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Жінка на українських просторах 

Жінка на українських просторах – коняка. Про це 
всі знають, та мовчать, бо правду у нас говорити не прийнято. 
Вона на собі в будинку все тягне, по господарству, при цьому 
все одно не влаштовуючи чоловіка, та ще гроші заробляє. 
Такий вже є український стандарт. І, валячись з ніг, їй так 
хочеться ще й гарно виглядати, бути при повному параді: 
манікюр, макіяж. Буває, що нафарбує нігті в ліжку, відразу ж 
вимикає світло й засинає від утоми, а на ранок або вже аж на 
роботі з’ясовується: один з нігтів зовсім не нафарбований, в 
кращому випадку (якщо лак не яскравий), а в гіршому – 
відбитки тканини підодіяльника на нігтях залишилися. Ви не 
думайте нічого поганого, в неї іноді виходило, щоб нігті були 
нафарбовані, як у звичайної жіночки. Є й такі жінки, які за-
били на це все і їх звичайно більшість, думаючи, що коли вже 
заміжня, то для кого той марафет робити, бо головне ж – 
теплий борщ та випрані шкарпетки. За це вона точно не по-
чує слів вдячності, а стане частиною домашнього інтер’єру. І 
щоб ви зараз подумки не апелювали про ідеальні сімейні сто-
сунки, рано чи пізно в ідилію приходить життя. Головне зав-
дання жінки – не втратити своєї індивідуальності. Спіпо дого-
джаючи чоловікові, ви станете йому нецікаві й іншим також.  

А в нашому суспільстві, коли вийшла жінка з дому гарно 
вбраною і з макіяжем, відразу виникають підозри: «До кого 
це вона так намарафетилася?!». Від європейських жінок нас 
вирізняє ось що! В емансипації головне, щоб жінка була неза-
лежною, реалізованою. Нашими ж словами – зациклена на 
собі! Наші ж далі пішли: вони не лише себе реалізують, а й 
піклуються про чоловіка, як безкоштовного додатка до дітей, 
які теж під її опікою – отак і прямуємо в світле майбутнє. Бо 
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всі неодноразово чули слова, що чоловік – то ще одна дитина 
в сім’ї. Можливо, у нас з’явився новий вид емансипації – про-
гресивна? Стоп, стоп, стоп… І в нас є сильні чоловіки, я про 
них забула, та частенько на такого чоловіка припадає міні-
мум дві жінки, а максимум – скільки може осилить, бо такого 
чоловіка хочуть усі. І Бог нехай вбереже від такого, бо щас-
ливою з ним точно не будеш! Для нього всі жінки однакові! 
Але чомусь всі ці однакові жінки свято вірять в те, що саме 
вони – кращі, розумніші, цікавіші для нього!  

Чим більше ви будете брати зобов’язань на себе і ус-
пішно з ними справлятись, тим більше у вас їх буде в май-
бутньому. Чоловік, лише тоді по-справжньому вас оцінить, 
зрозуміє і допоможе, якщо він є винятком із правила або 
вашим батьком – ще й за умови, якщо функція батьківства не 
атрофована. І, до речі, стосовно батьківства. Мене дратує 
фраза: «Ой, то бабське діло народжувати!». Я вважаю – спус-
кались на саночках разом, то й нагору їх тягти треба вдвох. 
Чоловік має бути присутнім на пологах!!! І три знаки оклику. 
Бо що чоловіки роблять, коли жінка в пологовому? П’ють! Ну і 
де тут справедливість: нам мучитись, а його яке завдання – з 
друзями пити, радість ділити?! Що ж до радості, то краще її 
ділити разом від милування новонародженим, отоді-то та ра-
дість і буде справжньою. А ще можна допомогти і дитину 
перекласти, і до туалету дійти, та хоч водички подати, а вже є 
кому! Іноді жінки говорять: «Я не хочу, щоб він мене бачив 
такою, бо ще інтерес зникне!». Не намагайтеся бути силь-
нішими, ніж ви є. Якщо він надумає втратити до вас інтерес, 
то це станеться без споглядання пологів і вашого на те доз-
волу. А не дай Боже, ви опинитесь на операційному столі – 
наприклад, апендицит. Чоловік ваш сидітиме, чекатиме, коли 
операція закінчиться, і тут вас перевозять в реанімацію, і він 
же побачить вас такою, ну не такою, як завжди, і потім, як 
результат, втратить до вас інтерес. Чи ви проситимете, щоб 
вас у вечірній сукні вивозили з мейкапом, хоч і без свідомості, 
щоб він не перестав цікавитись вами? А доглядатиме за вами 
хто? Ну звісно, мама! А якщо у мами сердечко від хвилювань 
за доню забарахлить? А за мамою хто доглядатиме?! Ви про-
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ситимете подругу чи сестру приглянуть за вами, а у подруги 
новий коханий, якого вона, здається, чекала все життя, а сестра 
за кордон відпочивати полетіла у відпустку, на яку вона гроші 
рік збирала. Ну звісно, можна найняти медсестру чи сиділку! А 
гроші? Ваша ж машина взята в кредит. Ледве на операцію гроші 
знайшли. Та вам же очі чоловіка, як вікна рідної хати, світи-
тимуть. Переконала? А якщо ваш благовірний відмовляється 
бути присутнім на пологах, посилається на слабку психіку чи 
страх, то як же нам, жінкам, тендітним створінням, пережити це 
випробування? Не хочу засмучувати, та відмова означає лише 
те, що себе ваш коханий любить і береже більше, ніж вас. І якого 
майбутнього можна очікувати в такому разі?  

А тепер про ще одне глобальне питання. Вірте, не вірте, 
та вписую по ходу виникнення проблем у нас, жіночок, а цю 
проблему, як то кажуть, сорока на хвості принесла. Не можу 
цього зрозуміти, для чого ви таке робите? А саме: після наро-
дження дитини на кілька місяців або й півроку переїздите до 
своєї мами? Та в мами і без вас турбот багато, з усією любов’ю 
до всіх мам і до своєї також. Вона вас виростила, дайте їй від-
почити. А до чого їй ваша дитина? Ваша мама – бабуся, так, як 
і мама вашого чоловіка, її позиція має бути, як у справжнього 
українця – моя хата скраю, я нічого не знаю. Мої любі жіноч-
ки, та ви ж гріх вчиняєте, посягаєте на святе, на зв’язок ди-
тини з батьком! Ну уявіть собі ситуацію: ваш чоловік нажив 
собі пивний животик (головне, щоб крім нього нікого не на-
жив), пальці стер від ігор на комп’ютері, бац, і тут приїжджа-
єте ви, дитинці місяців шість, а яка в нього має бути реакція? 
Я не думаю, що після того, як ви свідомо відлучили його від 
вашого з дитиною життя, йому буде комфортно до нього по-
вертатися. Ви вже така супермама, а він – учень-двієчник, що 
не знає, з якого боку до малюка підійти, як штанці чи памперс 
переодягти, заколисати. Ну, і кому ви зробили добре? Точно 
не собі та дитині, а тим паче – не власному чоловікові. До 
всього треба доходити разом: і як купати, хоч і вперше, як 
боротися з болем у животику, з поганою лактацією… Ну і десь 
в оцьому потоці подій та хвилювань у вас обох з’явиться 
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емоційний контакт з дитиною. Я дуже надіюсь, що хоч одну 
людину мої слабесенькі аргументи переконали діяти вірно. 

Щоб почуватися впевненою, так хочеться чути, що ти 
гарна, а від свого єдиного можна почути лише «Та нормаль-
на!», та й то у відповідь на запитання «Як я сьогодні вигля-
даю?». А компліментів-то хочеться: коли їх отримуєш, настрій 
на весь день піднімається і впевненість з’являється, не дарма 
старалась. До зради відношення це абсолютно не має – це 
просто вірний спосіб доводити собі, що ти гарна і на тебе ще 
можуть звертати увагу, а приємно це навіть тоді, коли комп-
лімент робить дитина. І з цього, думаю, випливає найболючі-
ша тема – одяг. Коли щось купуємо, стандартна реакція у чо-
ловіків: «Та скільки можна купувати речей, у нас вже шафа 
скоро від одягу розвалиться, в тебе ж море кофтинок». А ми 
їм таке: «Любий, та вона ж ідеально пасує до моїх синіх брюк, 
на дотик така приємна і колір мій улюблений, а якість яка 
хороша і зовсім недорого коштує. Я не знаю, що на мене 
найшло, як побачила її – розум втратила, а як одягла – рука 
сама з гаманця гроші витягла». Здається, вас я переконала. Ну 
ви ж мене розумієте, а його не проб’єш – скала: «Та, якби в 
тебе був той розум». Це почуєте тоді, коли недавно собі щось 
купували, або коли він, ну дуже голодний, а вдома поїсти 
немає чого, та ще й на роботі проблеми, ну або: «Відпрацю-
єш!». А ви йому таке: «Зараз котлетки посмажу і картопельки, 
маслечком перемащеної, наварю, а собі я більше купувати 
нічого не буду півроку!». А подумки: «Місяць, максимум два! І 
по телевізору сьогодні доведеться дивитись бокс, а в кращо-
му випадку – футбол. Ой, а який шарфик висів в магазинчику 
напроти, де я кофтинку купувала!». І тяжко видихаєте повіт-
ря. Уявили?  Думаю, така ситуація знайома кожній україн-
ській жіночці. Ну, а не знайома вона може бути лише тій, в 
кого чоловік без права голосу. Тоді вона гепнула по столі 
кулаком, а він подумав, добре, що не по голові, і пішов – ні не 
курити, бо йому забороняється витрачати гроші із сімейного 
бюджету на цигарки. Або тим, в кого чоловіка немає. Це лише 
по телевізору «папіки» купують своїм дівулям, що їм заба-
жається, чи ті самостійно гроші тринькають, та й дружині 
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може якась шубка перепасти – іноді така, як і коханці, щоб не 
бурчала. А в миру наші жінки набагато винахідливіші, ніж по 
телевізору. Знають пречудові способи поповнювати свій гар-
дероб і не гнівити чоловіка. Одна «хитрунка» їхала по кон-
кретну річ для себе, узгоджуючи з чоловіком цю покупку, а от 
ціну її називала дещо більшою. Зекономлені гроші відкладала 
і з трьох-чотирьох таких збережень купувала собі ще щось, 
він же все одно не помічав, що в неї з’явилася нова річ, бо весь 
асортимент її гардеробу запам’ятати було йому не під силу. А 
витрати контролював! Інша кожного разу, йдучи до магазину 
за продуктами, відкладала до своєї кишеньки 10 грн., а назби-
равши конкретну суму, балувала себе обновкою. Ви не думай-
те нічого поганого: речі вона собі купувала і так, просто тоді 
вона дозволяла собі щось таке, на що витратити гроші за 
звичайних умов було б шкода. Але я чомусь впевнена, що 99% 
жінок чинять так – купують річ, але не показують чоловікові, 
вдома кладуть до шафи, при нагоді одягають і говорять: «Ой, 
я вже давно її купила, просто не вдягала, а показати забула». 
Звісно, є такі жінки, яких питання одягу в цьому житті хви-
лює найменше і одягають вони, що є в гардеробі, та й не по-
повнюють його роками. Про цих жінок можна сказати, що 
вони «забили» на себе, бо головна ознака успішної жінки та й 
людини в цілому – гарний зовнішній вигляд. Ну пригадайте, 
як виглядають по телевізору успішні люди – досконало, то ж 
висновок із того можна зробити такий: наскільки ми гарно 
вдягнені, настільки і реалізувались у житті. Та далеко ходити 
не треба: увімкнула зранку телевізор, коли збиралась на ро-
боту, дивлюсь – Джоан Кетлін Ролінг, вже другий день пока-
зують, мабуть, ювілей у неї чи нагороду якусь отримала. Зви-
чайна жіночка, яка залишилася сама з дитиною, а відомою 
стала лише тому, що донька одного з видавців, до яких вона 
ходила, а ті відмовляли друкувати, прочитавши історію про 
незвичайного хлопчика, забажала продовження. На що не 
підеш заради коханої донечки – та й надрукував турботливий 
татусь написане Ролінг. Я не фанатка Гаррі Поттера, я просто 
хочу донести до вас, як гарно виглядає ця жіночка: показали її 
на «червоній доріжці» в гарній сукні, на голові зачіска, струнка 
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фігура, доглянута, а могла б вона виглядати й по-іншому. Та й 
до чого ж я веду оце. Зовнішній вигляд має величезне значен-
ня! Не купуйте речі в «дешевих» магазинах, краще замість двох 
речей сумнівної якості купіть одну, але хорошу, вона і про-
служить вам довше й розповість про вас краще. Вибачте ті, в 
кого матеріальне становище спонукає мені заперечувати, та 
ви все ж спробуйте дослухатись. Хай краще у вас в гардеробі 
буде пара комплектів речей, ніж мішок ганчірок. І, благаю, 
зверніть увагу на сумку, бо так тяжко дивитись на неї, коли 
вона висить у вас на руці, а ручки її облізли (до речі, все 
частіше і частіше спостерігаю я цю «картину маслом»), з то-
ненького замінювача шкіри, зморщену, як кишечка. Так, вона 
облазить при першому морозі, а іноді й без нього, і ви не зна-
ли цього, коли купували її. Пожалійте себе, бо тоді ви будете 
ходити з такою зачуханкою або ж купуватимете нову, а це 
зайві витрати з сімейного бюджету. То ж про яку економію 
тут йдеться: хоч вдалося заощадити на покупці сумки, та вам 
доведеться купити їх дві. Ну і хто від цього виграє? Не краще 
вже взяти кращої якості з нормального матеріалу – сумка 
довше носитиметься, не облазитиме, та й себе порадуєте. А 
ще сумка – найлегший спосіб визначити ваше матеріальне 
становище (іншій жінці), а вам це потрібно? Також багато про 
вас говорить ваше взуття. Підбори – ось що відрізняє нас від 
чоловіків, це наша невидима зброя, що діє безвідмовно. Ко-
ристуйтесь нею при нагоді і побачите, як зміниться до вас 
ставлення сильної статі. Рекомендації з цього питання ті самі: 
не купуйте занадто дешеве. Нехай ваше взуття напише вам 
нову історію і розповідає про вас як про чарівну, успішну жін-
ку. Ну і зачіска в ідеалі має бути, бо лише з нею ваш зовнішній 
вигляд буде довершеним. Якщо ви прихильниця «хвостика», 
то, принаймні, подбайте про гарну заколку, бо від цих кольо-
рових гумок я просто втрачаю голову. Врешті, стосовно одягу 
порада буде дуже проста: коли купуєте річ, орієнтуйтесь на 
те, з якими речами вашого гардеробу будете її носити. Так ви 
зможете легко міксувати речі між собою, при тому, що тоді їх 
багато не потрібно. А ще краще купувати речі в парі: обрали 
брюки – підбирайте під них кофтинку, нехай у вас буде де-
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кілька комплектів, і тоді ви ніколи не скажете, що речей у вас 
багато, а одягти немає чого. Краще купувати одяг однотон-
ний – це запорука гарного вигляду. Якщо одна з речей поєд-
нує в собі різні кольори чи принти (певні узори) (верх), то 
інша річ на вас має бути обов’язково однотонною (низ), але 
краще уникати різнобарвності, бо деколи це виглядає дешево 
та вульгарно. І ще одна порада для тих, у кого є час, хоча для 
свого вигляду час знайти потрібно: ходіть по магазинах двічі – 
перший раз огляньте товар, вдома обдумайте, що найбільше 
сподобалось і з чим це краще скомпонувати, а наступного 
разу купуйте. Тоді буде менше речей, які куплені імпульсив-
но, а в гардеробі просто лежать, бо ви не впевнені, куди їх 
одягати. Звичайно, бувають моменти, коли ви побачили річ і 
закохалися, тоді відразу подумайте, з чим і куди ви її одяг-
нете. Якщо відповідь не змушує себе чекати – купуйте! Тепер 
про поєднання кольорів на вас: двоє з них мають бути одна-
ковими, найчастіше – класичний варіант, який обирають жін-
ки – туфлі та сумка одного кольору. Але своє поєднання ко-
льорів обирайте самостійно, наприклад, взуття та кофтина у 
нас будуть блакитні, а вже спідниця та сумка – на ваше ба-
жання: спідниця – бузкова, а сумка – біла… Думаю, ви мене 
зрозуміли. А ще ви запитаєте, до чого моя лекція? А тут вже 
все ясно, як Божий день. Ці слова чула кожна з вас: «Розумна 
жінка слідкує не за чоловіком, а за собою». І, звісно, ви повин-
ні бути «при ділі», має бути робота, робота і ще раз робота! Це 
є запорукою вашої незалежності, а, отже, самостійності: уник-
нете докорів, що тринькаєте його гроші наліво і направо, бо 
рано чи пізно ці звинувачення полетять на вашу адресу. Ніхто 
вам не подякує за принесену вами жертву заради дітей та 
чоловіка, ви станете для нього нецікавою, у вашому житті не 
буде розвитку. Мабуть, для кожної людини було б найгірше 
почути від власної дитини: «Мамо, чого ти досягла в своєму 
житті і чого ти зараз мене намагаєшся повчати?». Так от, щоб 
не опинитися в такій ситуації, думайте головою, бо любов лю-
бов’ю, а в житті буває різне. Надмірна любов, як відомо всім, 
псує. Чоловік почне вважати вас своєю власністю і т. д. і т. п., 
ви перетворитесь з домогосподарки на служницю. Хто хоче, 
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той нехай перевірить мої слова, а хто перевіряв, той просто 
погодиться зі мною. 

