим... 

Таких міркувань і згадок на лікарняному ліжку було 
вдосталь... Та нарешті Марію виписали з лікарні. За вік
ном буяла весна, цвів бузок. Усі домашні не могли наті-
шитись, що мама вже повернулась до них. Євген схуд від 
пережитого.

В один із днів, коли, крім мами, в хаті нікого не було, 
повернувся додому Іванко, мовчки приніс речі у свою 
кімнату.

Марія перелякано дивилась на сина:
– Що сталось, Іванку?
– Мамо, я пішов від неї?
– Чому, сину?
– Знаєте, біда перевіряє людей на міцність. Поки я 

був зайнятий вами в лікарні, а потім роботою, бо ж довго 
був у відпустці, вона знайшла собі іншого, більш перспек-
тивного. Він працював у нас завідувачем, старший пан, 
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розлучений, при грошах. Непоганий чоловік. Я бажаю їй 
щастя з ним.

– Синку, може ще помиритесь?
– Ні, мамо. Я вже до неї не повернусь. Мені шкода, що 

так сталось, але, з іншого боку, це чудово, що я з’ясував 
для себе, що з такою людиною сідати в один човен небез-
печно для життя. Вона пуста жінка, їй би більше розваг і 
забав та й грошей, яких я ще не можу їй дати в тій кіль-
кості, що вона потребує. Жаль, що я це розгледів пізно, 
але краще пізно, ніж ніколи. Вивчив її, тепер знаю сто-
відсотково, що з нею в розвідку не підеш... Та на додаток 
до всього я зробив собі ще один висновок: за її ставлен-
ням до нашої родини, до вас, як майбутньої свекрухи, і, 
врештірешт, до моєї мами. Вона байдужа до чужої біди, 
прийшла в лікарню всього один раз, і то швидше навід-
чіпного. Хоча мала час і можливість почергувати біля вас 
і допомогти мені. 

– Іванку, вона не переймалась мною, бо я для неї чужа 
людина, і в цьому немає нічого дивного. А ти не журись. 
Знайдеш ще своє справжнє кохання. Ти в нас красень і 
розумник, ще не одна дівка за тебе буде битись.

– Мамо, це тільки у ваших очах я такий, а насправді 
інакший. Знайшла ж вона собі іншого...

– Синку, я тебе шкодую, але вона б не шукала собі іншо-
го, якби тебе посправжньому любила. Знаю, що це важко 
зрозуміти і прийняти, бо ви ж стільки часу жили удвох. Я 
розумію, що тобі боляче це чути, але разом можуть бути і 
зовсім чужі люди, та все одно це буде до якогось певного 
часу, бо без справжнього кохання довго жити плічопліч 
просто неможливо. Хіба що сама людина згоджується на 
таке життя, яке в подальшому буде суцільною мукою. Тер-
піти біля себе людину, яку не любиш, дуже важко, – мама 
замовкла, підбираючи найбільш делікатні слова: – Знаєш 
не той сильний, хто ніколи не падав і не втрачав, а той, хто 
падав і піднімався і гонорово йшов своїм життєвим шля-
хом у пошуках чогось нового. Усе, що стається у нашому 
житті, це до кращого. Інколи здається, зупиняєшся, бо пе-



78

ред тобою глухий кут, і ти розумієш, що у твоєму шляху 
щось було неправильно, бо нічого не вийшло, ти не до-
сягнув поставленої мети. А потім враз дивишся, що це не 
тупик, а крутий поворот, не закінчення життя, а початок 
чогось нового, непередбачуваного і враз найтяжче розча-
рування перетворюється у найщасливіші зустрічі. Я знаю, 
неприємно, коли ти любиш, а тебе ні. Але запам’ятай: ні-
коли не принижуйся і не випрошуй кохання. Якщо тебе 
не цінять і не бачать твоєї доброти і любові – нічого не до-
водь. Значить, ця людина – не твоя. Залиши її, розвертай-
ся і йди далі по життю, ти ще зустрінеш своє справжнє ко-
хання, – мати терпеливо розраджувала сина: – У кожної 
людини є своя межа. Межа почуттів. Межа болю. Межа 
сліз. Межа ненависті і межа прощення. Через це люди ін-
коли можуть довго терпіти, довго мовчати. Довго робити 
свої висновки. А потім в одну мить можуть піти без слів і 
пояснень. Так, як пішов ти, і дуже мудро вчинив. Як це не 
боляче, але ти зрозумів, що між вами немає любові.

Марія замовкла, збираючись думками і добираючи 
таких слів, які б не так ранили її сина. Він мовчав. Йому 
нічого не хотілось говорити чи сперечатись, бо все те, що 
сказала мама, було гіркою правдою. Він знав це давно і 
відчував той холод, але надіявся на якесь чудо, бо ця жін-
ка була його першим коханням. І він мріяв, що це кохан-
ня буде вічним. А так не сталось... 

– У світі існують різні закони, згідно з якими ми живе-
мо. Знаєш, коли щось треба змінювати в житті, спочатку 
ми повинні почистити свої думки, душу і вже потім дійти 
до матеріального. Це можна порівняти з таким: якщо нам 
потрібне нове взуття, то треба викинути старе, або коли 
нам потрібен новий одяг – слід почистити шафу і звіль-
нити під нього місце. Так само і з людьми: коли є люди, 
які нас чомусь не влаштовують або ми бачимо, що ми їх не 
влаштовуємо та нервуємо і від цього не відчуваємо себе з 
ними на одній енергетичній хвилі, то краще з ними роз-
статись, ніж мордуватись і заганяти стосунки у глухий кут. 
Так що дуже добре, Іванку, що ти це зрозумів вчасно...
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Вони сиділи мовчки, дорослий самостійний син і си-
віюча мати. Між ними було повне розуміння, вони мали 
спільну мову навіть у повній тиші і мовчанні.

Марія ніжно гладила чорну чуприну свого сина, як ко-
лись давно в його дитинстві, а він і не заперечував такого 
виявлення материнської любові і ласки... Бо встиг порів-
няти інших людей, які були його кровними батьками, з 
тими, людьми, які його виростили і виявилися найрідні-
шими на світі.

Це було давно, але він пам’ятав усі деталі тієї зустрічі...
Перед тим, як він мав отримати паспорт, Євген і Марія 

вирішили з ним поговорити.
– Синку, колись ми обіцяли знайти твою справжню 

родину і хотіли щоб ти для себе вирішив: брати прізвище 
своїх кровних батьків чи наше, з яким ти виріс. Можливо, 
як ти познайомишся з ними, то підтримуватимеш якісь 
стосунки. Ми ж не знаємо, хто ці люди і які вони. Багато 
років тому вони зробили негідний вчинок, а може потім 
усе своє життя вони розкаювалися і страждали, що від-
дали тебе у притулок. Нам це не відомо. Ми надамо їм 
шанс частково виправити свою помилку. Я домовився із 
директором дитячого притулку і вона обіцяла знайти ко-
ординати твоїх близьких, бо всі справи дітей зберігаються 
в їхніх архівах. Згоден?

Наступного тижня вони поїхали в дитячий будинок. 
Надворі була сонячна весела днина. Дитячий будинок 
стояв у такій частині міста, що туди було важко добира-
тись, поряд не проходило ніяких центральних доріг. Він 
був у старому парку, далеко він густонаселеної частини 
міста. Здавалось, що він ізольований від самого життя і 
навіть від сонця, оточений тісним кільцем столітніх де-
рев, які завжди давали тінь. 

Переступивши поріг, вони потрапили в сіру дійсність. 
Нічого не змінилось у цих старих стінах: ті ж темні фарби 
і запахи хлорки, якими працівники намагалися перебити 
запах погано помитих туалетів і дитячої білизни не пер-
шої свіжості.



80

Іван і Світланка аж зіщулились. З того давнього часу, 
як їх забрали в родину, вони нічого не чули про цей ди-
тячий будинок, і тільки давня бесіда із батьками на дачі, 
коли сусідка відкрила родинну таємницю, внес ла в їхні 
душі неспокій і сум’яття, але потім за щоденними про-
блемами, навчанням у школі ця тема відійшла на задній 
план. 

Батьки так само не піднімали питання про знайомство 
із будинком, і тепер наступив момент істини, коли треба 
було розставити всі крапки над запитаннями, познайоми-
тись із справжніми родинами дітей, щоб потім спокійно 
жити далі. Можливо, це й жорстоко, але таким було рі-
шення батьків.

Світланка не пам’ятала нічого зі свого дитинства, але 
сам будинок на неї справив гнітючі враження. У голові 
Івана стояла якась невиразна картина, але він так само не 
пам’ятав чітких деталей, усе було розмито часом і лише 
потім, коли вони отримали необхідні папери і зайшли в 
дитячу ігрову кімнату, він ніби дещо і згадав, але опти-
містичного настрою ці спогади йому не додали. А коли 
побачили маленьких дітей, які там бавились, і ту убогість 
їхнього одягу, меблів і всього, що їх оточувало, то Іван по-
просив батьків піти звідти якнайшвидше.

Вечір у родині був сумним, але батьки хотіли показати 
дітям, де вони були і що вони для них зробили. Це був 
складний життєвий урок на витривалість і розуміння.

– Коли виросту, буду допомагати таким дитячим бу-
динкам, хочу, щоб їх закрили і щоб там не було дітей, хай 
усі діти живуть у своїх родинах.

– Добре, синку, так і зробиш. А перед тим ми маємо 
адресу і в неділю зранку всією родиною поїдемо подиви-
тися на твоїх рідних, а потім розшукаємо і бабцю Світла-
ни, може, вона ще жива.

Наступних кілька днів старші діти були, мов із хреста 
зняті. Малі, Іринка і Богданчик, усе не могли зрозуміти, 
що сталось, бо завжди веселі Іванко і Світланка враз ста-
ли такими сумними.
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...У неділю зранку мама приготувала сніданок, усі 
смачно поїли. Потім машиною вирушили в дорогу. 

Село, звідки родом Іванко, було не так далеко від міста, і 
вони швидко знайшли вулицю і будинок, зазначені в адресі.

Селяни поважно йшли з церкви, поволі щось говори-
ли між собою і коли порівнялись із ними, то обминали 
гарну машину, біля якої стояла вся велика родина. Чемно 
вітались «Слава Ісусу», а потім, як заведено в селі, мало 
очі свої не залишали на прибульцях і з цікавості викру-
чували шиї та оглядались. Їх мучило одне: «Хто це і чого 
приїхали?» Звичне питання в малому інформаційному 
просторі села, де кожен хоче знати всі новини.

– Перепрошую, – зупинив Євген старшого поважного 
пана у картузі бознаякої давності і невизначеного кольо-
ру. – Я розшукую родину Ліщинських, чи ми правильно 
їх знайшли?

– Так! Як раз вцілили... Вони живуть у цьому будинку, 
зараз вдома, бо в церкві їх не було. Напевно похмеляють-
ся, – дід з пересердя ледь не плюнув.– Петрівка, піст, а 
їм усе одно, хай би вже гноївки напились. А ви в якійсь 
справі до них? – дід хитро примружив очі.

– Та ми у власних справах, – завуальовано відповів Єв-
ген. – А на подвір’ї немає пса?

– Та хто його там буде годувати? Вони й самі голодні, 
як пси.

– Дякую! Хай вам щастить, – Євген дав зрозуміти ді-
дові, що розмова закінчена і що дідуньо може чимчикува-
ти додому і спокійно починати їсти свої недільні пироги.

– Світланко, ти побудь із малими в машині, а ми з ма-
мою та Іванком підемо на подвір’я.

– Добре, – тихо відповіла дівчинка і зі сумом подиви-
лася на перекособочену браму та таку ж нещасну фіртку 
і згадала, який новий пліт в їхньої бабуні в селі, яке там 
усе рівненьке, помальоване і гарне. Здалеку було видно, 
що там живуть справжні господарі. А тут? Напевно, треба 
буде годину відмивати руки від того бруду, який є в хаті. І 
вона не помилилась!!!
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Євген ішов спереду, потім Іванко, а далі Марія. 
Євген постукав у двері старою клямкою, яких по селах 

уже і немає.
– Хто там?
– Можна увійти?
– А чого ж ні! Заходьте...
Євген зайшов перший, за ним усі решта. 
– Хто ви будете і чого прийшли до нас? – спитав чо-

ловік, трохи молодший від Євгена. Він сидів біля стола, 
а вглибині темної кімнати, біля плити стояла жінка, вік 
якої було важко відгадати – уся була якась пожмакана і 
неохайна.

– А ми прийшли познайомити вас із вашим сином...
– З яким сином, ми не маємо дітей!
– Це ви зараз не маєте, але колись же у вас був син?
– Був, але то було давно, і ми його не бачили з тих 

пір!
– Не хотіли бачити чи не могли?
– А що вам до того?
– То ви хочете подивитися на свого сина чи ні?
Тепер у бесіду вступила жінка:
– А ну закрий свій писок, – сказала до чоловіка і пі-

дійшла до непроханих гостей. – Ну, покажіть нам того 
хлопця.

– А він – перед вами. Оце ваш син Іванко, якого ви від-
дали у притулок і ніколи не відвідували.

Хлопець стояв і мовчки дивився на хату і тих чужих 
людей, які були його рідними батьками. У його душі ви-
рував океан образи і болю на них, які породили його на 
світ Божий і не дали світлої дороги в майбутнє доросле 
життя.

– А ну дай я на тебе подивлюсь, – жінка обійшла його 
навкруги і обхопила довгим, якимось каламутним погля-
дом, у неї в очах ніби застигла сльоза. Вона намагалася 
погладити його по чорній густій чуприні, але Іван так 
швидко відсахнувся від її доторку, ніби його наскрізь про-
шив електричний струм.
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– Ґоноровий! Ти що, бридишся мене, своєї рідної ма-
тері?

– Ви для мене чужа людина, я вас не знаю і не пам’ятаю 
зовсім, але мені неприємно від того, що ви мене хотіли по-
гладити, бо тільки моя мама може це робити, більше ні-
кому не дозволяю себе зачіпати, – Іван підійшов до Марії, 
яка стояла незворушною, але син добре бачив, що вона не 
в собі від нервого збудження.

Євген хотів розрядити ситуацію:
– Ми прийшли до вас тільки з одним наміром: показа-

ти нашому синові його справжнє коріння, щоб він потім не 
мав на нас образи, що ми не дали йому можливості позна-
йомитись із рідними батьками. Бо це не може бути таємни-
цею, він уже дорослий хлопець, і йому краще знати правду, 
ніж потім мати якісь домисли і все життя мордуватися від 
незнання. Ми не заберемо у вас багато часу, але запропо-
нуйте моїй дружині присісти, якщо у вас є зайве крісло, бо 
я бачу, що від нервового напруження їй важко стояти.

– Ґєню, не хвилюйся, я постою. Трохи поговоримо та й 
підемо. Скажітьно мені, шановні батьки, бо мене мордує 
це питання всі роки, відтоді, коли ми всиновили Іванка. 
Що спонукало вас віддати такого гарного хлопчика в ди-
тячий притулок? Ви ж мали хату в селі, напевно, десяток 
років тому, коли ви спекались цієї чудової дитини, ваша 
хата була в доброму стані, тобто жити ви мали де. Землю 
біля садиби мали також, значить із голоду не вмирали. Як 
так сталось, що ви безсердечно віддали свою рідну кро-
винку на розп’яття важкому і жорстокому сирітству при 
живих батьках?

Щось мудрого у відповідь ні Євген, ні Марія не почу-
ли, хоча намагалися зрозуміти цю жінку, яка довгі роки 
пропивала свій розум, але сльози якогось жалю по її лицю 
все ж текли. 

Чоловік же залишився зовсім бездушним і не відчув 
до хлопця ніякої цікавості. 

Іванко стояв, прибитий жорстокою реальністю, і не 
розумів, що діється. Йому хотілося швидше вийти на 
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подвір’я, бо він так і не зрозумів, з якої причини його від-
дали в дитячий притулок при здорових і живих батьках.

– Тату, я хочу вийти звідси, це чужі люди. Дякую, що 
ви мене сюди привезли, але я більше не можу їх бачити... 
– він вискочив прожогом із хати, Марія за ним, і тільки 
Євген закінчив місію знайомства:

– Ми дякуємо вам, що ви подарували нам щастя бути 
батьками цього чудового хлопчика. Ви багато що загуби-
ли у своєму житті, і ніколи його більше не побачите. Ко-
жен у житті стелить власну дорогу до раю... 

Коли Євген підійшов до машини, то дружина вже сто-
яла біля подвір’я, яке було через дорогу, а Іванко сидів у 
машині і щось розповідав Світлані, говорив тихенько, але 
так емоційно, що було видно, ця зустріч для нього була не 
з легких.

– Ґеню, я зараз підійду, почекай мене біля дітей, – Ма-
рія продовжувала говорити зі старшою жінкою, яка спі-
шила розповісти історію сусідської родини, і була щасли-
вою від того, що знайшла собі вдячну слухачку, адже для 
своїх односельців її розповідь була б не в новину:

– Катерина зустрічалась із Петром ще зі школи, була 
привітною і гарною дівкою, чорнявою, як воронове кри-
ло. А потім хлопець пішов до армії, а вона залишилась у 
тяжі і народила від нього хлопчика. Її батьки сварились із 
нею, але що було робити, коли дитя вже прийшло у світ. 

Та недовго вона жила під батьківським дахом, бо їли 
вони її поїдом, щодня сварки в хаті, то вона й пішла від 
них у цю хату, що по сусідсту зі мною. Тут колись меш-
кала її бабця. Та недовго старенька допомагала онуці, бо 
скоро пішла до Бога. Катерина мордувалась сама із ди-
тиною, а потім Петро повернувся з армії та й прийшов 
до неї жити, і ніхто не знає, що ж з ним сталось у тому 
війську, – чи мав на душі якісь пережиття, хто там його 
відає, але став дуже нервовий, а потім пішов на роботу 
на ферму механізатором, а за тим став пиячити, а коли 
напивався, то дуже плакав, щось його видно мучило, а з 
часом і Катруська стала йому до компанії. І так вони до-
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пились, що хлопчика в них забрали, а гарне було хлоп’я, 
чорнявеньке, на матір подібне. Що ми вже не говорили 
їй: «Та схаменися, перестань пиячити, та поїдь і забе-
ри дитину». І вона таки на якийсь час перестала пити і 
по їхала за дитиною, а хлопчика на той час уже забрали 
якісь люди. Вона повернулась із міста, спочатку за сльо-
зами світа білого не бачила, а далі знову так розпилась, 
що геть «зійшла на пси», годі було витримати, щоб на 
них спокійно дивитись: що зароблять, те й проп’ють. Їм 
що Великодній піст, що будень, усе одно, женуть самогон, 
але не раз вип’ють його ще брагою, ніяк не дочекаються, 
коли буде готовий, що б вигнати. Важкі люди. І шкода 
мені їх, бо після того хлопчика більше не дав їм Бог дітей, 
може б і схаменулись, а так пропали люди. Понівечили 
самі собі життя, не мають для кого жити. Не відають, хто 
їх і поховає на старші літа...

Коли Марія сіла в машину, несподівано відізвалася 
Світлана:

– Татусю, мамо, не везіть мене ні до кого, я не хочу 
знати ніяких своїх родичів, я маю вас, і мені цього достат-
ньо. Ці родичі стільки років жили без мене, хай собі й далі 
спокійно живуть. Мені шкода Іванка, тільки даремно нер
вувався.

– Добре, діти, їдемо додому, а перед тим ступимо десь, 
щоб пообідати...

Того вечора ніхто більше не говорив про події дня, на-
магалися відійти від сумних спогадів, ніби їх і не було. 

Уночі Марія розповіла чоловікові всі деталі, почуті від 
сусідки. 

Євген довго мовчав, а потім обняв свою дружину:
– Іванко важко пережив нинішній день, але він мусив 

це побачити і знати. Як трохи подорослішає, ти повинна 
підібрати відповідний момент і розповісти йому все почу-
те. А тепер будемо спати, ми маємо дітей, ми вистраждали 
їх, виховали і знаємо, заради кого живемо. Перед кожним 
у житті – своя дорога, ми народжені для того, щоб гідно її 
пройти, а як хтось не зуміє цього зробити, то це вже його 
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провина, бо з кожної ситуації є свій вихід, треба його тіль-
ки роздивитись. У нас усе для того є...

Якось пізніше, коли Іван уже був студентом універси-
тету, надійшов слушний час, і Марія таки поговорила зі 
старшим сином:

– Іванку, я чекала цього відповідного моменту, щоб 
поговорити із тобою. Ти вже зовсім дорослий і маєш пра-
вильно відреагувати на те, що я тобі розповім. Ми вдома 
тільки удвох, ніхто нам не буде заважати. Мушу тобі роз-
повісти про ту бесіду із сусідами твоєї родини.

– Мамо, я не можу чути, як ви говорите, що вони – моя 
родина. Мої батьки – ви, бо виростили мене і виховали. 
Я багато думав над цим, особливо після того, як ми були 
в будинку дитини. Мені шкода тих малюків, і я ледь не 
плакав там, десь далеко в пам’яті бачив і себе серед них. 
Напевно, я просто щасливець, що ви мене звідти забра-
ли. Але коли побачив, як живуть так звані мої справжні 
батьки, то подумав: від таких людей треба обов’язково 
забирати дітей, бо хіба ж може в тих страшних умовах і 
бруді вирости нормальна людина зі здоровою психікою! 
Для тієї дитини і вдома погано, і в притулку – жах. Краще 
б вони не народжували дітей...

– Сину, не нам судити. Тоді би ми не мали тебе і Світ-
лани... Різні трафунки бувають із людьми. Так сталось і з 
твоєю мамою, її звуть Катерина. Вона зустрічалась із тво-
їм батьком, Петром, ще коли вчилась у школі, була дуже 
вродливою, чорноволосою, ти схожий на неї. Його забра-
ли в армію, а потім вона народила тебе. У той час вона вже 
закінчила школу, але була зовсім дівчиськом, молодшою, 
ніж ти зараз. Уяви, як їй було важко тоді! Батьки її свари-
ли і зовсім не допомагали, і вона із тобою, зовсім крихіт-
кою, пішла жити до бабусі. Це та хата, де ми були. Бабця 
допомагала твоїй мамі як могла, а батьки від неї відцура-
лись. Я, правда, ніяк не візьму собі до тями: як четверо 
дорослих людей, твої дідусі та бабусі з татової і маминої 
родин, не могли допомогти своїм дітям і не взяли їх під 
свою опіку? Як на мене, це дикий прояв безсердечності. Я 
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б за своїх дітей горло всім перегризла і все б витерпіла, а 
не дала їм пропасти. Не розумію цього, та Господь їх роз-
судить, а не ми. А коли твій тато повернувся з армії, то пі-
шов жити до мами, бабця її в той час уже померла, і вони 
господарювали вдвох. Але люди говорили, що він дуже 
змінився після служби в армії, був нервовим і неврівнова-
женим, сварився весь час із мамою, а потім почав пити. А 
пізніше і вона з ним, і коли тобі виповнилося більше ніж 
три роки, їх позбавили батьківських прав, а тебе забрали 
в дитячий будинок. Їм дали час на виправлення, що вони 
можуть тебе повернути собі, і твоя мама їздила в будинок 
дитини, правда, аж через кілька років, але на той час ти 
вже був у нас. Отак сумно склалась їхня доля. Вони зали-
шились удвох, дітей більше не мали, мабуть, тато служив 
в якихось військах, після яких мав знівечену психіку, і 
здоров’я, напевно, також не мав, бо спочатку ще працю-
вав, а потім перебивався в селі якимись маленькими ро-
ботами, та й мама твоя життя собі скапарила. Ти бачив її, 
вона ж набагато молодша від мене, а як виглядає. Я тобі 
розповіла, що б ти знав, бо не можу це тримати від тебе в 
секреті. Сину, ця правда тебе ні до чого не зобов’язує. Ста-
неш на свої ноги, ми з татом не будемо нічого мати проти, 
як ти виявиш бажання їм допомогти. Вони убогі люди, 
але мені шкода їх. От як би навколо них були справді люб
лячі батьки, то хіба дали б вони усім гуртом пропасти тобі, 
та й Катерині і Петрові? Ні! Але ніхто не протягнув руку 
допомоги. Для нашого українського села це взагалі рід-
кість. Не знаю, якими заповідями жили ці люди, але не 
Божими...

Відтоді минуло кілька літ. Іванко навчався в універси-
теті, в армії не служив, бо в них була військова кафедра, 
мав поняття про службу в армії, але за складом свого ха-
рактеру був зовсім не військовою людиною. Закінчив із 
відзнакою факультет журналістики, і так вдало склались 
обставини, що його взяли працювати на телебачення, а 
потім фортуна цілком повернулася до нього обличчям і 
білозубо та приязно усміхалась – невдовзі він мав власну 
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програму. Допомогла йому в цьому і гарна зовнішність, 
яку підкріплював ясний розум і склад характеру.

Іван був настільки комунікабельним і доброзичли-
вим, що міг би розговорити й електричний стовб, а в бесі-
ді йому швидко вдавалося прихилити до себе будь якого 
лихого і недоброго співбесідника.

Карти цікавого життя та успішної професійної кар’єри 
лягали на гладенький килим його долі, який перед ним 
дбайливо розстелили його батьки: вони підтримували Іва-
на в усіх його починаннях. Домашні знали про його нові 
задуми і проекти. Мама вмлівала біля телевізора і готова 
була бити в литаври! Її тріумфу не було меж, коли вона 
бачила свого красенясина на голубому екрані і читала 
титри «Головний редактор програми Іван Верховинець». 
Син не взяв прізвища своїх рідних батьків – Ліщинський, 
а залишився на їхньому. Верховинець – звучало дуже гар-
но, батьки не могли натішитись його рішенням.

Та дивними бувають вчинки людей... Коли Іван був 
студентом, а потім вчився на військовій кафедрі, у них 
був чудовий викладачпідполковник, який розповідав 
хлопцям про свою службу, яку він починав ще в лавах ра-
дянської армії, у країні, якої давно не існувало, бо тепер 
була вже інша країна – незалежна. Але армія залишила 
по собі той важкий шлейф прадавньої. Викладач любив 
повторювати цікаву фразу:

– Люди не знають, якою зброєю будуть воювати у тре-
тій світовій війні, але що в четвертій світовій війні воюва-
тимуть палицями і камінням – то це факт...

Іван так багато наслухався від нього про різні випро-
бування зброї та їхні наслідки, що зовсім випадково при
йшов йому на гадку рідний батько Петро, який повернув-
ся з військової служби додому зовсім не таким, як ішов до 
армії, – сумним диваком, не визнав навіть рідного сина, 
а потім і зовсім пропав, спився і загубив своє людське об-
личчя.

Іван розповів своєму викладачеві історію рідних бать-
ків і, як не дивно, його відповідь, заставила хлопця ще 
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раз задуматись над долею тих далеких і чужих людей, які 
були його кровною родиною:

– Наше минуле цікаве нам як сходи, які ведуть нас у 
майбутнє. Якщо з цими сходами щось не гаразд, то й по-
трапити ми можемо зовсім не туди, куди нам потрібно. 
Так що поїдь до своїх батьків і заглянь в їхнє минуле. Я 
думаю, це тобі просто необхідно зробити. 

І вирішив хлопчина ще раз навідатися до своїх батьків. 
Був уже зовсім дорослим і міг поговорити з ними напряму, 
без допомоги своїх справжніх батьків – Марії і Євгена. 

Вибрав для поїздки такий день, коли навчань уже не 
було, дізнався, звідки йдуть автобуси в село. І коли вже 
майже сідав в автобус, вирішив зійти. Рушив у бік неве-
ликого продуктового магазину, тут же на зупинці. Він не 
любив тих чужих людей, але не міг до них їхати із порож-
німи руками. Купив ковбаси, цукерок, свіжого хліба, мас-
ла і тількино спечених пиріжків.

Через неповну годину був у селі. Йшов вулицею до тієї 
хати, де жили його батьки. Подумки приходив до них сот
ні разів і завжди йшов безпомилково, як і того дня. Коли 
він приїздив сюди зі своїми батьками, був ще підлітком, 
але від хвилювання і нервової напруги ця хата і вулиця 
закарбувались у його пам’яті намертво.

Тепер був лагідний весняний день. 
На його здивування, хата була помальована набіло, 

призьба підведена золотистою хурмою, двері, колись за-
шморгані і брудні, так само були вимальовані в темно
бронзовий колір. Тільки стародавня клямка показувала, 
що це все ті ж двері.

Іванові подумалось: чи не помінялися тут господарі, 
що так змінився зовнішній вигляд цієї оселі? Тричі посту-
кав у двері, потім ще раз. Ніхто не відгукнувся. Тоді він 
спробував відхилити двері, і вони несподівано тихенько 
відчинились. У хаті було чисто прибрано і лише в кутку 
стояло ліжко, на якому – безлад. Там спав чоловік. 

Коли Іван підійшов ближче, то побачив, що це його 
батько. Він не будив його, вийшов у сіни і там на низень-
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кому столі залишив пакети із тим, що привіз. Обережно 
зачинив за собою двері і пішов подивитися за хату, де був 
невеликий городець. 

Здалеку побачив жінку, яка низько схилилася над 
землею, у ній упізнав свою матір. По втоптаній стежці 
попрямував до неї. Не знав, як правильно привітатись – 
не хотілось просто сказати «Доброго дня», і він вирішив 
привітатись як у бабці в селі, коли хтось господарює на 
подвір’ї чи на городі:

– Бог у поміч!
Жінка підвела голову, потім встала на рівні ноги і зня-

ла хустку, по плечах розсипалося густе чорне волосся, зі-
бране на потилиці у товстий хвіст.

– Іванку, ти! – тільки й зуміла видихнути. – Думала, 
вже помру, а тебе не побачу. Синку, прости мені, як мо-
жеш, знаю, що маю страшний гріх перед тобою, але ви-
нюсь і каюсь. У житті є такі речі, які зробиш, а виправити 
ніяк не можеш. Я себе вже скарала за свій вчинок. І твій 
батько Петро також. Лежить бідолага хворий, лікарі гово-
рять, що мало часу йому вже залишилось, має розкладену 
печінку, допився.

Пізніше, коли Іван останнім автобусом повертався до 
міста, усе згадував розмову зі своїми батьками. 

Мати накрила на стіл. Мала зварений зелений борщ із 
кваску, зовсім пісний, але чомусь він видався Іванові та-
ким смачним. Нарізала ковбаси і свіжого хліба, який він 
купив. Усе нюхала той хліб і пиріжки та змахувала сльозу. 
Їй уперше за життя приніс хліб її син, і тому не могла в це 
повірити. У цю мить для неї не було більшого щастя. Ми-
нуть роки, а вона не забуде запах цього білого хліба і буде 
пам’ятати слова прощення її рідного сина:

– Мамо, що вже тут говорити, я вибачаю вам. Повер-
нути колесо життя назад ви не зможете, бо прожили його 
так, як хотіли. Добре, що хоч тепер зрозуміли, як потріб-
но жити. Я вам не суддя. Якби ви тільки знали, скільки 
образливих слів колись мені хотілося вам сказати. А на-
дійшов час, ми зустрілись – а я не можу. Слова мого болю 
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застрягли в моєму серці гострими колючками, я їх не 
можу витягнути, вони залишаться там назавжди... Мені 
вас шкода, бо ви загубили стільки любові, яку я віддавав 
щодня моїм справжнім батькам.

– Сину, хай їх Бог оберігає за те, що вони зробили тебе 
щасливим, ми з Петром самі зіпсували своє життя, та й твоє 
дитинство. Добре, що знайшлися такі порядні люди, як 
вони, забрали тебе звідти і зробили людиною. Ти зняв з моєї 
душі страшенний тягар, – вона заплакала, поспіхом витира-
ючи сльози кутком хустки, що лежала в неї на плечах.