Але найболючіша тема для свідомої жіночки – її вік. 
Чомусь його або приховують, або применшують. Відкрию вам 
таємницю: вік жінки залежить від її догляду за собою, жінка 
сама дозволяє виглядати собі так або інакше. Ви всі знаєте 
випадки, коли жінка у 24 виглядає на 28, або у 45 – на всі 55. 
Мала розмову з чоловіком зрілого віку, що також підтвердив 
мою теорію. Якщо жінка гарно вбрана, з макіяжем і зачіскою, 
то чоловік не звертає увагу на її вік (в рамках можливого), а 
якщо їй хоч і 21, та вона ніяка, то її і «паличками гидко бра-
ти». Звісно, не в усіх є вроджене почуття смаку, та якщо ви в 
своєму не впевнені, то придивіться до жінок вашого віку ,і що 
дуже важливо вашої фігури, які вдягаються так, як подоба-
ється й вам. Не бійтесь стати їх клоном, шукайте речі подібні 
та адаптуйте їх під себе. Важливо не те, скільки вам років, а як 
ви виглядаєте! 

 
Згадала про любов, тож, мабуть, вже час писати й про 

неї. Якось дуже не хочеться, щоб слова мої виглядали баналь-
но, як у різних книжечках з підняття самооцінки, але деколи 
це потрібно кожній із нас, і причини на це дуже різні. Хочу, 
щоб ми любили себе незалежно від думок коханого чоловіка 
або навколишніх. Хтось з вас скаже, що це егоїзм, який ніким 
не схвалюється. Приборкайте внутрішній супротив, бо я ж не 
говорю вам: «Нікого не любіть, тільки себе!» А прошу: «І себе 
полюбіть, як інших». Від цього залежить ваша впевненість в 
собі, а впевнену людину видно здалеку. І ви задумались: «А як 
це – себе полюбити?». Ні, це не сісти й говорити перед дзерка-
лом, що ви най-най, хоча можете й так. А краще витрачайте час 
на себе, не лінуйтеся. Почніть бігати (20 хвилин на день) або 
робіть зарядку, читайте-розвивайтесь, робіть зачіску, манікюр. 
Це зовсім не складно і навіть приємно. А то за хатньою роботою, 
за турботою про рідних ми забуваємо про себе. Любов до себе – 
не лягти відпочити і подивитись телевізор. Чи якось так! 

Матері, чому ви робите зі своїх синів «калік»? Чи ви 
чули коли-небудь, щоб жінка сказала: «Ой, а я сина вчу всієї 
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хатньої роботи»? Я особисто не чула, а ви? Якщо бачать, що 
невістка навертає у цю віру, то говорять: «Та він вдома ро-
зігріти наварене не міг!». Це слід розцінювати як «Ти вже 
зовсім знахабніла – змушувати мого синочка робити твою ро-
боту». Або – найоптимістичніші слова для нас, невісточок: «А 
мій чоловік посуд жодного разу не мив і їсти собі не готував». 
Цим самим вона налаштовує вашого коханого на підсвідомий 
супротив, і тоді ви колись почуєте, що його батько посуду не 
мив і він цього робити не буде! Ось так! Подібні фрази від 
мами попахують холодною війною. Але в жодному разі не го-
воріть цього коханому! Бо мама – це святе для нього! А ваші 
стосунки зі свекрухою – це лише ваші стосунки! Й не наро-
дилася ще та свекруха, яка б любила свою невістку! Вона ж 
мама, їй видніше, що її синочку смакує і як їжу потрібно 
готувати, і як прати, і як часто підлогу мити. Пильно стежте 
за нею, не дайте сісти на голову, бо тоді без бою не скинене! 
Стримано відповідайте та ігноруйте її провокації і ні в якому 
разі не пускайте в особисте життя! 

А ще у шлюбі має бути чіткий поділ обов’язків, не посту-
пайтесь (винятки, звісно, бувають) та не виконуйте його обо-
в’язки, бо тоді він і сміття без вашої вказівки не викине. 
Шлюб – лінія фронту: один неправильний крок – і ви вже про-
граєте. Я не хочу сказати, що чоловік вам ворог, я говорю, що 
ви маєте чітко дотримуватися спланованої вами стратегії, у 
ваших діях все має бути точно, як в аптеці.  І тоді вам не 
доведеться тягати сітки з цибулею чи картоплею. Бо ваш 
чоловік знатиме, що ви – жінка і, врешті-решт, супінатори ва-
шого нового взуття не витримають аж такого випробування. 

Легко образити жінку? Та найлегше демонструвати на 
жінці власну силу. Жінок, які стають жертвами домашнього 
насилля, набагато більше, ніж ми думаємо. Тільки чому вони 
мовчать? Вся справа в економічній чи моральній залежності? 
А, може, справа в бажанні зберегти сім’ю? Тільки де ж там 
сім’ю можна побачити? Подруга мені говорила, що боялася 
ганьби: як, мовляв, жити з чоловіком, коли всі навколо зна-
ють, що ти бита. Виходить, притоптати власну гідність легше, 
ніж витримувати погляди навколишніх. Звісно, в тих погля-
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дах буде більше зневаги, ніж співчуття. Про мотивацію чоло-
віка я й питати не хочу. Бо його не те що чоловіком, а лю-
диною не можна назвати. От і живемо в Україні з цією проб-
лемою мовчки та з болем в серці. Єдиний вихід – тікати від 
такого щастя, розправити плечі і дихати вільно… Знаю я чу-
дову жінку: троє дітей, не має власного житла, але пішла від 
свого ката! Має роботу! Зустріла випадково старе кохання, що 
стало новим, і дуже щаслива! Я також радію за неї. 

Класифікація чоловіків. Класифікувати їх нереально, бо 
вони всі однакові. Тож недарма говорять, що швидше можна 
виділити типажі: чоловік-красень самозакоханий (от у таких 
найлегше й нам закохатись), чоловік-розумний (о, це жахли-
вий вид, бо цей розум на практиці аж ніяк не застосовується, 
я маю на увазі побут), чоловік-недотепа (собі життя псує, ну і 
вам за компанію), чоловік-баба (ці чоловіки гірше поганої жін-
ки), чоловік-тиран (все має бути тільки так, як він сказав, а 
жінка завжди і все робить не так), чоловік-хамелеон (його 
справжнє обличчя ви роздивитеся з часом, найчастіше – це 
чоловік-тиран, а в народі його ще звуть «козел»), ну і чоловік-
ідеал (якого не існує). 

Нічого нового я не відкрила, може, трохи прикрасила і 
зовсім налякала незаміжніх! Життя у шлюбі – не страшне, 
воно схоже на життя в СРСР, коли жили заради ідеї, а пра-
цювали на благо Батьківщини (Родины). Так і в сім’ї: живеш 
заради ідеї благополуччя, працюєш на благо родини і віриш в 
світле майбутнє! 

Хоча, може, і є той ідеальний? Той, який заварює улюб-
лений зелений чай, готує найсмачніше м’ясо, а також цілує 
вранці, перед тим, як йти на роботу, і говорить, що кохає! Пе-
ревірте! 

 
Написане вигадане, збіги випадкові... 
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Шокова терапія 

У нашій країні чомусь соромляться ділитися проб-
лемами, які виникають в родині. А про сварки у ній знають 
лише сусіди! Потім, коли родина розпадається, всі говорять: 
«Що ж в них трапилося, вони так гарно жили?». То ж то і воно, 
що гарно, та не дуже. Це тільки в Європі прийнято ходити до 
психологів, виливати душу, рятувати сім’ї, а в Україні ви-
ливають один на одного весь бруд після того, як поставлена 
крапка в стосунках. А чужі люди з жадібністю смакують под-
робиці вашого сімейного життя, а потім обговорюють обох 
позаочі. Для чого виносити все на загал? Ваші проблеми – це 
ваші проблеми, і про них можуть знати лише рідні, а чужі – 
порадуються. Всі відразу ж задумались: а що в тій ситуації 
потрібно було робити? Потрібно рятувати сім’ю, якщо вона 
того варта. Спочатку мусите оцінити всі плюси коханого, як-
що вони, звісно, є (любить дитину, заробляє гроші, допомагає 
по господарству…). Потім – отой мінус, що став причиною 
конфлікту (якщо це сварки, непорозуміння, відмова допомог-
ти, то над цим можна менше думати, а якщо побої, зрада, 
алкогольна залежність чи моральне знущання, то варто заду-
матись, чи потрібно рятувати сім’ю). І ще одне: рятувати 
потрібно тоді, коли вдарив перший раз, коли тільки почав 
випивати. Ну, щодо зради краще змовчу, хоча ні – не можу. 
Зрадив один раз, зрадить і другий, просто цей інший раз буде 
майстерніше прихований, і третій, і четвертий, а потім, втра-
тивши совість, навіть не приховуватиме своїх походеньок. І 
ви відчуватимете все. Відчуєте чужий незрозумілий запах від 
нього. Факт зради потрібно прийняти і жити з ним: так, дійс-
но зрадив і зраджувати буде, але сім’я мені дорожча, і я прий-
маю чоловіка таким, як є, бо все одно він повертається до 
нашої оселі і їсть мій борщ.  
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Розгляньмо той момент, коли родину ще можна вряту-
вати. Ви запитаєте як? Покиньте свого чоловіка. Йдіть до 
матері, сестри, подруги та хоч до кого-небудь – і тоді поба-
чите справжні ваші обличчя. Оціните своє, бо в конфлікті 
винні завжди двоє. Якщо він так поводився, це означає лише 
те, що ви йому сприяли. Почав пити – не підтримали вчасно, 
ударив – невчасно виявили протест (хоча ніщо не може ви-
правдати такий вчинок, та все ж). Можна спробувати запо-
бігти цьому, особливо, якщо він зробив це вперше. 

Отже, ви пішли… Його реакція стане вирішальним фак-
тором у питанні «Чи буде існувати родина?». Якщо не реагує, 
запив, продовжує демонструвати власне «я»… Прийміть мої 
співчуття. Та якщо ваш обранець справжній чоловік, що трап-
ляється дуже рідко, то почне доводити, що сім’я йому потріб-
на. Це мають бути не лише квіти, хоча квіти – це найперше, 
що має бути! Чекайте від нього справжніх вчинків, якщо ваш 
чоловік все ж є справжнім. Ви жінка і дуже потребуєте його 
допомоги – моральної, матеріальної. А ще має початись «бу-
кетно-солодкий період»: прогулюйтесь разом (рекомендую 
без діточок), поїдьте на відпочинок – хоча б на декілька днів. 
Не поспішайте повертатись, у ваших діях має бути система. 
Придивляйтесь, перевіряйте, щоб знову не пережити отой мо-
мент відліку, коли все дістало. Що, задумались? Розумію! Не 
бійтеся піти – ця шокова терапія потрібна, як рибі вода, а лю-
дині повітря… Бо скільки живе по інерції отаких «вбитих» 
сімей, що не мають змоги розійтися (спільне житло, шкода 
дітей, звичка). І немає ні радості від життя, ні почуттів, лише 
негативні емоції, сварки та постійне демонстрування влас-
ного «я». Чомусь кожна людина хоче, щоб її любили, а сама не 
любить, щоб її чули, а сама не слухає, щоб її поважали, а сама 
не поважає! 
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Women’s rules 

Жінка любить очима, про це знають усі, а ще – 
дофантазувати правду. От зустріне десь чоловіка з небесно-
блакитними очима та благородною професією (лікар, юрист, 
педагог) – вважайте пропала. Ця людина, на її думку, автома-
тично стає ідеалом, який вона все життя шукала. Та повірте 
мені – колір очей аж ніяк не впливає на риси характеру. А ви 
так не хвилюйтеся, життя все виправить і ваш ідеальний об-
ранець все ж покаже своє справжнє обличчя. Але повторюсь 
жінка любить дофантазувати і тоді виходить… 

1. Не зателефонував – дуже заклопотаний. 
2. Подарував якусь дрібницю на День народження – не-

має грошей, а так би він мільйон троянд приніс. 
3. Щось приховав – не хотів засмучувати. 
4. Порозкидав шкарпетки – … 
А що, ви вже з ним живете? Не поспішайте так, наївні 

мої жіночки. Ви його ретельно перевіряли, добре придивля-
лись? Це я вже не про зовнішність говорю. Звичайно, коли 
стосунки лише почалися, то все просто прекрасно, але цей 
період триватиме доти, доки він не зрозуміє, що ви його. То 
тільки в чотирнадцять, ну нехай в сімнадцять років ви від-
криваєте душу після першого довгоочікуваного побачення. Ні, 
я не прошу якось суворіше до нього ставитись, слідкувати, пе-
ревіряти телефон. Чоловік сам про себе краще розкаже своїми 
вчинками, лише має пройти час, і тоді запам’ятайте… Якщо… 

1. Не зателефонував – … . 
2. Подарував якусь дрібницю на День народження – … . 
3. Щось приховав – … . 
4. Порозкидав шкарпетки – …. 
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То ви йому не так вже й потрібні. О, це боляче! У жінки 
якийсь вроджений інстинкт тягнутись до тих, кому «не дуже 
й потрібна». Задумайтесь – виходить, ви й собі «не дуже по-
трібні», і йому «не дуже потрібні». Та у вас не вистачить ні 
сил, ні здоров’я на таке життя. Легше перемучитись один раз, 
ніж жити і мучитись кожного дня. І в результаті ваші зусилля 
ніхто не оцінить. А життя ж то минає. Почекайте, і зустрі-
неться той, хто буде вартий, той, хто зробить все, щоб ви були 
разом, той, хто зробить вас щасливою! 
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Чого хоче жінка? 

Всі ми неодноразово дивилися фільми, читали вся-
ку-всячину про те, чого хоче жінка. Чомусь у цій темі дуже ба-
гато знавців. А якщо подумати навпаки? Чого вона не хоче? 
Не знаєте! Тоді читайте! 

Пригадайте такі чудові пісні про кохання, де розповіда-
ється, що чоловік готовий впасти до ніг жінки, не спати ноча-
ми через кохання, обсипати її трояндами і т. д , і т. п. Ну і що 
виходить? Навіщо нам, жінкам, слабкий, з мішками під очима 
меланхолік, який має обкидати колючими трояндами? Жінка 
обере швидше вольового, впевненого в собі чоловіка, який 
підтримає і зрозуміє. А може й квіти подарувати. 

Йдемо далі. Сім’я – чоловік і діти – і є справжнє по-
кликання жінки. Та кожна з нас мріє стати домогосподаркою, 
прибирати, готувати, мити, прати… Ага! Ще – чоловіка на 
руках носити, бо він гроші заробляє, а дітей просто на собі 
возити. І взагалі, мрія всього життя – велика грядка, на якій 
своє все: картопелька, помідорчики, капустка, морква і бур’ян. 
Сусідка поле кожного дня, не розгинаючись, та на вашу зе-
мельку поглядає! О, сором який! Вже бур’янець посходив! По-
трібно швидко полоти – раз, другий… А що ви думали, що 
картопля з магазину береться? Ось, про це мріє жінка! Не 
впевнена. Я думаю, вона як кожна нормальна людина хоче 
реалізуватись. Сім’я сім’єю і без сім’ї нікуди. Але якщо жити 
лише в ній і нею, то… Ви мене прекрасно розумієте! А якщо жін-
ка успішно займається улюбленою справою, то й домашні кло-
поти в радість, бо змінюється вид діяльності! І всі щасливі! 

Чому жінка одягла діловий костюм, сіла за кермо авто-
мобіля? Мабуть, їй не було чого робити? Може, й правда. Та я 
думаю, її не влаштовувало місце в суспільстві, вона хотіла 
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більшого – розвиватись. А зараз чому жінки діють на рівні з 
чоловіками? Це генетична звичка чи справді потреба? Я ду-
маю, кожна жінка від природи ніжна, витончена і не проти 
сховатися за широку спину чоловіка, або хоча б йти з ним за 
руку, та проблема ось в чому: не зустрівся їй той чоловік, з 
яким вона почувала б себе справді захищеною, а були ті, зав-
дяки яким вона стала сильною, вольовою, рішучою. Це захис-
на реакція на образу, зраду, підлість. Отоді й стає жінка по-
дібною до чоловіка. 

Хтось скаже, що насправді жінка взагалі не знає, чого хо-
че! Спочатку хоче одне, потім інше! Я погоджусь, але не завж-
ди! А, можливо, справді легше визначитись з тим, чого вона 
не хоче, що ми й зробили! 
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Цвіт вишні 

Це був час, коли цвіла вишня. Саме тоді лавку біля 
нашого дому, що в інший час стояла біля дверей під’їзду, пе-
реносили під вишню. Варто було їй зацвісти – і вже вранці 
лавка переміщалася. Хто і чому це робив – я не знаю. Це дуже 
нагадувало магію. Ти сидів на лавці, обійнявши мене за стан, 
я ж стояла перед тобою та гладила твоє волосся: досі пам’я-
таю, яке воно на дотик. Ми зовсім мало зустрічалися, місяць 
чи два, але кохання було шаленим, життя один без одного не 
уявляли, і коли доводилось розлучатись на певний час з різ-
них причин, я плакала, а ти цілував мої сльози. Це кохання 
було схоже на залежність швидше психічну, ніж фізичну. І са-
ме тоді, коли на твоє чорне волосся падали пелюстки цвіту 
вишні, це виглядало так кумедно, неначе сніжинки весною. Я 
усвідомила, як сильно тебе кохаю. Ти розповідав щось про 
свого друга. Та я тебе не чула, бо в голові крутилося одне: 
«Хочу, щоб ми одружилися, хочу, щоб ми одружилися, хочу, 
щоб ми одружилися… А далі… Хай про це не знає ніхто, навіть 
наші батьки, подамо документи і все… І одяг буде буденним, 
ніякої білої сукні і костюма. Лише ти і я, і наше кохання буде 
свідком»… А потім уявила шок оточуючих, коментарі, погля-
ди… Але я спинила себе, бо моя ставка могла не зіграти, я 
просто могла злякати тебе, а якщо я справді хотіла вийти за 
тебе, то мала чекати твоєї пропозиції. Ти все ще розповідав 
про свого друга, а в моїй голові крутилось: «Давай одружи-
мось!» Можливо, якби я тобі запропонувала, то ти б пого-
дився, і ми й тепер були б разом. Та кохання наше було надто 
сильним, щоб бути довгим. І мій син вже старший за тебе того 
часу. І, може, якась дівчина, стоячи біля нього, розмірковує 
про те саме, і вони одружаться. А я тоді лише провела рукою 
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по твоєму волоссю і струсила вишневий цвіт. Чи змінилося б 
щось у нашому житті, якби я сказала ті слова? Думаю – ні. Але 
я точно знаю: ти ніколи не дізнаєшся про них. 

 
P.S. Та й добре, що ми не разом, бо ти залишився в моїй 

пам’яті отим ідеальним. 
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Попорпатися в білизні 

Білизна і жінка, жінка і білизна – що є визначаль-
ним у їх стосунках? Виховання, матеріальний достаток чи лю-
бов до себе? 

Отож, згадаймо відому усім фразу: «В Радянському Со-
юзі сексу нема». Тоді для чого приваблива білизна? Тож пе-
реважна більшість, якщо не просто більшість, носила те, що є, 
не звертаючи на це жодної уваги. Білизна має бути білою, не 
дарма в цих слів спільний корінь. І яка, зрештою, різниця, що 
в мене під одягом, якщо цього ніхто не бачить? Але це бачить 
найголовніша людина вашого життя – ваш чоловік, для нього 
білизна є дуже важливою, і це визначає характер ваших сто-
сунків, чи приваблива жінка ви для нього. Однак, ці радянські 
стереотипи про неважливість білизни передаються від поко-
ління до покоління. 

На білизну досі відчутно впливають дев’яності роки, бо 
саме тоді її найбільше підшивали, зашивали та перешивали 
через брак коштів. Вона протиралася, її заношували до дірок, 
а нову купити не було матеріальної можливості – хіба що, ко-
ли приходив час медкомісії, мимоволі доводилось виділяти 
гроші на непотрібну розкіш. І досі жінки, чи то генетично 
пам’ятаючи дев’яності, чи економлячи кошти на важливіші 
речі, продовжують підшивати та штопати те, що все одно ніх-
то не бачить, а нову білизну купують, щоб пройти медкомісію.  

А ще завдяки білизні можна перевірити, чи любить себе 
жінка. Є жінки, що купують собі новеньку білизну при кожній 
нагоді, як заходять до магазину, та не шкодують на такі речі 
грошей, а інші купують лише при потребі, витрачають на це 
чітко визначені кошти, вважаючи, що така дурниця не може 
коштувати дорожче встановленого ними рівня. Я думаю, що 
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це – найкращий показник ставлення до себе. Тож оцініть своє 
ставлення. 

Завдяки білизні можна проявити власну індивідуаль-
ність – так думають усі. Навіть коли в одязі від нас вимагають 
стриманості робота чи вік, то у виборі білизни ми можемо 
пофантазувати. Ось звідки беруться рожеві трусики в горо-
шок, а іноді й з метеликами.  

Екскурс в минуле, аналіз світу жінки дав нам змогу по-
порпатися у білизні. Та пояснення загальних явищ у кожного 
своє, а якщо ви стали винятком та дієте без стереотипів, то 
щиро пораділи за себе і поспівчували цілим поколінням жінок. 
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Народжуйте, жінки, синів… 

– Хто народився? 
– Хлопчик! 
– О-о-о, мужик! Вітаю! 
А тепер ще раз. 
– Хто народився? 
– Дівчинка. 
– Ну нічого! Зразу нянька, потім – лялька! 
 
Ось так виглядає гендерна нерівність ще з пологового. 

Бо дівчинка – це брак, а мужик – це мужик, тут і слів інших не 
треба. Мужик – це завжди краще, бо що з баби візьмеш. Він і 
роботу робить, ту що видно, й втомлюється – не те, що жінка: 
незрозуміло чим займається цілий день, наварила – немає, 
помила посуд – немає, прибирала – не видно, попрала – знову 
пери, а, може, вона й не робила нічого? Ще чоловік гроші за-
робляє, всю сім’ю «утримує», тому вдома йому взагалі працю-
вати не рекомендовано. Доведено: жінка на роботі не втом-
люється, тому хатні клопоти для неї навіть корисні.  

А щодо професії – ким може працювати жінка? Ми й ос-
віту вищу не так давно отримали право здобувати! Їй, звісно, 
також нічого серйозного довірити не можна! Жодних керів-
них посад! Жінок, які займали високі посади та увійшли в іс-
торію, можна перерахувати на пальцях! До такої жінки й 
вимоги значно вищі, і помилки її помітніші. А що вже казати 
про жінок-письменниць – на них точно таланту не вистачило.  

«Дівчина, як верба, де посадиш – там і прийметься». Це я 
веду до того, коли народили дівчиноньку, то пам’ятайте: рано 
чи пізно приїде далеко не принц і забере вашу кровиночку. А 
синочок завжди біля мами буде, і вертіти ним можна, як хвос-
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том, бо жінок у нього може бути багато, а матуся – одна. Тож 
ніколи він через маму не переступить і за дружину руку не 
потягне. Бо, одним словом, це ж Маааама! 

А висновок наш буде логічним: чоловіком бути краще, а 
якщо ви все ж народилися жінкою, то вже нічого не вдієш, тер-
піть. 
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Псевдопатріоти 

Що є справжньою ознакою патріотизму? Натягну-
та на пузо вишиванка чи прапорець на машині? А на що ви 
підете заради України? Помістите «Вконтакте» картинку з на-
писом «Я люблю Україну!», причому замість слова «люблю» 
обов’язково буде сердечко. Причина конфлікту та зради не в 
мові, не в «бендерах», а в бажанні збагатитися. Нам завжди 
мало того, що ми маємо! А ви самі вірите в те, що прийде чу-
жий дядечко, принесе грошики і кожному їх дасть в ручку! 
Ага, хіба відбере! Гроші завжди треба було і треба буде заро-
бити! Ще, звісно, можна вкрасти, обманути та вбити, але про 
це не будемо. Повернемось до вишиванок та прапорців. Ви 
скажете – а хтось і цього не робить. Правда! На що ми здатні 
заради України? Ми – українці, хочемо того чи не хочемо, але 
така національність існує! У кожного з нас є батьки, їх ми собі 
не обирали, але, якщо вони нам не подобаються, ми ж не 
біжимо до сусіда з кращим будинком і не кричимо: «Оце мої 
батьки! Ось моя родина!». Недарма слово батьки та Батьків-
щина є спільнокореневими. Хоч ви двадцять років проживіть 
в Америці, а на питання «Назвіть Вашу Батьківщину?» дасте 
відповідь: «Україна!». Бо це правда! Якщо вам не подобається 
ваше громадянство – його легко змінити, але робіть це за ме-
жами нашої держави, і доки у вашому паспорті вказано, що ви – 
українець, то ви – українець, щоб ви не говорили чи не 
думали! Ви – громадянин держави Україна! А якщо Україна не 
потрібна Вам, то кому ми потрібні у світі! Пам’ятаєте напис на 
сірниках: «Помоги себе сам» і картинку, де жаба тримає за 
горло чаплю, щоб та її не проковтнула. Так потрібно зробити 
й нам – лише ми здатні допомогти собі! Полюбити Україну 
такою, якою вона є! Лише тоді ми будемо живими та мате-
ріально забезпеченими, як декому хочеться! 
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Жінці… 

Я згадала про неї, коли поверталася з роботи до-
дому. Чому? Навіть сама не знаю! Подумала, що її життя було 
схоже на життя Марії з роману Уласа Самчука. Хоч «Марія» – 
художній твір, але її життя було реальним… Вижила в Го-
лодомор, бо батько відправив її до тітки, а потім, здавалось, 
ось воно – щастя, вийшла заміж, але тут війна і її коханий ги-
не на війні. А на її руках маленька донечка. І їсти практично 
немає чого, одягтись немає у що, протопити в хаті немає чим, 
вода на вікні у кухлі замерзала. Та пережила і це, і ще багато 
всього-всього переживала… Але зберегла в серці любов до 
життя, доброту до рідних, тепло своє дарувала внукам і пра-
внукам… Бо щиро вірила в щастя, ще молодою дівчиною 
вишила на рушнику слова: «Шила Марія. Дай Боже щастя». Її 
давно вже на світі немає, а рушник досі висить.  

І ось я, колись та маленька правнучка, якій вона зривала 
з дерева шовковицю та вибирала зернятка з кавуна, згадала 
про неї з теплим щемом у душі… А потім подумала: «Та її та-
кож звали Марією, як головну героїню згаданого роману». 

На лекціях з психології колись чула, що людина протя-
гом життя, як актор в театрі, змінює ролі (доньки/сина, бать-
ка/матері, чоловіка/дружини…). Та хай у кожного з нас буде 
серед усіх ролей головна – роль щасливої людини та мирне 
небо над головою. 
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Псу хвоста частинами не ріжуть 

Ми зустрічались вже рік, він безмежно мене лю-
бив, а я дозволяла себе любити. Моє серце було розбите ін-
шим, що періодично нагадувало про себе отриманими від 
нього смс. Він, бачте, тримав мене на довгому повідку: типу 
ми тепер маємо стати друзями. Тому я добре розуміла, як це, 
коли тебе не люблять та ще й не відпускають… Він робив для 
мене все і навіть більше. Коли хворіла – приносив ліки і 
фрукти, знаходив зошити з практичними роботами у стар-
шокурсників, готував смачні супчики в гуртожитку, проводив 
після занять додому, купував різні дрібниці: буси, браслети-
ки, парфуми… Водив в театр, кіно, а ще – на КВК. Все це було 
надзвичайно приємним, бо після стосунків, в які більше 
вкладала ти, нарешті повертається тобі… І мимоволі почина-
єш сприймати вдячність за кохання. Але він, відчуваючи фальш, 
починає ревнувати. Все частіше проводить після занять до-
дому, а іноді навіть чекає під будинком, щоб перевірити, чи 
дійсно я повертаюся з подругою, що жила в сусідній квартирі, 
а якщо на дзвінок не відповідаю, то накидається при зустрічі 
з такими істериками, що перед навколишніми соромно стає, 
наче я трирічна дитина… Регулярно перечитує смс, контакти 
передивляється… Він почав гру в «Ляльковий дім» Генріка 
Ібсена… Та я вирішила вийти з гри і почула: «С..а!». Це слово 
прозвучало таким писклявим тоном, що дзвін, коли згадую, 
досі лунає в моїй голові… А я сама не знаю чому – чи то від 
вдячності за те, що так різко з небес опустив на землю, чи, 
може, за все хороше, що все ж було, – відповіла «дякую!» і про-
довжила ритись в картотеці бібліотеки. Та йому здалось, що 
мені цього буде замало: він ішов слідом, і тут я почула, що без 
нього я ніхто, що прожити не зможу, мене й любити не 
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будуть, лише користуватимуться. І тут до мене дійшло, що 
весь цей час я жила в умовах ідилії комуністичного тоталі-
таризму, а за самодіяльність потрапила під репресії. Він так 
вправно промивав мені мізки та робив мене залежною від 
своєї допомоги, що десь на підсвідомому рівні я думала – а, 
може, він дійсно має рацію? Скоро його гнів змінився на ми-
лість: вибачення, квіти, проводжання додому. Я його слухати 
не хотіла, та відігнати його було нереально: він став нарко-
маном, а я його дозою, чекав годинами під під’їздом, дійшло 
навіть до того, що запропонував вийти за нього заміж. А зро-
зумів він, що це кінець, тільки тоді, коли в мене з’явився но-
вий залицяльник. В ситуації, що склалась, винна лише я сама: 
не хотіла робити боляче, а зробила в мільйони разів болю-
чіше і йому, і собі. 
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Правильна дівчина 

Вона була правильна дівчина. В дитинстві принес-
ла додому кошеня з вулиці, що згубилось. Правда, потім його 
довелось повертати господині, старенькій бабусі. Плакали 
обоє – і правильна дівчина, і кошеня (якось по-своєму жаліс-
ливо нявчало). Вона була правильна дівчина, саме тому їй у тре-
тьому класі доручили вести календар спостережень за темпе-
ратурою в класному куточку. Якщо вона забувала подивитись 
покази термометра, то ніколи не писала температуру нав-
мання – краще було отримати прочухана від вчительки.  

Вона була правильна дівчина. Коли в неї закохалися 
двоє однокласників в старших класах, вона не хотіла робити 
вибір, хоча він був зроблений задовго до того моменту, коли 
вона дізналась, що почуття є взаємними. Якщо вона обере 
одного, то іншому зробить боляче. А вона ж правильна дів-
чина. І тому їй довелось забути про свої почуття і морочити 
голову обидвом.  