Катерині не один раз хотілось вирвати зі своєї душі і 
спалити старі спомини, які стали сумними історичними 
сторінками її життя. Минулий сором уже став безсмерт-
ним і навіки закарбувався в її пам’яті. Ці прикрі згадки і 
картини її безпутної молодості мордували її все наступ-
не життя. Коли в неї забирали маленького сина, вона і 
її чоловік були п’яніп’янісінькі, тому й не заперечувала 
жінкам зі служби опіки. Дитина голосно плакала. Сусіди 
зібрались під парканом і в один голос просили:

– Заберіть у них те нещасне дитя, бо ще колись зго-
рить із ними в хаті або вчадіє, бо заливають собі баньки зі 
самого ранку...

Під вечір, коли Катерина трохи протверезіла і очуня-
лась від алкогольного чаду, почала шукати дитину. По-
бігла до сусідки навпроти:

– Тітко, чи ви не бачили мого Іванка?
– Проциндрили ви дитину, проміняли на горілку! За-

брали у вас сина в дитячий будинок.
Плакала цілу ніч, не могла заспокоїтись і пригадувала, 

як раніше приходили до неї жінки, що опікуються дітьми, 
і просили зупинитися, не пити, і викликали їх на суд, по-
переджали, що позбавлять батьківських прав, але вони з 
чоловіком нікуди не їхали, бо для них важливішим були 
бражка і самогонка... От і допились...

Минули десятиліття безглуздого і пустого за змістом 
життя. Тепер чоловік не мав здоров’я випити й шклян-
ку води, не те що горілки. І їй як відрізало: так само не 
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доторкалася до чарки. Чи думки про близьку смерть чо-
ловіка і страх, що і її чекає такий же самий безславний 
кінець, а чи якийсь добрий ангел пролетів над її головою, 
але збридився їй алкоголь цілком.

Коли вона вперше побачила свого, вже дорослого 
сина, який із гидливістю дивився на своїх ріднихчужих 
батьків, таких брудних, просмерділих наскрізь горілкою, 
у неї йокнуло серце. Вона не сподівалась тієї зустрічі з 
ним у своєму домі. Усе відбулося зненацька, вона не була 
готовою до цього.

Хоча не раз мріяла його знайти, коли голова була сві-
жою, без горілки, але це було не так часто.

У житті кожної людини колись наступає переломний 
момент, який ділить її життя на дві частини – «до» і «піс-
ля». Ці зміни бувають від різних потрясінь: приємних і 
щасливих чи, навпаки, жорстоких і трагічних, від яких 
швидше всього ламається психіка людини і наступає 
складний період життя, деградація, або ж людина зали-
шається нескореною, переборює лихо і починає своє нове 
становлення в зовсім інших умовах.

У Катерини таких болючих переломів було кілька. Усе 
почалось іще зі школи. У старшому від неї класі вчився 
хлопець Петро. Початок навчального року для школярів 
села був завжди важким, дітей посилали на польові робо-
ти. Колгоспники все не вкладались у терміни збору вро-
жаю. Спочатку діти допомагали вдома викопати бульбу, 
а потім ішли на безкінечно довгі колгоспні поля. Трактор 
виорював бульбу, а діти збирали її в кошики і зсипали у 
великі міхи. Пізніше комірник із допомогою дорослих 
чоловіківколгоспників вантажили сотні мішків із буль-
бою на фіри і везли сушити її в колгоспні комори. А потім 
знову дітей брали до роботи: щоб уже суху бульбу пере-
брати, середню залишити на насіння на наступний рік, а 
маленьку повідкидати окремо у свинарники для кормів, а 
велику – до міста на овочеву базу на продаж.

Пізніше, коли вже холодало, дітей забирали з уро-
ків рубати на полі головки капусти, а потім на дітей
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старшокласників чекала найненависніша праця – бу-
ряки. Витягувати їх із землі було тяжко, особливо, коли 
осінь була сухою, хоча і в дощову погоду ця праця була 
також не з легких. На довгому корінні буряка трималось 
багато болота, і той мокрий чорнозем важив у кілька разів 
більше, ніж сам буряк. 

На таких важких роботах була і Катерина з Петром. 
Діти між собою не товаришували, хоча й знались, бо вчи-
лись в одній школі. Петро зауважив, як вправно і швидко 
працювала чорнява красуня Катерина, але дивився на неї 
як на дитину. Він уже був парубком, а вона – дівчиськом. 

Одного разу, коли вони працювали в полі і чистили 
від землі буряки, які височіли великими буртами вздовж 
усього поля, Катерина порізала руку. Петро приніс води, 
промив рану, знайшов у старших хлопціводнокласників 
трохи горілки, яку хлопці потихеньку від батьків брали 
в поле, щоб зігрітись, бо ці роботи виконувались майже 
перед самими морозами, щоб цукрові буряки були со-
лодшими. 

Він промив їй рану горілкою і перев’язав своєю носо-
вою хусточкою. Коли допомагав Катерині, вона трохи пла-
кала, бо рана була досить глибокою. Петро придивився до 
дівчини зблизька, вона мала великі карі очі, такі чорні, як 
перестиглі вишні в їхньому саду. Раніше він не звертав на 
неї увагу, бо заглядався на старших дівчат, а тут у полі він 
розгледів, яке ж то гарне чорняве дівча підростає в його 
школі.

З поля дітей ніхто не відвозив, і вони добиралися в 
село пішки – хто там зважав у той час, що це було дале-
ко від села і що польова дорога розкисла і виглядала, як 
чорна масна каша, яку вони місили своїми важкими ґума-
ками та кирзовими чоботами. Діти ледь піднімали ноги, 
бо волочили за собою болото, яке, мов смола, намертво 
пристало до їхніх чобіт.

Вони були втомлені, проте кепкували одне над од-
ним і жартували, бо молодість є молодість. Петро йшов із 
Катериною. Наступного дня вона не вийшла в поле, і він 
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прийшов до неї додому дізнатись, що ж трапилося. У неї 
розпухла рука, хоч він і промивав рану горілкою, але бо-
лото зробило вправно свою підлу справу. Зайшов її про-
відати і наступного дня. Того дня в хаті його застала мама 
Катерини. 

Коли він пішов, Катерина наслухалась від своєї мами 
купу незаслужених зауважень і не могла зрозуміти, чому 
саме Петро викликав у неї таку відразу. Та це був тільки 
початок війни між донькою і матір’ю за хлопця, який у 
той час для Катерини ще був ніким. Мама її точила, як 
іржа залізо, але що більший супротив відчувала донька, 
то більше вона тягнулась до хлопця. Причина батьків-
ської ненависті сягала в далеке минуле їхніх родин.

Колись давно, у повоєнні часи, коли на цих землях ра-
дянська влада зганяла всіх охочих і неохочих в одне кол-
госпне ярмо, прийшли туди і батьки Петра і Катерини. 
Тільки вступили вони туди з великою різницею внесків у 
загальне колгоспне майно. 

Батьки Катерини мали землі і худобу, коні та корови, а 
батьки Петра – голі і босі, мали якусь худобину, яку їм за-
лишили. Так було скрізь: в одних забирали все і на дода-
ток могли відправити за це в далекі чужі краї, що б життя 
їм раєм не здавалось. 

Батьки Катерини не дуже противились, бо знали, що 
марна річ «боротись із вітряками», і все своє багатство 
добровільно віддали в загальну скарбницю, їх залишили 
в рідному селі й урочисто прийняли в колгосп. В інших 
не було що забирати, але вони користувалися загальним 
добром, тобто працювали майже задарма на фермах та 
колгоспних полях і були всі однакові: і колишні заможні 
ґазди, як батьки Катерини, і колишні голодранці, як бать-
ки Петра.

З часом батько Петра, який до колгоспу в руках ніколи 
й уздечки не тримав, став колгоспним конюхом і доглядав 
коней, які колись належали батькам Катерини, він і вико-
ристовував їх часто у своїх потребах. Допомагав кіньми об-
робляти поля й іншим односельцям, вони записувались у 
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конторі на чергу, коли їм мали зорати городи. Але чомусь 
батькам Катерини завжди орали поле в останню чергу. 

Затаїли вони велику образу і на сам колгосп, і на ко-
нюха, за чиєю вказівкою виконувались роботи для людей. 
Вони і не спілкувалися між собою, і жили в різних кутках 
села та не мали ніякої приязні одні до одних. І от тепер 
так сталося, що їхні діти сподобались одне одному. 

Коли Петро закінчив школу, то пішов працювати в той 
же колгосп у механізаторську колону, ремонтував тракто-
ри і машини. Катерина вже закінчувала школу і потай від 
батьків зустрічалась із Петром.

Сільські діти раніше стають дорослішими, від міських, 
може тому, що зі самого дитинства бачать навколо себе 
всіх тварин і природу продовження їхнього роду. Близь-
кі стосунки між старшокласницею Катериною і парубком 
Петром були не винятком. Поля з квітучими у пшениці 
маками і волошками були неоглядними. Любись собі 
– скільки хочеш, ніхто не побачить, аж поки не скосять 
жито і пшеницю, але до того вони мали море часу. Потім 
шукали інші місцинки, приємні для побачень, поля греч-
ки або й кукурудзи, яка була не зовсім зручним сховком 
для закоханих. 

Минав час, любовні втіхи робили життя молодих лю-
дей веселим і радісним. Та наступила осінь, і Петра забра-
ли в армію. Перед тим довго плакала Катерина на плечі 
зажуреного хлопця в якомусь закинутому колгоспному 
саду, де вже визбирали яблука та груші і де була хатинка 
сторожа, в якій вони знайшли тимчасовий притулок і де 
налюбили собі Іванка.

Петро пішов служити, Катерина залишилась у батьків-
ському домі. На її голову впали всі давні образи її батьків 
на Петрову родину. Дівчина була Богу душу винна, а ви-
слуховувала від своїх батьків усе, в чому був винен важкий 
час, а не люди. А коли виявилось, що вона була в тяжі, то 
їй і зовсім було непереливки.

Час спливав швидко, дитину народила легко, у ра-
йонну лікарню Катерину відвіз її тато. Мама впирилась і 
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не поїхала, бо ж удома залишалася господарка. Це було 
живим прикладом, що в цьому світі для селян важливіші 
корови і свині, ніж власні діти. 

Петро служив далеко від дому, у військах, які охоро-
няли велику в’язницю зі страшними злочинцями – убив-
цями. Вони відбували свої багаторічні терміни і довічні 
ув’язнення.

Петро не бачив своїх рідних три роки. А коли повер-
нувся додому, то його синові вже було майже два роки. Він 
не відцурався від нього і перебрався жити до Катерини. 
Але це вже був зовсім інший Петро – людина зі зруйно-
ваною психікою. Він навіть уночі міг плакати скрізь сон, а 
Катерина штовхала його у плече і перелякано будила. 

Пізніше, коли вони вечорами розпивали пляшку 
дешевої горілки, він розповідав їй, які страшні накази 
йому доводилося виконувати в армії. У п’яному мороці 
повторював і повторював свої жахливі оповідки про тор-
тури над в’язнями, до яких його змушували командири. 
Потім він голосно плакав, а її обливав холодний піт, що 
таке може зробити людина іншій людині, хай навіть і 
злочинцю.

У в’язниці була страшна структура – маленька країна зі 
своїми правилами і законами, яка жила окремим злочин-
ним життям у великій державі. Усі поза межами в’язниці 
знали про цей страшний бандитський світ, але ніхто його 
не руйнував. З камери в’язниці могли дістати на волі будь
яку людину і вчинити з нею розправу. Так само й у в’язниці 
могли вбити будького, як це було треба «сильним цього 
світу», що жили на волі. У них були довгі руки і сховатися 
від них дуже важко, майже неможливо.

Від розповідей чоловіка в Катерини ворушилося во-
лосся на голові, від цього жаху ще більше хотілося напи-
тись. Розповідати комусь це вона не сміла, бо й Петро не 
мав права виливати їй свою душу і розповідати про ті без-
чинства, які він бачив і в яких брав участь. 

Найбільше вона запам’ятала розповідь про молодого 
хлопця – злочинця, ув’язненого на довгий термін. Його 
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засудили за тяжкий злочин – зґвалтування і вбивство. Так 
сталось, що Петро з ним здружився, бо той був майстер 
на всі руки і робив на замовлення солдатів різні вироби з 
металу – ножі, ключі, запальнички та безліч інших дріб-
ниць. Не було речі, яку він не міг відремонтувати, і Петро, 
виконуючи накази, не раз користався його послугами. Він 
любив дивитись, як Лесик (так звали ув’язненого) уміло 
вправлявся з металом, який у його руках ставав слухня-
ним і м’яким.

Лесик розповів йому сумну історію свого життя. Був із 
багатодітної бідної родини, рано пішов заробляти собі на 
хліб. Спочатку закінчив училище, працював механіком в 
автомайстерні, а потім шоферував у керівника невелич-
кого підприємства. Той сам запропонував Лесикові в ньо-
го працювати, бо бачив, як хлопець гарно розуміється на 
машинах, він не раз ремонтував і його авто.

Лесикові хотілося щось змінити у своєму житті, зре-
штою, ходити на роботу в чистій сорочці. У нього була дів
чина, яку він любив іще зі школи і з якою думав одружи-
тись. Петро розповідав йому про своє кохання – Катерину, 
про дитину, хлопці підсолоджували своє важке теперішнє 
життя пігулками – спогадами про минуле...

Лесик шоферував, возив свого «боса» не тільки у 
службових справах, а й на різні вечірки із такими ж при-
старкуватими любителями дешевих розваг. Одного разу 
вони великою компанією виїхали на природу. 

Рибалили, розклали велике вогнище, смажили шаш-
лик, лунав голосний сміх дівчат «легкої поведінки». Ле-
сик спочатку окремо рибалив, потім із старими гультяями 
трохи випив, тому й пішов спати в окремий намет. 

Коли він зранку проснувся, то поруч нього лежала 
мертва дівчина, уся в крові. Потім виявилось, що вона 
була жорстоко і позвірячому зґвалтована. Як її мордували 
ці старі кнурі і чим, то вже залишиться таємницею. Най-
головніше те, що вони підкинули дівчину в його намет, і 
Лесик виявився тим підозрюваним, а потім і засудженим, 
який зробив цей жорстокий злочин. Він не міг довести 
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свою непричетність, але знав стовідсотково: цього не ско-
ював. Поперше, він кохав іншу, і йому не були потрібні 
послуги легковажних дівчат, а подруге, був втомлений і 
також п’яний, тому рано ліг спати. Хто з нею розважався 
і вбив, не знайшли, а його несправедливо засудили і по-
садили за ґрати.

Та на цьому сумна історія в’язня не закінчилась. Його 
родина писала листи в різні інстанції і хотіла довести його 
непричетність до вбивства. Час минав, листи припадали 
порохом у службових столах, ніхто не «золотив ручку» 
чиновникам, які мали розглядати ці прохання. Він «без 
вини винуватий» і далі сидів у в’язниці, демонструючи 
свої майстерні здібності. Та, напевно, у нього здали нер
ви, і він підготував план втечі. 

Утікав уночі (перед тим якось йому вдалося виготови-
ти ключі від деяких дверей). Та подихати повітрям свобо-
ди йому не судилося: охорона з псами швидко наздогнала 
його, серед переслідувачів був і Петро, який за злою іро-
нією долі того вечора стояв у караулі. Він не знав, кого 
наздоганяє. Російськомовні сержанти голосно кричали 
втікачеві «Стоять», «Стоять», а він не зупинявся. Коли 
перед утікачем блиснуло плесо ріки, в яку він вирішив 
пірнути, Петро почув команду «Стрелять на поражение». 
Він вистрелив і вцілив. Коли підбіг до падаючого в’язня, 
то з болем побачив здивововані очі Лесика: той помер від 
кулі, випущеної рукою друга. 

Петро підгодовував в’язня, приносив йому зайву пач-
ку чаю, кави та цигарки. Погляд безпідставно ув’язненого 
вмираючого хлопця, який у дивних обставинах став йому 
товаришем, Петро пам’ятав довгі роки.

Та найобразлівіше було те, що декілька днів після за-
гибелі Лесика прийшли документи на його амністію. Див-
но, та якийсь совісний прокурор підняв його справу, від-
дав на дорослідування і знайшли справжнього убивцю.

Страшна іронія долі: він не дожив до свого звільнення 
рівно тиждень і поплатився за свою нетерпеливісь влас-
ним життям. 
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Лесик йому часто снився, але завжди беззлобно і при-
язно усміхаючись. І коли Петро прокидався, його мучила 
майже фізична біль за цю людину, що пішла з життя так 
несправедливо і подурному.

Петро був совісною людиною, і жорстока армійська 
машина легко зламала його психіку. А потім він самостій-
но змарнував своє життя, понівечив долю Катерини і ледь 
не зламав життя власного сина, яким, за щасливим збігом 
обставин, опікувалися порядні і добрі люди.

...Після відвідин сина Катерина не випускала зі сво-
єї пам’яті його образ, весь час думала про нього. Робила 
щось на подвір’ї чи в городі, а усмішка не сходила з її об-
личчя. Вона аж помолоділа, хоча причин для радості в неї 
не було.

Коли Іван повертався в місто, то залишив свою адресу 
і телефон, за яким його можна буде знайти. Повідомлен-
ня із села не забарилось: помер Петро.

Син їхав на похорон до батька, якого зовсім не знав і 
якого після першого знайомства зненавидів. Це паскудне 
почуття не покидало його довгі роки, аж поки він не став 
студентом і не познайомився з викладачем військової 
справи. Чомусь цей чужий чоловік, полковник, коли Іван 
розповів йому про свого батька, який за розповіддю лю-
дей різко змінився після армії, змусив Івана подивитися 
на свого нікчемного тата як на хвору людину, яку знищи-
ла жорстока армійська машина. Щось мусило так сильно 
вплинути на здорового молодого хлопця і зробити з нього 
морального і фізичного інваліда. 

І от тепер Іван їхав до мертвого батька, якого бачив 
лише двічі в житті: у неповні шіснадцять років і тепер, у 
двадцять один. І серце сина плакало за цим чужим чоло-
віком, який був йому рідним по крові. Сестра Світлана і 
батьки хотіли поїхати з ним на цю сумну подію, але він їх 
відмовив.

– Я хочу побути там один, вибачте мені. Я знаю, що ви 
намагаєтесь мене підтримати, але я мушу все пережити 
сам.
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Це був перший похорон у його житті. Він стояв біля 
своєї матері і був подібний до неї, як дві краплі води. По 
його щоках текли сльози, які він намагався швиденько 
змахувати, але йому це не вдавалось. Та йому не було со-
ромно цих сліз, бо це його душа плакала за тим, що в ньо-
го колись вкрали, – спілкування з рідними батьками. 

Тепер він добре розумів, що його прихід у нову родину 
до Євгена і Марії – щасливий лотерейний білет, який лю-
дина виграє лише один раз у житті. І якби не цей виграш, 
то він провів би своє життя в інтернаті для сиріт і не вчив-
ся б в університеті, не жив би в таких чудових людей, які 
віддали йому все, що повинні і що могли віддати тільки 
рідним дітям, яким він і був для них.

Після сумної події на поминках він познайомився і зі 
своїми дідами та бабусями, які прийшли на похорон свого 
зятя і єдиного сина. І Катерина, і Петро були одинаками. 
Чому їхні старі батьки не допомогли своїм дітям нормаль-
но жити, так і залишилося для Івана загадкою. Але тепер 
він не хотів розв’язувати той непотрібний ребус, відкрит-
тя наступної темної сторінки родинної історії ніяк не змі-
нювало його сьогодення.

Приїхав він у село і на дев’ять днів, і на сорок.
Після церкви і відвідин цвинтаря Катерина сказала 

синові:
– Іванку, я тебе попрошу приїхати до мене зі своїм 

паспортом, мої батьки і татові батьки хочуть записати на 
тебе свої хати і землю, та й я також. Знаю, що це не знімає 
з нас вини перед тобою, але вони вже старі, всяке може 
трапитись. Наше село недалеко від міста, а земля цінить-
ся скрізь, тим більше батьки мають великі земельні паї 
та й я маю великий город і біля хати повно землі, було б 
здоров’я на ній працювати. Сину, я тебе прошу, приїдь, 
поїдемо до землевпорядника і все вирішимо.

Іван порадився з батьками і наступного разу поїхав у 
село із татом. Євген відвіз старих у район і допоміг швид-
ко вирішити всі юридичні питання. Уже пізніше, перед 
своїм одруженням, коли Іван купував невеличку кварти-
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ру у столиці, то значна частина коштів за неї була сплаче-
на за рахунок цих дідівських паїв і земель. Іван не мав до 
старих серця, але на похорон до них також поїхав, хоча й 
сльози не проронив ні за ким...

До рідної матері їздив час від часу. Вона й не обража-
лась, бо й ці його поїздки були для неї подарунком, якого 
вона не заслужила. Завжди купував їй щось смачне, але 
на ночівлю не залишався ніколи. 

Марія не ревнувала сина, бо бачила, що його ставлен-
ня до неї не змінилось. Вона всіх дітей любила однаково, 
але Івана виділяла з усіх, бо він вартував цього. 

І тоді, коли Марія була в лікарні з опіком, ще раз упев-
нилась у синовій любові до себе, і потім, коли він повер-
нувся в батьківський дім після невдалого досвіду сумісно-
го життя зі своєю коханою, що зрадила його, мати знову 
відчула духовну близькість із сином, адже була для нього 
другом.

...Минув час, Марія потребувала поїхати в лікарню на 
обстеження. 

– Іванку, відвези мене до лікаря, бо тато не може... 
Ця поїздка стала для нього доленосною... 
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ЧАСТиНА ЧЕТВЕРТА

Роза вітрів

Розлука блискавки і грому,
Розрив мелодії і слів.
Не віддавай мене нікому
У цьому небі на землі.

У золотому колі сходу, 
У напівколах ночі й дня,
У нерозгаданості кодів,
У найнесподіваніших снах,
У божевільному цвітінні,
У молодій розмові трав,
У літніх барвах і осінніх,
У призимових кольорах...

У світі доброму й лихому
Ми – наче суша і вода.
Не віддавай мене нікому.
Не віддавай.
Не віддавай.

Оксана Лозова

Як колись у сиву давнину найстаріший бог вітрів ви-
пустив їх із своєї чарівної скрині, так і донині вітри слу-
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жать людям та несуть їх, грішних, на своїх швидких кри-
лах у тільки їм відомих напрямках. По дорозі вітри очи-
щують усе від навколишньої імли та бруду і зцілених та 
загартованих штовхають в обійми незнайомих людей, 
переплітаючи їхні долі в нерозривний міцний вузол...

Іван приїхав із мамою в поліклініку і чекав під двери-
ма, коли вона зайде до лікаря. Черга просувалась ледь
ледь, вони виявилися останніми...

За вікном насувалась гроза, і в коридорі було непри-
ємно темно.

Нарешті мама переступила поріг кабінету. Іван читав 
табличку на дверях «Лікар Брагінець Ірена Михайлівна». 
Прізвище видалось йому знайомим, але отак одразу він 
не міг пригадати, кого він знає із подібним. 

Медсестра вийшла із кабінету, і Іван аж привстав, 
щоб подивитися на лікаря, який вів прийом його матері. 
Доктором виявилась молоденька білява жінка приємної 
зовнішності, а та усмішка, із якою вона говорила з його 
мамою, робила її ще вродливішою, біленький халат, на 
фоні сіруватої затертої стіни, фіксував її силует у подобі 
до світлого голуба.

«Гарненька», – подумав Іван, і знову заглянув у двері, 
черговий раз навстіж відчинені медсестрою.

Хвилин через п’ятнадцять мама вийшла.
– Слава Богу, шви від операції майже затягнулись, за-

лишилось прийти ще кілька раз, щоб витягнути останні 
нитки. А яка ж вона приємна, ця лікаркахірург, моло-
денька, а така тямуща... Перед нею була старша, але вона 
не до порівняння до нової... Ця молода і прогресивна, від-
чувається, що медицина – її покликання.

За вікном миготіли блискавки і чувся глухий клекіт 
грому. Мама завчасно витягала із сумки маленьку пара-
сольку, яку завжди носила зі собою.

Знову відчинилися двері кабінету, і лікар на ходу, про-
щаючись із медсестрою:

– Біжу, поки гроза не почалася, – поспішаючи вдягала 
жовтенький літній дощовичок.
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– Лікарю, – не сподіваючись своєї сміливості, Іван 
майже загородив їй дорогу: – Ми на машині, я з радістю 
вас підвезу...

– Дякую, мені якось незручно вас турбувати.
– Це зовсім не турботи, а приємність для мене, – Іван 

побачив, як Ірена зашарілась. – Мамо, візьміть мене під 
руку і йдемо в машину, поки немає справжньої зливи. Лі-
карю, не соромтесь, поспішаймо...

Того ж вечора Іван сидів у затишній кав’ярні і вів не-
спішну бесіду з гарненькою молодою лікаркою Іреною 
Брагінець.

Уже наприкінці тижня він вечеряв із нею і розумів, 
що тільки чудо Господнє могло привести в його обійми 
дівчину, яка мала таку ж долю, як він і його сестра Світ-
лана.

– Наша зустріч – це як «роза вітрів», коли вітри од-
ного напрямку повторюються і повторюються над нами. 
Так і ми, люди з подібними долями, несподівано зіштов-
хуюємося, хоча навколо нас тисячі інших людей, але саме  
колеса нашої фортуни стають в одну житейську упряж, – 
Іван радів, мов дитина і не міг натішитися такому дивно-
му збігу обставин. – Іренко, я не можу собі уявити, а якби 
того дня в поліклініку замість мене тато відвіз маму, ми 
так і не познайомились би...

– Я думаю, що мусили б зустрітись, тільки за інших 
обставин.

Брагінець Стефанія Петрівна – так звали директора 
дитячого будинку, в якому він мав нещастя опинитись. 

Удома Іван розповідав про доньку директорки і тато 
згадав:

– Сину, я пам’ятаю, коли ми з мамою забирали вас із 
дитячого будинку, то Стефанія Петрівна особисто мені го-
ворила, що хоче взяти і собі дитину з будинку і залишити 
роботу, бо нервова система вже не витримує цих мораль-
них навантажень...

Двадцять п’ять років тому Стефанія вкотре поверну-
лась додому знервована і сердита.
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– Скільки можна таке терпіти, – плачучи жалілась 
чоловікові, – я не маю сил боротись із цією бандою, яка 
працює під моїм керівництвом...

– Стефцю, ти так говориш ніби в сиротинці навколо 
тебе лише злодії, напевно, є ж і порядні люди?

– Так, є і чесні, але здебільшого працюють усе ж крадії 
і черстві люди. Не знаю, чи це пов’язано з тим, що наші 
люди живуть бідно і заробітня плата в них маленька, а чи 
мають ницу злодійську душу. Не можна ж цупити усе під-
ряд та ще й у дітейсиріт.

– Що я тобі скажу на це!? Олені не можуть навчити 
своєї спритності черепах. Мені тебе шкода, але ти не змі-
ниш навколишній світ...

– Та мені й непотрібно змінювати всіх, достатньо, щоб 
ті люди, які працюють поруч, виконували свою роботу з 
любов’ю і чесно. Я розумію, що робота в сиротинці не така 
цікава, як праця художників чи скульпторів, але потрібні 
люди всіх професій: і ті, хто оре землю, і хто шиє взуття, 
і хто доглядає і вчить дітей. Якщо працювати з відразою, 
то краще залишити цю роботу і сісти біля воріт храму та 
просити милостиню в тих, хто працює з радістю. 

Стефанія була трудоголіком, шкодувала свій час і гово-
рила, що і спала б менше, розуміючи, що кожна година із 
заплющеними очима – це втрата шістдесяти хвилин світла.

Вона мала складну долю, переповнену різними не-
зрозумілими подіями. Стефанія була останньою і єдиною 
дитиною, яка залишилась живою в батьків, із десяти на-
роджених. Так трагічно ставалось, що кожна дитина, на-
роджена її мамою, не доживала до одного року. 

У селі подейкували, що її батьки або спокутували 
чийсь родинний гріх, або їх хтось прокляв. Хоча причин 
для дитячої смертності в ті довоєнні і повоєнні часи було 
багато: і медицина була бідна і самі люди – голодні, хо-
лодні, нещасні і недобрі.

Батьки тішились кожній новій вагітності, а пізніше з 
розпачем оплакували недоношену або померлу дитин-
ку, яку або встигли швиденько охрестити, або й ні... Одне 
слово, не складалось у них із нащадками.
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І от коли мама була вагітною Стефанією, сільські баби 
нарадили звернутись їм за порадою до шептухи, яка жила 
в сусідньому селі.

Із важким серцем батько переступив поріг знахар-
ки. Стара була і повитухою і ворожкою, все в одній особі. 
Жила відлюдницею на далекому хуторі, збирала лікуваль-
ні трави, зливала людям віск, знімала різні пристріти та 
вроки, викачувала хвороби яйцем, шеплала над худобою, 
яка хворіла, обкурювала пахучими травами хати і стайні.

Робила все це потай, бо за такі дії влада по головці не 
гладила, але можливо тому, що до неї звертались і пред-
ставники високих кабінетів, її не зачіпали. Вона й далі 
ходила по долинах, луках та лісах, наспівуючи свої дивні 
пісні, збирала трави, ягоди та різні корінці, властивості 
яких були відомі тільки їй.

Стара була з давнього роду ворожок, які передавали 
свої знання від покоління до покоління. Тепер баба за-
лишилась одна і їй нікому було розповісти свої секрети 
та навчити всіх чудних премудростей, які накопичува-
лись десятиліттями. Заміж вона ніколи не йшла, хлопці 
із села її боялись, та й було їх мало, бо все воювали та й 
воювали... 

Чоловік повернувся додому геть спантеличений:
– Баба зливала віск над твоєю сорочкою і казала, що 

народиться дівчинка, але до хреста її має понести чужий 
чоловік, якого я стріну через тиждень після пологів дале-
ко за селом на роздоріжжі. Із свого села хресних батьків 
ми не повинні брати...

– Зробимо так, як вона веліла, – жінка була згодна на 
все, бо втомилась народжувати і плакати від втрат очіку-
ваних дітей.

Коли наступив час пологів, до них у дім прийшла міс-
цева фельшерка. Народилась дівчинка. За вікном була су-
вора зима, час Різдвяних свят і коляди.

– Назвемо Стефанією, бо вона прийшла у світ у день 
Святого Первомученика Стефана, – вирішили багато-
страждальні батьки.
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Пам’ятаючи, що говорила бабаворожка, через тиждень 
на саме Богоявлення Господнє тато пішов далеко за село. 
Під ногами рипів сніг, дерева були вкриті густим покрива-
лом казкового інею, йорданський мороз пробирав кістки, 
а він стояв на перехрестку чотирьох доріг і чекав першого 
перехожого, який мав йому зустрітись. Це виглядало див-
но, але для батька це було питанням життя його дитини.

Через якийсь час побачив фіру, на якій сидів чоловік. 
Коні бігли неквапно, але коли він вискочив навперейми, 
мало не понесли:

– Тпрррр... Зупиніться, – господар фіри потягнув віж-
ки і зупинив коней. – Тобі що, жити надоїло? Перелякав 
коней...

– Слава Ісусу, пане, вислухайте мене... 
Наступного дня рановранці, удосвіта, коли все село 

спало, коні зупинились біля хати батьків Стефанії, а через 
годину цей чужий чоловік разом із своєю дружиною три-
мав новонароджену дівчинку перед вівтарем у малесень-
кій церковці, де при свічках, майже у темряві, здійснюва-
лось Таїнство Хрещення і де духовні батьки мали прийня-
ти дитину від купелі і навчати її жити похристиянськи.