Вона була правильна дівчина, тому і школу закінчила із 
золотою медаллю, а ще вступила до педагогічного, бо лише 
правильні дівчата стають вчителями.  

Вона була правильна дівчина, і тому заміж вийшла за на-
стільки неправильного, як вона правильна, бо їм обом не ви-
стачало того, що вони знайшли один в одному. А коли живіт, 
що виріс, стало видно через місяць після весілля, вона відмов-
лялася виходити на вулицю, бо що подумають люди? А вона 
ж правильна дівчина. 

Вона була правильна дівчина, тому пішла викладати до 
школи свою правильну літературу. І першу вчительку, ту, що 
доручила вести календар спостережень, вона б вітала і досі з 
Днем учителя. Вона ж її й справді вітала з цим святом з пер-
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шого класу по перший курс університету, а потім вчителька 
переїхала і не залишила нікому адреси. Але нещодавно пра-
вильна дівчина натрапила в соцмережі на сторінку сина своєї 
першої вчительки і планує запитати в нього, де вони нині 
проживають, та відправити свою правильну листівку з Днем 
учителя. 

Тепер і ви знаєте, що десь отак живе правильна дівчина, 
що не може змінитися, бо народилася правильною! І, можли-
во, ви впізнали себе в ній! Але вона не хоче, щоб її дочка ви-
росла аж настільки правильною… 
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Феміністка!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Вона в жінці присутня не завжди – то є, то немає, – 
але прокидається найчастіше в невідповідні моменти. На-
приклад, я його аж так кохаю, що маю довести, що в нашій 
парі я – головна і ніколи не підійду миритись першою! Або 
коли вбігаєш в переповнену маршрутку і вже інстинктивно 
починаєш шукати очима, за що б вхопитися руками, а голова 
думає «Ну нащо було вдягати зранку туфлі на підборах?», але 
в цей момент якийсь чоловік поступається тобі місцем, а твоя 
феміністка прокидається в тобі і надихає на такі слова: « О, я 
вже так погано виглядаю, що мені місцем треба поступатись!», 
а ти говориш собі: «Сиди і мовчи!». І тоді твоя феміністка 
засинає глибоким сном до наступного разу. А ти сидиш така 
щаслива і думаєш: «Я ще непогано виглядаю, якщо чоловіки 
мені місцем поступаються!». Вона приходить навіть після слів: 
«Початковою формою для прикметника є форма називного 
відмінка однини чоловічого роду» – ну і чому саме чоловічого 
роду, за які заслуги? Я бачу, ви вже мене почали розуміти! 

О, а як дратують моменти, коли ти готуєш, миєш посуд, 
прибираєш, переш, а він лежить перед телевізором – і ти б 
хотіла хоч одним бочком полежати, відпочити. А найбільше 
дратуєшся, коли ти робиш ту ж роботу по хаті, а він спить! Ну 
чому, чому, чому я маю робити те, що не хочу? Я за цей час 
шедевр би створила, але маю відпрацьовувати одвічний жіно-
чий гріх! Тепер я розумію, чому жінок намагаються не брати 
до навчальних закладів, де вчать малювати, мотивуючи це 
тим, що вони все одно вийдуть заміж і не буде часу творити, а 
беруть хлопців – навіть тих, хто примітивно малює! 

І до чого той фемінізм взагалі, якщо він не працює? 
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Штани – найпоширеніший і подекуди єдиний прояв фе-
мінізму, бо все одно посади керівників займають чоловіки, жінці 
завжди вказують, де її місце. А ховаємось ми за штани, в яких 
і почуваємо себе впевненіше, бо не треба задумуватись, як 
стати та сісти. Одягнув та забув, щоб не бути гіршою за чо-
ловіка. Але, любі жіночки, одягніть краще червону сукню та 
взуття на підборах – і жити стане легше. Бо жоден чоловік 
такої жінки не омине: і в двері пропустить, і місце в транс-
порті запропонує, і допоможе. Ось в чому наша сила, а їх слаб-
кість! 

Бо ми ж з чоловіками, як день і ніч, як сонце і місяць, як 
людина і повітря!!! І до чого той фемінізм? Я вже й не па-
м’ятаю. 
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Чужа жінка 

Чужа жінка завжди краща! Ти бачиш її ззовні гар-
ну, успішну, але стала вона такою, живучи з іншим чоловіком. 
Вони разом працювали над цією ілюзією, яка постає перед 
очима довколишніх. Ти не можеш просто посадити її з дити-
ною до себе в машину чи привести до своєї квартири і бути з 
нею щасливим. Так само, як ти викопаєш дерево, що вже дав-
но виросло і не один раз цвіло та посадиш у себе на подвір’ї. 
Чи приживеться це дерево?  

Коли ти пишеш чужій дружині, ти ж знаєш, що вона за-
міжня, але пишеш. Тобі справді цікаво, як в неї справи? Чи 
цікаво насправді щось інше? Чи вона не спотворилась? А мо-
же, сподіваєшся, що вона жалітиметься на чоловіка? Ні, не 
вгадала! Я та, що ти колись кохав. Така вже є офіційна версія. 
Але виправлю, я була тією. Зараз я вже не та, я далеко не та. 
Тоді про що може бути мова. Тобі б сподобалось, якби твоя 
дружина спілкувалася з тим, що її колись кохав? Та нема та-
кого чоловіка, який би погодився на це! А ще говорять, що то 
жінки заглядаються на чужих чоловіків! А чоловіки вміють 
просто гарно маскуватись! 

Ви пишете тій людині чи просто заглядаєтесь на ту, якої 
зовсім не знаєте! Я навмисне перейшла на Ви! Не бачили її без 
макіяжу, не знаєте, яка вона може бути роздратована, якщо 
не зроблено щось, про що просила! Ви навіть не знаєте про її 
комплекси, а їх в неї море! А ще вона не вміє варити варе-
ники! Та Ви навіть не сварились з нею по-справжньому! А ще 
вважаєте, що вона ідеальна! І тішите її словами, типу, «в мене 
всі були схожі на тебе, але в нас не склалося»! Вона винна, що 
вони були схожі на неї і тому не склалося? Ні! Вона не 
ідеальна, вона просто чужа жінка! І в неї є свій Пігмаліон, 
пам’ятайте про це! 
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У житті все значно простіше… 

Вже було пів на другу, я повернулася додому й зні-
мала взуття, ноги гуділи так, що й уявити важко, і скільки 
разів собі говорила, що не буду взувати високі підбори, все 
одно нема до кого, а завтра на мене чекало ще й відрядження, 
а я навіть відпочити нормально не встигну. Мама мене завж-
ди сварить, що одягаюсь я не жіночно, вона переконує, що я 
більше для чоловіків гарна лялька, та й ще й не дурна, яку не 
соромно друзям показати, а одружуються вони на інших. Та 
ця проблема мене хвилювала мало, це я про одруження, а от 
про ляльку десь всередині я погоджувалась з нею. Викликати 
до себе інтерес – з цим в мене проблем не було, а от протри-
матися в цих стосунках рік – це вже було надскладним зав-
данням, причому розходилася я завжди з чоловіками, яких 
кохала, а ті, що були для мене так собі, й мітлою відігнати не 
могла від себе. Маму переконати було нереально, краще пере-
конувати в мене виходило на роботі. Замовникові сподобався 
проект і на всіх працівників нашої вже не такої й маленької 
рекламної агенції чекав фуршет. І як я не намагалася вирва-
тися раніше, колеги не відпускали. Під колегами я маю на 
увазі Аню та Ігоря, з якими мені найчастіше доводилося пра-
цювати. Ми втрьох і трудились над проектом, що сьогодні 
переміг. Я подобалась Ігореві, а Аню це дратувало. І тримали 
вони мене біля себе з причин, вигідних лише їм, Ігор – зі зро-
зумілої причини, Аня все ж таки намагалася довести, що кра-
ща за мене. А я лишалася, бо цікаво було поспостерігати за 
цією парочкою, що вони ще утнуть. Ані подобалося оголо-
шувати білі танці і запрошувати Ігоря. Коли він це зрозумів, 
то намагався добігти до мене скоріше і пропонував себе за-
просити. Зрозумівши всю парадоксальність ситуації, моя 
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коліжаночка намагалася перехопити кавалера по дорозі до 
мене. Мене це тішило, я подумки робила ставки, хто першим 
добіжить до цілі. І майже завжди Анютка до фінішу прихо-
дила першою. Ігор мав привабливу зовнішність, а разом з тим 
був надзвичайно нудним, більше мовчав, а коли відкривав 
рота, то хай би краще мовчав. Бо запитання були десь таки-
ми: «А ти що більше любиш – каву чи чай?». Коли відповідала, 
що чай, то наступним було питання: «Зелений чи чорний або 
з цукром чи без?». Ще Ігор перебував у гарній фізичній формі, 
з Вадиком (колегою) частенько замість бару чи піцерії відві-
дував спортзал , але ж він був нудним, а іноді, навіть здава-
лось, найнуднішим у світі… був занадто позитивним, правиль-
ним, може, це і добре, бо, як говорить моя мама, з такого чо-
ловіка вийде гарний сім’янин, а якби вона знала, що він за 
гороскопом ще й рак, то її радощам не було б меж. Десь вона 
вичитала таку дурницю, що раки – ідеальні чоловіки для сім’ї. 
Ой, так він же гарний сім’янин в квадраті, але від цього для 
мене він привабливішим не ставав, чи, можливо, в мене не 
був розвинений інстинкт продовження роду й турботи про 
потомство, бо залишалася байдужою до такого самця. А от в 
Анютки з інстинктами все було в порядку. Я його тримала, як 
запасний аеродром, на який я не збиралася сідати. І тому че-
рез відсутність сім’ї я частенько їздила у відрядження. Мені 
подобалось споглядати, як живуть люди в інших місцях. Особ-
ливо подобалось ввечері проїжджати села, мене приваблюва-
ло світло у вікнах хат. Уява завжди малювала, що за цими 
вогниками ховаються щасливі сім’ї, де всі вдома, і там панує 
розуміння та любов, чути щасливий дитячий сміх. Відчуття 
радості змінював сум, подібний до душевного болю, бо я за-
раз не з своєю родиною. Так от, завтра на мене чекала така 
поїздка, в яку вирушати я дуже любила. Я мала презентувати 
рекламу для однієї дуже відомої фабрики цукерок, яка, до 
того ж, знаходилась, скажу так, ну не дуже близько від Києва. 
Замовникові нашу фірму порекомендував постійний клієнт, 
тому треба було показати себе з найкращого боку. А ще я спо-
дівалася спробувати їх продукцію з моїм улюбленим зеленим 
чаєм, з якого починався мій день. 
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Вранці я вирушила в дорогу, але хоч і випила чаю, сили 
мене покинули. Мені боліла голова та ще й нудило, від цього 
я сильно дратувалась, хотілося повернутися додому, залізти 
під ковдру і відпочити. Навіть повчання мами були б мені при-
ємними. Скоро моя нудота набула іншого вигляду, більш ра-
дикального, а саме – знайшла вихід назовні. Мені доводилось 
зупинятись через кожні 20 км. Така безпорадність мене дуже 
лякала. Хоч це і смішно, та я почала думати, що наша Анютка 
мене отруїла, а що – одним пострілом вирішила мене знешко-
дити і як конкурентку по роботі, і як суперницю в амурних 
справах. А вже потім стало не смішно, бо керувати автомо-
білем було неможливо, в мене просто все пливло перед очи-
ма. Доїхавши до першого ліпшого населеного пункту, я запи-
тала в першого ліпшого чоловіка про медичну допомогу. На 
щастя, в цьому містечку була лікарня. Я звернула направо, 
проїхала школу-інтернат і зразу ж побачила лікарню. У пункті 
швидкої допомоги довго розпитували хто я і звідки, перепи-
тали, чи мене справді звати Алісою, потім я почула, від огряд-
ної жіночки, що заповняла якісь листки, такі знайомі слова: 
«Аліса в странє чудєс». Коли я чую подібне і таким тоном, 
мені завжди хочеться запитати: «Чи знаєте ви, хоч хто ту 
«Алісу…» написав?». Зі самого дитинства всі вважають цю 
книжку найкращим та найоригінальнішим подарунком для 
мене. Маю я цілу полицю цих книжок, але гордістю моєї ко-
лекції є «Аліса в країні див» та «Аліса в Задзеркаллі», яку з 
англійської на українську переклав Валентин Корнієнко, 
видано у видавництві Малковича та за його редакцією. Я, 
навчаючись в університеті, також пробувала писати, але пое-
зія моя мені здавалась примітивною, бо найчастіше була про 
кохання, хоча деякі вірші мені подобаються досі, та з приводу 
їх професійності я ніколи ні з ким не консультувалася. Були 
спроби й у прозі, але вони були більше схожі на якісь сар-
кастичні памфлети, що торкалися моральних тем. У прозі пи-
сати великих текстів в мене не виходило, і це мене дуже 
дратувало, бо вважала, що це свідчить про відсутність літе-
ратурних здібностей. Втіхою було те, що мене все ж надруку-
вали в університетській газеті, був там якийсь конкурс «Шу-
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каємо таланти», я й віднесла кілька своїх писульок. Надруку-
вали мініатюру «Автостанція», яку написала, коли повертала-
ся з канікул від бабуні, мама пішла вивчати асортимент газет-
ного кіоску, в якому було більше макулатури, ніж літератури, 
я залишилася стерегти речі. До мене прийшла муза, довелось 
витягти блокнот і просто описати побачене. Мені запропо-
нували співпрацю з газетою університету, написала для них 
кілька статей, навіть інтерв’ю брала в психолога (викладачки 
університету) на тему кохання, присвячену Дню закоханих. 
Після випускного в мене навіть були спроби знайти місце в 
якійсь газеті чи журналі, та всі вони закінчувалися нічим, ма-
ма сердилась, бо скільки можна було сидіти на її шиї, я й сама 
це розуміла, та коло замкнулося. Ще й до того ні мама, ні ба-
буся не розділяли моїх поривань знайти собі таке місце робо-
ти. Та одного ранку зустріла хлопця, що колись жив в нашому 
будинку і ми з ним грались разом у пісочниці, він зразу ж 
посвятив мене у свою проблему, що отримав підвищення, мав 
перевестись в іншу компанію (а я думала, мені б твою 
проблему), та на своє місце нікого гідного не міг знайти, я ж 
по старій дружбі запропонувала свою кандидатуру, роблячи 
йому послугу, хоча він навіть і не здогадувався, що послугу 
набагато більшу робить мені.  