– Охрещується раба Божа Стефанія. Во ім’я Отця. 
Амінь. І Сина. Амінь. І Святого Духа. Амінь. 

Хресні батьки були вчителями у школі в далекому від 
них селі і хрестили цю дітину потай, ризикуючи своєю ро-
ботою і свободою також, бо в ті далекі часи церковні об-
ряди, як і багато що іншого, було під забороною.

Коли Стефанії минув рочок, її батьки полегшено зіт
хнули, дитина залишилась живою. Потім минув і другий, 
третій, четвертий, а на п’ятому рочкові її батьки один за 
одним станули, як воскові свічки. 

Чи забагато біди було на їхньому життєвому шляху і ті 
негаразди з’їли здоров’я, а чи родові прокляття забрали 
бідачок на другий світ, на ці питання ніхто не міг відпо-
вісти...

Хресні батьки взяли Стефанію на виховання, ніхто 
цього рішення і не оспорював, бо на всіх святах, які були 
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в родині, були найшанованішими гостями і ставилися до 
дитини як рідні батьки. Так вона і виросла в учительській 
родині серед їхніх дітей.

Коли Стефанія подорослішала, хресні батьки розпові-
ли їй родинну історію, яка мала багато запитань, та, на 
жаль, мало відповідей. А потім  Стефанія поїхала вчитись 
у місто, стала на свої ноги, вийшла заміж, але власних ді-
тей не мала, напевно, над нею висів усе той же родинний 
німб бездітності. Через це вона і пішла працювати в дитя-
чий сиротинець, щоб допомагати чужим дітям, як не на-
родженим власним.

Вона так уболівала за свою роботу, що її чоловік, Ми-
хайло, не один раз мав із нею перемовки з цього приводу, 
бо Стефанія жила сиротинцем, а він почувався обікраде-
ним. Йому бракувало її любові та уваги. Щонеділі вона 
приводила додому якесь дитя, годувала, мила, виховува-
ла. Михайлові це набридало і він йшов в іншу кімнату, де 
пролежував боки на дивані, часом читаючи, а здебільшого 
займався своїми марками, які любив понад життя. Це за-
хоплення в нього ще з молодості. Хотів спокою від чужих 
дітей і мав його, йшов на зустрічі до інших філателістів, 
якісь марки вимінював, інші продавав.

Коли в будні повертався з роботи, то вже в коридорі, 
стоячи біля дверей, по запаху знав, чи дружина вдома. 
Як продавець хліба завжди пахне хлібом, а лікар – меди-
каментами, запах яких не переб’ють ніякі парфуми, і так 
його Стефанія носила на собі невловимий запах дітей із 
сиротинця. Вона уся просякла і цим запахом, і тими діть
ми, які заполонили її душу до вінця:

– Михайле, от мене цікавить, що б ти сказав, як би ви-
явив такі факти? Декілька місяців я писала в різні благо-
чинні організації і просила їхньої допомоги. Вони згляну-
лись на мої прохання і надіслали нам комплекти гарної 
постільної білизни для дітей. Приватно наголосили мені, 
що навмисно дають допомогу матеріальними цінностями, 
а не грошима, які можна розтринькати не туди, де треба. 
Я навіть трохи образилась, що мені не довіряють, і при-
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йняла цей докір на свій рахунок. І даремно, бо від отри-
маних дарів я спочатку втішилася, а потім так само швид-
ко розчарувалася. Мої пройдисвіти прийняли постіль на 
баланс. На третій день прихожу я на склад і бачу: майже 
всю постіль замінили на вживану, яку вони принесли зі 
своїх домівок, і нічого, совість їх не мордує. Дивляться 
безсоромно мені в очі і доводять, що за кількістю в них 
усе збігається. Я мало їх не повбивала з нервів, пообіцяли, 
що поприносять назад, але мені мало віриться, що повер-
нуть все вкрадене. А з кухнею я вже втомилася боротися: 
масло виносять цілими брилами і замінюють дешевим 
маргарином, сметану розводять кефіром, а в гіршому разі  
водою зпід крана. Ну як їх перемогти? Хіба на кожного 
працюючого по одному контролеру поставити?! Окремо 
вони ніби і непогані люди та й працівники також, бо ж 
працювати в нас нелегко, але без вкраденого цвяха до-
дому ніхто не йде, організували справжнісінький крадій-
ський синдикат. Одній мені не під силу все перевірити, бо 
треба кожному заглянути в сумку, а мені гидко це робити. 
У мене щодень боротьба з ними. Щоб займатися чимось 
корисним, гайную час на непотрібні дурниці та перевір-
ки, бо вони і одяг підміняють, і їжу готують неякісну. Мені 
і медсестрі підсовують для перевірки нормальну котлету, 
а дітям наполовину із хлібом і бульбою, не надкушу ж я 
кожну котлету. Намагаюсь дивитись, коли вони почина-
ють щось варити, але не можу ж я цілісінький день стояти 
на кухні. Нащо тоді вони?

– Дивуюсь тобі, Стефаніє. Ти так переймаєшся, ніби 
працюєш там перший рік. Мала б вже і звикнути...

– Не можу. Я не хочу заплющувати очі на всі ці непо-
добства.

– Стефцю, не сприймай життя занадто серйозно, бо 
нам із нього все одно живцем не вибратися...

– Михайле, я тебе прошу – не жартуй, бо мені не до 
сміху.

– Мені смішно, бо я вже звик, коли ти говориш фразу 
«Поговори зі мною», то це означає «Послухай, що я скажу!» 
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– Ну, а кому мені це розповісти! Тільки тобі...
– Я розумію тебе і шкодую, але це зовсім не означає, 

що ти всі проблеми сиротинця будеш переносити додому. 
Я вже не можу чути цього. Шукай собі іншу роботу...

– Ти ж знаєш, що я не можу мати своїх дітей і хочу 
захистити чужих. Серце болить, коли дивишся на них і 
читаєш їхні долі: одного у смітнику знайшли, іншого на 
вокзалі під лавкою або в батьківпияків забрали. На днях 
до нас передали трирічну дівчинку, її батьки втонули на 
відпочинку, переправлялись на морі з берега на берег на 
переповненому катері і тільки тому, що на дитині був ґу-
мовий надувний жилет, воно, бідне, врятувалось. Родичі 
не захотіли брати на свою голову клопіт і дитину передали 
нам. Дівчинка перестрашена, але така файненька. Я хочу, 
щоб ми її собі взяли і після того вже точно звільняюсь, я 
давно мріяла про дитину

– Візьми, кого хочеш. Для мене буде спокійніше і кра-
ще, коли в нас вдома буде одна дитина, ніж щовихідного 
– інша.

І Стефанія взяла на виховання трирічну Ірену. Люби-
ла її і пестила, як рідну дитину. З татом в Ірени стосунки 
були рівними, він її посвоєму любив, опікувався нею, але 
гарячої прив’язаності до дитини не мав. Так здавалося 
Стефанії, а потім і дочці, коли вона підросла. Певною мі-
рою це було правдою, бо на батьківство він згодився тіль-
ки заради дружини, яку любив. Для нього ж найважливі-
шим у житті був спокій і... марки. Не любив галасу і руху.

Стефанія нервувала з цього приводу, але переробити 
чоловіка не могла:

– Оте вічне прагнення спокою і комфорту вбиває во-
гонь твоєї душі. Тобі нічого не треба... Пізніше це праг-
нення піде із посмішкою в похоронній ході, коли твоя 
душа помре. Тобі найкраще, коли нас з Іреною немає вдо-
ма. Ти лежиш на дивані, і тебе нічого не хвилює.

– Неправда, я люблю, коли ви вдома, щось на кухні 
чаклуєте, а коли в хаті є якісь збіговиська чужого люду, то 
для мене це дійсно смерть.
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– Ти справжній відлюдник...
З дитячого сиротинця Стефанія Петрівна так і не звіль-

нилась, довгі роки успішно боролась із своїм колективом. 
Ця боротьба за справедливість і любов до дітей була аж до 
похилого віку, поки вона не вмерла на роботі від серцево-
го нападу.

У той час її прийомна дочка Ірена навчалась у медич-
ному інституті.

Для дочки смерть мами стала страшним випробуван-
ням. Вони були дуже близькими між собою, але найбіль-
ше вразило Ірену, та й тата також, що її серцевий напад 
був пов’заний із дивними обставинами...

Більше ніж десять років тому в дитячому будинку 
було двоє хлопчиків, братіводнолітків, батьки яких за-
гинули в автомобільній катастрофі. Цих хлопчиків узяла 
на виховання забезпечена одинока жінка, але Стефанія 
не мала права давати їй дітей на виховання. Вона виправ-
довувалася, бо дитячий будинок у той час був переповне-
ний, фінансування постійно затримували і тому постійно 
шукала якихось благодійників, щоб діти не голодували і 
не ходили роздягнуті. А та жінка надала документи, що 
забезпечена і фінансові справи в неї в порядку, вона здо-
рова, молода, має де жити.

Директор не мала до чого придертись, окрім одного: 
у жінки не було чоловіка. Але Стефанії так хотілось, щоб 
хлопчики росли в родині, тому вплинула на рішення опі-
кунської ради, і діти пішли в неповну родину... 

Минули літа. Несподівано Стефанію викликали до 
школиінтернату. Ця жінка, горемати, повернула дорос-
лих дітей назад в органи опіки. У той час хлопці вже на-
вчались у початкових класах, щось вони їй не догодили... 
Але найбільша ймовірність причини їх повернення – жін-
ка вийшла заміж, і її новий чоловік не захотів виховувати 
чужих дітей. Хлопчиків насильно привезли в інтернат, 
діти висіли на руках у прийомної матері і волали на всю 
школу:

– Мамусенько, рідненька, не віддавай нас...
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Але її крижане серце не розтануло, і через тиж-
день брати, тримаючись за руки, стрибнули з даху 
п’ятиповерхового будинку інтернату. Життя їхні обірва-
лись… 

Розслідуючи справу загибелі дітей, підняли і старі до-
кументи передання малюків у родину. Стефанію звинува-
тили в недбальстві (вона повернулась у дитячий сироти-
нець, яким завідувала довгі роки і якому віддала все своє 
життя і здоров’я).

Працівники знайшли її в кабінеті із серцевим напа-
дом, викликали швидку допомогу, але врятувати вже не 
змогли.

Над її робочим столом висіла простенька рамка, а в ній 
– текст, написаний її гарним каліграфічним почерком:

Люди бувають нерозумними,
нелогічними та егоїстичними.
І все ж люби їх!

Коли ти робиш добро, 
то люди будуть звинувачувати тебе
у затаєній особистій користі і самолюбстві.
І все ж виявляй доброту!

Якщо ти досягнув успіху, 
То в тебе може з’явитися багато
Фальшивих друзів і справжніх ворогів.
І все ж досягай успіху!

Якщо ти чесний і відвертий, 
То люди будуть обманювати тебе.
І все ж будь чесним і відвертим!

Те, що ти будував роками,
Може бути зруйновано в одну мить.
І все ж будуй!
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Люди потребують допомоги,
Але вони згодом дорікатимуть тобі за неї.
І все ж допомагай людям!

Якщо ти досягнув безмежного щастя,
Тобі будуть заздрити.
І все ж будь щасливим!

Добро, яке ти зробив сьогодні,
Люди забудуть завтра.
І все ж твори добро!

Ділись з людьми кращим, що в тебе є,
І цього ніколи не буде достатньо.
І все ж ділись найкращим!

Зрештою, ти сам переконаєшся,
Що все це між тобою і Богом,
І що це ніколи не було між ними і тобою!

Мати Тереза

Ірена сплакалась, вкотре перечитуючи те, що мама на-
писала, і повісила  цю рамку у своїй кімнаті. Тато в розпачі 
звинувачував дочку, що через таких байстрюків, як вона, 
померла його дружина, а потім почав прикладатись до 
чарки. Ірена переїхала у студентський гуртожиток. 

Усе, що в неї залишилось від родини, – тепла згадка 
про маму Стефанію і про стареньких діда і бабуню, які 
колись жили в далекому селі і були хресними батьками 
її мами. Та й вони давно вже пішли до Бога. Від тата за-
лишилося лише прізвище Брагінець, яке вона з часом по-
міняла на чоловікове – Верховинець. 

Перед весіллям Ірена приїхала до тата зі своїм наре-
ченим і просила його благословення на шлюб, а також за-
просила на весілля. Того дня тато був тверезий, і все про-
йшло так, як треба. А на час весілля він запив. 
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Ірена образилась на тата, час від часу телефонувала 
до нього, а коли він не піднімав слухавки – хвилювалась і 
дзвонила сусідам. Залишила їм про всяк випадок свій но-
мер телефону, щоб бути в курсі, чи нічого не трапилось із 
татом. Не могла зовсім від нього відріктися, але і воювати 
з ним не хотіла також. Тим більше, що після весілля вона 
переїхала жити у столицю, а тато залишився наодинці зі 
собою, жаданим спокоєм і улюбленими марками в дале-
чині від єдиної рідної людини, дочки Ірени. 

Ірена дуже шкодувала, що мама не дожила до дня її ве-
сілля і не побачила її щастя, яке мало просте ім’я – Іван.

Він був щасливим також. Після своєї першої любовної 
невдачі зрозумів, що в житті все рухається, нічого не може 
бути абсолютно спокійним. Кожна людина, навіть не розу-
міючи того, виконує цей неписаний закон руху в той чи в 
інший бік і згідно з ним робить свій вибір, відпускає те, чим 
володіє, чи, навпаки, отримує щось нове, що бажає. Іван 
простив свою першу зрадливу любов, і його душа, колись 
по вінця заповнена образою на неї, звільнилась. А нове ко-
хання впевнено знайшло собі зручне місце в його серці. Він 
вибачив усіх і звільнився від старих тягарів і образ на своїх 
рідних батьків. Колись ті почуття не давали йому спокою. 
Тепер він відчув себе вільною і шаленно закоханою люди-
ною, яка тількино відгуляла власне весілля і влаштовува-
ла своє сімейне життя в новій квартирі у столиці. 

Родина Івана також верталась до свого звичного життя 
після гучного весілля. Молодь поверталась у місто, мама і 
тато залишилися на кілька днів з бабусею в селі. 

Світлана впевнено кермувала машиною, молодші Іри-
на і Богдан про щось сперечались на задньому сидінні:

– Що ви там ніяк не поділите? – на правах старшої се-
стри зауважила їм жартуючи.

– Сперечаємось, хто займе Іванову кімнату?
– Не страждайте задарма, мама сказала, що вона так 

і залишиться для нього. Коли він приїздитиме додому із 
дружиною, щоб мав свій куток де зупинитись. Так що ма-
єтки вам не перепадуть, не сподівайтеся...
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Думала про старшого брата і тішилась, що він нарешті 
знайшов собі пару і виглядав закоханим і радісним. Була 
впевненою, що у столиці в нього почнеться цікавий новий 
етап життя. Їй так само хотілось щось поміняти у своєму 
житті, але поки що це ніяк не вдавалось.

Дорога до міста була далекою, і думки надовго запо-
лонили її голову. Вони безперервним серпантином при-
ходили одна одній на зміну. Траса була напівпорожньою, 
їхали без напруження. Молодші брат із сестрою нарешті 
втихомирилися і, спершись один на одного, мирно дріма-
ли на задньому сидінні, тепер нічого їй не заважало пір-
нати думками углибочінь свого життя.

Згадувала дитинство. Колись давно, ще дівчинкою, 
вона завжди відчувала себе в тіні свого старшого брата. 
Ні, вона його не ревнувала до батьків, але чомусь так ви-
ходило, що Іван завжди був найбільшим авторитетом у 
мами і тата.

Пізніше, коли вона подорослішала, зрозуміла, що бать-
ки любили їх однаково. Хоча тоді, у дитинстві, їй не раз хо-
тілось плакати від образи, коли мама зверталась до брата 
із різними проханнями, які могла виконати і вона. Тепер, 
з позиції дорослої людини, вона бачила, що мама її просто 
шкодувала, обов’язків завжди було більше в Івана, через те 
її старший брат був під ретельнішим батьківським контро-
лем. Він був їхньою опорою, а вона завжди залишалась біля 
нього молодшою. Так було до народження близнюків...

А потім для старших дітей наступила «гаряча пора», 
бо їм необхідно було допомагати мамі з малюками. У 
школі вони вчились на «відмінно», без чиєїсь допомоги, 
вивчені уроки ніхто в них не перевіряв, кожен знав свій 
обов’язок. Іванові було важче вчитись, бо він був як пер-
шопроходець. Світлана ж мала в кого проконсультува-
тись, старший брат завжди ставав їй у пригоді, коли вона 
щось не розуміла.

Тато часто їздив у відрядження, мама була зайнята 
домашніми справами і маленькими дітьми, тому старші 
діти повинні були справлятись з уроками самотужки.
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Минули довгі роки, а Світлана не могла згадати ні од-
ного випадку, коли вона сварилась з братом чи обража-
лась на нього. З близнюками мала проблеми часто, але 
так само через якісь дурниці, коли вони її не слухали. Ма-
люки були для неї мов ляльки. Про що вона могла спере-
чатись із ними, якщо в них – велика вікова різниця! Коли 
близнюки йшли в перший клас, вона закінчувала школу, 
а Іван уже був студентом. Причин для сварок не було і не 
могло бути, хіба що, коли вони не вивчили уроки або не 
прибрали іграшки.

Скільки води спливло, а Світлана все згадувала, як 
малі йшли на перший дзвоник у школу із величезними 
букетами квітів, за якими їх не було видно, і питали в 
мами:

– А навіщо вчителям усі дарують квіти на перше ве-
ресня?

– Щоб вони думали, що в них цього дня свято, – від-
повіла сміючись.

Старші діти часто заміняли молодшим маму і тата, 
коли батьки десь відлучались чи їхали. У Світлани і став-
лення до молодших брата й сестри сформувалось не зов
сім сестринське, а більше материнське. Вона була в курсі 
всіх їхніх шкільних справ, потім сердечних, а тепер і сту-
дентських.

Іван для неї та й для молодших завжди був авторите-
том, його слово і рішення за своєю силою прирівнювалось 
до батьківських вказівок. Сперечатись було марно: якщо 
Іван сказав щось зробити, це треба було виконати безвід-
мовно, майже як в армії. Мамине навчання: коли її немає 
вдома, головний у хаті – старший син.

І от тепер він поїхав і житиме за тисячі кілометрів від 
батьківської хати. На весіллі Світлана заспокоювала свою 
маму, щоб вона не переживала, а тепер і сама майже пла-
кала, що брат буде так далеко від неї і вона не зможе з 
ним поспілкуватись, якщо буде така потреба. Розмова по 
телефону не враховувалась, бо тоді вона не бачитиме його 
очей і реакції на її розповідь.
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Іван був першим хлопцем, який запросив її в місто на 
каву, у справжнє кафе, яке Світлана вибрала навмисне, 
бо чула, що туди ходили її однокласниці. Пізніше, коли 
була на першому курсі університету і з хлопцями ще не 
зустрічалась, їй захотілось похизуватись перед дівчатами, 
який у неї гарний хлопець. Одногрупниці не знали, що це 
її брат і потім на другий день тільки й було в них розмов, 
який у неї красеньхлопець. 

У голові виринали різні спомини, серед яких один 
дуже болючий. Вона познайомила старшого брата зі своїм 
першим хлопцем, який з часом став її першим мужчиною. 
Брат – єдина людина, хто знав цю таємницю. Навіть мама 
не знала того, про що вони могли поговорити удвох.

Та про те її обранець, Сергій, зовсім не сподобався Іва-
нові:

– Як хочеш думай, а він тобі не пара. Світлано, поди-
вись, який він самозакоханий нарцис. Мені здається, що 
ти більше за ним пропадаєш, ніж він за тобою. Він холод-
нуватий до тебе і неуважний. Я подивився з боку на нього. 
Та він нахабним поглядом проводив кожну дівчину, яка 
проходила повз наш стіл. Невже ти не зауважуєш цього? 
Та таку принцесу, як ти, треба носити на руках... Не хочу 
бути недобрим пророком, але ти скоро в ньому розчару-
єшся...

Так сталось, як і передбачав Іван. Вони позустріча-
лись рік і на третьому курсі. Світлана завагітніла, а Сергій 
навідріз відмовився з нею одружуватись. На ній не було 
лиця, час злітав миттєво, треба було щось вирішувати. 
Мамі і татові нічого не розповідала, правду знав лише 
старший брат. Іван тримаїв її таємницю від батьків, але 
поставив їй умову:

– Я поговорю з цим блазнем. Подивлюсь, що він мені 
відповість. Зі мною не пограється, це занадто серйозно, 
щоб із цим жартувати. Тільки не обіцяю тобі, що не дам 
йому по пиці, як він мене не послухає.

– Добре, лише не говори це поки що нікому, хоча я в 
розпачі і не знаю, що маю з цим усім робити...
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– Що робити... що робити... Дитину народжувати. Не 
будеш же ти вбивати через цю наволоч...

Була зима. Світлана повела старшого брата в гуртожи-
ток, де жив горенаречений. Іван зайшов у приміщення, 
а Світлана чекала зовні. Потерпала від хвилювання, ці 
десять хвилин здались їй вічністю. Нарешті з дверей ви
йшов Іван і майже тягнув за комір винуватця Світланиної 
проблеми.

– Повтори їй в очі, що ти мені сказав перед тим.
– Я з нею не спав і дитина не моя...
Світлана граціозною дикою кішкою швидко переско-

чила всі десять сходинок і кинулась до обличчя брехуна, 
вона не сподівалась від себе такої миттєвої реакції. Сергій, 
закриваючи своє лице, відштовхнув її. Світлана не втри-
малась на слизьких сходах і впала, але потягнула за собою 
і свого кривдника. Іван не встиг їх обох підхопити, кинув-
ся допомагати, та було пізно – вони впали.

– Світланко, сестричко моя нерозумна, ну як же ти так 
необережно? Піднімайся, бідацю моя.

Він подав їй руку, стріпав пальто, Сергій піднявся са-
мостійно.

– Слухай мене уважно, покидьку, – Іван ледь стриму-
вав себе, щоб не вліпити тому між очі. – Ми свої сімейні 
проблеми всі влагодимо, але як ти відкриєш рота і будеш 
обговорювати мою сестру десь по коридорах і я це почую, 
тобі буде непереливки. Обіцяю, в університеті тобі після 
цього не вчитись, будеш мати биту морду, а можу ще й по-
садити тебе за ґрати. Зрозумів мене?

Слово «ґрати» справило найбільше враження: 
– Зрозумів, зрозумів, – белькотів він. – З вами, вар’я

тами, немає про що і говорити. 
Сергій боягузливо оглянувся, чи ніхто не бачив цієї 

прикрої пригоди і щодуху чкурнув у двері гуртожитку. За 
ним ніхто й не гнався, бо Іван і Світлана також не хотіли 
розголосу і зайвої реклами.

– Я тобі говорив, що це підле самозакохане бидло, а ти 
мені не вірила. Ти сильно вдарилась?
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– Та добряче, порахувала всі сходинки, та й цей бугай 
притиснув мене боляче. Зараз у стресі спини не чую, але 
щось аж хруснуло всередині. 

– Ідімо потихеньку додому, тримайся за мене. А мамі 
все ж треба розповісти.

– Іванку, я не можу. Тримай мій секрет від усіх.
– Добре, але скільки? Це така річ, яку приховати на-

довго неможливо. Усе одно все стане відомо всім.
– Я подумаю, але дай мені трохи часу.
Світлана плакала від образи на Сергія і від злості на 

себе, згадувала, як він її зманював, вона відпиралась і все
таки не встояла. І так у ньому помилилась...

Тієї ночі не спала, внизу живота щось зрадливо болі-
ло, і вона не знала, чи цьому радіти, чи, навпаки, плакати, 
бо розуміла, що після її невдалого падіння щось негаразд 
сталось з її маленькою ненародженою дитинкою. Зранку 
пішла на навчання, але до аудиторії так і не потрапила. 
Від болю ледь придибала на прийом до лікаря і вияви-
лось, що вона загубила дитину.

– Негайно в лікарню, тобі треба було ще вчора прийти. 
Я даю тобі направлення на госпіталізацію. Маєш гроші на 
таксі? Але треба, щоб тебе обов’язково хтось супроводжу-
вав. Як ні, то я викликаю бригаду швидкої допомоги. Не 
хочу брати на себе відповідальність за твоє життя.

– Дякую, не потрібно, я зараз зателефоную подрузі і 
вона мені допоможе.

Але вона попросила допомоги знову в Івана, їй було 
соромно говорити про свою розбиту любов найближчій 
подрузі, яка категорично не сприймала Сергія і через це 
навіть посварилась із Світланою.

Коли розбита прикрими новинами вона вийшла з ка-
бінету дільничного лікаря, то шукала очима лавку в тем-
ному і непривітному коридорі поліклініки. Їй хотілося 
знайти затишний куточок, щоб поруч не було цікавих і 
злих людей. Світлані здавалось, що зараз перебуває в ліг-
ві страшних звірів, які мають людські обличчя. Кожного 
хворого, який виходив із кабінетів того чи іншого лікаря, 
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обов’язково супроводжував прискіпливий погляд тих, хто 
очікував прийомів. Черги – великі, а люди, які сиділи 
на лавках, якісь забиті і нещасні. У черзі за безплатною 
медициною зібрався бідний люд, бо всі решта ходили у 
платні клініки. І не дивно, бо були при грошах і добре ви-
вчили смішну народну правду «Лікуватись даром, це да-
ремно лікуватись».

Примостилась у куточку. Закриваючи телефонну слу-
хавку руками, майже плачучи, говорила з братом:

– Іванку, я знаю, що ти на роботі і що в тебе важливі 
зустрічі, але мені дуже погано. Я в нашій районній полі-
клініці на другому поверсі, мені треба терміново лягати в 
лікарню, бо вчора, коли впала, у мене завмер плід. Як ти 
мене не завезеш у лікарню, тоді тут викличуть швидку до-
помогу. Але я не хочу їхати з чужими людьми, бо боюсь. 
Та по правді мені й просити немає кого, бо я нікому нічого 
не говорила про свою вагітність. Знаєш тільки ти. Приїдь 
до мене і допоможи...

– О Господи, сиди і чекай мене, я скоро буду. Але я за-
телефоную мамі...

– Ні, ні, ні... Пізніше, коли я вже буду в лікарні. Уже, 
коли буде по всьому... Я не знаю, як я їй скажу.

Світлана чекала брата і згадувала, як мама останні міся-
ці приглядалась до неї і намагалась поговорити, а вона не 
йшла на контакт і віджартовувалась. От і дожартувалась...

Чекала Івана, а навпроти на вишморганій людськи-
ми спинами стіні районної поліклініки висів кольоровий 
плакат із чудовим блакитнооким немовлям, під яким ве-
ликими буквами напис: «Ти зробив шедевр, не відмов-
ляйся від авторства. Не роби аборт...»

Ці слова, звернені до її сумління, пропікали гарячим 
вогнем її очі і душу наскрізь.  

Пізніше, у лікарні, після болісних процедур безжаліс-
ного лікарягінеколога Світлана лежала на старезному 
лікарняному ліжку і в ледь тривкій дрімоті тішилась, що 
позбулась фізичного болю, який різав її тіло навпіл, і крім 
того, раділа, що загубила те, чого не хотіла мати.



121

Підсвідомо почувалася майже щасливою від того, що 
це не було її рішенням, а необхідністю. Тому і не відчува-
ла свого гріховного падіння, бо втрата дитини була не її 
виною, а стала наслідком дикого випадку під час бійки, 
але фотографія того веселого немовляти зі стіни поліклі-
ніки стояла перед її очима. 

Після операції знову зателефонувала братові:
– Іванку, мені зробили чистку. Не знаю, плакати чи 

сміятись від того, що я втратила дитину. Не розповідай 
мамі нічого, скажи, що я заночую в дівчат у гуртожитку. 
Добре, що хоч тато у відрядженні...

– Пізно, мама в курсі і я зараз їду за нею та везу її до 
тебе. Я не міг її обманути і промовчати також. Так що ви-
бачай, але я почуваюся кепсько і дуже шкодую, що не зро-
бив це раніше.

На той час Іван уже винаймав квартиру і жив окремо 
від родини, тому приходив додому не так часто.

Коли відвіз Світлану до лікарні, зателефонував мамі і 
картав себе, що відкрив правду запізно:

– Мамо, мені важко вам це говорити, але зі Світланою 
сталось лихо... 

Через годину в лікарню прибігла заплакана і захекана 
мама, син підтримував її під руку і боявся, щоб із нею не 
стався інфаркт, бо вона була бліда, як крейда:

– Світлано, донечко моя, ну як ти так могла вчинити і 
не розповісти мені все! Та ми ж завжди були з тобою дру-
зями, я б завжди тебе зрозуміла і підтримала. Якось би ми 
вирішили це питання, і до його батьків поїхали б погово-
рити, і з ним побесідували б теж. Йому було б несолодко, 
але ми зробили б все полюдськи. А тепер що?! – Мама 
витирала сльози і свої, і на очах Світлани, – Іванку, сину, 
вийди в коридор, посидь там і почекай мене.

Коли залишились тільки удвох, говорила ще з біль-
шим жалем:

– Ти ж знаєш, як я довго не могла завагітніти, скільки 
сліз виплакала, а ти через таку дурницю загубила невин
ну душу. Розумію, може, у той момент і дитина для тебе 
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була мов непотрібний мотлох. Доню, але ж ти повинна 
зрозуміти, що для когось іншого – це була і є недосяжна 
розкіш, мрія! Ти знаєш, що втратити дитину легко, а на-
родити і виростити – ой як важко. Це ж таке щастя мати 
дітей!!! Чому ж ти мені не відкрилась, донечко?

Через кілька днів Світлана вже була вдома. В універси-
тет не ходила, взяла довідку в поліклініці, що захворіла.

– Мамо, не розповідайте татові. Мені соромно буде ди-
витись йому в очі.

І Марія таки не дозволила нікому прочитати таємну 
сторінку з життя своєї дочки. Ця таємниця довгі роки за-
лишалась лише в її пам’яті та її старшого сина Івана.

Уже пізніше, коли дочка закінчила навчання і вийшла 
заміж, то вони неодноразово вели різні психологічні дис-
кусії на тему життя, що Світлані було дуже близьким, бо 
вона працювала психологом у приватній клініці і викла-
дала цю ж дисципліну в університеті:

– Діти приходять у наше життя завдяки людині, 
але не від неї, а від Всевишнього. І хоча діти завжди є з 
нами, але якби ми не хотіли, та вони не належать нам. 
Ми можемо давати їм безмежну любов, але не свої дум-
ки, бо діти мають власні думки. Ми даємо житло своїм 
дітям і їхнім тілам, але не можемо дати прихисток їхнім 
душам, бо їхні душі живуть у домі завтрашнього дня, де 
ми, батьки, не зможемо побувати навіть у найсолодших 
мріях. Такі реалії життя! Не раз ми намагаємось бути 
подібними до своїх дітей і хочемо обов’язково зроби-
ти їх подібними до себе, але це неправильно, бо життя 
іде вперед, а не назад, і не затримується на вчорашній 
днині... Діти повинні мати власне лице і свої погляди 
на життя...

– Правильно, але цей світогляд у дітей мають форму-
вати батьки. Діти часто ображаються, не розуміючи, що 
той, хто вказує на їхні помилки, є їхнім вчителем. Хто за-
уважує і відмічає правильні і гідні вчинки, є їхнім другом. 
А хто тільки підлещується і прихвалює все підряд – справ-
жній ворог людини...
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Після прикрого випадку із вагітністю і розтрощеного 
вщент кохання Світлану мов підмінили. З веселої безтур-
ботної щебетушки вона перетворилась у сумну соромливу 
панну, і Марії довелося докласти немало зусиль, щоб ви-
вести її з цього стану.