Якось, запрацювавшись допізна з подругою над новим 
завданням, я викликала таксі, ми його чекали на вулиці. Пого-
да була, чесно кажучи, не літня, і вже машина мала би бути 
тут, аж ось дзвонить оператор: так і так, машина поїхала за 
іншою адресою, виникла накладка, попросила зачекати, доки 
приїде інша, я, спересердя, відмовилася від їхніх послуг. По-
друзі запропонувала зловити таксі прямо на вулиці. Час ми-
нав, ми задубіли, як цуцики, але продовжували стояти на тому 
ж місці. Раптом біля нас зупинилася машина, дверцята відчи-
нилися і хлопець запитав мою подругу про те, чи пам’ятає во-
на його і що він залюбки міг би підкинути нас додому. Жень-
ка сказала, що ніби пригадує і рада його бачити. Ми сіли на 
заднє сидіння машини і вже там вона жестами почала мені 
показувати, що не знає хто він. У мене від страху оніміло тіло, 
я готова була закричати хоч зараз, щоб хлопець зупинився й 
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вилетіти з машини. Хоч на вигляд наш водій і не нагадував 
маніяка, та зачіска могла говорити про те, що недавно він за-
лишив місця позбавлення волі, хоч і був доволі привабливим. 
Він постійно поглядав у дзеркало на нас, а потім почав свій 
допит. Чому це ми, молоді та гарні, марнуємо свої кращі роки 
життя на роботі вечорами і чи не страшно так стояти посеред 
вулиці, чекати транспорту та куди нас везти. Женька йому, як 
на сповіді, виклала всю правду. І за іронією долі подруга жила 
ближче, ніж я, тож її він мав додому привезти першою. Коли 
вона зачинила двері, мені залишалось тільки молитися, а та-
кож надіятись на Женьку, що вона все ж запам’ятає його но-
мер. Ми від’їхали і хлопець розказав, що звати Олексієм, пра-
цює в міліції і Женьку мою не знає, а зупинився, бо я йому 
сподобалась і його задум спрацював. Сказати, що я була шо-
кована, то краще не казати нічого. Доїхали ми додому швидко 
і Льошка запропонував бути моїм особистим водієм, бо не го-
же такій дівчині, як я, нічним містом їздити в незнайомих 
машинах. Я пообіцяла подумати над пропозицією й покинула 
його машину. Мене дуже здивувало, що він не взяв мого но-
мера мобільного. Та наступного дня він мене чекав під две-
рима офісу. Кожного вечора картина не дуже відрізнялась від 
попереднього, він мене про щось розпитував, на мої запитан-
ня у відповідь жартував, номера мобільного не брав, нікуди 
не запрошував. Я ж, як і першого разу, завжди сідала на заднє 
сидіння, він не пропонував пересісти, а мене це влаштовува-
ло. При розмові він завжди дивився в дзеркало, я бачила лише 
очі, погляд був, ще раз нагадаю, лише на мою думку, прискіп-
ливий, і від цього я почувалася, ніби студентка перед досвід-
ченим викладачем на екзамені, бо не знаю, чи правильно від-
повідаю на питання білета. Його погляд не виказував емоцій, 
від цього й з’явилось відчуття, що він мене постійно оцінює. 
Від його погляду я почувалась ну дуже не комфортно. І щоб 
розірвати це замкнуте коло, я відпросилася з роботи раніше, 
щоб Льошка не зміг мене забрати і від цього почувалася на 
сьомому небі від щастя. Пробіглася по магазинах, прикупила 
нові прикиди, бо була впевнена, що завтра він обов’язково 
мене кудись запросить. Після сьогоднішнього сюрпризу він по-
шкодує, що не має мого номера, зрозуміє, що йому все ж мене 
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не вистачає. Та не так сталося, як гадалося. Більше я його не 
бачила. Лише через три дні я бачила машину, схожу на його, 
що стояла через дорогу від моєї роботи, та насправді, скільки 
таких машин їздить по нашому місту. Проте жаба мене все ж 
трохи тиснула, бо якось легко він здався, ніби я йому й не по-
добалась зовсім. Та це почуття не могло конкурувати з почут-
тям свободи, яку я отримала, звільнившись від його погляду. 
От так виглядало моє особисте життя. 

Чесно кажучи, від лікарні я була шокована, я думала, що 
так вже люди не живуть, а тим паче не лікуються. Я довго 
шукала інфекційне відділення. І, на перший погляд, мені 
легше було б повірити, що в цій будівлі живуть всі інфекції 
світу, а не від них звільняються. Воно розміщувалось десь за 
корпусами лікарні, було одноповерховим стандартно-радян-
ського типу, схожим на стару початкову школу. Будівля була 
збудована одразу після війни, про це я дізналась, звісно, піз-
ніше. Через центральний вхід дозволялось проходити лише 
медперсоналу, для нас же, змучених пацієнтів, чекав вхід з 
іншого боку будівлі, до якого вела стежка, в дощ по ній про-
биратись було особливо приємно, тим паче, якщо ти ще і в 
білому взутті (це вже я про себе). Задній двір так заріс бур’я-
ном, що додавало віку відділенню, благо, що перед порогом 
збереглись залишки асфальту й проходити якось вдавалось. У 
приймальні мене зустрів холодильник «Донбас», підпереза-
ний джгутом, ніби статний козак поясом, це свідчило про його 
непрофпридатність, хоча він своїм гарчанням доводив, що 
перебуває якраз на своєму місці і якийсь красень з іноземною 
назвою просто порушував би гармонію кімнати. Ще мене зуст-
ріла кушетка, унітаз без кришки та ванна, хоча я не дуже ро-
зумію, до чого вони тут, у цій прохідній кімнаті, а не в яко-
мусь більш втаємниченому місці. До речі, це була єдина ванна 
на всю лікарню. Мене поселили в палаті №2. Цифра трохи не 
за Чеховим, зате інтер’єр просто кричав про те, що Чехов-лі-
кар відійшов на кілька хвилин. Це був той час, коли норми 
санітарії ще впроваджувалися. Ліжка, о ці дивовижні ліжка, 
мені страшно торкатись було до їх билець, бо всіх бактерій, що 
могли б бути на них, мій організм не витримав би, колір їх вра-
жав, а років двадцять тому вони були, мабуть, стерильного бі-
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лого кольору. Мене зацікавило те, що ліжок в палаті було чо-
тири, а тумбочок дві, вони були саморобними, пофарбованими в 
сірий, такий оптимістичний, колір, а ще різного розміру, більша 
й менша. Єдиним, що тішило око, були панелі, вони були мод-
ного, на той час, бірюзового кольору, я вже кілька речей встигла 
купити собі цього кольору. Над ними були свіжо вибілені стіни, 
що все ж таки доводило стерильність цієї палати. В палаті була 
раковина з рожевою мочалкою, про її призначення доводилось 
лише здогадуватись. Нею після всіх, хто тут проживав, мили 
раковину? Та потім вона зникла, я, мабуть, не викликала довіри 
і становила загрозу для цього зразка гігієни. Вікно у світ було 
недавно пофарбоване з не такими й біленькими занавісочками, 
що прикривали його лише з половини, тож приходьте люди 
добрі зі своїм стільчиком та спостерігайте ввечері справжнє 
реаліті-шоу. Краєвид з вікна вражав своєю оптимістичністю, все 
було б добре, якби не ті страшні бур’яни, в яких би й вовки вили, 
якби вони, звісно, тут були, не дай Бог. Око милувала лише шип-
шина. Вона була рясно вкрита ягодами і якісь жіночки її старан-
но обривали. Одна з них, що лежала в цій же лікарні та ходила 
завжди в спортивному костюмі, і коли на вулиці було +22, і у 
+ 13, але обов’язковим атрибутом її жіночності була хусточка на 
голові. Так от, вона рвала цю шипшину та напихала нею кишені 
свого незмінного костюма з такою точною періодичністю та 
жадібністю, що й на мене нагонила ажіотаж. І чомусь мені 
здалось, що з шипшини заварюють чай. Тільки звідки я це можу 
знати? Далі росли високі коренасті дерева, схожі вони були на 
тополі, так от, вони надавали краєвиду спокою, а мені відчуття 
захищеності. 

Я зразу ж подзвонила керівництву, і замість мене від-
правили, як ви думаєте кого? Ну, звичайно, Ігорка. Він заїхав 
до мене по флешку з моєю роботою і онімів, отетерів, словом, 
здивувався. Хотів мене забрати та я засумнівалася, що мене 
реально транспортувати.  

Через годину в палату до мене зайшов лікар. Якщо й міг 
на світі бути ідеальний чоловік, то це був він. Голос, жести, 
міміка. Він був чіткий, лаконічний, зрозумілий. Його роки ли-
ше додавали йому надійності. Він пояснив, що я маю пити, 
повідомив, що аналізи мають бути готові в середу, а в п’ятни-
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цю я можу сподіватися на виписку. Після таких радужних слів я 
подзвонила мамі. Та, звісно, сказала, що в таку ситуацію могла 
потратити лише я та поцікавилась, як точно містечко, де я 
перебуваю, зветься, щоб хоч знати, де мене шукати. І о диво! Я 
була в містечку, де жила мамина інститутська подруга, з якою 
вони майже сто років не бачилися, лише іноді за потреби пе-
реписувалися. Мама завжди повторювала, що їй подобалось в 
їх стосунках те, що вони можуть не спілкуватись роками, а по-
тім, коли побачаться чи хтось комусь напише, викладають все, 
що наболіло. І саме ця подруга є її надійним порадником, бо 
завжди керується розумом і дає реальні поради. Та замість 
тітки Оксани, яку я так чекала, як видатну особистість, рекла-
мовану мамою, прийшла її мати. І принесла силу-силенну ре-
чей. Серед цих речей були не зовсім знайомі мені, зате дуже ко-
рисні: кип’ятильник, алюмінієвий літровий кухоль, пластмасо-
ва миска… Я почувалася Робінзоном на безлюдному острові, що 
отримав свій мінімум речей, щоб вижити. Та найбільше мене 
здивувало те, що серед цих речей був одяг… Бабця розказала, 
що це речі її внука, що не балує їх своїми візитами, а мені вони 
дуже згодяться. І запевнила, що вони випрані, а деякі є й 
взагалі новими. Це були якісь водолазки, толстовки та спор-
тивні штани, навіть кросівки принесла, запевняючи, що вони 
нові, це донька синові купила, а той відмовився ходити. А що 
найцікавішим виявилось, що вони майже мого розміру були. 
Бо внук вдався в матір, що була жіночкою мініатюрною, та й 
бабця сама була худенькою і маленькою. Я не дуже розуміла, 
що відбувається, та ці всі речі справді мені стали в пригоді. 
Навіть одяг був дуже корисним під час прогулянок містечком, 
які я дуже полюбила, особливо, якщо температура впала до 
+11 ввечері, незважаючи на те, що на вулиці був початок верес-
ня, та й в палаті доводилось кутатись тепліше.  

І тут до розповіді про речі стала доречною розповідь 
бабці про внука. І я дізналася те, про що моя мама й не здо-
гадувалась навіть: «Поїхала Оксанка раз до сина. А він зайня-
тий на роботі, а по квартирі довготелеса дівка розгулює, на 
півголови за нього вища, діждалася Оксана його з роботи, 
близько десяти прийшов, посиділи поговорили годинку, підго-
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дувала його, й пішов він до душу та спати, а вранці бігом на 
роботу, лишилася донечка знову з Лізкою, та прокинулась об 
одинадцятій, каву зробила, нафарбувалась і пішла собі. А че-
рез хвилин десять син подзвонив, попросив матусю додому 
повернутися, бо бачте Лізоньці його незручно, соромиться 
вона, а як по квартирі в халатику тонюсінькому, що й білизну 
видно, не соромиться швендяти, то це нормально, а нігті в 
тієї Лізоньки, як в пантери кігті, ними вона його й тримає, то 
хай і гроші ними заробляє, спини людям чухає, нервові закін-
чення заспокоює їм, а то прийшла на все готове, а від жінки, 
якій завдячує і своїм хлопцем, і житлом, їй, бачте, незручно. А 
як моя Оксанка на цю квартиру збирала, всі гроші, які отри-
мувала від виторгу в магазинах, копійку до копійки збирала, 
собі нічого не купувала, а вона завжди в мене королевою бу-
ла, що б в житті не відбувалось, а по ній і не скажеш, завжди 
виглядала гарно. І як з чоловіком розлучилась, по ній не ска-
зати було, що якісь труднощі. Бо той Вітько баластом їй був, 
сидів завжди з руками складеними, а вона з магазином як за-
колотилась, грошей назбирала, ще позичила частину, й вдома 
її не бачили, лише ночувати приходила. А він замість того, 
щоб підтримати її, спочатку говорив, що в неї не вийде нічого, 
ще й винною залишиться, а як прибутки пішли, так грошима 
наліво й направо розкидатись почав, друзями обжився, пози-
чати суми великі почав. Та це квіточки, з цим жити можна, 
Вітюня наш підгулювати вирішив, шури-мури почав крутити 
з продавчинею з барчюка, в якому пивце з друзяками попи-
вав. Мені баби про це нашіптували, та я мовчала, бо розкажу 
доньці й винною сама буду. Якось перевозила гарбузи в міш-
ку на велосипеді з добавки, коли дивлюсь: а на терасі сидить 
за столиком зятьок з друзяками, а на руках у нього Ірка, смі-
ється-заливається, свої принади виставила прямо перед 
носом в нього. Не втрималася я, та й хто б на моєму місці 
втримався, підбігаю і казати нічого не хотіла, вилила на них 
пляшку пива, що на столі стояла та й пішла собі. Прийшла до 
Оксани і розказала все. Донька в мене терпляча, все в собі но-
сить, ще й мене заспокоювати почала. А той негідник і йти не 
хотів, казав, що цієї хати не покине. А її мій чоловік сам збу-
дував і Оксанці на вісімнадцятиріччя подарували, документи 
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всі на ній, а він в ній лише прописаний. Тільки повернулася 
вона з навчання, зразу й зустріла цього вертихвоста, все він 
перебирав дівками, то одну проведе додому, то іншу, і дів-
чата, і їхні матері вже через нього лаятися почали. А Оксанка 
закохалася, очі світяться. Надумали весілля гуляти, та я була 
й не проти, аби дитина моя щасливою була. Ой, прийшла до 
них, а Вітько виступати почав, так я його віником гнала й по 
вулиці. Ото він до своєї матері й перебрався, хоч очі доньці не 
мусолив. Речі його я сама зібрала поки доньки не було, та й на 
возику перевезла. А сваха вилетіла до мене, та й насідати по-
чала, що в життя чуже лізу. Я їй сказала, що вона ж вчасно не 
влізла й сина від Ірини не застерегла, то й репетувати тут 
немає чого. Так він же не стерпів такої образи, що його згань-
били, а сім’ю він не зганьбив, та й на суд подав. Присудили нам 
з ним розрахуватись: або хатою поділитись, або магазинами. 
Віддала Оксанка йому магазин. Ірина в ньому, як пава ходила, 
зразу ж продавцем стала , та торгівля не пішла, бо це не тіль-
ки гроші, а клопоти, товар треба поновляти, за порядком слід-
кувати. А нашому зятьку тільки гуляння було на думці. Так 
той магазин і зачинили, Ірина пішла від нього, як корова язи-
ком злизала, зразу ж, як гроші капати перестали. А він, не 
довго думаючи, до моєї Оксанки прибіг, миритися надумав. 
Ще й звинувачувати її почав, що через роботу її не бачив, а він 
же чоловік і йому тепло жіноче потрібно. Оксана, розумниця 
моя, йому відмовила. А зараз розцвіла, прихильник у неї но-
вий з’явився – постачальник молочної продукції, все квіти 
привозить, та донечка не поспішає, говорить, що їй і так доб-
ре, достатньо себе коханою почувати. І магазин розбудувала, 
весь наш куток до неї купувати ходить. А наш внучечок Єгор-
ка надумав таке матері сказати, – мало отримував, коли ма-
лий був. Та я б і внучка, і Лізку ту захватила б й ганяла б по 
квартирі, й била тим, що під руку потрапить, я показала б, хто 
в домі хазяїн. Розказала б, що картопля береться не з магази-
ну, а з городу, а біля неї попітніти треба. Нічого, він ще приїде 
і я його, як татуся, поколочу віником».  

Ну і бабця, одні люди за допомогою віника від сміття 
позбавляються, а вона – від сімейних проблем.  
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Бабця пішла, а мені згадалася своя історія, від якої я, ма-
буть, і досі втікаю. Ніколи ще я не переживала розрив з хлоп-
цем так довго, зізнаюся, це був мій найболючіший випадок, та 
й ніхто мене до нього не знайомив з батьками, не обіцяв, що 
одружимося, і не вигадував імена нашим дітям. Цей список мож-
на продовжувати до нескінченності. Та перейдімо краще до 
справи. Він поїхав в таке ж відрядження, в яке відправилась 
зараз я. Не знаю чому, та я за нього хвилювалася більше, ніж 
раніше. Коли в нього була вільна хвилинка – він мені завжди 
дзвонив. Але сьогодні мій телефон мовчав. Я подумала, що, 
може, щось не склалось на презентації і він, змучений, звалив-
ся спати. Сама не дзвонила, щоб не турбувати. Діждавшись ве-
чора, все ж наважилась, мені було образливо, що він так і не 
згадав про мене за цілий день. Додзвонилась і почула, що він 
зустрів університетських своїх друзів, передзвонить пізніше, 
а може, і вдома все розкаже. Мене це так зачепило, що я за-
пропонувала йому й жити з тими друзями, а нам краще ро-
зійтися, якщо за цілий день не знайшов хвилинки розповісти 
це мені, а я вже й думати не знала що. Й почула, що він зовсім 
не проти цього. Того ж вечора я зібрала свої речі й поверну-
лася до мами. Я думала, він приїде, ми поговоримо, але нічого 
не сталося. Побачитися ми не мали змоги, бо працював він в 
іншій агенції, хоча власник цих установ був один. А зустріли-
ся ми на бенкеті, що був організований цим же власником піс-
ля конференції, на якій ми мали бути присутні обоє, тоді я й 
вирішила поговорити з ним, бо подумала, що він погаряч-
кував, і я також, розривати такі стосунки, які були в нас, через 
це було б по-дурному. Та так думала лише я, і ці стосунки не 
були такими ідеальними. Бо почула, що в цьому розриві 
винна сама, він ніколи не пробачить, що я його залишила. Та 
хіба це може бути причиною, коли кохаєш, я ж переступила 
через свою гордість, а його ж гордість стала між нами. Не ві-
рю я в цю версію, як офіційну, просто потрохи, як спадала 
ейфорія стосунків – минали почуття до мене, а може, їх і 
взагалі не було, може, як мамі подобається говорити, я для 
нього була лише лялькою, якою він дуже любив вихвалятись 
перед друзями. А зізнатися в цьому – це якось не по-чоло-
вічому, за те звинуватити мене в розриві – це справді по-
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чоловічому, я деякий час ще й винною себе вважала. І навіть 
не знаю чому. Хоча, хай що він сказав би, мене б образило і я б 
могла знову в це не повірити. А до нього в мене було багато 
питань, на які я ніколи не отримаю відповіді, і відповіді, які є 
в моїй голові, я розцінюю як правду, яка так і не прозвучала. Я 
думаю, що в кожного в шафі є такий скелет, але не кожного 
скелет нагадує про себе своїм виглядом. Це я про те, що я 
його регулярно бачила на конференціях, а останнім часом і не 
самого, і чомусь він завжди опинявся попереду мене, ще й вмуд-
рялись сісти в моєму полі зору, ніби цим він хотів показати: 
дивись, я знайшов кращу. Хоча не впевнена, що вона була 
кращою, але що схожою була на його матір – це точно, то ж за 
цією теорією, мені зразу ж треба було знайомитись з мамою 
мого потенціального кавалера і, якщо я б була схожою на неї, 
а тоді вже з ним. Уявіть собі: йду по вулиці, коли на зустріч 
жіночка, схожа на мене, а я така до неї: «Вибачте, а у вас сина 
немає приблизно мого віку?». Смішно? 

Проте в мене лише одна проблема: як позбавитися від 
тягаря цих стосунків, це було щось схоже на нав’язливу ідею, і 
коли я свідомо навіть думати не хотіла про це, мозок сам по-
вертався до цієї теми, а на душі виникав такий гіркий осад, 
що знущатися з себе було злочином проти себе. Змусити себе 
забути – моє основне завдання. Але… Що робити зі снами, цю 
свідомість я контролювати не могла, бо в снах я все рвалася 
до нього, щоб щось розповісти, та найбільше мене дратували 
сни, де вони були разом, бо після них я почувалася страченою. 
Вона мала безліч переваг: вона кохана, вона розумна, бо досі з 
ним і, врешті-решт, вона схожа на його маму. А про себе я змов-
чу! Та можна мене хоч у сні залишити у спокої. 

Чому я не можу його забути? З ним я по-справжньому 
була щасливою. Іноді я можу про нього взагалі не думати, а 
іноді почуття поглинають мою свідомість повністю. І тоді, як 
мантру, я повторюю: «Ти йому не потрібна, ти йому не по-
трібна, ти йому не потрібна…», відчуваю себе наркоманом, 
який божеволіє за новою дозою. А коли я дізналася про існу-
вання її, то на екрані ноутбука розмістила надпис – цитату з 
вірша Ліни Костенко: «І все на світі треба пережити , і кожен 
фініш, він, по-суті, старт…». Вона мені реально допомогла, во-
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на мені допомогла подолати отой пекучий біль в душі. І я 
пережила найтяжчі свої часи. А ще, щоб не зірватися, бо ви-
падки такі були, могла подзвонити, а потім мільйони разів 
про це жалкувала, хоча вже не один рік в мене виходить три-
мати паузу. Я безліч разів намагалася вибити клин клином, 
тільки методику я свою називаю по-іншому – «заїдати», та й 
це мені не допомогло. Навіть в блокноті на останній сторінці 
написала: «Ти йому не потрібна», щоб не забувати про це. От 
так і жила, і навіть зжилася з цим. 

Тепер часу на роздуми було достатньо, я чомусь почала 
аналізувати мої колишні стосунки з різними молодими людь-
ми, і ось якого висновку дійшла. Довго думала про те, чому 
мої стосунки завжди закінчувались однаково або просто за-
кінчувались. І відповідь знайшлась. Почнімо аналіз з першого 
шкільного кохання. Він, звісно, був моєю мрією, про яку я спи-
сала щоденник, і ось ця мрія стала реальністю, та ба, мені 
почало здаватися, що я хочу чогось нового, а точніше – я вар-
та кращого, виникло бажання зустрічатись з іншим, я ж гар-
на, цей кавалер від мене втратив розум і я почала «творити 
дива», а що, гарно звучить «Аліса, що творить дива…», так ми 
й розійшлися. Невдовзі з’явився й інший поціновувач моєї 
краси, та йому видно цього було недостатньо, бо в нас, як то 
кажуть, не склалось, навіть не почавшись. Я згадала про свій 
перший варіант, який регулярно про себе нагадував, та поїзд 
поїхав без мене. Довелось чекати іншого. Наступний був схо-
жий на «Хюндай», бо їхала я в ньому недовго. Мені сказали, 
що в нього є інша, він сказав, що нею цікавиться його друг, в 
результаті ми розійшлися. Я не могла зрозуміти цієї схеми, бо 
мій новенький потяг спочатку не хотів цього розриву, відмов-
ляв мене, а вже пізніше сам і запропонував його, як можливий 
варіант розвитку стосунків. Я довго мучилась, гадала, в чому 
ж тут загадка. Ну, прямо Сфінкс нашого часу. Дійшла виснов-
ку, що він просто при…ок (вибачте, сприймайте це як емоцій-
но забарвлену лексику). А зараз думаю, що не все так просто в 
нашому житті. Та він просто хотів свободи. Сказати страшно 
й соромно і… Його задум був таким: походжу з тією дівулею, 
вона (тобто я) дізнається і кине мене. Та він не передбачив 
моєї життєвої драми, що почала розгортатись у нього на очах. 
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Він, ніби хороший, йому ж не гідно так з дівчиною вчинити. 
Ось і прийшов варіант про друга. Ще й друг кинувся на допо-
могу з тим же варіантом. «Поверила, поверила і больше ниче-
го…». Він такого розвитку подій, звичайно, не допускав, тож 
довелось самому забруднити ручки. Та мене зараз дратує те, 
що він прийшов того дня, коли все це сталось, й забрав мене 
на дискотеку, до того ми довго гуляли з його друзями, він все 
це знав і просто чекав, що буде далі. Знав, що мені буде боля-
че, знав і чекав. Та в моєму словниковому запасі й слів таких 
немає, як таку підлість назвати. Хоча він і не на таку підлість 
був спроможний, бо своїй наступній дівчині він уже тупо 
зраджував. Та це вже зовсім інша історія. Тепер дійшли ми до 
тих стосунків, про які я вже згадувала, розрив, який мене 
зачепив найбільше. Мені здається, що тут також підходить 
цей варіант, як правильний. Всі три мої кохані були в одній 
«ваговій» категорії, а саме: до мене вони ні з ким не зустріча-
лись. А стосовно першого, то до нього ні з ким не зустрічалась 
і я. Тож робіть для себе висновки, бо я їх вже точно зробила. 

У мене було море часу, лише вранці мені ставили кра-
пельниці, цілий день я була вільною і вирішила подивитися 
на їх «море». До водосховища потрібно було йти хвилин со-
рок, але це того коштувало. Доходиш до дамби і ось вона – 
краса: вода, верби та трохи далі щось подібне до «стоянки» 
катерів. Великим щастям для мене було застати їх на воді, це 
заспокоювало краще за будь-які медитації чи відвідування 
психолога. Хвилі, що хлюпали об каміння, мали магнітний 
вплив, я готова сидіти годинами, а що найдивніше, я тоді ні 
про що не думала, просто дивилася і все, насолоджувалася 
красою і життям. Вода була вдень не такою й холодною, я 
сідала на камінь чи на кладку і опускала ноги у воду. Таке 
приємне відчуття, навіть порівнювати ні з чим не хочеться, 
сила додається. А ще кажуть, що для радості потрібно їсти шо-
колад або банани, а це зовсім безкоштовне задоволення й 
ефект значно сильніший. 

Та це заняття не було моєю єдиною розрадою, бо я зна-
йшла дещо сокровенне – стару церкву, справжню діючу стару 
церкву. Коли зайшла до неї, аж дух перехопило. Відчуття 
було, ніби свій духовний початок знайшла, всередині ставало 
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так легко та спокійно, як колись в дитинстві. На стіні між вік-
нами висіла ікона Пресвятої Богородиці, величезна стара іко-
на. Я стала перед нею на коліна (навіть не знаю чому) й роз-
плакалася, почала говорити до неї. Просила, щоб вона допо-
могла мені, але щоб зробила все так, як буде краще для мене. 
Поставила свічки за здоров’я рідних. Бабуся з церкової лавки 
порекомендувала купити мені іконку Пресвятої Богородиці 
«Нерушима стіна», щоб перемогти всі життєві негаразди, бу-
ти стійкою і впевненою. Що я й зробила. Думки, як мурахи 
біля мурашника, метушились в голові. В церкві прийшла пе-
реоцінка внутрішніх орієнтирів, зрозуміла, що всі заморочки 
з роботою – такі дрібниці, що часу жити для себе не залиша-
ється, ти – зомбований стилем життя, біжиш-біжиш, як хом’як 
в барабані, а результату від цього нуль. Життя має приносити 
задоволення.  

Зовсім близько біля лікарні розміщувався інтернат (про 
який я вже згадувала на початку) – це була доволі велика бу-
дівля з високим бетонним парканом та сірими залізними во-
ротами. Коли я проходила поряд, в мене серце стискалось від 
болю. А ще, як у вікно на тебе хтось визирає, так хоч голову 
ховай, як страус. Жаль, що цим діткам так швидко довелось 
подорослішати. 

Центр містечка був далеко від лікарні, але я прогулюва-
лась і до нього. Я собі купувала приємні дрібниці, що дода-
вали настрою. Купила собі чудові кімнатні капці, домашньої 
роботи, схожі на дитячі, сині вельветові з чудними очима на 
липучках, а ще м’яти, що вдома вирощують, якась бабуня на 
базарі продавала, чай з неї був такий смачний, такого я в жит-
ті не куштувала. Печиво «Марія» стало незмінною супутни-
цею мого раціону, по нього й ходила найчастіше. Бо тільки 
його мені було дозволено їсти з печива. Та ще деякі дрібниці. 

Лікарня була схожою на маленьку родину, весь персо-
нал був дуже привітним і турботливим. Це якраз і компенсу-
вало всі зовнішні недостатки. Одна медсестричка була вагіт-
ною, місяць сьомий, вона так щиро розповідала про свою ро-
дину, про те, що це друга її дитина, дуже вже їй хотілося 
дівчинки, та в неї знову буде хлопчик. Крапельниці, які ста-
вила вона, були найприємнішими, бо вона завжди лишалася 
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біля мене і ми весело «тріщали» про все на світі. Її чоловік при-
ходив частенько та приносив смачненьке. Мені так приємно 
було їх бачити разом. І я повірила, що взаємне кохання існує. 

А ще приходила одна медсестра, блондинка з яскраво-
рожевою помадою, і лікарня звучала по-іншому. В неї були 
постійні зауваження: то ліжко не так застелене, то горнятко 
не там стоїть. А ще було те, що видалось мені найстрашні-
шим, – вона жахливо ставилася до людей похилого віку, вона 
кричала на них. Один дідусь у відповідь на її знущання не 
витерпів і заголосив на всю лікарню: «Всі медсестри хороші, а 
вона одна знущається, вимагає нереальне». Жахлива жінка. 
Як таку особу взагалі можуть тут тримати. На такому конт-
расті особливо яскраво виокремлювалось хороше ставлення 
до тебе. І як кажуть: «У сім’ї не без виродка»! 

Поряд з моєю палатою, в іншій, лежала старенька бабу-
ня, декілька днів я навіть не здогадувалася про своє сусід-
ство. Та вже скоро, а особливо вночі, впевнилася в її присут-
ності, бо частенько вона ходила до туалету в коридорі, а по-
тім мила руки, раковина була на стіні з боку моєї кімнати, бо 
від звуку, коли тече вода, я постійно прокидалась, а ще я дуже 
боялася, щоб вона не переплутала наші палати, двері були 
зовсім поруч. Страх цей був хоч і безглуздим, зате реальним.  

Обхід був кожного ранку, і перед тим, як мав зайти 
лікар, забігала медсестра й перевіряла стан кімнати. Не мож-
на тримати одяг на видному місці, лише під ліжком, а на вікні 
не можна тримати ні ліків, ні баночки, ні скляночки. Я розу-
мію все, але для речей має бути хоч якась шафка. Тому перед 
кожним приходом лікаря доводилось все розпихати, засову-
вати та ховати. І ось вже була середа, і я дізналась, що в мене 
висіяли якусь паличку, тепер я зрозуміла, чому мені так було 
паскудно. Я в п’ятницю вже могла покинути лікарню, та мене 
це не радувало, бо мені сподобалось проводити тут час, спо-
добались люди, містечко. Мені по-справжньому було тут доб-
ре, спокійно, затишно. Цей час я ніколи не забуду. З сумом 
прощалася з енергійною бабунею, матір’ю тітки Оксани, вона, 
до речі, також забігала, щоб на мене поглянути, і мамі передала 
якийсь пакунок. Ці жіночки мене вразили силою свого духу.  
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Побувши тут наодинці, поживши для себе, я зрозуміла, 
що мій стиль життя – це не життя, це марнування часу, бо 
займаюсь я зовсім не тим, чим хотіла, живу не так, як хотілося 
б. На роботі я до пізньої ночі, а повернувшись додому, щось 
робити не маю сил. А що ті вихідні, всього два дні, та й то 
частенько забираю проекти доробляти додому. Мию посуд, пе-
ру, прибираю – вигадую рекламні слогани, обдумую ролики. 
Це не життя – це суцільна робота. Я чітко вирішила звільни-
тись, що й зробила. Зразу ж почала шукати нову роботу та 
натрапила на Жіночий центр, що допомагав жінкам реалізу-
ватись, при ньому був літературний клуб, де я й познайоми-
лася з такими, як я, загубленими душами, а ще вони видавали 
журнал «Для нас жінок», і мене радо взяли до нього на робо-
ту. Тепер в мене була улюблена справа, і я частенько допома-
гала таким же, як недавно була й сама. А ще в супермаркеті я 
зустріла парочку закоханих, я їх спочатку навіть не помітила, 
вони стояли прямо на проході, думаю, що всі вже здогада-
лись, що це був він та його ідеальна обраниця, я дивилася 
йому прямо в очі, і вони були настільки холодними, що й в 
душі похолонуло, і я миттю відчула якийсь сором за те, що 
нав’язувалась зі своєю непотрібною любов’ю, мені здавалось, 
що він знав, що я його кохала стільки років, хоч і не давала 
про себе знати, я опустила очі донизу, про що сильно жалку-
вала, я відчула, як вже вона пройшлась по мені поглядом, 
вона оцінювала мене, думаю, що вона знала, що це була саме 
я. А виглядала я, як на мене, стильно (хоч це мене тішить). 
Мені довелось їх обійти. А потім я втікала, один Бог знає, як я 
летіла, я втікала, бо мені було соромно, як можна себе було 
так зневажати, як можна було себе стільки мучити. На душі 
було легко, але почуття сорому вмить пригнало мене до каси. 
Я, наче та божевільна, неслась до виходу. Мені байдуже, хто і 
що подумає про мене, але я більше не буду себе мучити, не 
дам мучити. Більше в моєму житті не буде слів «Ти йому не 
потрібна», я знайшла отой внутрішній стрижень, опору всере-
дині себе. Мене відродило до життя маленьке містечко зі свої-
ми проблемами та справжніми людьми, і я навіть вирішила 
написати про все, що сталося зі мною, та видати в нашому 
журналі. 
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Ось так мала б закінчитися історія, якби я її вигадала. 
Ви подумали: «Він прочитав те, що написала вона, і зрозумів, 
що кохає!». На жаль, а може, й на щастя, ні. Бо тоді б це був би 
якийсь сюжет для фільму, в житті все значно простіше. А 
тепер будьте уважними, що робить фантазія з нашим життям, 
я ж писала – все значно простіше. Мене цікавило одне: чому 
ми розлучилися? І я дізналася про це. Після п’яти років від-
сутності спілкування я йому написала в Контакті. Нащо тягти 
кота за хвоста, до речі, я так і написала, і запитала (я вже, як 
Гамлет, тільки питання різні). І він відповів, що справді те, що 
я його залишила, вбило почуття до мене, ну і деякі мої слова 
пізніше сказані. А я не вірила. А ще я дізналася про те, що ме-
не змушує усміхатися і дотепер, коли я згадую про нього. Він 
написав, що наше кохання було особливим, сильним справж-
нім, а ще, що одну мене він по-справжньому кохав і більше в 
нього так не виходить, а ще він також сумував за мною й тим, 
що між нами було. І, увага, найголовніше, те, що ми були 
великими егоїстами, тому й розлучилися, і це була моя улюб-
лена відповідь для подружок. Тож в житті все значно про-
стіше, ніж ми думаємо. Живіть і насолоджуйтесь життям! 
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Янгол-охоронець 

Він сидів біля вогнища, спостерігав, як сніжинки 
зникали в язиках полум’я. Біля нього стояла вона, його Альон-
ка. Так хлопець назвав свій БТР. А на ньому обледенілий висів 
прапор України. Скільки обстрілів він бачив, з яких безнадій-
них ситуацій виходив. Він нагадував Україну, такий же пош-
матований та завмерлий, наша країна давно завмерла в 
очікуванні миру, завмерла, бо боїться почути погані новини, 
боїться поворухнутись, щоб не накликати на себе більшої не-
справедливості. Раптом юнак відчув важку руку на своєму 
плечі. Це був Батя: 

– Не думав і не гадав ти, Максиме, що отак доведеться 
колись святкувати День Святого Валентина! Обіймав би ти за-
раз свою Альонку і був щасливий! 