Світлану мучило те, що коли вона ходила на навчання, 
то бачила, як той поганець Сергій залицяється до інших 
дівчат у неї на очах, цілком не соромлячись її присутності. 
Вона боялась, що він винесе на людський осуд їхні минулі 
стосунки. Але цього не сталось.

– Іванку, я не можу на нього дивитися, такий він мені 
гидкий. Добре, що хоч рідко зустрічаю його в коридорах, 
пересікаємося частіше в бібліотеці.

– Мусиш це пережити, не вб’ємо ж ми його за те, що 
він негідник. Знаєш, скільки ще таких покидьків зустрі-
немо на своєму шляху? Не перелічити. Почекай трохи, 
він закінчить університет і розійдуться ваші шляхи наза-
вжди.

Але пізніше їхні догори все ж таки перетнулися, але 
сталося це значно пізніше, а тоді Сергій був старшим від 
неї на два курси, і Світлана ледь дочекалась, щоб він за-
кінчив університет і навіки зник з її очей. Брат змовчав, 
що приходив до Сергія ще раз зі своїми друзями, які по-
передили того не жартувати і не базікати про Світлану, 
щоб потім не шкодувати.

Перед самим захистом свого диплома Світлана знову 
зустрілась із ним, але на той час в неї в душі все перего-
ріло, і коли вона побачила, як він ішов по коридору і по-
сміхаючись обнімав вагітну жінку, в неї спочатку боляче 
тьохнуло серце, але враз вона і заспокоїлась. Їхню таєм-
ницю він уже ніколи не зможе нікому розповісти, бо був 
одружений.

«Хоча ти й гидота, але хай тобі щастить, – подумалось 
їй. – Живи, відпускаю тебе з миром... Але тоді ти все ж 
таки підло збрехав Іванові, і я почувалась фальшивою і 
дешевою жінкою перед своїм братом, мені було дуже со-
ромно. Але ти ж добре знав, що я була вагітною від тебе і 
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нікого не мала до тебе та й після тебе також. То, як гово-
рить моя мама про таких брехунів: “Дай Боже тобі стільки 
добра і здоров’я, скільки правди було у твоїх словах”».

Світлана не любила згадувати той період свого життя, 
бо Сергій знеславив її перед мамою, яка, у свою чергу, по-
чувалася недобре перед татом, бо вона не могла сказати 
йому правду.

Над Світланою висів тягар недомовленності про своє 
падіння, вона відчувала сором перед родиною. А вся ро-
дина про це не знала, але також часом відчувала, що ат-
мосфера в сім’ї якась гнітюча... 

А добрий і справедливий тато також не міг зрозуміти, 
що ж коїться з його білявою улюбленицею, колись дуже 
веселою і пустотливою, а мама не могла пояснити йому 
причини суму їхньої старшої дочки, бо дала Світлані сло-
во, що нікому не розповість цього секрету, навіть татові. 
Мимоволі вийшло таке німе замкнуте коло чужого негід-
ного вчинку.

Тато бідкався:
– Марічко, щось із дитиною робиться, – тато делікатно 

пробував давити на мамине сумління, бо вона впевнено 
вдавала, що нічого не бачить, і що в дочки все гаразд. – Ти 
ж мама, поговори з нею, бо я не смію лізти їй у душу. Це ж 
ваші жіночі справи! Он навіть Ірина із Богданом питають 
у мене, чому вона така сумна, хоча їм із їхніми шкільними 
справами не до наших настроїв. Ти ж бачиш, як важко за-
раз вчитись у школі. Я взяв підручник, прочитав кілька 
вправ, і хочу сказати, що нічого не можу їм допомогти. 
Такі дурниці нам у школі не викладали. Добре, що вони 
вчаться в одному класі, то хоч один одного підстраховує 
та допомагає. А зі Світланою ти все ж поговори, бо шкода 
на неї дивитися.

Маму не потрібно було вмовляти. Коли була зі Світла-
ною наодинці, то що вже вони не переговорили, з їхніх бе-
сід можна було писати реферати на теми кохання і життя.

– Доню, от ти думаєш, що ми з татом уже старі і не від-
чуваємо кохання, що наші серця схвильовано не б’ються? 
Та я кожного дня просинаюсь удосвіта з хорошим настроєм 
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і подумки говорю слова вдячності за кожен день кохання і 
любові в чудовій родині, поряд із татом і вами. А звечора 
засинаю із молитвою за вас усіх і також кажу «Дякую тобі, 
Боже». Знаєш, шкода, що люди забувають це робити і час-
тіше моляться, коли терплять нужду або мають якесь горе. 
Було б добре, якби молились і в радості та достатку.

– Мамо, таких добрих і порядних людей, як ви, мало, 
і щоб жили так дружно і весело, і дітей любили. Я думаю, 
вам можна подоброму позаздрити. 

– Світлано, створити таку родину нелегко, це велика пра-
ця. Але найперше треба вибрати собі гідну пару і добре ди-
витись, бо не раз і слова солодкі, як нектар, і руки ніжні, мов 
шовк, а серце його, мов із заліза. З таким життя не буде.

– Ну, мамо, таких, як наш тато, – один на тисячі.
– Так, донечко, я в ньому впевнена як у собі. Завжди 

йому довіряла, бо любила і люблю. Він був моїм першим 
і єдиним чоловіком. Я ніколи і не дивилась ні за ким ін-
шим, бо коли своє знаходиш, то в цьому немає потреби. 
Хоча і серед моїх друзів не всі, які одружувались по лю-
бові, долали тернистий подружній шлях без втрат. І ве-
ликою мірою це залежало від них. Я давно зрозуміла, що 
щасливі люди – не ті, що мають усе найкраще, а ті, котрі 
здобувають усе краще із того, що мають. Я бажаю і вам, 
моїм дітям, прожити своє життя в такій любові і розумін-
ні, як ми прожили із татом.

– Мамо, та ми не один раз дивувалися вашим теплим 
стосункам. Здається, стільки ви років разом, а не щезло 
кохання. А як ти завжди тішилась, коли тато повертався 
з відрядження!

– Доцю, це все і є кохання! Коли прощаєшся з люди-
ною, яку любиш, то на відстані краще бачиш те, що ти в 
цій людині любиш, чого тобі бракує, і сумуєш за нею. А 
особливо коли дорослішаєш, а потім і старієш, як я, то ро-
зумієш, яке життя швидкоплинне і бажаєш більше бути з 
коханою людиною. Мені аж кортить зайвий раз нагадати 
людям, щоб вони цінували те, що мають, і спішили жити. 
Бо ніхто із нас не знає, який цілунок буде останнім, яка 
розмова більше не повториться, чи зустрінеться ще на 
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шляху та людина, із якою ти сперечався і не прийшов до 
спільного знаменника, чи повернешся ти додому і чи зу-
стрінуть тебе ті люди, які милі твоєму серцю. Ти ніколи 
не взнаєш, як і коли закінчиться чергова історія у твоєму 
житті, і тому, що вона зараз триває, цінуй кожний її мо-
мент. Шкода лише за тим, що багато літ спливло, а розу-
міння приходить із віком, бо молодість не рахує ні годин, 
ні хвилин, ні секунд. Вона думає, що життя вічне...

– Мамо, це чистісінька правда. Я й сама не раз чую, як 
питають один одного: 

– Куди ідеш?
– До товариша, щоб вбити час. Аж хочеться на це ска-

зати: та краще б ти йшов до того ж товариша, щоб цікаво 
прожити цей час... Люди такі дивні істоти, у світі повному 
чудес їм вдається для себе придумати нудьгу і дармувати 
час. Мені зовсім не вистачає часу. Колись думалось, от за-
кінчу університет, минуться пари, курсові, іспити. Що ж 
я буду робити? А тепер немає вільної хвилинки глянути 
вгору. Робота, робота, робота...

І знову дні збігали за днями, Світлана давно прийшла 
до норми і вже не так болісно згадувала своє минуле, а 
мама й далі переживала за неї, а коли піднімала із нею 
тему кохання, то чула у відповідь:

– Мамо, я ще не готова до серйозних стосунків, хоча 
маю в оточенні багато чоловіків, але підтримую з ними 
тільки дружні відносини і не більше... Боюсь тих пережи-
вань, брехні, я не вірю в кохання...

– Доню, це ти даремно. Я згідна із тобою, що кохання 
– це перш за все чесніть, бо шкода витрачати життя на 
брехню. Але ще, мабуть, не прийшла твоя мить. Зустрінеш 
і ти своє справжнє кохання і будеш щасливою. Ти гарна, 
розумна і обов’язково будеш коханою і будеш кохати.

Вони сиділи поруч, дивились одна одній в очі і між 
ними була тепла хвиля порозуміння і духовної близькості:

– Мамо, я аж плакати хочу від ваших слів. Ви мене 
ніби намовляєте на любов і гіпнотизуєте.

– Світлано, просто я дуже переживаю за тебе. От і Іван-
ко наш одружився, і Ірина з Богданом десь по побаченнях 
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бігають. Дивись, яка пізня година, а їх все немає. А ти піс-
ля роботи все додому і додому. Я тішусь, що ми можемо 
отак посидіти і погомоніти як подруги, але й задумуюсь 
над тим, що вже час і тобі заміж йти...

– Мамо, от завтра вже й виходжу!
– Не жартуй. Я хочу, щоб ти закохалась, тоді твоє жит-

тя стане кольоровим, яскравим. Кохання піднімає люди-
ну високо над землею, і тоді хочеться літати в любовній 
ейфорії, усе встигнути і все побачити. Часом буває, що 
воно й боляче ранить гострим пір’ям своїх крил, а деколи 
і зовсім зруйнує наші мрії, як раптовий північний вітер 
ніжні весняні квітучі сади. Але все одно в кохання треба 
вірити і жити надією на краще...

Минуло зовсім мало часу, і мамині сподівання збу-
лись. Її дорослі діти, як дозрілі рослини, повистрілювали 
свої насінини, їх підхопив сильний вітер кохання і розніс 
у різні усюди, щоб десь там, далеко від дому, вони пророс-
ли рясним цвітом.

...Світлана зустріла справжнє кохання. Після одру-
ження старшого брата минуло кілька місяців.

– Іванку, маю кілька вільних днів, скучила за тобою.
Вона ще не встигла сказати, що хоче приїхати, як брат 

її випередив:
– Це ж чудово! Терміново приїзди до мене, маю тобі 

показати столицю і розповісти мої останні новини. Ску-
чив за тобою також, та й за батьками і нашими малявка-
ми довгоногими. Приїзди, подивишся, як ми влаштува-
лися, а потім і мама з татом хай завітають з малими, ми з 
Іреною були б дуже втішені.

Дуже просити її не було потреби, зібрала речі, ледь 
відбилася від маминої величезної продуктової передачі 
та й поїхала до брата.

– Мама перевершила себе, – Ірена розбирала подарун-
ки. – Іванку, є твої улюблені макові рулети, а ще й м’ясні 
завиванці з печерицями та й вареники... 

– Ви знаєте, я ледь відсахнулася від решти маминих мар-
ципанів, які вона хотіла вам передати, бо вам би треба було 
купувати ще один холодильник, – жартувала Світлана.
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– Добре ти кажеш, бо нам насправді треба купити не-
велику холодильну камеру. Скоро до нас приїде Іванова 
мама, Катерина. Вона точно привезе до нас усіх курей, які 
порізали сільські баби, – пожартувала Ірена.

– Це добре, що приїде, – відповіла Світлана і подиви-
лася запитально на брата.

Іван засміявся: 
– Я поїду за нею, привезу її до нас на зиму, бо що їй 

там одній робити в тому селі. Хочу, щоб вона трохи при-
звичаїлася до життя в місті, а потім вирішимо із нею, хто 
там засадить її город весною, бо літом вона буде нам по-
трібна. 

Світлана дивилася вивчаюче на брата і не розуміла, 
куди він хилить і коли в нього так швидко прорізалася 
любов до його рідної матері. Іван знову голосно засмі-
явся:

– Ти не дивуйся, маємо для тебе і всіх решта великий 
сюрприз.

– Ну говори вже, не мордуй мене, – Світлана аж вста-
ла з крісла.

– Сиди, не хвилюйся. Ірена вагітна, і навесні я стану 
татом гарненької дівчинки. Ірена не буде зовсім звільня-
тися з роботи. Ти ж знаєш, що загубити посаду лікаря у 
столиці – легко, а знайти дуже важко, майже неможливо. 
То ж ми вирішили забрати мою маму, Катерину, до себе, 
щоб вона допомогла нам бавити дитину. Не можу ж я за-
брати і нашу маму, бо тато і ви без неї пропадете...

Столиця не припала Світлані до душі своїм глумом, віч
ним потоком машин, стоянням у кілометрових заторах, але 
всеодно поверталася вона додому в чудовому настрої.

– Доню, ну як мій синуля?
– Мамо, добре, що це не чула Ірена. Ви не питаєте, як 

вони двоє живуть, вас цікавить тільки Іван.
– Я переживаю за обох, але він – моя дитина, і, як би 

я не любила невістку, свого сина я завжди буду любити 
більше. Я не буду про це говорити з ними, але ти ж знаєш, 
що ви, мої діти, – для мене найближчі. Так само я буду 
любити більше тебе, ніж твого майбутнього чоловіка, 
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який би він золотий не був. І це природно. Покажи мені 
того, хто любить зятя більше, ніж сина, а невістку більше, 
ніж дочку? Ну, може, один на тисячу... Але знайти його 
дуже важко.

– Ой, не кажи, – з теплою іронією встряв у розмову 
тато. – Марічко, а твоя мама, моя улюблена тещенька, за-
вжди мене любила майже як тебе, і твій тато, між іншим, 
також...

– Ґеню, таких, як ти, мало, тому любов моїх батьків до 
тебе – виняток, а не правило...

– Шановні батьки, не сперечайтеся, розповім вам три 
новини. Тато, сядьте поруч з мамою. Хочу бачити ваш ви-
раз обличчя, коли розповідатиму. Тільки не переривайте 
мене, дайте отримати задоволення від споглядання. Ова-
ції та перемовини після мене. Отже, поперше, Ірена – ва-
гітна, так що на початку літа ви будете бабусею і дідусем. 
Подруге, через місяць Іван приїде додому, а потім у село 
і забере свою маму Катерину до себе у столицю бавити ди-
тину. До речі, у вас буде внучка. Іван оголосив у родині 
конкурс на найкраще ім’я для своєї донечки. Потретє, 
можливо, це не така важлива новина, але слухайте. У по-
їзді я познайомилась із цікавим чоловіком, з яким завтра 
йду на побачення. Дуже дивно, але він мені припав до 
душі з першого погляду, ми всю ніч розмовляли. Добре, 
що в купе були тільки ми удвох.

– Усі новини просто вбивчі, – почала мама. – Я щасли-
ва, що Іванко буде татом.

– Марічко, я тебе не впізнаю. Ірена буде мамою, а Іван 
– татом, вони будуть батьками. Не розділяй їх надвоє...

– Ти правий, напевно, я його просто ревную до Ірени, 
а тепер і на додаток до його матері. Він довго був тільки 
наш, я ще не звикла ділити його ні з ким.

– Не роби між ними різниці, тепер і невістка – наша 
донька. А Катерина також перестраждала, ти ж бачила, 
що яка вона була нещасна перед весіллям, хоч Іван і за-
прошував її, а вона зробила мудро, не приїхала, щоб не 
ставити нас у селі у прикре становище. А то було б на ве-
сіллі дві мами і один тато, потім би кпинів не обібралися. 
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Іванко говорив мені, що телефонує їй, вона ніколи немає 
ніяких претензій до нього, чи рідко чи часто, як уже ви-
ходить у нього, бо розуміє, що він має багато роботи. Я 
схвалюю його рішення забрати свою маму до себе.

– Євгене, я тебе люблю, але не називай Катерину при 
мені так часто мамою, бо мені це ріже вухо і крає серце, бо 
я – його мама. Я його виховала і тепер віддала у люди, – 
Марія заплакала, а чоловік підійшов до неї, обняв за пле-
чі і заговорив уже зовсім іншим тоном:

– Марічко, ну що ж тепер робити? Ми маємо із цим 
жити. Так сталось, що він має нас усіх: своїх і чужих.

– Я знаю і намагаюсь бути справедливою. Але моя 
душа часом, мов поле битви, де, розум, усупереч здорово-
му глуздові, веде непотрібну війну проти ревнощів. 

– Я тебе розумію, але Катерина вже спокутувала свою 
вину, вона сама себе обікрала. Не нам її судити. Покарати 
її більше і неможливо. Я впевнений, що її каяття уже пере-
вершує її гріх. Вона, мов кісточка від плода, яка довго спала 
в холодній землі під снігом і бачила солодкі сни про весну. 
А потім земля прогрілась, і настав момент, що кісточка по-
винна розколотись, щоб її серцевина проросла під сонцем. 
Так і вона зазнала велику біль і самотність у своєму житті, а 
потім відчула надзвичайну радість після тривалої хвороби. І 
це гірке зілля, яке вона пила довгі роки, обпалило її душу, а 
та радість, яку вона потім несподівано отримала в дарунок, 
вилікувала її і показала, що є найважливим у її житті. Добре, 
що ми поїхали до них додому і показали Катерині її сина. 
Напевно, тоді й був поштовх до її зцілення і прозріння. Вона 
нам заважати не буде, бо його любов до нас залишиться не-
змінною. Але я б хотів, щоб і до неї, його рідної матері, у ньо-
го були так само теплі почуття, бо жити нам усім доведеться 
поруч, хай навіть і на відстані, але разом однією родиною.

– Не філософствуй і не нервуй мене. Ти її так захищаєш, 
ніби вона не віддала свого сина в дитячий будинок і не пила 
все життя, а жила собі біднесенька і закинута в тому селі...

– Гов, батьки зупиніться. Ще не вистачало, щоб ви че-
рез неї посварились. Добре, що всього цього не чує Іван, 
бо його «радості» не було б меж.
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– Світлано, ніхто не свариться. Але я хочу довести 
мамі, що інколи потрібно і переглянути якісь свої погля-
ди. Так, я цілком згідний з тим, що Катерина не була анге-
лом, але вона жила серед близьких їй людей, які махнули 
на неї рукою і жили своїм життям. Це й їхній гріх також 
і велика провина, бо навіть у природі ні один лист на де-
реві не пожовтіє без мовчазної згоди усього дерева. Так і 
людина, яка робила помилки і чинила якесь зло, здійсню-
вала це з прихованої волі всіх навколишніх, які її вчасно 
не зупинили і не подали їй руки допомоги. Катерина впа-
ла дуже низько, але ніхто й не намагався її підняти. Хоча 
своїм падінням вона показала всім, яка біда може бути від 
пиятики і лише ми, зовсім чужі люди, збудили її свідо-
мість, а взагалі припиняємо ці дебати. Іван вирішив, що 
вона житиме в них, значить так йому краще.

Марія ще шморгала носом, але розуміла, що чоловік 
мав рацію і, напевно, на цьому їй було треба поставити 
крапку. Звернулась до дочки: 

– Добре, Світлано, розкажи тепер за себе. Хто цей чо-
ловік? Де працює?

– Розповім усе по порядку. Його звуть Левко, він ху-
дожник, їздив у столицю оформляти свою персональну 
виставку...

Родина перевела бесіду в мирне русло, потім повер-
нулися додому молодші діти, обговорювали всі новини, і 
життя завирувало звичайним руслом. 

А далі Світлану закрутила хуртовина кохання, пік якої 
припав на зиму. Щаслива, вона прямо з роботи бігла на 
побачення, мов легкий кольоровий метелик ховалась у 
теплій майстерні свого коханого від навколишнього світу 
і холодних морозів за вікном. 

Левко також втратив голову і малював її портрет із та-
ким захопленням, ніби мав замовлення на цю роботу, за 
яку йому мали заплатити шалені гроші. 

Майстерня містилась у напівпідвальному приміщенні 
у старій кам’яниці в центрі міста. До приходу Світлани він 
розпалював камін, а потім вона, мов північна білява коро-
лева, сиділа на старовинному кріслі, терпеливо позуючи 
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йому, а на її щоках грали у схованки відблиски променів 
вогню. У кінці сеансу її щоки аж пашіли і важко було роз-
гадати, від чого – від тепла каміна чи від її схвильованого 
серцебиття і вогню, який палав у її душі, колись давно об-
печеній, а тепер оновленій світлим почуттям. 

Одного разу сталось те, що мало статись між молоди-
ми закоханими людьми. Це кохання відбувалось тут, у 
незвичній мистецькій атмосфері, на великій шкірі оленя, 
яку Левко купив у мисливців у Карпатах, під легеньке по-
тріскування пахучого дерева у старому каміні, під стогін 
двох палаючих сердець. Усе було так гарно, солодко і дов-
го, що від цього вони сп’яніли і почувались у дивному ста-
ні святкової ейфорії.

– Таке кохання, мов наркотик. Напевне, це я тебе так 
довго чекав, що нікого не впустив у своє серце. А тепер, коли 
ти приходиш сюди, на мене нападає неймовірна сила, мені 
хочеться тебе малювати і я поспішаю це зробити, ніби боюсь, 
що тебе в мене можуть забрати, а я не встигну тебе увіковіч-
нити на полотні. Я так кохаю тебе, що не знаходжу потріб-
них слів. Мені здається, що таких слів, які б могли описати 
мої почуття, просто не існує. А сьогодні я був у раю, і цей 
рай для мене – ти. Я хочу бути з тобою і вдень і вночі. Вийди 
за мене, прошу тебе. Я буду тобі вірним чоловіком і другом. 
Знаєш, зараз твоє кохання вінчає мене, але як ти мені від-
мовиш, то мені здається, що це ж кохання мене і розіпне. Не 
відмовляй мені, я ще нікого і ніколи так не кохав.

– Яке щастя, що ми зустрілись. А як би я не їхала тим 
потягом? Невже ми б так і не зустрілись? Я згодна, буду 
твоєю дружиною.

Їхня зустріч так само була, як «роза вітрів», випадко-
ва, але закономірна... І мала відбутися у будьякому разі, 
хай навіть і пізніше. Але їм пощастило. 

А наступної неділі Левко просив в її батьків дозволу і 
благословлення на їхній шлюб.

Неповний рік минув від весілля Івана і Ірени. І знову в 
селі готувалися до гучної забави. 

– Весілля в селі – це зовсім інша справа, ніж у ресто-
рані. Я хочу мати згадку про це, – Левко виріс у місті і 
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йому хотілося відбути це свято в селі. На родинній нараді 
обговорили всі деталі і почалася така ж сама підготовка, 
яка була торік. На весілля сестри зі столиці приїхав Іван із 
повною родинною комплектацією: дружиною, дитиною і 
мамою. 

Минув ще один рік, і Марія знову стала бабцею: у 
Світлани і Левка народився хлопчик. Тепер усі мами були 
при роботі: Марія допомагала бавити онука, а у столиці 
бавила онучку Катерина, рідна мати Івана. Часом навіду
вались до столиці і Марія з Євгеном. Тоді Катерина їхала 
на перепочинок у своє село. У них у родині всі перепле-
лись – і свої, і чужі. І ніхто не в силах розв’язати міцного 
родинного заплутаного вузла щастя... Та, на жаль, щастя 
часто межує із горем.

У столичній квартирі Івана на саму Квітну Неділю 
зі стіни впав образ. Цю ікону Матері Божої подарували 
Стефанії її хресні батьки, а Ірена взяла цей образ, коли 
йшла жити у студентський гуртожиток, після смерті 
мами Стефанії. 

Ірена була на кухні, коли почула, як у кімнаті щось 
важко гупнуло, а потім тишу в одну мить розірвав 
брязкіт скла. Вона прибігла в кімнату, від побаченого 
на неї напав неймовірний страх: знала, що таке стаєть-
ся не до добра. Зателефонувала на роботу чоловікові, 
Іван веселим голосом відповів, що в нього все добре і 
заспокоював Ірену, щоб вона не хвилювалась, що це 
просто випадковість і цвях вискочив із стіни, бо був 
закороткий.

– Нічого не зачіпай, я зараз приїду і все зроблю сам. А 
де наша дитина?

– Слава Богу, твоя мама із малою пішли гуляти на ди-
тячий майданчик...

Ірена сиділа в заціпенінні, вона примостилась на кріс-
лі і боялась поворухнутись, чекала з роботи чоловіка. Че-
рез годину пролунав телефонний дзвінок, нахабно розі-
рвавши незвичну для цього дому тишу.

– Іренко, годину тому помер твій тато, – її голову про-
шила думкаблискавка – тієї миті впала ікона.
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Ірена та Іван поїхали на похорон. Вона шкодувала і 
картала себе, що була слабодухою і не боролась за тата, 
а дозволила йому зламатись. Він ще не був дуже старий і 
міг ще жити.

Коли після похорону дочка розбирала татові речі, то 
знайшла жовтий від давності зошит, у якому колись дав-
но тато писав невеликі замітки. Серед них була й така:

«Який я щасливий, що маю дружину і дочку, Ірена 
внесла в нашу сім’ю нове дихання і радість... Тепер маю 
на кого залишити свою колекцію марок, шкода лише, що 
вона ніколи не поцікавиться ними, а там є багато цінних і 
старовинних, вони коштують величезні гроші...»

Ірена плакала. Вона зрозуміла, що в час татового па-
діння дивилася на нього зверхньо, але мала на це право 
тільки тому, щоб допомогти йому встати на ноги. Але 
той момент вона пропустила і не підняла свого тата з ко-
лін. А тепер його немає, а в неї лишається лише хворе 
сумління. 

Іван заспокоював дружину, бо повернути назад уже ні-
чого не можна. На поминках сусіди розповідали, що тато 
дуже сумував за нею і помер не від хвороби, а від нудьги і 
туги, браку спілкування.

Коли Ірена вийшла заміж і поїхала зі своїм чоловіком 
у столицю, татові ніби хтось кисень перекрив, він зов
сім загубив сенс життя. Навіть пити перестав, хоча після 
смерті своєї дружини Стефанії часто заглядав до чарки, 
через що Ірена й пішла з дому. 

Але й ця біда минулась. Живим – живе...
В Івана і Ірени підростала донечка., Катерина аж по-

молоділа, життя в столиці вплинуло на неї якнайкраще, 
з невісткою вона мала чудові стосунки, бо дитина була 
повністю на ній, невістка працювала. Іван також успішно 
працював спокійний, що має міцні домашні тили. 

У батьків, Марії та Євгена, було повно своїх турбот, до-
помагали Світлані та Левкові, готувалися до нового весіл-
ля молодших дітей – Ірини і Богдана, які все ще спереча-
ються між собою, хто ж з них буде перший. 

Цікаво, хто на тому весіллі буде свій, а хто – чужий?



Шлюбна угода

Повість
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Я думав, не люблю тебе – не раз,
Коли мені жінки вродливі снились,
Коли душа в шибки до ранку билась
На спів сирен під хатою у нас,
Я думав, не люблю тебе – не раз...

Я не прощав прощення і жалю,
Та я не знав, як пив дзвінку браваду,
Що це тебе цілую я, мов краду,
Що це тебе, тебе в жінках люблю!

Я не забув і раз мужські права,
Боявсь віддати злагоду двосічну.
Я не щадив. Я знав тебе як вічну,
А ти давно любила – нежива!

Тепер – мов пісні втратив я мотив. 
Якби вона хоч раз іще всміхнулась...
Як тільки ти від мене відвернулась –
Я всіх жінок на світі розлюбив!

За мить одну злиняло, відцвіло,
За чим ганявся, гарбав, наче скарби,
Цей світ, напевно, я давно прокляв би,
Як би тебе у ньому не було!

Григорій Лютий
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Її душа радісно співала. Вона із задоволенням гнала 
свою машину по пустій польовій трасі. Мабуть, запізню-
валась, і тому поспішала, але раділа, що на цій дорозі не-
має даівців, які могли б її зупинити і зіпсувати піднесений 
настрій. Їхала на цікаву зустріч, і вся була в очікуванні 
свята. Сама в собі зауважувала якийсь дивний внутріш-
ній стан – її переповнювало почуття абсолютного щастя, 
кожною клітинкою тіла вона відчувала задоволення від 
свого теперішнього життя.

...П’ять років тому вона ніби розв’язала собі крила, які 
довгі десятиліття були скручені тісними шлюбними ву-
зами. Ні! Вона не розлучилась із чоловіком. Пильнувала 
і далі пильнує і його, і свою єдину дитину, донечку, яка 
цього року закінчила школу і стала студенткою.

У далекому минулому в неї було достатньо вагомих 
причин для зміни  свого життя, та тоді вона змирилась із 
домашньою рутиною і довгі роки плила по течії в неціка-
вій хатній круговерті, яка мала тісні кордони: дім, город, 
знову дім ...

А потім, в одну мить, на неї ніби впала снігова лавина, 
яка зрушила її з постійної орбіти. Довгонакопичуваний 
життєвий досвід безжалісно боляче облив її холодною 
хвилею невдоволення, від якої вона враз прозріла... 

Перше, що штовхнуло Наталку в божевільний вир су-
противу домашній в’язниці, були великі неприємності в 
житті найближчої подруги. А потім несподівано прийшли 
і власті біди. Вона страждала і довго шукала гідний ви-
хід із складної ситуації. Та, дякувати Богу, на той час уже 
мала тверезу голову та ясний розум і зуміла свою життєву 
поразку перетворити в перемогу...

Машина, відчуваючи чудовий настрій господині, ле-
тіла мов на крилах. У салоні звучала весела мелодія, за 
вікном швидко пропливали неймовірно гарні літні поля. 
Яскравочервоні маки переходили у волошковий килим, 
самовільно засіяний у золоті жита. А далі були жовтога-
рячі поля ріпаку, білорожеві поля гречки, а потім – без-
краї казкові квітники високих соняшників.
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Вона не могла визначитись, яка картина була гарні-
шою. І зі замилуванням дивилася навкруги і тішилась 
тому, що життя прекрасне і що вона може споглядати 
таку велич і відчувати себе в повній гармонії з дивним на-
вколишнім світом.

...Довгі десятиліття мешкала в селі, і завжди дорога 
до міста була для неї не в радість – складно доїжджати. 
А відтоді, як почала власноруч водити машину, ця доро-
га стала для неї еквівалентом задоволення. Вона любила 
свист вітру за вікном, коли машина на швидкості розсікає 
повітря. Їй подобалося сидіти за кермом і тішитися зем-
ній красі.

Але найголовніше – Наталка відчула повну свободу в 
пересуванні і раділа можливості вирішувати будьякі свої 
справи особисто, без втручання чоловіка. Тепер безжаліс-
но картала себе за свою безхарактерність. Вона могла б 
сісти за кермо автомобіля скоріше! А так своєю нерішу-
чістю дозволила вкрасти в себе безліч приємних хвилин 
життя. Запізно зрозуміла, що навіть якщо ти на правиль-
ному шляху, але будеш лише мовчки сидіти посеред до-
роги, то тебе обов’язково роздавлять інші. Добре, що вона 
це зрозуміла і встигла змінити свою долю не під важким 
життєвим катком... 

Того літнього дня вона була особливо щасливою. Бо 
зустріч, на яку поспішала, для неї і її подруг була справ-
жнім святом. Наталка аж зіжмурювалась від блаженного 
почуття. 

Вона любила цю дорогу і ці поля, і тих людей, які її 
чекали...

Останні п’ять років вона раз на два тижні їздила на 
зустріч у жіночий клуб, не пропускала засідань, хіба що 
була зовсім хворою або виникали якісь екстремальні по-
дії, які не пускали її до міста. 

Дві її найближчі подруги ще зі студентських часів – 
також члени цього клубу.

Подруги Наталки були для неї мов сестри. Вони від-
верто розповідали одна одній усе, що наболіло на душі, 
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радились у всьому і були впевнені одна в одній стовідсот-
ково. Знали, що жодна з них не обсудить іншу з кимось 
стороннім, а якби хтось чужий посмів сказати щось пога-
не про котрусь із них, то тій людині було б непереливки! 

Навіть жартуючи, жінки не допускали, що їхні чоло-
віки брали б їх на кпини, накидались на них, мов круки, і 
тоді забава була зіпсутою. Через це  на спільних родинних 
посиденьках чоловіки говорили про політику і господар-
ські справи, а дівчата окремо про своє – жіноче.

Вони були настільки близькими і спорідненими, що 
розуміли одна одну з першого погляду. Їхня відвертіть 
здавалась безмірною, вони нічого не приховували і «не 
загортали в папірчик». Проблема одної була проблемою 
усіх, і вони спільно намагались її вирішити, «не тримали 
дулі в кишені», а говорили правду в очі, навіть якщо вона 
була й гіркою. Разом раділи успіхам і гуртом плакали – як 
від щастя, так і від горя. Їхній міцній багатолітній дружбі 
можна було позаздрити. Одна до одної вони були ближчі 
ніж родина, бо родичі проживали далеко і з ними, як пра-
вило, усі бачилися лише на весіллях або на похоронах чи 
поминках.

Постійних членів жіночого клубу було близько два-
дцяти, на кожне засідання приходив хтось новий, але зде-
більшого це були члени – «метеликиодноденки». Хоча 
були й такі, що залишалися надовше, але приходили че-
рез раз. Спілкування у клубі було мов ковток п’янкого по-
вітря свободи від чоловіків, а часом і від домашньої тира-
нії. Ці зустрічі підсолоджували жіноче життя мов смачна 
«цукеркалігумінка» серед сірих неапетитних буднів, і 
Наталка не могла і не хотіла відмовити собі в такому за-
доволенні. 

Дах жіночого клубу був надійною парасолькою від хо-
лодних злив сімейних негараздів і заспокійливою тихою 
бухтою від морального подружнього тиску. Це була своє-
рідна жіноча школа виживання в сучасній родині. Жінки 
цікаво проводили спільний час, гуртом відвідували те
атри, бідкаючись, що серед їхніх чоловіків не було люби-
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телів опери чи балету. Чоловіків, згодних піти з ними на 
презентацію баняків, коців, одягу, шкіри чи ще чогось, 
так само не було. А жінкам це було цікаво!

Перед ними радісно відчиняли свої двері ресторани і 
клуби, де відбувалися дегустації вин і нових страв. На ці 
заходи чоловіки пішли б з ними із задоволенням, але те-
пер уже жінки не хотіли подарувати їм такої радості.

Вони, із почуттям повної свободи і сатисфакції, ходи-
ли на відкриття виставок, показів мод, організовували 
недовготривалі поїздки. Серед жіночого товариства в ці-
кавій недомашній атмосфері святкували свої уродини та 
іменини.

Того літнього дня Наталка їхала святкувати свій юві-
лей. Їй виповнилося сорок п’ять. Вона не могла взяти до 
тями, як швидко злетів час, не вірилось, що стільки всього 
трапилось в її житті за ці роки. 

А тоді...
Підлога студентського гуртожитку була ніби живою. 

Від енергійного бігу дівочих ніг вона стомлено рипіла і 
видавала нагору старече незадолення цим жвавим моло-
дечим рухом, цілком незрозумілим для неї. Безжалісне 
тупотіння гострими каблуками по правічних дерев’яних 
ребрах боляче ранило її, і вона ображено стогнала, боя-
чись, що її, таку стару і давню, отот проломлять. Та що 
там підлога!!! Увесь поверх гуртожитку, що гостинно на-
дав притулок майбутнім економістам і бухгалтерам, був 
геть зворохоблений.

Облуплені та надщербнуті стіни давно не бачили і не 
чули такого божевільного глуму.

...Напівроздягнені дівчата швидко літали темними 
коридорами і були подібні на чорних ворон, сполоханих 
дивним і страшним опудалом, яке несподівано для них 
з’явилось на полі, тільконо засадженому кукурудзою. 

Хлопців не було, і дівчата у відвертій білизні безпере-
станку зазирали одна до одної в кімнати, щоб щось пози-
чити. Збуджені і галайкуваті, вони так голосно гримали 
дверима, що ті ледь не злітали з петель і з розхитаних од-
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вірків. Дивно, але від цього локального кімнатного земле-
трусу присутні навіть не здригались. Студентки й далі на-
водили «красу небесну», як жартуючи вони говорили про 
свою зовнішність. Ця незворушність свідчила про здорову 
нервову систему, молодечий оптимізм і їх призвичаєність 
до гуртожитського «цунамі».

До дзеркал годі було доступитись. Уже сутеніло, а чер-
ги до них усе не зникали... Дівчата чепурились, підмальо-
вувались, підпудрювались, хотіли виглядати якнайкраще. 
І невдовзі їм це вдалось!!! 

Згодом кожна почувалася казковою принцесою. Так і 
хотілось кожній сказати комплімент... Красивій сказати, 
що вона розумна. А розумній довести, що вона гарна. А 
як вона сумнівалася в тому і другому, то сказати, що вона 
дуже схудла, і спитати, якої дієвої дієти дотримувалась, бо 
результат просто відмінний. 

Кожна з дівчат, грайливо покрутившись перед дзерка-
лом або, у гіршому разі, перед дешевим його замінником 
– великими склянними дверима, заклеєними з одного 
боку темним папером, і остаточно впевневшись у власній 
неземній красі, своїм виглядом вони ніби промовляли до 
уявних навколишніх кавалерів:

– Ну, і що ти тепер скажеш? Хіба така жінка, як я, на-
роджена тільки для підрахунків дебетів і кредитів? Ні!!! Я 
створена для райського кохання і високого злету! Тепер 
мені не соромно пройтись і по червоній доріжці серед 
найвідоміших світових зірок... Ти чуєш?

– І що ти так недовірливо і глузливо дивишся на мене? 
Смішний такий, ти не хочеш повірити, що в мене є солод-
ка родзинка? 

– Ти навіть не сумнівайся! Та в мене стільки тих ро-
дзинок, що тобі їх і не перелічити. Я вся – суцільний смач-
ний кекс! 

– І взагалі, як сказати відверто, я цілком задоволена 
своєю зовнішностю. Принаймі сьогодні, бо інколи та вага, 
яка незмінно стоїть біля мого ліжка, таки підступно лякає 
мене, та й те старе дзеркало на стіні також часом геть псує 
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мені настрій... Але я знаю стовідсотково, що воно криве і 
брехливе! І взагалі, не зважаючи ні на що, я впевнена до-
стоменно, що наші дівчата заздрять мені... Що це ти від-
вертаєшся від мене!? Не хочеш мене ні чути, ні бачити?! 
От вредний такий! Ну подивися на мене знову! Невже 
ти й далі сумніваєшся?! Та до твого відома – я справжня 
жінкакрасуня. Я... я... я..., мов французькі парфуми, і пах-
ну – класно, і коштую дорого, але підхожу не кожному! От 
так! Ціни і не вередуй! А то відвертаєшся...

І щасливо усміхнувшись, не чуючи ніяких заперечень 
щодо своєї неповторності та чарівності, вони знову й знову 
безапеляційно і ствердно подумки щось доводили та відпо-
відали слухняному й невидимому німому опонентові. 

І таких одноосібних діалогів було безліч. Бо дівчат 
було багато, а хлопців – мало. І не тільки на цій вечірці, 
а й у реальному житті також. Та попри дефіцит чоловіків, 
дівчата не могли скласти собі справжньої ціни. І мали пов
ну рацію! Бо саме тут, у гуртожитку, був величезний квіт-
ник молодих, гарних дівчат, які того вечора намагалися 
бути ще кращими. І головною причиною нинішнього гар-
мидеру було те, що на передвесільну вечірку студентки
випускниці вони запросили стриптизера.

Майбутня наречена Наталка була не в захваті від цієї 
божевільної витівки, та її найближчі подруги настояли на 
незвичному дійстві.

Як потім неодноразово повторювала найбільша пра-
ведниця їхньої трійці, Зоряна: 

– Це було «щось із чимось»! – і вона задоволено цмо-
кала губами та загадково підморгувала дівчатам своїми 
великими очиськами. Дівчата у відповідь сміялись.

...Вечірка набрала кульмінації, годинник показував, 
що вже проспівали «треті півні», а стриптизера все не 
було. Студентки трохи повпивались, злегка погубили сві-
жість свого початкового артистичного вигляду і втомлені 
повмощувались де хто міг – щасливиці порозлягались на 
ліжках, менші везунчики окупували крісла. Ноги гуділи 
від втоми, і босі дівчата жартували:
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– Що значить високі каблуки. Наділа їх – і перед 
вами розкішна жінка! Зняла їх, і в одну мить – щаслива 
людина!

– А мені часом здається, що дизайнери жіночого взут-
тя з вар’ятськими платформами та височенними шпиль-
ками є «в долі» з лікарямитравматологами.  Я ледь ноги 
не поламала нині від тих каблуків...

Дівчата невимушено жартували і не приховували сво-
єї збудженності в очікуванні незвичних розваг...

Наступного дня зі сміхом згадували нічну забаву, хто 
тримаючись за хвору голову, перев’язану мокрою хусти-
ною, хто лежачи в ліжку і боячись поворухнутись, щоб 
ненароком не розбудити болючі голосні дзвони, які гули 
в голові та викликали в кожній клітинці тіла огиду до пи-
ятики. Красуні, які випили менше ніж хотіли, але більше 
ніж могли, не виходили із вбиральні. Їм було так зле, що 
вони зарікалися ніколи більше й не нюхати, а не те що 
пити. Інші ж, що не перебрали своєї норми, кепкували із 
хворих:

– Кажуть, що пити горілку, пиво, коньяк, каву і курити 
цигарки в один день – це нормально. А от воду в чайни-
ку потрібно обов’язково фільтрувати, а то пити чай із не-
фільтрованої води – для здоров’я дуже погано!

Усі голосно сміялись:
– Напевно, дівкам так кепсько, бо вони пили каву з не-

фільтрованої води і запивали оковитою!
– Ой, не згадуйте про горілку, бо мене від одного спо-

мину про неї вже нудить...
– Це точно. А для наших унітазів сьогодні також кайф 

і велика розвага... Замість голих сідниць вони раз за ра-
зом бачать багато приємних облич! 

– Ото дівчатам не треба вже ніякої дієти, за один день 
скинуть вагу враз.

– Дівчата, припиняйте худнути! У цьому так само не-
має нічого доброго. Жінкам треба виглядати так, щоб чо-
ловікам хотілось вас з’їсти, а не нагодувати. Майте міру і 
здоровий глузд із своїми дієтами!
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І знову весело жартували:
– Зранку після пиятики нічого так швидко не приво-

дить до тями, як незауважений одвірок. Це я говорю про 
себе. Бігла до вбиральні, та не розрахувала поворот, і так 
боляче гепнулась, що маю синячисько на всю руку.

– А чого бігти? Спішити треба помалу, і все встигнеш. 
А взагалі сьогодні всі маємо добру науку на майбутнє! 
Пити треба менше, бо вчора ми геть не мали міри... Те-
пер маємо наслідки... Весь росіл із квашених помідорів та 
огірків зранку пішов краще, ніж мінеральна вода. Добре, 
що вчора не повиливали... 

І знову був регіт, і гримання дверима, бо студентки 
мали що згадати і про що попліткувати. 

Була неділя, тому всі посходилися до великої загаль-
ної кухні на каву та обговорювали нічну подію. 

Бо ж не щодня для них танцюють і роздягаються хлопці!!!
Минулого вечора тільки майбутня наречена Наталка, 

на правах господині, була геть тверезісінькою і зі своїми 
найближчими подругами пильнувала стіл та виходила до 
кухні щось дорізати. Вона схвильовано бідкалась:

– Не знаю, як ви, а я почуваюся паскудно і зовсім не ті-
шуся тим, що згодилась, аби ви запросили з нічного клу-
бу цього зайду! Може я жахливо старомодна, але, як на 
мене, це тільки зайве тринькання грошей і шахрайство, 
а не стриптизшоу! – туркотіла Наталка, розкладаючи на 
тарілки невеличкі канапки, прикрашені зелениною.

– Не хвилюйся, усе буде добре. Погано лише, що він 
трохи запізнюється. Дивіться, котра вже година, а його 
все немає. 

– Напевно, у клубі жінки його геть замордували свої-
ми ніжностями, що він ніяк не вирветься від них!!!

– Хоч би він швидше прийшов, бо наші дівчата також 
уже в добрій кондиції. Підпили. Зараз їм саме тільки й по-
давай якогось чоловіка! Бідний буде! Зґвалтують миттєво 
і залюблять до смерті. Ото матимемо халепу! 

– Наталко, припини дзижчати! А може, зараз прибу-
де такий красень, що і ми із задоволенням розважимось і 
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посміємось. Ти ж добре знаєш, що життя наше – суцільна 
нудьга і туга, а тут хоч трохи відійдемо від сірих буднів, – 
втихомирювала подругу Уляна. – Не нервуйся, бо порів-
няно з наступними подіями ця вечірка – цілковиті дріб-
ниці. От твоє весілля – це вже серйозний крок. Ти тільки 
не ображайся, але, на мою думку, воно тобі зовсім ні до 
чого. Немудро, що ти затіяла його робити.

Третя подруга, Зоряна, і собі безжалісно підкинула 
дрова в полум’я сум’яття і нервозності нареченої:

– Краще б ви тільки розписались і не морочили собі 
голову! А то все якось подурному виходить: чотири роки 
жили разом і тепер – на тобі: ні сіло, ні впало – маєте, 
друзі, весілля та й ще із цими передвесільними амери-
канськими «прибамбасами». Він собі влаштовує хлоп’ячу 
тусовку, а ми, «розумашечки», тут чекаємо якогось голого 
вар’ята.

Зоряна, як зазвичай, більше хитрувала і драматизува-
ла, бо тішилась цій передвесільній забаві і з помітною ці-
кавістю очікувала на появу дивного нічного гостя. Та що 
гріха таїти: і на весіллі подруги також хотілось потанцю-
вати, але сьогодні їй заманулось трохи поморалізувати:

– Ото раніше люди зовсім інакше готувалися до ве-
сілля. Напередодні дівчата плели з барвінку «долю», спі-
вали тужливих народних пісень, хлопці робили браму з 
гілок ялиці!!! Було якесь чисте і святкове дійство. А тепер 
що? Наталко, я говорю це про всіх, а не тільки стосов-
но тебе. Так що ти не приймай критику на свій рахунок. 
Спочатку ми живемо із хлопцями разом, робимо діти і в 
кращому разі одружуємось і народжуємо, а в гіршому – 
швидко після весілля розлучаємось, а потім вирощуємо 
безбатченків!!!

– Ой, я тебе прошу, Зоряно, не будь святішою за Папу 
Римського, – заступилась за подругу Уляна. – І не зану-
джуй нас своєю цнотливістю! Праведнице наша, у тебе 
також не найкраще склалось із твоїм чоловіком, а може, 
у Наталки якраз усе буде навпаки – чудово. Хоча, дивля-
чись правді в очі, половина з одружених таки розлучають-
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ся, і дуже дивно, що потім одразу йдуть у те саме шлюбне 
ярмо по другому колу. З одного ліжка швидко стрибають 
в інше. Не знаю, мов би звар’ювали люди! Чи не хочуть 
нічого одне одному прощати? Чи заїдає безгрошів’я і важ-
кий побут? Не відаю, чи хтось може дати правильну від-
повідь на це житейське питання, як втримати кохання і не 
зруйнувати родинну фортецю?! – Уляна замовкла, збира-
ючись із думками.

– Ти права, я маю сумний досвід подружнього життя і 
тепер впевнена, що перед тим, як створювати сім’ю, треба 
визначитись, чи ти дійсно кохаєш цю людину, а вже потім 
іти з нею до шлюбу, – Зоряна витягла не зовсім радісні 
спомини із власної скрині знань подружнього життя. 

– Маєш рацію, – підтримала її Уляна. – Вік живи, вік 
вчися. Треба тисячу разів провести тест на внутрішнє 
сприйняття свого кандидата в чоловіки. Бо коли кохаєш 
людину, тобі в ній подобається геть усе, навіть його недо-
ліки здаються тобі веселими симпатичними жартами або 
ти їх просто не зауважуєш. Коли ж не кохаєш або пере-
стаєш любити, тебе нервують навіть його чесноти, про по-
бутові речі я вже й не говорю.

Зоряна із сміхом дала: 
– Уляно, ти говориш дуже м’яко про це. А я скажу тобі 

із гіркого власного досвіду, що ти починаєш люто ненави-
діти його і все те, що він робить. І те, як він голосно сьорбає 
чай і стукає ложкою, коли розмішує цукор, який бере без 
міри у величезне горня, із якого могло б напитися десяте-
ро присутніх. І те, як він із присвистом їсть борщ, майже 
не пережовуючи буряки і капусту, жадібно ковтаючи їх, 
мов голодний гусак, якому тобі хочеться скрутити шию. 
А коли він голосно із завиванням позітхає, тієї ж хвилини 
в тобі прокидається нестримне бажання засунути йому в 
пельку пальця або й цілий кулак, бо така в нього велика 
пащека. А як він хропе і стягує вночі з тебе ковдру і ти 
лежиш напівгола і просинаєшся від того, що тебе почина-
ють бити дрижаки, а він лежить поруч і замотаний весь у 
твій улюблений коц, який тобі подарувала твоя мама на 
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день вашого весілля. Зразу хочеться його вдушити тим же 
коцом... Оце все – нелюбов...

– Зоряно! Гов! Гов! Припини. Це в тобі вже ненависть 
говорить. Ти ж любила його, якщо отак зразу після шко-
ли вискочила за нього заміж. Шлюбне життя складне і не 
прогнозоване, це як коробка з шоколадними цукерками: 
ніколи не знаєш, які вони всередині. Купуєш, упаковка 
така гарна і яскраво розмальована, а відкриваєш коробку, 
а в ній цукерок зовсім мало, та ще й вони зовсім несмачні, 
– зупинила подругу Уляна. – Ну от подивіться, до тої ж 
теми скажу про себе. І що з того, що я також кохала свого 
чоловіка, трималась за нього, «як вош кожуха» і несамо-
вито боролась, а все одно мій шлюбний досвід виявився 
швидкоплинним і невдалим. Зараз я вже заспокоїлась і 
можу навіть пожартувати, що в мене вийшов невдалий 
перший шлюб. А тоді скільки я сліз пролила?! Але хто 
стверджує, що цей шлюб у мене буде останнім?! Усе ще 
попереду! – і зі жартівливої ноти вона все більше і більше 
переходила на свою давню образу. 

Зоряна була вже й не рада, що зачепила цю болючу тему, 
на яку подруги зовсім недавно перестали говорити. Хотіла 
щось додати, та тепер на цілому білому світі не знайшлось 
би ніякої реальної сили, яка могла б зупинити Уляну. 

Зоряна цілком необачно наступила на «граблі» старої 
образи своєї подруги – її благовірного. І тепер, розклада-
ючи салати в неоднакові студентські мисочки, тарелі та 
блюдечка, вони з Наталкою тільки співчутливо хитали 
головами і в тисячний раз чемно слухали сумну сповідь 
Уляни, яку знали в деталях і могли б переповісти її за-
мість неї, не пропустивши ні однієї прикрої деталі. Бо ви-
вчили напам’ять усю історію її життя.

Дівчата зітхали, бо Уляна вже почала шморгати но-
сом, ледь стримуючи сльози:

– Якби мені колись сказали, що мій чоловік вивезе з 
дому все і залишить тільки дитяче ліжечко, і те, що вмон-
товане у стіни, і то, напевно, з причини, що не зміг його 
відкрутити, я б дала собі руку відтяти, а не повірила б у це! 
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Я була впевненою в ньому на всі сто відсотків. Хоча знаю, 
що часом нам удвох було складно, – Уляна знову важко 
зітхнула, а потім невесело пожартувала:

– Може, я була й не найкращою дружиною для ньо-
го? Іноді він був голодний, бо я не виварювала та й багато 
іншого не доробляла. Колись навіть моя сусідка, вред-
нюча стара, єхидно мене підділа: «Уляночко, як чоловік 
тиждень ходить без ґудзика на піджаку, то йому пора або 
одружуватись, або розлучатись». Мені хотілось післати 
її під три чорти, бо тоді тільки малий народився, та й на 
пари в інститут треба було бігати. Мені якраз у голові був 
той ґудзик, але стара мимра десь його видивилась. Та й 
вбирались ми тоді! Що вам сказати! У чоловіка було два 
костюми, один на щодень і другий на Великдень, і мав де-
кілька джинсів. Тоді всі в розкошах не купались. Але він 
пішов від мене не через мій характер. Хоча, визнаю, що 
я також – як сіль! Зі мною не солодко, але й без мене, ну, 
зовсім же не смачно!!! Та я впевнена, що він ще не один 
раз пошкодує за мною і сином, і я, можливо, вибачу йому 
свою образу, але цей біль, який він приніс мені, не забуду 
ніколи. Добре, що хоч мама зараз допомагає мені з ма-
лим, бо не знаю, щоб я робила без неї, – Уляна ображено 
схлипнула і зітхнула: – Уже минув рік, а я все не можу в 
це повірити, щоб через таку дурницю і брудну брехню ми 
не живемо разом. Я навіть не знаю, де він! Щез, мов крізь 
землю провалився! Мені до сліз шкода, бо ми ж стільки 
років були разом! 

Наталка із співчуттям подивилась на подругу:
– Знаєш, не бануй вже ти так за ним! Вибач йому і за-

будь. Життя біжить невпинно, і хочеш ти цього чи ні, але 
час лікує наші душі від минулого. Ти ж добре розумієш, 
що нічого вже не повернеш, бо наше колишнє, мов по-
тяг, який уже відійшов і в якому нам фізично немає місця. 
Краще вже думати про завтрашній день. Хоча, хто його 
знає, яким він у нас буде? Чи наші мрії збудуться? Я вже 
прийшла до висновку, що найліпше жити сьогоденням і 
не крутити собі голову над тим, що буде потім.
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Дівчата мовчки дорізали хліб, а Наталка продовжу-
вала:

– Моя бабуня правильно говорила, що тобі Бог дасть, 
дитино, те й буде. Наймудріше нічого не планувати і не за-
гадувати наперед. Бо намрієш собі одне чи друге, а воно не 
збудеться, і тільки серце тобі буде краяти. Треба жити цієї 
миті, бо кожен день, кожна хвилина – то щедрий Божий 
дарунок, користуйся ним і повноцінно живи нині з надією 
на краще і використовуй досвід минулого. Старші люди, 
які прожили довгі літа, знають, що говорять. А ти, Улянко, 
у цій ситуаціїї нічого не загубила, бо найголовніше і най-
цінніше, що ви набули разом, – він залишив тобі... Так що 
в цій ситуації виграла ти. Маєш гарного синочка, є для кого 
жити! А взагалі, дівчата, я не знаю, чи ви зауважуєте, як 
швидко спливає час? Подивіться на нас! Ми вже поважні 
жінки, і за спиною в нас накопичено всякого... Але гляньмо 
на себе збоку. Сьогодні ми, мов нерозумні дів чиська, такі 
самі, як і наші студенткидітлахи після школи. Ото, як ми 
до стриптизера вирядились? Такі ж смішні, як і вони, роз-
цяцьковані, мов ялинкові іграшки. 

– Наталко, ти маєш рацію, я також серед них часом 
почуваюсь якимось переростком, – Зоряна зітхнула на 
повні груди. – Наш поїзд усе ж таки пішов...

Тепер уже й Уляна голосно засміялась:
– Дівчата, що ми розквохкались, як ті курки, що знес

ли яйця! Припиняймо зітхати і стогнати про наш вік! По-
тяг уже може й пішов, але пам’ятайте: є ж іще й літаки та 
яхти, може б ми вже на них пересіли! – і далі продовжила 
уже на серйозній ноті: – А ти, Наталко, знаючи мій гіркий 
досвід, якось визначаєшся з Максимом щодо своїх прав 
на майно?

– Улько, ти зовсім не мудра! Ну про яке майно чи пра-
ва я можу говорити з ним, коли я, крім освіти інженера
економіста і пару лахів, що він мені купив, нічого й не 
маю. Та й вагітна, ще декілька місяців – і буде видно жи-
віт. Якраз коли диплом захищатиму, усе потаємне стане 
явним. Мені треба вже зараз починати шукати працю! А 
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ви ж знаєте, як у нас люблять брати на роботу мододих 
спеціалістів, а особливо жінок! Усі ж добре розуміють, що 
нам уже час народжувати, бо на носі скоро тридцятка. А 
пізніше взагалі буде важко знайти роботу!

– Отак і покотяться наші роки молодії, як торба з гор-
ба, – підтримала подругу Уляна. – Добре, Наталко, що ви-
ходиш за нього заміж, що він, як кажуть, не ввів тебе в 
літа! Але, я думаю, якби ти не «залетіла», то, певно, ви б 
так і жили разом без штампа в паспорті.

Наталка підтримала її:
– Мені також здається, що Максима просто обста-

вини заставляють це зробити, бо він порядний чоловік. 
Звичайно, я тішусь, що ми нарешті розпишемось, хоча 
наперед знаю, що мені буде нелегко із ним, бо ж стільки 
часу ми були разом, і я добре вивчила його... Часом 
був просто нестерпний... Та й усі оці переїзди додавали 
своє... Я завжди була на валізах і торбах, як «вічна ту-
ристка» – курсувала між гуртожитком і його хатою. Як 
посваримось, то їду в гуртожиток, як він перепроситься 
– то вертаюсь до нього.

– Та добре, що він нарешті визрів, щоб одружитись, – 
вставила Зоряна, – бо всі дівчата в один голос говорять, 
що сучасні чоловіки до узаконення стосунків ну ніяк не 
поспішають. Виспатися з гарною жінкою та щоб вона при-
готувала щось смачненьке, а потім ніжно приголубила, за-
спокоїла, коли йому зле, – то це чудово. На це вони згодні 
завжди. А щоб одружуватись!!! О, ні! Тут треба добре по-
думати і зважити?! А ще й як у нареченої, окрім гарного 
молодого тіла і довжелезних ніг, немає ніякого статку, то 
вийти заміж узагалі складно. Перевелися справжні чоло-
віки! Мені аж хочеться не раз кинути їм у вічі: «Хлопці, 
свідоцтво про шлюб – це не документ про ув’язнення. Це 
ваш безтерміновий абонемент на триразове харчування і 
безлімітний секс...»

– Згодна з тобою. Сказати відверто, – продовжила На-
талка, – я також не маю жодних ілюзій щодо чоловіків і 
взагалі в мене не найкращий передвесільний настрій. 
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Вона трохи помовчала, а потім зізналась:
– Ніяково мені вам це говорити. Думала, промовчу, та 

не можу втриматись, бо вже більше й нікому таке розпо-
вісти.

Дівчата витріщились на Наталку і не могли дочека-
тись її одкровення. А та все збиралась із духом.

– Та не мовчи вже, розповідай, як почала!
– Придумав мій Максим перед весіллям підписати з 

ним шлюбну угоду. Я мало не вмерла, як почула це від 
нього. Мені було образливо до сліз, а за нього навіть со-
ромно! Це ж треба бути таким матеріалістом, щоб усе 
наперед прорахувати, щоб часом я не збагатіла за його 
рахунок! Це «ще той» початок спільного життя!... Але я 
згодна на всі його умови, бо у безвиході. До батьків у село 
не повернусь, а на свої інженерські гроші з дитиною не 
проживу. Але народжувати буду обов’язково, навіть якби 
він роздумав розписуватись. Дивіться, за стільки років я 
лише один раз завагітніла... 

Дівчата співчутливо дивились на подругу. Уляна не 
знала, як правильно зреагувати на цю новину і як її за-
спокоїти:

– Знаєш, Наталко, мій чоловік був непрогнозований 
ревнивець і, як потім виявилось, ще й страшенний жлоб. 
Я думала, що він один такий, але бачу, твій буде не кра-
щим. Диводивнеє! Це ж треба! Ще не одружились – уже 
рахує свої статки... Серед моїх знайомих я взагалі не чула 
про такі домовленості. В іноземних фільмах про таке го-
ворять, але там хоч є маєтки в людей, спадщина якась, а 
якщо вже і в нас таке діється!!! Далеко підемо! А що він у 
тій угоді тобі пропонує?

– Я вам не розповім докладно, а так згрубшого... На-
писано, що все майно є тільки його власністю і стане част-
кою майна майбутніх наших дітей, як вони досягнуть пов
ноліття. А я не маю за законом жодного права зазіхати 
на цю власність. Поки буду жити з ним, усе майно буде 
спільним, а якщо, не дай Бог, розірвемо шлюб, – усе за-
лишається йому і дітям. Але я й так радію, бо нічого не 
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маю за душею і не бачу іншого виходу, як вийти за нього 
заміж. Та ви й самі бачите: достойних партнерів для нас 
не видно – то розлучені, то пияки або бандюки, порядних 
хлопців зовсім мало. Максим хоч і меркантильний тип, 
але він таки заробляє своїми руками і головою.

Наталка усміхнулась, але була невеселою.
– Скажи, а ти можеш внести якісь зміни в цю шлюбну 

угоду? Ну, наприклад, як він тебе зрадить, і ти будеш мати 
аргументовані факти, то майно буде ділитись навпіл із то-
бою і дітям належатиме певна частина? – Уляна бідкалась 
і не могла повірити, що може бути така недовіра у стосун-
ках людей, які на довгі роки пов’язують своє житття. 

– Не знаю, я люблю Максима, а не його маєтки, і хочу 
мати дитину від нього, але, напевно, буду підписувати ці 
папери з адвокатом. Пораджусь, я ще над цим не думала. 
Маю кілька тижнів у запасі, якось воно буде.

Нарешті, пролунав дзвоник у двері, і Наталка пішла 
відчиняти.

...За спогляданням стриптизтанцю дівчата забули всі 
свої негаразди, бо чолов’яга таки був вартий величезної 
уваги. Це був здоровань, на якому грали біцепси і трицеп-
си, мов хвилі на морі. Він так уміло витанцьовував і спо-
кусливо роздягався, що вони залюбки впихали йому за 
ґумку плавок якісь гроші, які надибували у своїх худень-
ких студентських гаманцях. У той час, коли їхні душі ви-
магали свята, гаманці просили пощади і розуміння... 

Від споглядання молодого оголеного красеня та дії ви-
питого алкоголю у дівчат наступила така стадія сп’яніння, 
коли кожна з них уявляла себе талановитою танцюрист-
кою чи співачкою. Вони вже не знали, як себе перед ним 
показати!!! Кімната була великою. Стриптизер, мов мо-
лодий здоровий огир (жеребець), гарцював посередині, 
а вони біля нього скакали, як смішні дурненькі козенята 
біля кози на зеленому лузі, щось верещали і підспівува-
ли тій мелодії, під яку він танцював. У цій дивній ейфорії 
свята і блуду вони б віддали йому все, що мали... Кожна 
думала в міру своєї зіпсованості, але всі думали про одне і 
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те ж... Голодними очима дівчата були готові його зжерти, 
але він був їм «не по зубах»... 

Стриптизер закінчив своє шоу, і Уляна, як і було до-
мовлено, розрахувалась із ним, бо перед тим дівчата ски-
нулися всі докупи і зробили нареченій такий незвичний 
розважальний презент... Розійшлися під ранок...

Наступного дня згадували танці та жартували: «Доро-
гий мій алкоголь!!! Ти ж мені обіцяв, що я буду гарною, 
сексуальною і танцюватиму наче богиня. Я бачила відео!!! 
Ну що тобі сказати, я сплакалась від сміху, коли дивилась 
на свою грацію теляти і чула завивання недорізаної дідо-
вої кози, яке тоді я уявляла своїм божественим співом».