– Та ні, моя Альонка заміжня, й дитина в неї є! – відповів 
хлопець. 

– Так чому ж ти так назвав свою машину? – запитав ко-
мандир. 

– Зустрічалися ми з нею у восьмому класі. Це коханням 
важко було назвати, це швидше нагадувало силу земного тя-
жіння один до одного. Та малі ще були, дурні. Довести щось 
хотіли. Ну і довели. 

Бігали один від одного. І отак всі вісім років. То вона ко-
гось зустріне, то я. Але все одно поверталися. Я, коли бачив її, не 
міг керувати собою, не знаю як, але завжди опинявся біля неї. 
Проведемо вечір разом і знову нарізно будемо. І в нас ніякого 
інтиму не було, цілувались лише! Дивно! – пригадав Максим. 

– Та що ж, видно і так бува! Кохання, одним словом! Ля-
гай спати! Бо ще на світанку обстріл почнуть! Відпочити тре-
ба! – турбувався Батя. 
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– Та ви йдіть, я скоро! – відповів Максим. 
Батя пішов, а хлопець підняв очі на небо. Сніг вже давно 

перестав йти, небо стало чистим зоряним. На вулиці мороз 
посилився, тому хлопчина скурив ще одну цигарку й також 
пішов до своєї так званої постелі. Та заснути йому не вдава-
лось. Тому витягнув телефон та зайшов на свою сторінку в 
соцмережі. А чого було ховатись. З ворогами вони були один 
напроти одного, все й так зрозуміло, ясніше не буває! 

Такі знайомі обличчя усміхалися до нього з екрана. І чо-
му саме він тут, а не вони? Ні, Максим ні про що не жалів. На-
віть добре, що саме він тут, бо люди, яких він любить, зали-
шаться живими. А він готовий віддати своє життя за них. І рап-
том він побачив онлайн Альонку. Дивно, вона зовсім не змі-
нилася. Йому схотілось поспілкуватись з нею, бо не відомо, що 
буде з ним через кілька годин навіть. І Максим написав. 

Максим: Привіт! Як твої справи? 
Альонка: Привіт! Рада дуже читати від тебе повідомлен-

ня. В мене добре все. Краще напиши як ти? 
Максим: У мене також все добре. 
Альонка: Знаю я про твоє добре. Чим вас годують знаю! 

І про одяг! І як ти з запаленням легенів місяць в госпіталі про-
лежав. Я ж про тебе розпитувала у друзів, у твоєї тітки. Так, 
що все знаю. 

Максим: А я про тебе! 
Альонка: Що ж розпитував? 
Максим: Та все. Ким працюєш? Про дитину? 
Альонка: А мені чого не писав? 
Максим: Боявся, що ти не відповіси, ти ж заміжня! 
Альонка: А нічого, що ти мій однокласник? І якщо ми по-

спілкуємось, то це буде нормально! 
Максим: А ти не змінилася зовсім! Така ж гарна! 
Альонка: А ти ще вищим став! 
Максим: Як ти помітила? 
Альонка: Повір, я знаю тебе краще, ніж ти можеш уявити! 
Максим: А я також це подумав, а ти написала! 
Альонка: Ой, в нас раніше таке постійно траплялось. Па-

м’ятаєш, як ми біля школи сиділи ввечері і я подумала: «По-
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щастило тобі й мені дуже!», ти тоді сказав: «Пощастило мені 
дуже!». Я ледве не зомліла. Та й взагалі таких моментів ба-
гацько було, вже й не пригадати! 

Максим: Ти вибач мене за все! Молодий дурний був, то-
му й поводив себе не зрозуміло як! 

Альонка: А я краща була чи що? Мені також перед то-
бою соромно дуже сам знаєш за що. 

Максим: Я вже й не пам’ятаю нічого чи то не хочу па-
м’ятати. 

Альонка: А я пам’ятаю все. Навіть те, що краще забути. 
Максим: Знай, оте, що написали тобі на День Святого Ва-

лентина, що я зустрічаюсь з тобою, лише щоб у Назара тебе 
відбити, – це не правда. Я тоді тебе кохав. 

Альонка: Та знаю я це. Й що кохав знаю! 
Максим: Як що кохав знала? 
Альонка: Пам’ятаєш, як ми стояли в мене під двором, об-

нявшись, і ти зачепив щоку липучкою з куртки. Так ти тоді 
куртку зняв і зав’язав її на спині. А мороз був градусів десять. 
Ну, якби не кохав, зробив би це? Я навіть пам’ятаю, який на 
тобі був светр тоді. І твій запах пам’ятаю, мабуть, твоя мама, 
як пере, прального порошку забагато кидає, стійкий запах сві-
жості! Ось чим пахло! Але не кожен пральний порошок так пах-
не! Це якийсь особливий запах! Не можу пояснити! 

Максим: Вибач, але про куртку я не пам’ятаю! А пам’я-
таю багато інших моментів! Тобі соромно за що? 

Альонка: За те, що до армії тебе відмовилася провести! 
Я в собі не впевнена була! Листа тобі потім написала! Вірш для 
тебе склала! А ти чому не відписав? 

Максим: Не хотів, ображався. Зате листа твого зберіг! 
Альонка: А де ті всі речі, що ти в мене позабирав! Сер-

дечко на ланцюжкові, дзеркальце, заколки? 
Максим: Все вдома в мене, в столі! Коли приїду, знайду! 
Альонка: Нічого собі! Я навіть не підозрювала про це! 
Максим: Так-то. А ще годину тому я навіть не міг уяви-

ти, що спілкуватимусь з тобою. А зараз все так легко вихо-
дить! Тепер твоя черга в чомусь такому зізнатись! А то не-
чесно буде! 
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Альонка: Ой, що ж розказати! Я тебе кохала ще до того, 
я ти до мене залицятись почав! Щоденник цілий списала! А 
віршів скільки! Тобі присвячувала! І писалось легко так! Ось, 
моє зізнання! 

Максим: Дай почитати! 
Альонка: Там багато дуже! 
Максим: Я все прочитаю. 
Альонка: Можу щось показати лише з моїх рук, бо мені 

соромно. 
Максим: А цього року в нас зустріч однокласників, тоді 

й покажеш! 
Альонка: Добре, подумаю! Давай вже спати! Тільки ти 

про мене більше не забувай! Пиши як справи, коли можли-
вість буде! А я молитимусь за тебе! 

Максим: Дякую, моя рідненька! Від щирого серця дя-
кую! На добраніч! 

Уранці почався обстріл. Максима зачепило уламком з 
снаряда, і він втратив свідомість. Але раптом він почув, що його 
хтось гукає: «Максимко! Почуй мене, прийди до тями! Не 
лежи, прошу, тобі треба рятуватись! Максим розплющив очі і 
побачив Альонку, вона усміхнулася й пішла, він повз за нею, а 
вона йшла попереду, постійно оберталася й усміхалася йому! 
Прийшов до тями він в лікарні. Тіло було, мов не його, хло-
пець швидко обдивився себе, руки й ноги були на місці, лише 
грудна клітка оббинтована. Потім знайшов на грудях хрестик 
і поцілував його, і зразу ж згадав про Альонку. Вона його вря-
тувала! 

А Альонка в ту ніч, так і не змогла заснути, дивне від-
чуття тривоги, що переросло в паніку охопило її. Коли ж по-
чало світати, вона підвелась та запалила свічку біля образів і 
почала молитись. Вона не розуміла, що відбувається, але від 
молитви їй ставало легше, й вона молилась, знову і знову… 
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Їй було вже тридцять п’ять, років десять тому вона 
вважала, що в цьому віці вже буде старою та матиме все, про що 
мріяла. Збувся лише прогноз стосовно віку. Вона побачила трид-
цять п’ять весен, скільки ще судилося побачити – вона не знала, 
але відомо було одне, що треба поспішати. От вона й поспішала, 
тільки не до здійснення бажань, а на роботу, яка вже давно 
перестала приносити їй задоволення. Працювати викладачем 
вважалось доволі престижно, вона землі під ногами не відчу-
вала від радості, коли запропонували місце в рідному універ-
ситеті. Дисертації, статті, конференції, студенти, що прагнуть 
знань. Це все лишилось десь позаду, а сьогодні чекали на неї 
холодні пусті очі першокурсників, і боялася вона найбільше, що 
й голови їх пусті. Студенточки розмальовані, одягнені, як китай-
ські ляльки, тільки те й робили, що хитали головами, а їхні очі – 
роздивлялись свій манікюр… Або хлопчурики в сорочечках в 
клітинку, в таких тільки йти на фізмат, з айфонами, айпадами, 
планшетами, круті, хоч і з села приїхали, як вона колись, але 
тепер всі тут з міста. Зараз взагалі з села не має студентів, бо «з 
села» бути соромно, ще й сесію першу не склав, а вже пише 
Полтава, Київ, Харків в соціальних мережах. От як ми зараз 
живемо. А їй так хотілося родини, маленької дівчинки, нової рід-
ної душі для себе, бо в неї була лише бабуня, що замінила їй і 
маму, і татка. Ви не подумайте, трагедії там ніякої не сталося, 
батьки її були живі-здорові, от тільки їм не потрібна була ця 
дитина. Коли її юна мама дізналася, що вагітна, то батько її ди-
тини був вже в армії, а повернувшись, навідався декілька разів, 
та й не склалося. А дитина лишилася з бабунею, бо мама зібра-
лась до міста і голосно заявила: «Та куди я її заберу, хто на мене 
з нею гляне, а я нормально жити хочу». От і зосталася Настуня з 
бабунею. Мати й заміж вийшла і діток двох народила, а її за-
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бирати не поспішала. І в дитинстві Настя завжди боялася, що не 
матиме власної сім’ї, бо мама вважала її загрозою для існування 
нової родини. От доля і карає жінку за дитячі страхи, бо всім 
відомо: «Чого ми найбільше боїмось – здійснюється». Настя з 
болем в душі дивилася на студенток, що були вагітними та му-
чились за цими незручними партами, вони не усвідомлювали, 
як нагородила їх доля. Хоча вони вважали дитину тягарем, і 
тільки-но народжували, знову сідали за незручні парти, з новим 
манікюром та бездумно кивали головами. А їхні матері, бабусі 
успішно годували діток сумішами, поки горе-матусі лише ви-
кладали фото з малюками у соцмережі. Лише одиниці перево-
дились на заочне відділення та знаходили час для своїх крови-
нок. Настя їм не заздрила, вона їх жаліла, а заодно жаліла себе, 
бо часто замислювалась над тим, чи зможе вона хоч коли-не-
будь відчути те, що відчувають вони, коли дитина б’є ніжкою в 
животі, коли стискає твій палець своєю малесенькою ручкою. І 
чому доля така несправедлива? 

Вона доходила до корпусів університету, праворуч від 
неї вже були вікна актової зали, а перед ними росли молоді 
деревця, бруньки, які вже ось-ось розпустяться, трава так 
швидко виросла цією весною, вона навіть не помітила цього. 

Двері аудиторії Анастасія Сергіївна закрила за собою, сту-
денти встали-сіли і почалась лекція. Одна, друга, третя…Так, 
як дні, місяці, роки її життя зникали не відомо куди. Її вже 
давно ніщо не цікавило: ні новини, ні їжа, ні одяг, ні фільми. 
Тільки книги, читаючи їх, вона забувалась і жила життям їх 
героїнь, сучасних рішучих жінок, що знаходили своє щастя. 
Прокидатись вона не любила, особливо, коли бачила сни, бо 
вони були завжди кращими, ніж реальність. Спочатку вона від-
чувала ейфорію від сну, а потім її чекало гірке розчарування 
дійсністю… Життя Насті було позбавлене сенсу, тому переста-
ло її задовольняти. І його змінила звичайна розетка на кафед-
рі. Тут почаювати любили, тому частенько вмикали електро-
чайник, от вона, не витримавши лихої долі, й розплавилась. А 
електрик, що прийшов на допомогу, і став чоловіком Насті. 
Все відбулося дуже практично: спочатку Настя запропонува-
ла йому чаю, як спосіб протестувати розетку, а він запропону-
вав провести додому, а разом з тим приніс продукти з мага-
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зину. Він допомагав їй носити продукти, аж поки вони не 
зареєстрували стосунки. Не було того весілля, на яке вона 
чекала, бо його мама запевнила, що в їх віці не гоже святкува-
ти. Родина оселилась в гуртожитку (Насті виділили цілу сек-
цію): в меншій кімнаті була кухня, поставили електроплитку, 
встановили раковину, купили меблі, а в більшій – мешкали, 
ще було дві кімнаточки з туалетом та раковиною, раковину 
прибрали і встановили малесеньку душову кабінку. Тож умо-
ви були створені все-таки кращі, ніж в його однокімнатній з 
мамою, та й до роботи добиратись десять зупинок не потрібно. 