Наталка з дівчатами також обмовляли стриптизера:
– Мені все одно, які біцепси в чоловіка. Мені важливо, 

які в нього очі, погляд, усмішка, інтелект...
– Це так, але ми прикрашаємо себе для всіх чоловіків. 

Для того, щоб вони нас зауважили, ми створюємо собі чу-
дернацькі зачіски, будуємо на голові ледь не Вавилонську 
вежу, малюємо губи, вії, брови і робимо ще бознащо, про 
що й говорити не випадає. От не будемо далеко ходити. 
Як ми усі вчора вибиралися, щоб екзотично виглядати 
для одногоєдиного чоловіка, який переступив наш поріг! 
Що для нас цей стриптизер? Один раз побачили і більше 
й не зустрінемось ніколи, а всі товклися цілісінький день 
перед дзеркалом, щоб зробити із себе красунь.

– Та ми думаємо, що як приклеїмо собі довгі нігті чи на-
кладемо поролону в бюстгалтер та наростимо собі волосся 
до пояса, то всі чоловіки впадуть до наших ніг. Але як ми 
помиляємось! Якщо ми подобаємося чоловікові, і він лю-
бить нас і наше тіло, то зовсім ні до чого в десятий раз міня-
ти свій наряд, коли ми збираємось у гості. Бо в ці хвилини 
він бачить нас, а не ті одежини, які ми вбираємо. Чоловіко-
ві, як і нам, – давай очі, усмішку і вміння поговорити...

– Ну відносно поговорити!!! Цього нам не позичати. 
Такого добра в нас повно...

Через кілька тижнів відбулося Наталчине весілля, че-
рез півроку – хрестини. Життя тривало... 
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Минуло десять років... Наталка святкувала перший 
ювілей своєї донечки. Розділити родинне свято прийшли 
і подруги із чоловіками: Зоряна зі своїм мрійником
музикантом Грицьком, своїм другим чоловіком, і Уляна, 
яка після гучної сварки знову зійшлась із своїм першим 
чоловіком. Простила йому і вивезення з хати всього май-
на та й решту більших і менших провин також. Жити ж 
треба! Та й з якої такої рації їй самотужки тягнути дитину 
при живому батькові?

Дівчата зауважили, що настрій в їхньої моралістки Зо-
ряни – не найкращий.

– Розповідай, що трапилось, бо в тебе на чолі написа-
но «біда».

– Не розумію, що із Григорієм діється. Спить до обіду. По-
тім приводить себе в людський вигляд і тоді, коли він мені 
найбільше потрібний, його миттєво змиває з хати, мов цуна-
мі чи шторм його забирає. Діти приходять зі школи, треба їх 
нагодувати та уроки перевірити, а татуська в той час уже й 
немає. Не знаю, що й робити. Я втомилася сваритись із ним. 
Хочеться, щоб усе було подоброму, та не виходить. Ото, як 
чкурне з дому, то повертається, коли вже спати треба ляга-
ти. І на все в нього є пояснення: то в нього була репетиція чи 
вечірка, то концерт, а то якась непланова забава, як він каже 
– халтура. Одне слово, заробітчанин!!! Не хочеться при на-
шому святі називати ті заробітки відкритим текстом, то скажу 
дуже делікатно, бо тих грошей, що він приносить додому, як 
кіт напісяв, а проблем від них – як слон накакав....

Від її відвертого порівняння дівчата не сміялись, а ре-
готали і ледь не плакали. Зоряна заходилась від сміху ра-
зом із ними.

– Дівчата, а ми послідкуймо за ним. Подивимось, де 
наш Грицуньо пропадає, де музичку свою грає, – запро-
понувала Уляна. –Машина в мене є. Хай не бознаяка, але 
їде. Може, і добре, що маю стару «копійку», не так заміт-
но, як будемо за ним їхати.

Зоряна втратила дар мови від такої пропозиції. Та 
жарти жартами, але вирішили послідкувати за її чоло-



155

віком і вивчити його життєві шляхи, не відкладаючи в  
довгий ящик, – з понеділка.

В умовлений час Уляна і Наталка приїхали під будинок 
Зоряни і розташувались на протилежному боці вулиці.

Подруга їм зателефонувала, що чоловік виходить із 
дому. Вони були напоготові...

– Дивись, наш веселунвіртуоз чимчикує з під’їзду і 
йде до зупинки тролейбуса. Їдемо за тролейбусом, подиви-
мось, де він вийде. Зоряна говорила, що він їде на роботу у 
філармонію, а цей тролейбус курсує в зовсім інший бік.

– Побачимо, де його занесе лихая доленька!
Улянина машина помалу рухалась за тролейбусом, і 

на передкінцевій зупинці музикант із галайкуватим на-
товпом молодиків енергійно викотився із розгойданої 
пащі старої залізяки міського транспорту.

На зупиці обтріпався, мов молодий когут, який хо-
тів розпушити своє негусте пір’я, і поволі посунув у бік 
новобудов, зайшов до овочевого магазину. Невдовзі ви
йшов із пакетом з фруктами і швиденько помандрував у 
дев’ятиповерховий будинок.

– Як до учня, то вчитель із фруктами не йде, та й час-
тіше учень іде до вчителя, а не навпаки, – розвивала свою 
думку «головний слідчий» Наталка. – Ну що будемо ро-
бити? Телефоную зараз до Зоряни. 

Улянка на знак згоди махнула головою. 
– Подружко, мушу доповісти тобі гіркую правдоньку, 

твій благовірний приїхав у другий кінець міста тролейбу-
сом, у найближчому овочевому закупив фрукти і зайшов 
у дев’ятиповерхівку за адресою. Пиши – вулиця Садова, 
будинок двадцять п’ять. Квартири не скажу, але оскільки 
попрямував у крайній під’їзд, то від першої до тридцять 
шостої може бути будьяка. Під’їзд на кодовому замку, 
відкрив упевнено, значить не перший раз тут. Сидіти під 
будинком не будемо, я спішу додому та й немає нам чого 
тут стовбичити. Послухай мій план...

Наступного дня Наталка сиділа на телефоні та ви-
шукувала спільних знайомих, дотичних до мистецьких і 
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музичних кіл міста. Надибала свою однокласницю, яка 
працювала у драматичному театрі, домовилась із нею зу-
стрітись за горнятком кави...

– Виглядаєш пречудово, – сфальшувала трохи На-
талка перед своєю однокласницею, бо на обличчі ар-
тистки виднілися сліди від щоденного використання 
важкого театрального гриму, та й від зайвої чарочки, 
напевно, вона не відмовлялась також, про що впевнено 
говорили синенькі прожилки на її щоках та носі. 

Наталці стало шкода свою давню шкільну подру-
гу, бо вона була у класі однією з найгарніших... «Що з 
людьми робить час і вони самі... Жальжаль...» – поду-
мала вона.

Потім Наталка замовила каву з коньяком і шоколадку, 
після першого ковтка однокласниця значно пожвавішала 
і розмова полилась рікою.

Орися, так звали шкільну подругу, працювала в театрі 
давно і добре знала артистів і музикантів міста. Натал-
ка поставила питання відверто і сказала, що їй потрібно 
з’ясувати у відділі кадрів філармонії та у відділах кадрів 
театрів, хто з працівників проживає за адресою, куди за-
ходив Зорянин чоловік. 

Ще вчора Наталка доводила Уляні, що саме до люди-
ни однієї професії та уподобань може залицятися музи-
кант, інженер має сентимент до інженера, пілот до стю-
ардеси, учитель до вчителя, директор до секретарки чи 
бухгалтерки...

– Наталко, а до кого можеш піти ти? – спитала Уляна 
і застала подругу в розгубленості:

– Пусте тобі в голові! Я ні до кого не піду. Поперше, я 
люблю Максима, а подруге, я не маю часу займатися дур-
ницями, бо на мені тримається увесь дім, порядки, город.

– А до кого може піти твій Максим? – спитала знов 
Уляна.

– А навіщо йому до когось йти, як у нього є я...
Але це питання подруги засіло цвяшком у Наталчиній 

голові.
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Через кілька днів Наталці зателефонувала одноклас-
ниця:

– За цією адресою проживає піаністка філармонії 
Оксана Гримза, вона розлучена, дітей не має.

Наталка не зволікала із переданням важливої інфор-
мації. Зоряна ледь не зомліла від почутого.

– Та не хвилюйся ти так! Ти його з нею в ліжку заста-
ла? Про що можна говорити, коли це тільки припущення 
і немає ніякого підтвердження зради, – Наталка намага-
лась розрадити подругу.

– Ой, і не втішай мене! Я його роздеру на шматки, якщо 
це виявиться правдою. Але прошу вас, щоб ви допомогли 
мені викрити цього брехуна. Сама того не втну. Мені по-
трібно завчасно пристроїти дітей. Не покину ж їх самих у 
хаті. Це хлопці. За ними треба око й око... Та й потім, не 
візь му ж я таксі, щоб слідкувати за ним як остання вар’ятка, 
і щоб водій зрозумів, чим я займаюсь, і викинув мене посе-
ред дороги з машини. Ні, тільки ви мені станете у пригоді.

Зоряна кілька днів не знаходила собі місця... Нарешті 
визначальний день настав, і дівчата почали викривальну 
операцію... 

Тількино Григорій з улюбленою флейтою вийшов із 
під’їзду, як за ним вискочила розпелехана і захекана Зо-
ряна, дітей залишила на сусідку, а сама вдягалась мит-
тєво, швидше як солдат в армії при підйомі. Поки пере-
горить сірник, треба встигнути повністю зібратись. Вона, 
напевно, перевершила цю норму, бо проміжок часу між 
нею і чоловіком був зовсім маленький. 

Уляна помалу їхала за розхитаним тролейбусом, який 
вмістив у своєму безрозмірному животі десятки зайвих 
пасажирів. Був час «пік», і пробратись у це живе залізне 
черево було непросто, але хто поспішав і мав величезну 
потребу їхати в ньому, той досяг мети і належав до сміли-
вих і витривалих людей. Таким був і Грицько... Очевидно, 
мав термінові справи... Кожному своє...

Тролейбус зупинився на знайомій зупинці і з нього, 
як горошини зі стручка, повискакували студенти, шко-
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лярі і решта поважних людей – серед яких був і герой
музикант.

– Зоряно, тільки не розтовчи своєю головою шибу у 
дверях машини. Не хвилюйся так! Зараз Грицуньо сту-
пить у магазин за фруктами, не піде ж із порожніми ру-
ками до дами.

– От, сучий хвіст, поганець паршивий, дітям банана 
ніколи не купить, а тут дивись, навалив цілу сумегу, – Зо-
ряна від злості сходила на пси, коли побачила, як її бла-
говірний тарабанить в одній руці футляр із флейтою, а в 
іншій поважно несе пакет із фруктами.

– Ну, тепер треба почекати з півгодини, поки поїдять, 
поговорять, після того ти наносиш їм несподіваний візит. 
Зоряно, ти взяла фотоапарат? – Наталка була виважена і 
спокійна мов Снігова королева.

– Фотоапарат маю, але не знаю, чи скористаюсь. 
Швидше розтовчу ним Грицькову зрадливу пику...

Для них півгодини стекло як півроку. Збуджені стоя-
ли біля під’їзду і чекали, коли хтось відчинить їм кодовий 
замок на вхідних залізних дверях. Квартира, в яку вони 
мали піднятись, – на шостому поверсі.

– Зоряно, ми стоятимемо поверхом нижче, а ти вже 
сама дай там раду. Тільки не вбий нікого і вхідні двері 
не зачиняй, про всяк випадок. Не забудь це! Ну хай тобі 
щастить!!! – Наталка ледь не перехрестила подругу, мов 
перед важливими військовими діями.

Зоряна із хвилюванням натиснула ґудзик дзвінка на 
одвірку вхідних дверей і відійшла вбік, щоб її не було вид
но через врізне дверне віконечко.

Через хвилину двері відчинились. Жінка голосно йой-
кнула, а Зоряна благословила господиню зовсім неінте-
лігентним чотириповерховим матом. У хаті щось переки-
нулось, напевно, Зоряна впала у шал і трощила все, що 
бачила.

– Нам пора втрутитись, поки там немає трупів, – під-
била підсумок Уляна, і дівчата увійшли у трохи прочинені 
двері. 
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У квартирі мов смерч пронісся, Григорій заслоняв 
собою коханку, а Зоряна все намагалась дотягнутися до 
її лиця і видряпати тій перелякані баньки. Можна було 
знімати німе кіно, слів не було чути, тільки шипіння: у 
коханки перелякане, у постраждалої Зоряни – голосне і 
злосне, яке виливалось в одне довге слово, яким жінки 
благословляють інших жінок, котрі крадуть у когось чо-
ловіків та їхню любов...

Уляна ледь відтягнула розлючену Зоряну від чоловіка 
і його коханки. Наталка таки встигла зробити фото бойо-
вих дій у цій оселі.

Зоряна кричала:
– Сьогодні ж вимітайся з мого дому і залишайся з цією 

хвойдою!
Як не дивно, Григорій і не сперечався:
– Я зберу свої речі і сам подам документи на розлучен-

ня. Я давно хотів це зробити.
Від його слів Зоряну кинуло в жар і вона таки встигла 

вчепитись у патли своїй суперниці. Та верещала і плака-
ла. Григорій не міг самостійно справитись і волав до по-
друг дружини: 

– Дівчата, заберіть цю божевільну, бо вона когось тут 
приб’є.

Наталка і Уляна ледь випхали з хати розлючену Зоря-
ну, за якою Григорій миттєво зачинив двері. 

...Нарешті троє захеканих жінок стояли на сходовому 
майданчику, сміялись і плакали, голосно шморгали носа-
ми і знову сміялись крізь сльози, коли згадували обличчя 
Григорія і його любаськи.

– Ну от скажи, і що ти мудрого зробила? – спитала 
Уляна, коли трохи заспокоїлась від початкового стресу. – 
Ну треба було якось інтелігентно спитати, як це сталось і 
що з усім цим робити, бо ти влаштувала таку бойню, що 
тепер лишається тільки один вихід – розлучатись.

– Та певно, що розлучатись! Як після такого можна 
жити разом! – Зоряна голосно плакала і не звертала ува-
ги на людей, які піднімалися сходами чужого їй будинку 
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і здивовано дивилися на цю цікаву та голосну трійцю мо-
лодих жінок. – Та я забула, коли з ним востаннє спала! То 
він втомлений, то в нього немає настрою. Мені тепер і не 
дивно, бо він, блудний козел, тут виспиться, відпочине від 
сімейних проблем, потім піде у свою філармонію на репе-
тицію, а на закуску з цією підстилкою їде на гастролі по ра-
йонах. Скажіть мені, то нащо йому жінка і діти в хаті, які 
хочуть із татом побавитись і чогось навчитися від нього?

– Якщо по правді, то я давно це підозрювала, коли ти 
час від часу на нього жалілась. Не раз чула про брудні по-
ходеньки так званих «митців». На гастролях вони таке 
витворяють, що хай Бог милує! – Уляна хотіла її розради-
ти, а вийшло навпаки.

– То чого ж ти мені, сліпій курці, очі раніше не від-
крила! А я все його шкодувала. Як приїде з гастролей чи з 
концерту якого, то і ванну з різними травами та пахоща-
ми приготую, і спинку потру йому, а воно, мурло невми-
ване, розніжиться у водичці та й потім швиденько до люлі 
– спатоньки. А щоб ти вже заснув навіки, разом із твоєю 
кобилицею! – плакала, голосно шморгаючи носом.

Уляна розвезла подруг по домівках і залишила всіх у 
сумних роздумах. Вона вже шкодувала, що втрьох вони 
зробили таку дурницю, але для самозаспокоєння дово-
дила собі, що все одно його невірність вийшла б нагору, 
місяцем раніше чи пізніше, це вже не міняло б справи. 
Шило зради вилізло б із того мішка з брехнею і без їхньої 
допомоги. На душі було кепсько, бо допомогти подружці 
чи щось порадити, а навіть просто поговорити та заспо-
коїти в такій ситуації важко... У кожного своя доля і свій 
шлях широкий...

Подружнє життя Зоряни дало велику тріщину. То був 
її другий невдалий шлюб, у якому на початках вона ви-
пила повну чашу кохання і взаєморозуміння. Вона мала з 
чим порівнювати...

Уперше вийшла заміж за свого однокласника, який 
працював у міліції. Удома, замість затишного родинного 
куточка, він створив невеликий міліцейський відділок, де 
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господарювала армійська дисципліна, а вона була постій-
ною арештанткою і почувалась як у штрафбаті.

Чоловік мав легкий заробіток дільничного міліціоне-
ра, увесь час робив якісь фінансові оборудки, брав з усіх 
грошову данину – то в магазині, що був на його території, 
то в перукарні, то в їдальні... Об’єктів для поборів мав без 
ліку. Усі без винятку давали йому гроші, ніби були вин ні. 
Дивні люди, спочатку платили йому, а потім за очі стра-
шенно його кляли та казали, що народжений повзати 
пролізе скрізь і візьме собі все, що захоче. Вона потерпала 
від сорому, коли час від часу чула це від деяких «добро-
зичливців» і сусідів. Чоловік часто повертався додому на-
підпитку і тільки переступав поріг – умить перетворював 
дім у міліцейську казарму.

Швидко минулась цнотлива юнацька любов. Зоряна 
щовечора з острахом чекала, в якому стані прийде додо-
му її чоловік, і після того, як він декілька раз підняв на 
неї руку, зрозуміла: виходу немає – треба від нього тікати 
геть і що швидше, то краще. Що вона й зробила. 

Із Григорієм познайомилась уже після закінчення інсти-
туту і не могла навіть повірити, що бувають такі світлі і легкі 
стосунки та поводження – інтелігентне, виважене, цікаве. 
Вона без довгого роздумування вийшла за нього заміж, на-
віть не за самого чоловіка, а за музиканта, за людину з іншої 
планети та виміру. Їй здавалось, що вона буде любити свого 
чоловіка і його флейту завжди. Але так не сталось...

Один за одним народилися сини. Вона жартувала:
– Коли народжуються діти, у хаті зникає все – поря-

док, гроші, спокій і відпочинок, але на зміну їм приходить 
щастя. 

Та невдовзі зрозуміла, що родинне щастя дуже нестій-
ке і мінливе. Зоряна крутилась у хаті, як заведена, допо-
моги не було від кого чекати. Її мама жила в іншому місті 
і навідувала дочку зовсім рідко, у неї було своє життя і мо-
лодша донька від другого чоловіка, яку також треба було 
поставити на ноги. Свекруха зі свекром внуками не пере-
ймалися, бо так само жили окремо в районному містечку 
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і їздити до внуків їм було далеченько. Григорій і Зоряна, 
у свою чергу, навзаєм не балували батьків зайвою увагою, 
бо мали власні проблеми.

На початках створення молодої сім’ї батьки зробили 
мудрий вчинок – зібрали докупи всі гроші, що мали, і ку-
пили молодятам квартиру. А потім благословили їх:

– Живіть собі й господарюйте, як знаєте і як можете. 
Вчіться жити!

Вони й вчились... Зоряна доглядала дітей і підтриму-
вала домашнє вогнище, була вправною господинею. Гри-
горій грав у оркестрі філармонії і часом «халтурив» десь 
по весіллях. Та музика музикою, а діти росли – їм хотілось 
їсти і пити та й вбрати їх треба, та і молодим батькам пасу-
вало би щось новеньке купити та смачненьке зварити.

А одна флейточка ну ніяк не могла «гарно вбрати і на-
годувати досита» чотирьох членів родинного оркестру, і 
Зоряна знову пішла працювати бухгалтером. Дітей води-
ла в садок, коли хворіли – брала роботу додому і поміж 
баняками, гірчичниками та компресами робила свої звіти 
і рахунки...

Діти дорослішали, росли і їхні вимоги і потреби, вони 
вже пішли у школу. Зоряна жартувала з подругами:

– Скільки живу на світі, не можу зрозуміти двох речей: 
звідки береться порох на меблях при зачинених вікнах і 
куди безслідно зникають гроші, які ще вчора лежали на 
купочці у серванті.

– Ну про гроші можеш не говорити. Цей кросворд не 
вдалося розгадати нікому. Мій Максим усе мене контро
лює з витратами, так ніби я пиячка і пропиваю гроші, що 
він мені виділяє. Їдемо на закупи вдвох, бо навіть якби я 
й захотіла, не зможу принести все в руках. Ви ж знаєте, в 
якій далечині ми живемо. А потім, як йому кажу, що я не 
маю грошей, то в нього звучить дурне питання: «А де ти їх 
поділа?» Так, ніби всі в домі живуть божим духом, і я все 
витрачаю тільки на себе... Вредний, до неможливості, і на 
роботу мене не пускає, і кожну копійку рахує, – навзаєм 
жалілась подругам і Наталка.
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Уляна й собі вставила:
– Наталко, мені тебе шкода. Оце Зоряна плачеться, 

що вилизує свої дві кімнати і не може дати раду з пороха-
ми. Я їй навіть казала, що її нижні сусіди можуть подати 
на неї до суду, бо вона без кінця і краю тріпає на балконі 
свої коци та простирадла... А як ти справляєшся з приби-
ранням своєї величезної хати? Тебе можна назвати її ра-
бинею. Це тільки стільки вікон треба перемити та штори 
перепрати, а попрасувати і розвісити?! А все решта?! Тобі 
можна поспівчувати! Великий будинок мати добре, але 
прибрати все це треба мати коняче здоров’я... Або служ-
ницю...

– Маєш рацію! Мені нелегко, та й вам також. 
У Зоряни, як не прикро, сімейна рутина і безгрошів’я 

поступово заглушили мелодію кохання, і флейтист пошу-
кав музичної гармонії в колі своїх колег. Спочатку Гри-
горій із своєю піаністкою мав виключно ділові стосунки, 
вони грали разом на якихось вечірках, а з плином часу він 
знайшов у неї відпочинок для душі і тіла. Її тиха домаш-
ня гавань самотньої жінки виявилась для нього надійним 
схроном від сімейного глуму і проблем. 

Зоряна працювала, часто брала роботу додому, щоб 
більше часу бути з дітьми. Мабуть, її кохання виявилося 
сильнішим, бо всі родинні справи вона тягла на собі та 
боролась за збереження свого сімейного кубельця. Але в 
кінці вона таки зламалась...

Відчувала, що в них в родині не все гаразд, і от тепер 
взнала правду. А чи потрібна була їй ця гірка правда? 
Пізніше вона часто думала над цим, аналізувала, чи доб
ре вчинила, що вирішила слідкувати за чоловіком? Але 
все це буде потім... А тоді, після її завзятої бійки та гучної 
сварки, чоловік не повернувся додому. Зоряна не знахо-
дила собі місця. Вона не відчувала за собою ніякої вини, 
його зрада викликала в неї огиду і вбила її кохання на-
нівець. Бо якій нормальній жінці захочеться ділити з ки-
мось свого чоловіка? Обійди цілий світ, і такої святої не 
знайдеш.
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Лише через день вона взяла в руки телефон, щоб йому 
зателефонувати:

– Григорію, я дуже шкодую, що влаштувала цей скан-
дал і опустилась до рівня базарної баби. Але зараз я ні 
хвилини не сумніваюсь у тому, що нам треба розлучитись. 
Як жити у брехні, то краще жити окремо. Я зібрала увесь 
твій одяг, приїдь і забери, бо дітям важко відчиняти вхід-
ні двері. Валізи стоять у коридорі. Із синами можеш бачи-
тися, скільки хочеш, тільки попереджай мене про це. Як 
забереш усі речі, я вставлю нові замки у вхідних дверях. 
Вибач, але це вже не твій дім. Хай тобі щастить! – поклала 
слухавку і після того дала собі волю... 

Гірко плакала і приговорювала собі, і своїми словами 
ще більш роз’ятрювала душу, яка горіла вогнем від не-
справедливості і людської підлості.

...Діти були в школі, Григорій – у своєї любаськи, а у 
двері хтось тричі позвонив. Зоряна зраділа:

– Напевно, дівчата, – побігла до дверей.
– Відчиняй швидше, – почула голос Уляни, – бо руки 

зараз відірвуться.
Заплакана Зоряна побачила усміхнену подругу і роз-

плакалась із новою силою, так їй стало себе шкода, що не 
могла стриматись.

– Я без запрошення. Розумію, що на душі в тебе маркот-
но, допомогти тобі нічим не можу, але знай, що я з тобою, 
і Наталка також. Тільки вона не приїде, бо посварилась 
із Максимом. Він дав їй чортів за те, що ми вплутались у 
твоє життя. Не плач, я принесла щось смачненького, сма-
жила сирники, які ти любиш, і твоїм малим вистачить. 
Дивись, принесла цілу миску. А ще купила пляшку. Я без 
машини, можем напитись. Медовуха гречана, така, як ми 
любимо. Пішли на кухню...

Після декількох чарок трохи розпружена Зоряна уже 
без сліз розповідала Уляні, що перед тим, як зателефону-
вати чоловікові, вона довго збиралась з духом, щоб у роз-
мові бути врівноваженою і не кричати в телефонну слу-
хавку. Це далось їй непросто! Вона навіть не чула, що він 
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хотів відповісти  їй, бо після своєї тиради одразу поклала 
слухавку.

– Я мордую себе думками, що в мене була можливість 
виправити стосунки із Григорієм, а я не скористалася 
цим, бо повела себе як вар’ятка. Як згадую сварку в домі 
піаністки, то мені стає зле на душі від того, що я не змогла 
стриматись і бути вищою в тій пікантній ситуації. Не були 
ж вони в ліжку, а він сидів у кухні за столом.

І Зоряна знову майже плакала:
– А може він був голодний? Бо перед ним стояли якісь 

тарілки, я спочатку навіть хотіла їх перекинути.
– Не жалій його і не вигороджуй. Оце ще скажи, що 

шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Що за 
дурниці! Ти, напевно, думаєш, що твій Грицуньо ходив до 
неї поїсти зупи з галушками? 

– Не знаю! Напевно, і я в чомусь була не права, що 
він пішов до неї?! Та тепер мені вже без різниці, чого він 
пішов. Зараз мене муляє, що я не зуміла мудро повестись і 
не зіграла роль ображеної, але інтелігентної жінки. Мож-
ливо, тоді б я поставила їх у незручне становище, і їм би 
було соромно, а так я показала себе в усій красі жінки
простушки, яка тільки й змогла матюкатись, як п’яний 
швець, і лізти в бійку.

Зоряна знову зітхала від розуміння безповоротності 
того моменту, коли можна було щось вирішити і змінити:

– От ти знаєш, що мені дивно і не зрозуміло, що в ре-
альному житті я ніколи не використовувала того бруду, 
який тоді несподівано для мене самої лився з моїх вуст. 
Мені боляче, що ці паскудні слова, які вживають пияки 
і людське дно, я виливала на свого чоловіка, батька моїх 
дітей, якого любила і зараз люблю, але якого в ту хвилину 
зненавиділа, а його коханку я готова була вбити, і якби не 
ви, то реально могла це зробити. Я не знаю, звідки в мене 
брались ті брудні слова і та звіряча сила оборони свого 
добра у вигляді власного чоловіка. У мене мов лихий все-
лився, така я була люта. Мені шкода, що я сама все зіпсу-
вала, і не дала їм шансу виправдатись. Показала себе зви-
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чайнісінькою самицею, яка б’ється за свого самця. Мені 
неприємно за свою дику поведінку! Але виправити я вже 
нічого не можу.

Уляна слухала і не перебивала, розуміла, що Зоряні 
слід виговоритись перед кимось, поплакати і звільнити 
свою душу від негативних емоцій.

– Зоряно, оце я тебе слухаю, і мені хочеться чимось тебе 
тріпнути по чолі. Я так зрозуміла: однеєдине, за чим ти 
шкодуєш, що ти дала їм по мордам і матюкалась. Так, ти 
зробила недобре, швидше навіть нерозумно. А вони вчи-
нили гідно щодо тебе? Знаєш, коли довго і вірно кохаєш 
– це перестають зауважувати і сприймають твою любов як 
щось буденне. Коли довго прощаєш – починають цим ко-
ристуватись і зловживають твоєю добротою. Коли ти гото-
вий на все – перестають це цінувати і вважають, що так має 
бути завжди. І тільки коли ти ідеш – починають розуміти, 
наскільки дорога тобі та людина, яку повернути вже пізно. 
Так сталось, що він пішов, але, я думаю, мине час, і він по-
шкодує за цим, бо ти є дуже добра і порядна людина, – і тут 
вже вони двоє голосно плакали і шморгали носами.

– Вип’ємо за те, щоб твій Грицько відчув на собі, як 
буває боляче, коли тебе зраджують. Я впевнена, що мине 
час, і він повернеться, от тільки не знаю, чи ти захочеш 
його прийняти...

– Невідомо, хто більше загубив! Я маю для кого жити!!! 
Дуже добре, що я взнала правду про нього, а то жила б із 
ним у повній сліпоті, як ті люди, що все своє життя вигля-
дають з моря корабля з червоними вітрилами, не розумі-
ючи, що вони далеко від моря, і ніякий корабель сюди не 
припливе. Хай він собі живе у своє власне задоволення, 
я ще стану на ноги! Обіцяю, я все для цього зроблю!!! – і 
далі навіювала на себе впевненість у майбутньому... 

Наступного дня Зоряна зателефонувала мамі і розпо-
віла їй про свої неприємності.

– Доню, що тобі сказати на це? Мені прикро, бо він 
доб ра людина, але від того тобі не легше. Якщо можеш, то 
прости його. Бо я знаю, як складно піднімати і ростити ді-
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тей без чоловіка, а особливо хлопців. Не бажаю тобі такої 
важкої життєвої дороги. Але, з іншого боку, повір мені, 
що жити у брехні також дуже тяжко. Навіть як ти йому ви-
бачиш, то будеш увесь час йому недовіряти, а враховуючи 
специфіку його роботи і часті гастролі й поїздки, будеш 
жити мов на вулкані – у постійній тривозі.

– Мамо, та він не перепрошує! Сказав мені, що подасть 
на розлучення. Так що приймати його чи не приймати – 
це вже від мене не залежить. Він хоче жити з нею...

– Зорянко, знаєш, я вже в такому віці, що вірю в те, що 
з нами все діється за накресленим вище планом. Тож як 
так трапилось із тобою, відпусти його, не бійся загубити. 
Ти не загубиш того, хто тобі потрібен по життю. Пам’ятай, 
губляться тільки ті, хто був потрібен тобі для набуття яко-
гось життєвого досвіду. З тобою ж залишаться ті, кого по-
силає тобі твоя доля. Я давно відчувала, що в тебе в роди-
ні не все гаразд. Ти стала менше усміхатись. А це перший 
показник сімейних негараздів...

Вони ще довго розмовляли, і пізніше Зоряна не один 
раз згадувала мамині слова:

– Найбільша помилка в житті – впасти духом. Най-
більша перешкода – страх перед майбутнім. А найбільша 
сила – віра в те, що все буде добре. От, здається, прийшов 
час, і все закінчено, так тобі зле. А ні! Бо це і є початок 
твого нового життя, іншого, і в ньому треба зуміти складні 
повороти долі перетворити в зигзаги удачі. Використовуй 
кожну хвилину свого життя, бо воно стає коротшим на ту 
ж мить, а треба встигнути ще так багато зробити.

Але після слів:
– Ти вміла так красиво любити свого чоловіка, що по-

винна зуміти гарно із ним розстатись, як би тобі важко 
не було, – Зоряна гірко плакала і мама довго не могла її 
заспокоїти.

Старша жінка знала, що ці сльози не були ознакою 
слабкості, просто в її дочки була жива і вразлива душа, 
яка плакала і виливала назовні всю образу і біль від його 
зради. 
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– Зорянко, словами тут не розрадиш, треба щоб ти пе-
реплакала і заспокоїлась, а на це потрібен час...

Мама також витирала рясні сльози, які невпинно ли-
лись з її очей, біда її дитини – і її біда:

– Доню, я приїду до тебе...
...Уляні також не виходив із голови той гармидер, 

який вчинила Зоряна в хаті піаністки. Шкода було обох. 
Напевно ж, не просто так стільки часу та одинока жінка 
зустрічалась із Грицьком.

Кожній людині хочеться отримати частинку свого 
щастя. Тільки де ж його взяти для всіх, щоб не зашкодити 
іншим? Скільки на світі ошуканих і обдурених? Не пере-
лічити!

Уляна могла тільки пошкодувати свою подругу, бо не 
знала, що їй порадити. Вона так само колись пережила 
прикрі пригоди зі своїм чоловіком. Їй навіть тепер було 
боляче згадувати про ті важкі моменти. Тоді вона була 
глибоко розчарована в ньому та ображена. Та пізніше 
Уляна зрозуміла, що це не він був такий поганий, що не 
виправдав її надій і сподівань. Це вона дала йому світлий 
ореол і ставилась до нього ліпше, ніж він на те заслугову-
вав. Чекала від нього таких вчинків, на які він узагалі був 
нездатний. Їй було важко, але від свого життєвого уроку 
вона добре засвоїла: коли ти піднімаєшся – друзі дізна-
ються, хто ж ти. Коли ж падаєш, то знаходиш справжніх 
друзів, які допомагають піднятися з колін.

Уляна пам’ятала, як у той найскладніший період свого 
життя багато хто від неї відвернувся, вони були байдужи-
ми до її біди. Пізніше вона зрозуміла – так буває досить 
часто. Її фальшиві друзі стали подібні на тінь, і були з нею 
тільки в сонячний день, а коли для неї наступили чорні 
дні і години, їх просто не стало. Вона залишилась одна з 
маленькою дитиною на руках і без засобів до існування. 
Чоловік забрав усе майно, відвіз до батьків у село і виїхав 
із міста у невідомому напрямку. Її підступно і безпідстав-
но облили невідмивним болотом і оббрехали. Головним 
аргументом було те, що її син – не його дитина, що вона 
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зрадила свого чоловіка. От тоді вона відчула, що най-
страшніші і підступні люди – це байдужі і брехуни. 

…Минули вже роки, вони давно помирились, а вона 
так і не знає, хто йому написав того листа і прислав фото-
графії зі студентської практики з колгоспу, де вони, мо-
лоді люди, жартували й дуріли зі сільськими хлопцями 
та студентами з інших областей. Комусь Уляна перейшла 
дорогу або якась дівчина з інституту була закохана в її чо-
ловіка і намагалась їй нашкодити. Тепер цього ніхто і не 
скаже, та воно їй і не потрібно...

А того літа він був у будівельному студентському за-
гоні, а Уляна окремо від нього – на польових роботах. Хо-
тіли трохи заробити грошей, бо жили тільки на стипен-
дії, були вже одружені, але дитини ще не мали. Пізніше, 
коли вони повернулися додому, Уляна завагітніла. Усе 
в них було добре, чекали народження нового життя. Він 
вчився і працював, вона ходила на пари, а після інституту 
господарювала вдома. Але, мабуть, щось не догледіла за 
своїм здоров’ям, бо не доносила дитину і народила сина 
семимісячним. 

І далі все було чудово, дитина росла. Уляна взяла ака-
демвідпустку, щоб бути вдома із синочком. Чоловік кру-
тився мов заведений, вчився і після науки працював, за-
робляв гроші на сім’ю. Але коли їхній дитині виповнився 
рочок, йому надіслали листа, в якому в чорних фарбах 
змалювали Зорянину легку поведінку в літньому студза-
гоні і підтвердили це різними змонтованими фотографі-
ями та найголовніше, що зруйнувало її подальше життя, 
– вони підступно підкинули чоловікові думку, що дитина 
не його і була зачата в цьому таборі.

Якою була сварка в їхньому домі, вона не забуде ніко-
ли. Він викричав їй усе, що тільки міг: що він заробив гро-
ші, усе в хаті поробив і обставив, а вона нагуляла дитину і 
тепер він дбає про чужого сина. Уляна не могла достука-
тись до його розуму і довести, що все це дурниці і наклеп. 
Він ні в що не хотів вірити, порахував місяці, коли вона 
могла завагітніти і коли народила. За його розрахунками, 
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він тоді був від неї далеко і не міг бути батьком дитини. Усі 
її доводи про передчасні пологи не дали ніяких результа-
тів, про генетичні експертизи він і чути нічого не хотів. 
Від ревнощів озвірів і цілком позбувся здорового глузду. 
Взяв в інституті академку, і коли Уляни не було вдома, ви-
віз усе майно, а потім зник із її життя на кілька років. 

Коли син підріс і йому виповнилося три рочки, на 
його день народження Уляна пішла у фотоательє, сфо-
тографувала дитину та надіслала в село до чоловікових 
батьків знимку внука, від якого вони відцурались. І як 
не дивно, знову фотографії в її житті відіграли значну 
роль. Свекруха витягла дитячі знимки свого сина і ті 
фотографії виявилися точнісінькою копією фотографій 
покинутого онука. Пізніше Уляна сперечалась зі своїм 
чоловіком:

– Як можна було безсердечно відріктися на роки від 
рідної дитини і рідного онука! А як би на тій трирічній 
фотографії син був подібний на неї, твою маму або на діда 
чи бабу, а не на тебе, зниклого вар’ятуватого тата? Наш 
син так би і залишився сиротою при живому батькові! А я 
без вини винуватою покинутою жінкою!

З того часу спливло багато води, вони помирились і 
живуть разом, хоча часто за спиною «добрі люди» обмов-
ляли Уляну:

– Навіщо знову сходитись із людьми, з якими розлу-
чились? Це те саме, що заварювати вдруге чайну заварку. 
Смачніше вже не буде!

Уляна не реагувала на різні закиди чужих людей, 
влаш товувала своє життя – простила чоловікові безпід-
ставну і жорстоку ревність. Але ця несправедлива і важка 
образа залишила в її серці глибокий рубець. Знала, що її 
вона не забуде ніколи!

...Після убивчих подій, що стались із Зоряною, Натал-
ка й собі не могла знайти місця. Розповіла все чоловікові. 
Максим висварив її, що вона залізла не у свої справи. На-
талка не сперечалась, бо почувалася винною, у неї в хаті 
були свої специфічні заморочки...
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Та сварки сварками, проблеми – проблемами, але ні
хто не відміняв руху життя. Воно тривало в усіх, і кожен 
ішов своїм широким шляхом, а часом і вузьким, по рівній 
і гладенькій дорозі, а інколи, обминаючи брудні калаба-
ні та ями, комусь здебільшого світило сонце, а іншим на 
голову періщили холодні дощі і душу наскрізь проймав 
пронизливий вітер чужої байдужості чи підлості. Життя 
тривало...

Через кілька місяців Наталка і Уляна отримали по-
вістки в суд. Була призначена дата розгляду справи про 
розлучення Зоряни і Грицька. За потреби подруги мали 
виступати як свідки.

Судове засідання було відкритим, на нього прийшли 
родичі і деякі знайомі, бажаючі покопирсатись у чужих 
простирадлах і наскребти трохи бруду для можливого по-
дальшого використання. Усе може знадобитись, як не за-
раз, то потім, хто його знає?!

Та їм це не вдалось. Зоряна не виливала ніякого бруду 
нагору і твердила тільки одне – розлюбила свого чолові-
ка, вони не зійшлися характерами, не хоче ніякого при-
мирення, немає жодних майнових претензій. І скільки 
молоденька суддя не намагалась примирити подружжя, 
вони остаточно вирішили розлучитись.

Уляна і Наталка зраділи, що їх не закликали до ви-
ступу, їм зовсім не хотілося перегортати сторінки своєї 
пам’яті про той неприємний день...

Судддя голосно і вправно карбувала кожне слово: 
«Рішення про розірвання шлюбу державним органом 
реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з по-
дружжя...» 

Присуд ні для кого не став несподіванкою, бо Зоряна і 
Грицько з часу їхньої бійки проживали окремо.

Старші родичі не були посвячені в деталі попередніх 
баталій, тому були пригнічені таким рішенням, але від того 
їхні діти й онуки не перестали бути для них рідними...

Під час перерви в суді до Наталки і Уляни підійшла 
миловидна жінка, адвокат, яка готувала папери про розі-
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рвання шлюбу і була в курсі попередніх розслідувань сі-
мейних проблем своєї клієнтки її подругами:

– Чи ви не проти зустрітись зі мною поза стінами цьо-
го приміщення, я б хотіла вам дещо запропонувати? Даю 
вам свою візитівку, якщо не важко, зателефонуйте мені 
на днях...

Подруги були приємно заскочені цією пропозиці-
єю, але їм було незручно розпитувати тут, у суді, про що 
йдеться... Та й адвокат не дала їм такої можливості. Вона 
швиденько відкланялась і відійшла.

Наталка цілий вечір не знаходила собі місця від ціка-
вості, що ж та хотіла їм запропонувати. Не гайнуючи часу, 
зателефонувала їй із самого ранку:

– Доброго дня! Софіє, ви нас заінтригували, і ми згідні 
з вами зустрітись хоч сьогодні.

Адвокат виявилася дуже приємною і легкою співбесід-
ницею. Подруги не випитували нічого і чекали, коли та 
надасть інформацію сама. Пропозиція виявилась настіль-
ки незвичною, що вони навіть розгубились.

...Софія була практикуючим адвокатом і займалася 
справами сімейного кодексу, але крім того, працювала в 
детективному агентстві, яке мало широкий спектр розгля-
ду різних справ. Вона ж у ньому очолювала відділ із роз-
слідування подружніх зрад, а ще, до повного щастя, Софія 
була головою жіночого клубу під назвою «Мудрі жінки».

Від такої інформації Уляна і Наталка вмить отетеріли і 
сиділи з відкритими ротами, а Софія закидала їх різними 
цікавинками.

Розлучення їхньої подруги несподівано відкрило їм 
зовсім інший зріз сучасного життя жінки і таку нішу в сус-
пільстві, про яку вони ніколи не чули і не підозрювали, 
займаючись тільки своїми сім’ями, дитячими уроками та 
баняками з голубцями і борщем із пампушками...

Клуб об’єднував жінок за різними інтересами, вони ці-
каво проводили вільний час, але головне – клуб надавав 
моральний притулок жінкам, які мали певні труднощі в 
сімейному житті.
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– Дівчата, поперше, я запрошую вас стати члена-
ми нашого жіночого клубу, а подруге, поряд із вашою 
основ ною працею, пропоную вам час від часу деякий 
підзаробіток. Він становитиме відсотки від угод, які 
агентство підписує зі своїми клієнтами. За вашої згоди 
ви будете працювати під моїм керівництвом. Намага-
юсь мати справу із жінками, які хочуть вивести на чисту 
воду своїх чоловіків. Хоча буває й навпаки. Сподіваюсь, 
ви розумієте, що наше агентство працює офіційно. Кон-
тингент, який потребує наших послуг, у своїй більшості 
належить до кола дуже забезпечених людей. Ця робота 
вимагає від вас цілковитої таємності й уміння знайти 
гріх чоловіків чи жінок, яких підозрюють їхні шлюбні 
партнери. Безпосередньо ви ні з ким не будете знайоми-
тись, і тільки я буду знати, що ви розслідуюте і шукаєте. 
В агентстві працюватимете за трудовою угодою і винаго-
рода за вашу працю, на мою думку, значно перевищить 
дохід від вашої постійної роботи. Це я вам обіцяю. Як 
вам моя пропозиція?

Дівчата були шоковані почутим... Те, що їм пропону-
вали, входило в розряд «неймовірне поряд». Домовилися 
дати відповідь через кілька днів.

Софія чемно розпрощалась із ними, розуміючи, що 
подругам треба побути разом, щоб обговорити і вирішити 
між собою, чи вони здатні на цей новий крок. 

– Наталко, ну що ти скажеш? – Уляна вивчаюче диви-
лась на подругу.

– Треба подумати й обговорити це з Максимом, я не 
можу таке важливе рішення приймати без нього. Тим 
більше, що в мене є обов’язки і вдома, і біля дочки. Доб ре, 
що я вже закінчила всі роботи на городі. Скажу тобі від-
верто: мені було б цікаво цим занятись. Це ж не якісь кри-
мінальні злочини і розборки, а так, справи сімейні, які для 
нас, одружених жінок, не є в новину. Родинні проб леми в 
усіх однакові – і в бідних, і в багатих. Усе тримається на 
любові, вона або є, або її немає, а гроші – це так, похідна. 
У багатьох – немає грошей, а є вірне кохання, а в багатіїв 
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часто є мільйони, та немає домашнього тепла і простого 
сімейного щастя.

Уляна жваво підтримала:
– Наталко, ти маєш рацію. От я про себе хочу сказати. 

Ти пам’ятаєш, як я з чоловіком серйозно розсварились. 
Ненавиділа його за те, що він підступно і жорстоко мене 
кинув, і в той же час любила. І якби він тоді ж повернувся, 
я б усе йому простила. Після нього не хотіла й дивитись у 
бік інших чоловіків, навіть ніякої маленької інтрижки не 
мала. Чекала на нього і так серце за ним боліло, що годі й 
повісти! А потім помирились – і вже стільки років разом. 
Оце і є справжнє кохання, яке все переборює. Єдине, чого 
мені зараз бракує, – якогось екстриму. Наше життя стало 
дуже монотонним, їдемо наче старою бричкою по вузькій 
наїждженій колії – робота і дім, і ні кроку вліво чи вправо. 
Мало розваг. Час від часу маємо якісь посиденьки, але я 
відчуваю, що мені цього недостатньо! Бачу, що моє життя 
починає бути подібним на невеликий ставок із застояною 
водою, в які не б’є ніяке джерельце, ще трохи, і воно зацвіте 
зеленою ряскою. Софія розповіла про жіночий клуб, і я із 
задоволенням пішла б і туди. Згоджуюсь на цю пропози-
цію, але тільки з тобою в парі, без тебе – ні в якому разі.

Наталка задумалась. Коли вона одружувалась із Мак-
симом, він узяв її за дружину вагітною. Усі роки сімейного 
життя прожили в мирі і злагоді, але ніколи не почувала-
ся повною господинею в домі, де вона прожила майже 
п’ятнадцять років, чотири до шлюбу і наступні десять – 
законною дружиною. 

Ще з молодості він займався власним бізнесом. Робив 
вироби з пластмаси. Спочатку – біжутерію і прості дитячі 
іграшки, потім набирав оберти: зробив цех з лиття посуду 
та харчової пластмаси, а далі все більше – перейшов на 
пластикові вікна і двері. Вони жили у приміській зоні в 
його будинку, мали садок біля дому, город, на якому гос-
подарювала Наталка. Вона не бідувала, ніде не працю-
вала, жила для сім’ї. Допомагала йому з паперами, коли 
він її просив, але він допускав її до свого бізнесу тільки 



175

до якоїсь певної межі, і не далі. А вона, маючи інженерну 
освіту і диплом із відзнакою, працювала тільки вдома, а 
цю важливу і безконечну роботу, як відомо, не поважали 
ніколи і ніхто. Вона не раз кепкувала сама зі себе:

– Я багатюща жінка і мрійниця. У кожному кінці на-
шого будинку є власна кімната для окремих розваг і в 
кожній я веселюсь до несхочу, роблю все, що мені зама-
неться. Бажаю – варю борщ, а як ні – ліплю вареники або 
краще – мию посуд. В іншій – перу і прасую. А що вже на-
мріюсь, поки помию всі підлоги і порохотягом натягаюсь 
по поверхах! Тисячі веселих думок у моїй голові промай-
не. Не життя, а суцільна трудотерапія...

Максим оформив її на роботу до себе в бухгалтерію, 
але тільки для того, щоб в неї була трудова книжка. Ко-
лись же наступить момент, коли вийде на пенсію, і їй тре-
ба мати для цього документи. Наталка покірно поклала 
себе на родинну плаху. 

Розмова із Софією її зворохобила. Укотре за вечір сама 
собі задавала питання: що вона має в цьому житті, крім 
дитини, чоловіка і вічної непереробленої роботи?

Наступного дня виливала свої жалі у вуха терплячої 
подруги:

– Знаєш, Уляно, своїми розмовами про жіночий клуб 
і про цю роботу Софія розворушила в моїй душі сплячий 
зимовий вулик із бджолами. Мені бракує спілкування, 
тепер я відчуваю, що це найбільша розкіш. Мені не раз 
аж страшно стає, бо починаю говорити в хаті сама зі со-
бою. Мала піде в школу, Максим на роботу, а я цілий день 
одна, і в хаті, і на городі, хіба що із сусідкою перемовлюсь 
словом, коли порпається на землі. Оце і все! От, як там по-
гано не вийшло в нашої Зоряни, але і ти, і вона працюєте, 
обидві виходите між люди, а я тут, у селі, геть дичавію між 
тих грядок. Не хочеться вигортати свій бруд, але конста-
тую факт: мій Максим таки великий егоїст і скупердяй. 
Ну маємо ж гроші! От нащо мені засаджувати такі великі 
городи? Та дай у користування людям, які потребують цієї 
землі і не мають за що жити. Не пожалій свої безмежні 
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паї, хай люди там садять бульбу та буряки для себе. Добре, 
як восени дадуть нам частину врожаю, а ні – то купимо. 
Скільки нам того треба? Бо я сама не в силі все це опрацю-
вати, а земля не може заростати бур’янами. Це село і со-
ромно, що земля необроблена. Але чую від нього тільки: 
«Ні! А що сусіди скажуть?» Або відповідь: «Та ти не розу-
мієш! Людям тільки попробуй дати землю! Візьмуть, по-
тім не відбереш у них!» Улько, я не можу того чути! Я вже 
загинаюсь на тих городах. Подивись на мої спрацьовані 
руки. Я в одній особі «панянкаселянка». Мене аж чор-
ти за живе беруть, що він такий скаредний. Та роби свою 
пластмасу, але дай і комусь заробити! Фермери хай жито 
сіють, кукурудзу та городину вирощують – а ти купуй у 
них! Нехай кожен вправно робить свою справу, і тоді все 
буде прекрасно! Або інше. От мені треба дочку десь від-
везти на танці чи на музику. Та купи мені машину, і я буду 
дитину відвозити і тебе із забави забирати, як нап’єшся! 
Ні! Він краще шоферові заплатить, ніж мене навчить їзди-
ти на машині. Таке ж уже жаднюче і підступне! Поговорю 
сьогодні з ним! Я б згодилась на цей підзаробіток! Крім 
того, мені цікаво і хочеться вийти між люди. Недаремно 
ж колись добре вчилась! Хай трохи свекруха з внучкою 
посидить, має ж її єдину, як і свого синочка, ненаглядно-
го! – у голосі Наталки бриніли нотки образи і жалю від 
нерозуміння чоловіком її житейських проблем.

Розмова з чоловіком у Наталки виявилась не настільки 
простою, як їй думалось спочатку, але ті аргументи, що ро-
бота буде непогано оплачуватись, зіграли їй на користь. 

Уляна вирішила своє питання вдома зовсім безболіс-
но, і наступного дня, не зволікаючи, вони зателефонува
ли Софії.

Через кілька днів зайшли до неї в офіс підписувати 
трудові угоди. Дівчата навіть і уявити собі не могли, скіль-
ки справ веде Софія. У них було відчуття, що вони піш-
ли працювати за сумісництвом у міліцію або розвідку, їм 
було і смішно, і цікаво уявляти себе в новій іпостасі... Але 
не святі горшки ліплять. Так і вони.
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Перше завдання для них виявилося зовсім іграшко-
вим.

Софія тетатет ввела їх у курс справи. Старша пані, 
бездітна вдова, декілька років тому познайомилась у 
Криму з одним молодиком, закохалась у нього, запроси-
ла його до себе, утримувала і потім вийшла за нього за-
між. Її рідний брат був другом покійного чоловіка, вони 
мали спільний родинний бізнес, який і зараз веде рідний 
брат. Він не допускає молодого чоловіка сестри в бізнесо-
ві справи. У родині з цього приводу постійні конфлікти. 
Брат підозрює молодого швагра у шахрайстві і просить за 
ним постежити. Молодик занадто часто їздить до родичів 
на Південь. Отож, треба довідатись, до кого він їде і куди. 
Брат організовує це слідство без дозволу сестри, щоб по-
тім розповісти про це. Наступного тижня швагер їде по-
їздом до Сімферополя.

Софія поставила дівчатам завдання: у цій подорожі 
Наталці і Уляні треба бути поряд з ним і по можливості 
прослідкувати за ним на кінцевій станції. Родич проін-
формував Софію, в якому поїзді і в якому вагоні їде моло-
дик, дав його фотографію. Усе інше організували дівчата. 
Купили квитки в той же вагон, у купе, що було поряд. Зро-
бити це було досить складно, але гроші вирішили все. У 
його купе місць уже не було.

Їхали в дорогу жартуючи, він не знав їх, вони його. 
Чужі люди, які одне одному нічого не винні. За щасливим 
збігом обставин у його купе їхала молода жінка з дити-
ною, а в їхньому купе – так само була мама з дитиною. 
Мами помінялися місцями, щоб їхати разом і щоб діти 
мали в дорозі з ким бавитись. Уляна і Наталка опинились 
із ним в одному купе, ніби на замовлення.

Олексій виявився привабливим чоловіком, майже 
їхнім ровесником. Дівчата, як роблять зазвичай усі паса-
жири, узяли зі собою невеличку пляшечку коньяку, щось 
перекусити, бо їхали у справжню далеку дорогу, хоча і за 
завданням. Він також витягнув із сумки плящину, і ще 
одна попутниця, яка їхала з ними, також була алкогольно 
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озброєна. Отож, після знайомства, спільної вечері і вжи-
вання «оковитої» жартували, що алкоголь некорисний для 
здоров’я, але, зараза, який же ж він добрий і веселий!!!

У дорозі попутники порозв’язували свої язики, а но-
воспечені слідчі – відкрили широко свої очі та вуха... Він 
розповів про себе, відізвався не найкращими словами про 
свою дружину, а потім, як підпив, то півдороги розмов-
ляв по мобільному телефону з жінкою, яку називав най-
ніжнішими словами, що безпомилково вказувало на їхні 
близькі стосунки. Наталка всю бесіду успішно записала 
на включений у сумці диктофон.

У Сімферополі на вокзалі Олексія зустрічала жінка з 
хлопчиком, який називав його татом. Попутник розпро-
щався з дівчатами дуже люб’язно, вони сфотографували 
його зі своїми близькими біля вагона. Потім назвав адре-
су в Євпаторії, де вони при нагоді могли б зупинитись. 

Дівчата почувалися кепсько, бо він їм сподобався, 
хоча був справжнім молодим альфонсом і пантрував на 
велику здобич у своїй новій сім’ї зі старшою дружиною 
і не відомо, на який вчинок заради грошей він міг бути 
здатний. Але Уляні і Наталці від цього не стало легше на 
душі. Вони поїхали в аеропорт і взяли квитки на літак. Че-
рез кілька годин були вдома і доповідали про результати 
своєї роботи Софії. Того ж дня отримали достатні суми за 
пророблену роботу. 

Відкрили рахунки в банку і поклали перші гроші, за-
роблені, як вони спочатку вважали, не зовсім порядно. 
Тратити їх не хотілось. У надії, що з часом неприємний 
осад від проробленої роботи зникне, вирішили гроші на-
копичувати. Після цього поїхали додому.

Наступне замовлення не заставило себе довго че-
кати...

Уляна почала працювати бухгалтером, а Наталка – 
прибиральницею. Треба було прослідкувати за дирек-
тором невеликого підприємства. Дружина підозрювала 
його у зраді із співробітницею, не знала тільки, з якою. 
Це також був спільний сімейний бізнес, але дружина не 
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могла напряму влазити в папери і перевіряти чоловіка, 
щоб не виносити конфлікт нагору і щоб не зашкодити 
бізнесу. 

Уляна мала покопирсатись у старих бухгалтерських 
документах, що робила фахово і залюбки. Складала бух-
галтерські звіти і паралельно перевіряла витрати на від-
рядження, премії, матеріальну допомогу – добре знала, у 
яких рахунках дивитись і що шукати. Для неї, вроджено-
го обліковця і бухгалтера, знайти і виписати, коли і куди 
їздили співробітниці, яка циклічність цих відряджень, 
не становило ніяких труднощів. Уляна слухала всі нови-
ни, які обговорювали в колективі, і відчувала себе в ролі 
Шерлока Холмса або якогось розвідникарезидента, що 
працював на користь держави, і їй навіть сподобалася ця 
нова робота. Вона надибала кілька прізвищ жінок, які по-
вторювались найчастіше, і дала той список Софії. 

Наталка приходила на роботу після закінчення трудо-
вого дня, займалася легким прибиранням і переглядом 
смітників директора, секретарки і головних підозрюва-
них. Вона швиденько порпалась у викинутому, Уляна сто-
яла під дверима насторожі, щоб цей аналіз сміття не став 
набутком колективу і не викликав сміху та й підозри, що 
вони роблять щось дивне. І за кілька тижнів такого ре-
тельного перегляду Наталка знайшла те, що заслуговува-
ло уваги. У сміттєвому кошику директора був чек на зо-
лоті кульчики та ланцюжок із підвіскою. Ціна їх – досить 
висока. А наступного дня вона знайшла у смітнику спів-
робітниці відірвані цінники від цих ювелірних виробів. 
Знахідки також були передані Софії. Більше дівчат в офісі 
і не було. Дружина директора, як прийняла їх на роботу 
непомітно, так тихенько і звільнила.

Закінчення операції вже не було в їхній компетенції. 
Споглядати, як б’ються чужі сімейні горщики – їм ні до 
чого... І боляче. Відчували свою причетність до чужого не-
щастя, і від цього було некомфортно на душі. Наступного 
тижня Софія виплатила їм зароблені гроші. Їхні вклади в 
банку зростали...
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Настрій до роботи в дівчат був двоякий. З одного боку, 
вони почувалися нечесними нишпорками, з іншого ж – 
викривали родинні зради і в якийсь спосіб були борцями 
за справедливість у чужих сім’ях. Вони легко і непоміт-
но вписувались у невеликі колективи, де були вухами й 
очима своїх замовників. Їхнє завдання завжди було од-
наковим: залишатись уважними і спостережливими, але 
менш помітними. Змінювалися тільки місця праці – вони 
працювали і в офісах, і в більших колективах, і домашні-
ми робітницями, і нянями та вахтерами. Часом, щоб взна-
ти правду, потрібно було попрацювати не один тиждень. 
В їхньому тандемі Уляна забезпечувала технічний бік у 
зовнішніх спостереженнях. Вони висиджували годинами 
в її машині і чекали, коли той, за ким вони стежать, вийде 
із кав’ярні, з готелю чи з якогось іншого цікавого закла-
ду. Були непомітними для навколишніх і легко губились 
у натовпі. 

Дівчата жартували, що їхні посиденьки в машині, у 
парку на лавці чи в кафе нагадували смішні фільми зі ста-
ренькою британкою місіс Марпл, яка стежила за кимось 
із своїх знайомих і розкривала їхні здочини чи змови. Що 
довше дівчата працювали, то менше їх мучило сумління, 
що роблять щось негідне. Вони працювали із зовсім не-
знайомими для них людьми, які й жили в зовсім іншому 
й чужому для них вимірі. Здебільшого, це були заможні 
люди, які створили величезні маєтки за час незалежнос-
ті. Зазвичай, ці люди були багатіями в гаманцях, але про-
стюхами у своїй сутності, вони були просто аморальними 
і не рахували свої неправедні долари, не знали, де б їх 
розтринькати. Ці величезні гроші здебільшого накопи-
чені нечесно або просто вкрадені в держави чи в інших 
людей.

Наталку і Уляну нервувало, коли новітні багатії не за-
мислюючись витрачали гроші, зароблені не своїм горбом 
і потом, на численну армію повій і різних приблуд. Це 
стосувалось як чоловіків, так і жінок. Дівчата ні разу не 
бачили і не чули, щоб ці ниці люди дали якісь кошти в 
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дитячі будинки чи лікарні, на інші благочинні справи. Від 
того, що Наталка і Уляна працювали з таким «валютним 
непотребом», яке здебільшого було малоосвідченим бид-
лом, усе менше співчували тим, за ким стежили. 

Але, врештірешт, вони поставили на цьому крапку, бо 
кілька разів мали прикрі ризиковані завдання. Софія їх 
не затримувала, бо за той рік, що дівчата попрацювали, 
агенція стала досить успішною і популярною.

– Софіє, ми трохи перепочинемо, а далі буде видно. 
Як ти нас закличеш, то може знову станемо тобі у пригоді, 
а зараз – вибачай. Вертаємось повністю в родинне коло. 
Жіночий клуб не залишаємо.

Зоряна не брала участі в цих нових заходах своїх по-
друг, їй було не до того:

– Дівчата, я тішусь за вас, та мені вистачає домашніх 
проблем. Дав би Бог сили, щоб впоратись із дітьми, і я 
була б щасливою. Виховувати і піднімати хлопців – це те 
саме, що кожен день мати в хаті військові дії. Постійний 
фронт і боротьба. Ви знаєте, не вискочити із життєвої ко-
лії одинокій розлученій жінці – ой як непросто. 

Уляна і Наталка не забували свою подругу і допомага-
ли чим могли, часом і фінансово. Вони відчували і свою 
провину, що були дотичні до її розлучення:

– Зорянко, ми розуміємо, що тобі потрібен час, аби 
оговтатись і прийти до тями, жити поновому, без чоло-
віка.

Непомітно проминув рік...
Одного разу Зоряна стала ініціатором їхньої зустрі-

чі. Це було дуже рідко. Коли подруги зібрались докупи і 
пліткували про своє, «жіноче», побачили зміни в настрої 
Зоряни у кращий бік:

– Дівчата, а ви знаєте, Грицько, як не дивно, став усе 
частіше приходити до дітей, і я маю можливість вийти 
між люди й у справах... – і багатозначно замовкла.

– Ти щось приховуєш? Розповідай, бо вмремо від твоєї 
таємничої усмішки, – майже в один голос заторохтіли На-
талка і Уляна.
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– Та знаю, що маю справу з фаховими слідчими, від 
вас нічого не втаїш. Григорій учора приніс мені квіти, 
парфуми і шампанське, та й хлопцям наніс усякої всячи-
ни. Я спитала його, з якої це радості він так витратився, 
а він... Ви не повірите! Сказав, що дуже скучає за мною і 
дітьми, просив залишитись із нами хоч на один вечір...

– Ну а ти???
– А що я? Я дозволила, він залишився і на вечерю, і на 

сніданок. Ночував удома і спав зі мною...
– І ти йому все простила???
– Так, бо мала достатньо часу подумати про своє жит-

тя, дітей. Більше ніж рік – це дуже довго. А знаєте, скіль-
ки це недоспаних ночей і виплаканих сліз? Як би повер-
нути назад мою родинну історію, я ніколи не зробила б 
того, що вчудила з вами. Вас не звинувачую. Ні. Бо сама 
цього хотіла. Бажала вивести його на чисту воду, а за-
ляпалась брудом сама і дітей своїх замастила, бо стільки 
разів плакали за татом, якого я їх позбавила і якого вони 
дуже любили. Може б він тоді перебісився, перегорів із 
своїм коханням і повернувся в сім’ю. Тепер знаю точно, 
що краще не знати всіх подробиць життя свого ближ-
нього, щоб не вишукувати проблеми на свою голову. Ми 
поговорили. Григорій повернеться додому, тільки про-
сив дати йому трохи часу. Тепер я його не бадрую з цим, 
упевнена: він повернеться. Ми ще вирішили взяти шлюб 
і знову розписатись, так що шукайте собі вечірні сукні, бо 
забаву будемо робити в ресторані...

– Ти нас приємно вбила цією новиною, ми тішимося 
за вас...

– Дівчата, тільки тепер я відчула, як треба пильнувати 
і берегти те, що маєш. Я його не віддам нікому і буду боро-
тися за його любов щодня...

– Як це?
– Це моя таємниця! Жартую! Жартую! Потім розповім...
Уляна почувалась у своїй родині досить комфортно, за 

роботу в Софії назбирала гроші на нову машину, вечора-
ми працювала над бухгалтерськими документами, як і ра-
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ніше, засиджуючись над ними допізна. Вона роками вела 
бухгалтерію двох невеличких магазинів і виконувала цю 
роботу залюбки.

У Наталки ж, навпаки, – з родинної ріки почали ви-
лазити частини холодних айсбергів. Вона розповідала 
Уляні:

– Колись я бачила фільм про лікаряпсихіатра, який мав 
чудову дружину і прекрасну сім’ю. І от до нього на прийом 
прийшов пацієнт, який страшенно ревнував свою дружину 
і постійно їй недовіряв. Потім у нього був другий пацієнт 
із такими ж проблемами, і вони так «нагрузили» доктора 
своїми бідами і недовірою, що він і сам почав стежити за 
своєю дружиною. Фільм закінчився трагічно, і я не буду 
про це розповідати. Уляно, після наших з тобою розсліду-
вань чужих проблем у мене таке відчуття, що мій Максим 
мене також обманює, і я вже починаю робити те, чого ні-
коли раніше не робила. Постійно переглядаю його кишені. 
Не знаю, що зі мною?! Сама себе заспокоюю, що роблю це 
тільки перед пранням, але знаю, що це неправда.

Уляна аж підскочила:
– Не будь подібною до мого чоловіка, ти ж добре зна-

єш, чим закінчились його ревнощі. Та ти ж тільки недавно 
чула, що сказала Зоряна: краще не знати і не бачити нічо-
го, щоб потім не страждати. Лишись того. Тобі не виста-
чає його скупердяйства? Що ти ще хочеш знайти? Почни 
краще працювати в його бухгалтерії, де ти «рахуєшся». Бо 
ти геть забудеш, що знала. Зараз стільки нових законів... 
Не розхолоджуйся, іди між люди...

– Він мене не допускає до того. Добре, що хоч послухав 
мене і віддав людям землю в користування. Тепер, слава 
Богу, я маю до роботи лише грядки і квіти, що біля хати. 
Але це вже дрібниці. Після того, що я робила раніше, це 
улюблена забавка.

...Минув час. Одного дня Максим залишив свою ма-
шину вдома, а на роботу поїхав із водієм службовою ма-
шиною. У Наталки видалась чудова нагода оглянути чо-
ловікову машину, бо мала вагомий привід для цього...
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Декілька днів перед тим Максим підвозив Наталку з 
міста додому, а сам після цього збирався їхати ще в яки-
хось справах. Вона сиділа спереду, відкрила бардачок і хо-
тіла знайти серветку, щоб витерти руки. У бардачку лежав 
якийсь згорток. Наталка тільки хотіла взяти його в руки, 
як почула страшенний крик свого чоловіка:

– Не чіпай! Ти там щось клала? Що в тебе за манери 
скрізь нишпорити! Не перенось свою роботу в Софії на 
домашні справи!

Максим зірвався на дружину як навіжений. Наталка 
поклала на місце пакунок, їй уже не потрібно було ніяких 
серветок, вона образилась на чоловіка. Сімейний вечір 
був зіпсований – вони не розмовляли. Як на диво, він не 
дуже тим переймався, смачно повечеряв, сів у машину. 
Тільки й кинув Наталці з порога:

– Я у справах.
Наталка й не розпитувала, бо й він також не цікавився її 

роботою в агентстві Софії. Чоловік і дружина були квити.
І от тепер, коли чоловіка не було вдома, а машина сто-

яла в гаражі, Наталка спокійно могла зробити невеликий 
обшук. Знайшла запасні ключі від машини, відімкнула і 
почала розглядати всілякі дрібниці... У бардачку, звісно, 
вже ніякого пакуночка не було, а от у багажнику вона зна-
йшла безліч речей, які переконливо свідчили – господар 
машини вміло і впевнено зраджує свою дружину...

Хвилюючись, Наталка витягла невелику дорожню 
сумку, яку вона торік подарувала чоловікові на річницю 
їхнього шлюбу. Сумка була гарною, шкіряною, з кількома 
перегородками всередині. Тоді ж, як вибирала йому по-
дарунок, надибала для себе модну жіночу літню торбин-
ку, яка їй так сподобалась, що потім приходила на згадку 
не один раз. Наталка трошки пошкодувала себе, але все
таки придбала подарунок для чоловіка.

І от тепер вона витягла із тої злощасної сумки стовід-
сотковий доказ його невірності – невеликий плед, яким 
вони колись користувалися вдома, а потім вона не заува-
жила, куди він зник, і просто забула про нього. Схвильова-
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на Наталка розгорнула знахідку і кинула зверху на капот 
машини, щоб добре розгледіти. Плед був вологуватий і у 
траві. Але найбільше, що її вбило, – на ньому були відбит-
ки двох мокрих тіл. Більшого і меншого – чоловічого і жі-
ночого. Надворі стояв липень, і швидше всього – Максим 
їздив з якоюсь жінкою на природу, напевно, на ставок чи 
річку, і не мав де висушити той плед, а може, просто не 
було часу, а пізніше забув це зробити. Це було найвірогід-
ніше. Наталка витягала речі з інших відділень сумки. Там 
були скручені в невеликий рушник його плавки.

Жінка заспокоювала себе, що це міг бути якийсь виїзд 
його колективу на природу чи навіть тільки його власний 
відпочинок. Але чому ж він їй нічого про це не розповів? 
Уважно розглядаючи всі речі, що були в машині, в аптеч-
ці, яка лежала на найвиднішому місці – на задній полич-
ці біля вікна, серед ліків вона знайшла презервативи. Їй 
ураз стало все зрозуміло.

Така мудра для інших людей, не знала, що їй чинити 
і як повестися в цій пікантній ситуації. І вона вирішила 
ось що зробити... Просто поки що не бачити цього всього. 
Склала все в машину в такому ж порядку, як і було. Але пе-
ред тим добре постаралась, щоб якнайбільше нашкодити 
чоловікові. Не жаліючи води, полила плед і потім щільно 
скрутила його, поклала в те саме відділення сумки, звідки 
витягла. Чоловікові плавки із великою злістю занурила у 
воду, потім трохи стріпала, щоб вода не текла і також за-
пхала в сумку і загорнула в той же вологуватий рушник, 
який тепер був добряче мокрим, і щільно закрила сумку. 

План Наталки вдався на відмінно. Чоловік закрутився 
у своїх справах і забув про мокрі речі в багажнику. Надво-
рі стояли гарні сонячні дні, і від спеки речі, закриті у ва-
лізі чоловіка, успішно й швидко зацвіли. Через тиждень 
Наталка їхала з чоловіком на закупи, і в машині відчував-
ся запах плісняви. Максим крутив носом, не розуміючи, 
що це так смердить, а Наталка вдавала саму невинність. 
Коли купили все, що треба, то чоловік відкрив багажник і 
побачив результат своєї поїздки на озеро. Шкіряна сумка 
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легко всмоктала в себе вологу і покрилася зверху легень-
кою павутинкою плісняви. Максим енергійно забрав з 
рук дружини пакунки з продуктами і блискавично швид-
ко закрив багажник. Він зрозумів, у чому річ, але не міг у 
місті та й ще більше при дружині розглядати це все. На-
талка добре знала, куди їй дивитись, і також усе встигла 
розгледіти. Була втішена, бо цілий тиждень страждала і 
чекала цієї розв’язки. Мріяла про те, що хотіла б йому по-
дивитись у вічі, коли він розбиратиме валізу:

«О, коханий, не мудруй, ти все одно розбереш валізу 
при мені. Я все зроблю, щоб це було саме так».

Приїхали під хату. Максим, немов попечений, вискочив 
із машини, підійшов до багажника і швидко витягнув па-
кети. Поки Наталка наблизилась до чоловіка, він уже встиг 
його закрити. В одну мить став прикладом люб’язності і 
доброти, що, до речі, бувало зовсім не часто:

– Наталю, я все віднесу до кухні. Тобі залишиться тіль-
ки розібрати продукти.

Вона не могла повірити своїм вухам. Раніше все ви-
ставлялось на підлогу, вона по сходах заносила речі в 
хату, іноді й кілька разів. Він майже ніколи не допомагав 
їй, бо саме тієї хвилини йому було потрібно щось пере-
кладати в гаражі, тому він ще якийсь час обов’язково там 
длубався, а потім приходив догори, коли вона все пороз-
кладала по своїх місцях. Це виглядало таким чином: він 
головний заробітчанин, а вона – прислуга. Сьогодні він 
хотів спекатись її якнайшвидше і розібратись із своїм ба-
гажником і з тою клятою мокрою валізою. Та він не знав, 
з ким має справу!!! 

Максим залишив пакети з продуктими в кухні на під-
лозі, а сам поспішив у гараж. 

– Наталю, я зараз прийду!
– Не поспішай, займайся своїми справами, ти мені не 

потрібний зараз. 
Це була наймиліша фраза, яка саме зараз потрібна йому.
Наталці ж треба було залізти в аптечку в машині саме 

в той час, коли він робитиме порядок із сумкою. 
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І вона умисно боляче дряпнула себе, скрикнувши від 
справжнього болю. На пальці враз виступила кров. Це 
було саме те, що їй потрібно, аби дістатися без перешко-
ди до аптечки.

Майже плачучи, Наталка спустилась у гараж і застала 
чоловіка за витяганням речей із валізи. Плед був аж чор-
ний, так рясно запліснявів. Максим саме тримав його в 
руках, коли підійшла Наталка:

– Я боляче подряпала палець, та не можу в хаті знайти 
пластир, – і полізла в машину за аптечкою.

Через хвилину вона вже поклала її на капот і відкрила 
в пошуках їй потрібного. Поряд із йодом, бинтами, плас-
тирем та іншими необхідними комплектуючими дорож-
ньої аптечки лежали ґумові «забавки» її чоловіка:

– Максиме, а йдино сюди. Що ти приліпився до цієї 
шмати? О! Та це ж наш плед, а я згадувала якось, що дав-
но його не бачила. А що з ним сталось і що він у тебе в 
машині робить? А ця шкіряна сумка, що з нею трапилось? 
Ти що, рибу нею ловив, що вона така волога? Це ж шкіра, 
вона швидко втягає в себе воду. Я за неї стільки грошей 
заплатила, а ти її зіпсував. Я нічого не розумію!!! – На-
талка зробила із себе цілком невинну. Допоможи мені 
заклеїти пластирем подряпину і скажи мені, будь ласка, 
а з якого часу презервативи входять у комплектацію до-
рожньої аптечки?

Максим, неприємно заскочений цими питаннями, не 
знав, що відповісти, тому кліпав своїми безсоромними 
очима. Коли він закінчив із пластирем, Наталка підійшла 
до багажника і сміливо витягла на світ Божий зіпсуту ва-
лізу, потім залізла досередини і витягнула так само чорні 
від плісняви плавки чоловіка:

– Чоловіче, ти мав повний бойовий комплект Донжуа-
на і гультяя: плед – щоб лежати на природі, плавки – щоб 
засмагати і плавати, а презервативи –  щоб звеселяти себе 
і своїх коханок. Наступного разу, як поїдеш на природу, 
то просушуй речі, щоб не псувати. Може б іще раз тобі 
знадобились. Шкода пледу і плавок також. Але ж ти в нас 
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господар, заробітчанин, а я хто? Так, служниця на твоєму 
обійсті!!!

Наталка розвернулась і пішла догори. Усе, що хотіла, 
вона сказала і зробила. Навіть її справжня подряпина від 
сказаного боліла вже менше. Могла б раніше вчинити 
сварку, коли тільки знайшла ці речі, але вона не хотіла 
рвати на собі волосся і бити посуд. Хотіла оминути непри-
ємні моменти, щоб чоловік не міг звинувачувати її в тому, 
що вона нишпорить і стежить за ним.

Коли Максим із виглядом побитого собаки піднявся 
нагору, Наталка без крику і злості сповістила йому:

– Принеси зі сейфа твою шлюбну угоду. Хочу її розі-
рвати. Ти забув, що одним із додатків до неї є пункт: вона 
стає недійсною в разі твоєї подружньої зради. Я впевнена, 
що шлюбна угода втратила свою чинність давно. Напев-
но, відтоді, коли ти був категорично проти моєї роботи в 
тебе в бухгалтерії. Я офіційно оформлена на фабриці і за-
втра виходжу на роботу, їду з тобою зранку. І це питання 
вирішено мною остаточно.

Чоловік мовчав, мов риба, і за вечерею, і коли ліг спа-
ти. Тільки й буркнув:

– На добраніч!
– І тобі, коханий, кольорових снів!
Зранку, коли Максим солодко потягувався в ліжку, у 

спальню зайшла Наталка. Її вигляд вбив його... Вона всти-
гла гарно вкласти волосся, підмалювати очі і губи, вбрати 
бездоганний літній діловий костюм, куплений давніше, 
коли працювала в Софії. Довгий час він висів у шафі, бо 
не мала куди його вдягати. Підійшла до вікна відсунути 
штори, і за нею потягнувся шлейф легеньких приємних 
парфумів. Максим здивовано дивився на дружину, бо ра-
ніше вона здебільшого проводжала його на роботу в хала-
ті, а літом у спортивному костюмі, в якому зраненька об-
робляла город і грядки біля хати, поки не було спекотно.

– Ти пам’ятаєш фільм «Службовий роман»?
– До чого тут кіно, що за дурні питання зранку? І куди 

ти так вирядилась?
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– У тому фільмі головна героїня сказала «Отак я буду 
виглядати завжди!», і я тобі говорю те саме. Вирядилась 
на роботу, де працюю, а виглядати буду так завжди, бо я 
дружина директора, а не його коханка. І буду працюва-
ти на нашій фабриці. А як захочеш мене звільнити, то я з 
радістю звільнюсь, буду доїжджати в місто і працювати-
му там. Я маю запрошення, – зблефувала вона з милою 
усмішкою на вустах. І лагідно продовжувала:

– Дитина наша виросла, я стільки років її пильнувала. 
Тепер вона сама собі дасть раду, і в школу піде, і на музику 
чи танці, а як потрібно буде завезти, то я підвезу. Зараз 
літо, я закінчу курси водіння і візьму у кредит недорогу 
машину, щоб тобі не було шкода грошей. На перший вне-
сок уже назбирала, а решту виплачу, я ж працюватиму й 
отримуватиму зарплату. Наймички в хаті більше немає, у 
мене такі самі права, як і в тебе. Тепер усе будемо робити 
разом – і на городі, і біля дому. Я не для того закінчила 
інститут, щоб займатися тільки порядками та баняками. 
Час мого рабства закінчився разом із твоєю ганебною 
шлюбною угодою.

– Наталко, припини цю виставу. Угода була для того, 
щоб втримати тебе, і більше ні для чого. Може, навіть 
більше для жарту. Ти ж бачиш, ми стільки років разом, і я 
ніколи про неї не згадував...

– Ти не згадував, а я ніколи не забувала про неї, так 
мені прикро і боляче було. Ти ж бачив, як я тебе любила 
і якою вірною була всі ці роки, не зважаючи на твої не-
доліки.

– Перестань. Що це ти говориш у минулому часі «лю-
била»? Я тебе і зараз люблю, любив і цінував усі ці роки, бо 
ти вправна господиня і чудова мама для нашої дитини.

– Так, добра господиня, служниця, кухарка. Ти забув 
сказати головне – я чудова і вродлива жінка...

Наталка говорила все голосніше, не зупиняючись і не 
контроюючи своїх емоцій, бо те, що лилося назовні, давно 
звучало в її душі. Спочатку тихенькою мелодією жалю і 
образи, яка плавно переходила в голосніше звучання ка-
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мерної музики, де сольну партію виконувало недокохане 
серце. Ця сумна музика – ніби плач її душі за мріями, які 
не збулися.

З роками всі почуття зібрались у багатоголосий сим-
фонічний оркестр, який тепер, божевільно імпровізуючи, 
видавав назовні біль і страждання. І ці голосні акорди в 
одну мить без жодної увертюри полились на єдиного гля-
дача, який сидів на ліжку, мов у почесній директорській 
ложі, і не міг второпати, що твориться в його оселі, колись 
такій спокійній, слухняній і затишній. Голосний акорд 
почуттів довгі роки не міг вирватися на волю, бо компози-
торка цієї інтимної музики душі не була готова до початку 
справжньої вистави на ймення «життя».

Якщо подивитись збоку, вона ніби все й мала. Пощо їй 
було комусь жалітись і на що? Живе у великій затишній 
хаті, має чоловіка, дитину, неоглядні землі навколо влас-
ної оселі. 

Так, у неї все це було, вона й не сперечається. Та На-
талка не мала приватного життєвого простору, в якому її 
мрії і бажання могли б стати реальністю, бо все, що в неї 
було, робилось для нього і в догоду всім його вимогам. 
Наталці будьхто міг заперечити: так, але ж він тебе не 
б’є, не свариться, живеш собі мов королева! Не знаєш, як 
інші жінки бідують!

Так, але їй не хотілося слухати повчань, як живуть інші, 
чужі для неї люди. Вона хотіла мати своє власне життя, в 
якому відчувала б свою гідність і рівність у всьому. Уже не 
могла зупинити потік своїх почуттів:

– Я знаю, що в цьому світі все купується і продаєть-
ся. Питання завжди залишаються лише в ціні. Скільки 
кош тує сам договір і домовленість із власним сумлінням? 
Тільки покупцю завжди важко визначитись, де та межа, 
переступивши через яку, він загубить те, що робить його 
людиною. Тобто загубить і себе, і, зрештою, і те, що він 
купував. У своєму житті ти весь час шукав «золоте рай-
ське яблучко». Спочатку ним була я: слухняна, залежна 
від тебе, а найголовніше – закохана в тебе. Потім яблуко 
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щезло, і його насінини дали тобі цілий яблуневий сад. Ти 
маєш дитину, дружину, вічну кухарку, прибиральницю, 
садівника та агронома в одній особі. У тебе завжди і в усьо-
му була особиста вигода. Чи ти питав мене про мої мрії? 
Ти маєш можливість працювати у своє задоволення, ви-
рішувати всі справи одноосібно, їздити, куди треба і куди 
– ні. Ти не хвилюєшся, бо маєш вірний тил і цілодобового 
сторожа – я ж завжди вдома. Тобі добре і комфортно. А ти 
подумав про мене, чи добре мені в цьому закритому про-
сторі? Я не хочу виговорювати тобі за коханку, бо не знаю, 
скільки їх у тебе було. Мені це не цікаво, бо коли ти їх мав, 
ти, перш за все, не поважав себе, а потім уже мене. Мені 
здається, що ти не склав життєвого іспиту на міцність тво-
го сумління. Але це не мої проблеми. Хай вони будуть на 
твоїй совісті. Але знай, що тепер я буду жити поновому. 
Вставай і збирайся на роботу, я їду з тобою, не хочу, щоб 
ми приїхали на фабрику, коли всі працівники будуть на 
робочих місцях.

...Коли Наталка увійшла в бухгалтерію, то присутні 
там жінки аж йокнули від несподіванки і подивилися за-
питально на головного економіста, вродливу молоду жін-
ку. З цього погляду Наталка зрозуміла головну причину 
свого рабства вдома. Це була вона. Досвід річної роботи в 
агентстві у Софії багато чого її навчив.

– Шановні співробітниці, сьогодні починається моя 
трудова діяльність у вашому чудовому колективі, – у го-
лосі Наталки було стільки іронії, що їй аж смішно стало. 
– Не лякайтесь, я не відьма. Я вже почала відрощувати 
крила, а то раніше на мітлі літала. Жартую ж, звичайно. 
Не хвилюйтесь, я не злюка і з великою радістю і приєм-
ністю сповіщаю вам, що віднині буду в курсі всіх виробни-
чих справ, бо я є дружиною вашого директора і маю вищу 
економічну освіту, тож працюватиму в цьому відділі, по-
добається вам це чи ні! А зараз попрошу покликати зав
госпа, щоб облаштувати своє робоче місце.

Через годину її новий стіл стояв на тому місті, де зран-
ку сиділа молода суперниця. Коли Наталка вирішила 
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зробити своїм робочим місцем саме те, біля вікна, у най-
затишнішому куточку кімнати, усі аж завмерли від такої 
несподіваної примхи, а жінкаекономіст заціпеніла від 
такого нахабства дружини директора. Мабуть, вона почу-
валася тут босом. 

Але забаганку Наталки було виконано. Тепер молоди-
ця сиділа лицем до Наталки в іншому куті кабінету, спи-
ною до дверей, що було зовсім незручно для неї. Та На-
талку це не хвилювало, вона знала наперед, що зітре її з 
лиця землі і не відчує анітрішечки жалю.

Так і сталось... Через два місяці економіст звільнилась, 
а Наталка успішно й із задоволенням виконувала її робо-
ту. А ще, як вона і пообіцяла чоловікові, закінчила курси 
водіння автомобілем. Уляна із задоволенням надавала їй 
додаткові уроки.

Життя в родині пішло іншим колом.
...Максим довгі роки мав власну королівську корону 

на своїй голові. Не витрачав часу і не докладав ніяких зу-
силь, щоб поправити на голові дружини її подружній ві-
нець. Він не зауважував тієї непомітної корони, бо її там 
й не було. Наталка зі самого початку свого шлюбу пішла 
з ним у таємний зговір і  уклала угоду, про яку він навіть 
і не здогадувався, – віддала йому у тривале користуван-
ня особисту корону, тому в нього було дві. Тоді вона була 
молодою, але мудрою жінкою, і надала йому можливіть 
правити в їхньому родинному королівстві одноосібно. 
Знала, що в родині не могло бути двох правителів, але 
міг бути король і головний радник та свита, яка прикра-
шає короля. Свита в її особі завжди прикрашала короля, 
можливо, навіть більше, ніж він того заслуговував, але 
радника в нього не було, бо Максим не потребував цього. 
Він усе вирішував сам, бо все, що в них було, належало 
йому, і Наталка не мала відваги відстоювати свою думку 
в серйозних питаннях. Вона була поставлена в особливі 
умови своєю бідністю й огидною шлюбною угодою. Довго 
накопичувалися подружні образи, недомовки, здогадки, 
а потім додалась і зрада чоловіка і, врештірешт, її незадо-
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волення та образа досягнули критичної маси – у Наталки 
вибухнула внутрішня революція. Унаслідок цього вона 
зробила те, про що мріяла... 

– Наталю, поїдемо вибирати тобі машину, – запропо-
нував Максим, коли вона гонорово принесла додому свої 
новенькі права. – Я трохи тебе проінструктую, і ти будеш 
класним водієм... 

Для неї це був апогей щастя! Нарешті прийшов час, 
коли її чоловік визнав у ній рівного партнера. В їхніх сто-
сунках зникла матеріальна і моральна субординація, ніби 
в армії, де є генерал і є солдат. Тепер в їхній родині кожен 
мав свою значиму і головну роль....

Коли Уляна із Зоряною разом зі своїми домочадцями 
приїхали на оглядини нової машини, їх здивуванню не 
було межі... Перед ними була нова родина.

– Хлопці, обговорюйте колеса, двигун і «його кінські 
сили», а ми йдемо накривати на стіл.

Зоряна із захопленням дивилася на перероджену і 
якусь цілком оновлену Наталку:

– Виглядаєш чудово! Навіть помолоділа.
– Та де там! Дівчата, ото пішла на роботу, змінила ото-

чення і ритм життя, стала набагато спокійнішою. Але люди-
ні не догодиш, тепер бачу, що катастрофічно набираю вагу.

– Дурненька ти! Це твій розум, досвід і мудрість, нако-
пичені за роки, не вміщаються в голові і розподіляються 
по всьому тілу.

– Ні, ні! Зоряно, ти не маєш рації. Щоб зберегти гар-
ну фігуру і родинний спокій, необхідно одне і те саме дій-
ство: вчасно закрити рота! 

– Ой, не смішіть мене!
– Ні, ти стала навіть якась чужа, незнайома, просто 

шикарна жінка!
– А знаєте, що таке шикарна жінка? Це не відношення 

ваги, росту і зовнішності. Це пропорції інтелекту і почуття 
гумору, помножені на почуття власної гідності.

– Припиніть мене прихвалювати, просто так склались 
обставини, що постарому я жити вже не могла. Мені було 
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забагато і тих переживань, і тої праці скаженої на полях і 
городах. Бо скільки тій людині треба?! Часом думаю, на-
скільки несправедливо влаштоване наше життя! Поки 
зрозумієш, на що ти здатна, знайдеш у собі той потенці-
ал і доведеш це своєму чоловікові, – минає півжиття. Та 
найгірше, що воно проходить у постійній родинній бо-
ротьбі, де серйозних образ і не перелічити, і вони закар-
бовані навічно рубцями на серці... Добре, що це хоч була 
тиха війна, без сварок і мордобою. Хіба що вже в кінці я 
йому викричала все, що мені наболіло, бо не могла далі 
мовчати. Ви б бачили його очі і вираз обличчя! Він не міг 
сподіватись, що я можу так із ним говорити. Звик, що я – 
тихенька мишка у старому чоботі чи під мітлою. А тут, як 
розійшлась, не могла зупинитись, щоб усе не сказати.

– І правильно зробила, ти й так довго терпіла всі його 
витівки...

– Як пішла на роботу і показала йому свій характер та 
довела, що можу ще щось робити, крім як ліпити пироги 
і заглядати йому в очі, то Максим змінився до невпізнан-
ності. Де було колись видано, щоб він зі мною радився? 
Тепер приходить у кабінет і при всіх питає: «Пані Ната-
лю, а як вважаєте: отак і отак буде добре? Порахуйте, будь 
ласка, собівартість і так далі...» Що ви на це скажете?

– Доля порізному тасує свої карти. Кожен у якийсь мо-
мент свого життя виграє, а колись, навпаки, залишається 
без нічого. Зараз ти залишилась у виграші, а все тому, що 
ти повоювала з ним, а потім забула всі його прикрості. За-
бувати, це, напевно, швидше благодать, аніж мистецтво. 
Тут зіграти важко: або забуваєш і прощаєш, або ні. І тоді 
тягнеш ту важку валізу зі складним минулим за собою, а 
вона не дає тобі рухатись вперед і спокійно жити. На мою 
думку, найкращі ліки від біди – цілком забути про неї, бо 
часом один лише спомин про минуле може вознести нас у 
рай чи повернути в пекло.

– Так, ти маєш рацію. Я викинула той бруд із своєї 
душі, можна сказати, що забула. Так побудовано світ, що 
мусимо терпіти своїх близьких, у нашому варіанті – чо-
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ловіків, бо найбільше від них залежимо. Не можуть же 
всі на світі бути однаковими везунчиками. Одні народи-
лися щасливішими, ніж інші. Одним призначено дару-
вати благодіяння, іншим приймати ті благодіяння. От і я 
приймаю їх від свого чоловіка, хоча скільки років не мала 
цього повною мірою. І лише після його падіння і зради я з 
великими зусиллями пристосувала реальні обставини до 
моїх вимог. Правда, це було не легко... Це майже як через 
терни до зірок!

– Не дивно, що ти отримала від нього моральну і мате-
ріальну сатисфакцію, бо ти розумниця. А такі люди більш 
терпимі до прикрих чужих звичок і характерів, і весь час 
намагаються вдосконалити свого партнера. Хоча, по прав-
ді, ти довго його терпіла. А потім дійшла до якоїсь певної 
межі: раз – і війна!

– Дівчата, та що там говорити! Дорослішаємо, мудріє-
мо і хочемо скинути це ярмо несправедливості. Прагнемо 
рівності і порядності у стосунках, бо брехлива і нещаслива 
родина, це як трухляве дерево, яке не має плодів, а тільки 
листя. От і висновок – від чого користь, а від чого лише 
тінь? Є над чим помудрувати... 
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ПАНІ Людмило, прочитала ваші книжки. Це справді 
хороша література. Дякую!  

З повагою Олександра Коваль (ФОРУМ ВИДАВЦІВ, 
м. Львів).

Дорогенька п. Людо! Пишу Вам про свої враження від таки 
жіночих-прежіночих історій. Дуже жива і жвава мова супрово-
джує сюжети. І колізії інколи примушують сміятися... (чоловік 
з коханкою за готельною стіною). Впізнається не тільки реаль-
ність ситуацій, а й місцева ментальність героїв (“Мольфарка” – 
особливо) І ще я зрозуміла,що Ви людина дуже-дуже позитивна. 
Практично відсутні у творах реальні конфліктні діалоги.. І в 
цьому є своя родзинка. Вистачає негативу і в реаліях. Якби Ваші 
повісті “розбити” на діалоги, був би добрий сценарій для фільму... 
А хто зна... може, й таке ще буде. Дякую Вам за наше – за жіноче! 
Творчих успіхів і надалі. 

З повагою Мирося. МИРОСЛАВА СИДОР, акторка,  
м. Львів.

Доброго дня, пані Людмило! Хочу Вам щиро подяку-
вати за такі чудові книги! В них, як і в попередніх, ба-
гато справжньго життя, ніжних емоцій та глибинної 
філософії. Багато над чим замислилася після їх прочи-
тання!! Ще раз дякую! Дуже красиво...!

Юлія Михайлюк, м. Івано-Франківськ.

Дорога пані Людмило! Дякую за надіслану книгу. Дуже ціка-
ва, на даний момент у захваті від того, що читаю. Ви вдало від-
чуваєте жіночу душу на момент сьогодення. Я Вам дякую. Твор-
чих Вам успіхів. 

З повагою Любов Боднарчук, керівник Паризького відді-
лення Малої академії літератури і журналістики та Україн-
ської школи мистецтв при інформаційно-культурному цен-
трі Посольства України  у Франції.

враження читача



Шукайте у книгарнях

Людські долі, життєві перипетії, 
заплутані колізії майстерно втіли-
ла письменниця у своїх оповіданнях. 
Кожен окремий твір – особливий, 
але їх об’єднує щирість вияву почут-
тів, розуміння жіночої психології і 
найголов ніше – віра в себе, у добро, у 
життя.

Кожна людина, як дерево, має ко-
ріння. Це коріння – її родина.

Роман «Сага про...» – своєрідна 
мандрівка словом крізь глибини ро-
динної таємниці. 

Вічна тема – життя і смерть, 
кохання і зрада, пошук істин і пере-
живання.

Людмила когут

МуДрІ жІнки

Людмила когут

сага про...

Людмила когут

країна 

розбитих серДець

«Країна розбитих сердець» – 
книжка Людмили Когут – містить 
повісті та оповідання, стрижневою 
темою яких є жіноча доля, почасти 
складна, але незмінно незвичайна, 
інколи дивовижна та захоплююча. 



Захоплива розповідь про кохання 
і хитросплетіння людсь ких стосун-
ків упродовж довгих десятиліть. 

Разом з героями ви поринете в ціка-
ву подорож у минуле із щасливим повер-
ненням у сьогодення, замислюючись...

Людмила когут

якби все почати 

заново?

Найголовніше у житті – ЦЕ ЛЮ-
БОВ... І треба вміти любити, відчува-
ти любов. Бо ЛЮБОВ – це вміти від-
давати, а не брати, і не тільки задля 
чогось, навпаки – усупереч усьому... 
Я ВІДДАЮ СВОЮ ЛЮБОВ ВАМ, І Я 
ЩАСЛИВА...

Людмила когут

пов’язанІ Любов’ю
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