Через рік Настя вже мала Нату – єдину рідну душу. Вона й 
ім’я обрала на своє схоже, щоб бути ближчою до дитини, бо 
боялася стати схожою на свою матір. Жінка звикла, що все має 
бути ідеально, тому і вдома викладалась на всі сто. Поки дру-
жина була в декретній відпустці, два з половиною роки (саме 
таку розкіш вона собі могла дозволити), її чоловіка все влаш-
товувало. А тепер їй треба було встигати вдвічі більше, а він 
лише підливав масла в вогонь: то йому не смачно, то – мало, то – 
уваги не вистачає. А ще його безмежно дратувало, що саме він 
мав Натулю з дитсадка забирати. Ну а як же по-іншому, в неї 
лекції в другу зміну є, ще й заочники, а потім швиденько додому 
вечерю готувати. Насті саме запропонували видати курс лекцій. 
Вона була безмежно щасливою, і сім’я, і робота, і все, як в людей. 
А от чоловіка, видно, все, як в людей, не влаштовувало і щоден-
не пиляння змінив відвертий монолог. Бо одного вечора, сидя-
чи над книжкою, вона почула, що йому все остогидло: смердю-
чий гуртожиток з вічними криками студентів з вікон, її страви 
несмачні (от мама дійсно вміє готувати – смажене, печене 
кожного дня), а ще, ще…, що вона йому огидна, їй до жінки – ой 
як далеко. Та й одружився він на ній, бо мати так хотіла, щоб 
було кому приглянути за ним, після її смерті, а тепер вона роз-
дивилась, що Настя не та жінка, що йому потрібна. Ідеальна 
жінка – це та, що присвятить йому життя, а не своїм писулькам. 
Насті здавалось, що вона зможе все, навіть гори звернути, зав-
жди встигала: і приготувати, і попрати, і навіть донечці на ніч 
казку прочитати. А його обов’язком було лише Нату з садочка 
забирати, іноді приглянути за нею, коли Настя працювала. Та 
він же мав все зрозуміти, але це для нього було надзвичайно 
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важке завдання. Лягала пізніше за всіх, раніше – прокидалась, з 
ніг валилася, а йому – печене, смажене кожного дня подавай, то 
ще й Нату важко забирати. Жінка зібрала його речі і вранці чо-
ловіка вже не було. Насті захотілося вити, вона від болю 
закусила губу, зайшла на кухню, закрила двері та сповзла по них 
на підлогу. До тями її привела Ната, що прокинулась і шукала 
маму. Зателефонувала на роботу, декан була хорошою знайо-
мою Насті, і замість неї поставили якусь аспірантку читати лек-
ції. В неї піднялась температура, жінка не виходила з дому тиж-
день, лише іноді піднімалась, щоб приготувати донечці її улюб-
лену картоплю. Мала цілими днями дивилася мультфільми та 
визирала у вікно, донечку вабила сонячна погода. Ната не могла 
зрозуміти, що сталося з мамою і де подівся її тато, навіть попри 
свій вік, вона хвилювалася, хвилювалася по-своєму, бо була 
надзвичайно тихою. Вона часто запитувала матусю, коли вже 
вони підуть гуляти. 

І в неділю Настя вирішила прогулятись з донечкою. Знову 
була весна, та Настя вже була іншою – зі свіжою раною в серці та 
з мрією в руці. Ната, йдучи, підстрибувала від радості, тримаючи 
маму за руку. А в її мами в голові крутилося одне: «Ти не жінка, в 
тобі від неї навіть нічого не лишилось, ти, як робот запрогра-
мований, все виконуєш по плану, безбарвна, одягнена, як баба 
сільська». І Настя перевела очі з сірого асфальту на людей, її 
цікавили жінки. Які вони? Який вигляд мають сучасні жінки? 
Відповідь на це питання вона отримала негайно. Вони були яск-
равими, по-весняному, з гарними зачісками. Настя запитала в 
донечки, як виглядає її мама. Натуня ж відповіла чесно, так, як 
вміють лише діти. Настя для неї найкраща мама в світі, та вона 
схожа на хмарку, а он ота тьотя нагадує сонечко, а ще, що в мами 
не цокають підбори і волосся треба розпустити, як в принцеси. 
Настя присіла, обняла донечку і сказала, що вона стане сонеч-
ком, і туфельки зацокають, і волосся буде, як в принцеси. До-
нечка відповіла, що також хоче, щоб і в неї були нові туфельки, 
такі, які цокають. Настя зняла з картки частину грошей, що від-
кладала на літню відпустку – сюрприз для родини. Тепер чоло-
віка вже немає і грошей їм треба значно менше. Відразу ж пішли 
до перукарні, де відрізали її довгу косу. Настя думала, що шко-
дуватиме, але замість цього відчула полегшення. Волосся стало 
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по плечі і йому надали ледь рудого відтінку. А Натуні заплели 
косичку навколо голівки. Обов’язковим також був манікюр та 
макіяж. Вона часто бачила своїх студенток нафарбованими з 
гарним манікюром, та вважала це все дурницями, марною тра-
тою часу, але тепер це було надзвичайно потрібне і їй, бо хо-
тілося довести перш за все собі, що вона – гарна впевнена в собі 
жінка. Коли Настю розвернули до дзеркала, жінка почула, як од-
на майстриня іншій сказала: «Дарма ти цю не клацнула, та її б 
фотку можна було для реклами у нас почепити і підписати до і 
після, клієнтів повалило б». І Настя зрозуміла, що має шикарний 
вигляд. Вийшовши з перукарні, вона запитала в донечки про 
свій вигляд, а та відповіла, що тепер мама схожа на лисичку-хит-
рунку з її книжки, там, де вона сидить перед дзеркалом та чепу-
риться. Напроти перукарні був величезний торговий центр, і 
вони попрямували до нього. Нату було не впізнати, вона пово-
дилася наче доросла, допомагала Насті підбирати речі. Настя 
накупила собі речей більше, ніж за всі останні п’ять років. 
Перший раз в житті вона з такою насолодою підбирала для себе 
речі. Новий колір волосся вимагав нових кольорів. Ната вибрала 
сукню для мами нарядну, а Настя для роботи – штани, вони так 
гарно сиділи на її фігурі, а вона про це раніше навіть не підоз-
рювала, і блузи з кольоровими малюнками дуже пасували їй, 
нове пальто зеленого кольору і коричневі черевички, утворюва-
ли ідеальне поєднання, а ще сумочки, клач. І звичайно ж туфлі 
на підборах: для неї коралові, а для Нати – рожеві, ті, що цока-
ють. Ще доня отримала в подарунок за терплячість чудову сук-
ню, як в принцеси. З останньої примірочної Настя вийшла пов-
ністю переодягнена в новий одяг. Продавчині підтримували 
підбородки, а Ната закричала: «Погляньте, це ж моя мама!!!». 
Мама з донею були справді щасливими. І після такого втом-
ливого шопінгу вони зайшли в піцерію, щоб поновити свої сили 
та приємно завершити прогулянку. Насті здавалось, що всі на 
неї дивляться, і це справді було так, бо таку розкішну жінку 
важко було не помітити. Повернулись додому на таксі, бо нести 
куплене вже не було ні сили, ні можливості. Маленька ж зразу 
заснула, а Настя почала оглядати свій гардероб. Нові речі їй ду-
же пасували, нарешті вона почала подобатись собі. 
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Коли Анастасія Сергіївна зайшла до аудиторії, почула 
щось подібне: «Нічого собі!», «А це точно вона?», а вже потім в 
аудиторії залунали оплески. Новина про її перевтілення об-
летіла весь університет, до їх кафедри заходили, як до музею 
подивитись, але всі з поважними причинами: кому цукру по-
зичити, а кому листочок стандартний, а в студенток різко інте-
рес до знань проявився, бо плани практичних занять стали по-
пулярнішими, ніж пиріжки в буфеті. Настя йшла додому пізно, 
бо справ назбиралося багацько, на порозі університету її чекав 
чоловік з букетом квітів. Це були перші квіти для неї в його 
руках. Та його слова вразили її більше, ніж цей широкий жест з 
квітами. Чоловік був впевнений, що букет квітів – це квиток до-
дому, а коли Настя сказала, що їй від нього нічого не потрібно, 
то він дуже здивувався, бо вважав, що вона так вирядилась, аби 
тільки його повернути. Він дуже дратувався, бо жінка не брала 
букета, він же не клоун з квітами перед нею стояти. І вона взяла 
ці квіти, щоб викинути до смітника, який був поруч, і тільки 
тоді, коли квіти опинилися в її руках, вона побачила, що то були 
гвоздики. Чоловік оскаженів від її вчинку, як можна було вики-
нути квіти від нього, та ще й улюблені квіти його матері, це по-
чути від нього Настя точно не чекала. Він здатен подарувати 
лише ті квіти, що матері його подобаються. Так, тоді вони точно 
найкращі в світі. Жінка розсміялася і сказала, що завтра ж 
зранку подасть на розлучення, бо саме тоді в неї є вільний час. І 
тут наш татусь згадав про донечку, як же вона буде без батька. 
Дивно, чому ж він не пам’ятав про неї весь цей тиждень, весь пе-
кельний тиждень? Настя зійшла по сходах на тротуар, він же, як 
коршун, злетів за нею, і знову почав сипати образами. Це в нього 
виходило найкраще. Тепер вже жінка нагадувала йому повію, 
так, саме на неї вона перетворюється, бо хто може мати серйозні 
наміри стосовно жінки з дитиною. Покористуються та й поки-
нуть. На його думку, Настя тільки й може, що задом виляти та 
ляси точити на лекціях, а для цього великого розуму не потріб-
но, от він має важливу спеціальність – інженер-електрик, він та-
кож би міг в якомусь науковому інституті сидіти і нічого не ро-
бити, як вона. Та Настя пішла… Вона, наче прозріла, нарешті вона 
почувалася щасливою, красивою, вільною. Якби вона йому про-
бачила, то сама б себе не поважала, образивши раз, він обража-
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тиме її знову і знову, сам же яскраво це продемонстрував на по-
розі університету, на очах у її студентів. Вона вчинила правиль-
но, навіть сумнівів не було. Нічого, доньку й сама виховає. Так, їй 
справді треба було поспішати, щоб забрати Нату з садочка. 

На цьому ж тижні в п’ятницю проводили конференцію, 
Настя обов’язково мала виступити на ній. Вона виглядала не-
перевершено, нарешті в неї була нагода одягти сукню, ту, що 
вибрала для неї доня – кольору «дипломат», як зараз модно 
називають темно-синій, пишний низ та тоненький пояс на 
талії, робили стрункою і без того хорошу фігуру жінки, а за 
словами Нати, її мама виглядала в ній, як Дюймовочка. Після 
всіх виступів учасників фотографували для якоїсь газети. По-
зуючи, Настя відчула на талії чиюсь руку, вона повернула го-
лову. Біля неї стояв високий статний чоловік. Він усміхнувся 
та вибачився, що не зміг втриматись, щоб не доторкнутись до 
такої гарної та ще й розумної жінки, що підтверджує її виступ. 
А краса й розум у жінці поєднуються не так часто, саме про 
таку він мріяв, але не зустрічав. Настя не могла вимовити ні 
слова, як такий красень міг звернути на неї увагу, це було 
щось зовсім нереальне для неї. А ще вона згадала, що часто 
зустрічала його на подібних заходах, про його звичку класти 
праву руку на кафедру під час виступу, щоб в такт відбивати 
нею свої слова, на цій руці завжди була величезна золота обруч-
ка і очі Насті самі почали шукати її на його безіменному 
пальці правої руки, але її там не було. Він все зрозумів і роз-
сміявся. Настя почервоніла, вона такого від себе не чекала, це 
все відбулося якось рефлекторно. Чоловік поспішив повідо-
мити, що жінка не помиляється, він дійсно був одружений, 
але вже вільний близько року. Тоді прийшла черга сміятися 
Насті, бо говорив він це, ніби в чомусь був винний. І тут вона 
згадала, що в божевіллі змін, що відбулися з нею за останні 
два тижні, вона не зняла своєї обручки. Її охопив страх, бо 
через свою неуважність вона може втратити чоловіка мрії, 
вона ж не може йому розказати, що на розлучення подала ще 
в вівторок, а про обручку забула, що на неї стільки всього на-
валилося, а ще більше встигнути треба було: студенти, лекції, 
донечка, недописана книжка, підготовка до конференції. Ду-
маючи це, вона сховала праву руку у волани своєї сукні. Не-
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знайомець сказав, що бачить її вперше на такому заході та й 
прізвище її йому видалось незнайомим, а от на обручку на її 
руці він навіть не звернув уваги, такі вже чоловіки неуважні. 
Настя відчула, як застукало її серце – чи то від зустрічі, чи то 
від хвилювання за ту невчасну нещасну обручку на пальці. 
Настя тільки усміхнулась, бо можна було і так сказати: нова 
Настя брала участь в конференції перший раз. І тут, на щастя, 
підійшов якийсь чоловік до незнайомця, Настя вже хотіла зник-
нути, та він попросив хвилиночку почекати. Обручка жінці 
нестерпно здавлювала палець, і тут вона зробила те, чого від 
себе аж ніяк не чекала: зняла за спиною обручку і викинула, 
та закотилася десь під перший ряд крісел. Дякувати Богу, що 
жінка стояла спиною до вікна і цього ніхто бачив. Нового зна-
йомого звали Андрій Олексійович і від його погляду в Насті 
бігали мурашки по шкірі. Та жінці потрібно було поспішати 
до Нати в садочок, доня перший раз отримала роль у виставі. 
Чоловік сказав: «Може, ви мені номер телефону залишите, 
раптом ви черевичок не згубите, як мені вас тоді шукати?». 
Насті була близька тема казкових персонажів, тому номер про-
диктувала швидко і зникла, як Попелюшка. А суботнього ран-
ку Андрій зателефонував та запросив на побачення. Настя 
відповіла, що буде не сама, але її слова його не злякали. Так 
Ната отримала можливість надягнути нову рожеву сукню і 
туфлі, що цокають. Ще здалеку Настя помітила Андрія та ви-
рішила пояснити доні, що цей чоловік – її друг і вони разом 
підуть на прогулянку. А Ната зрозуміла все по-своєму, запи-
тавши маму про те, чи не хоче вона поміняти тата на цього 
чоловіка, як одяг в їх гардеробі. Настя не знала, що можна 
відповісти донці в такій ситуації, тому вирішила сказати 
правду, а саме те, що, можливо, цей чоловік і захоче стати її 
татом, якщо вони йому дуже сподобаються. Андрій стояв з 
кульками та квітами і щиро усміхнувся, побачивши дівчат. А 
коли ті підійшли, він подарував квіти Насті та взяв Нату на 
руки, віддавши їй кульки, сказав, що дівчинка йому дуже спо-
добалась, бо він давно хотів мати таку донечку. На що дитина 
радо відповіла мамі: «Бачиш, мамо, це і є наш новий тато, ми 
ж йому сподобались! А ти хвилювалася!». Настя знову почер-
воніла, а Андрій розсміявся. 
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Пізно – саме вчасно 

Коли я йшла додому, то проходила повз видав-
ництво, в якому з дитинства мріяла видати власну книжку. 
Так, саме з дитинства вважала, що стану письменницею. І ви 
подумали, що, мабуть, я з шести років писала вірші, як часто 
говориться в біографії про світових класиків літератури, а 
згодом і чудову прозу про котиків та собачок. Ну, добре, і це 
було, але на це ніхто ніколи не звертав належної уваги, та й 
не це стало причиною моєї впевненості у своєму супер-при-
значенні. Ця геніальна думка прийшла до мене, ще коли спала 
в люльці. Правда, з лівої сторони бильце вже зняли, а інше за-
вісили покривалом, то ж вона була схожа більше на ліжечко, 
та вміщалась я в ній прекрасно, а ще на мені була чудова 
зелена піжама з мордою кота на животі, вишитою червоними 
нитками. То ж більше ніяких пояснень, повернемось до ідеї. Я 
не могла заснути, доки руки не будуть вкриті ковдрою. І в 
мою маленьку голівоньку прийшла світла ідея про те, що ці 
руки й мають написати щось дуже важливе, але чому саме 
написати, а не намалювати чи виліпити – про це я навіть не 
задумувалась. І оте страшне, що сиділо за бильцем люльки, 
завішеного покривалом чекало саме на мої руки. З призна-
ченням розібрались, тож повернемось до нашого видавницт-
ва, я побачила на ньому величезне оголошення про те, що 
саме вони оголошують конкурс для молодих авторів і готові 
надрукувати книжку: «Десять кращих оповідань молодих 
дарувань». Я, як навіжена, помчала додому, щоб поскоріше 
відібрати роботу для конкурсу. В голові крутилося: «Може, 
взяти цю? Ні, вона занадто соплива, всі подумають, що я ту-
пенька наївна блондинка (хоч я й шатенка). О, точно цю! Ні, 
це швидше повість, ніж оповідання! А може? Та ні, в ній бага-
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то сарказму! А в оголошенні ще було знизу дописано, щоб 
роботи нікого не ображали та не принижували! Далі… А ця – 
занадто песимістична! А ця – занадто відверта! Ні, в мене 
немає нічого вартого уваги! Що з цього може сподобатись ви-
давцеві? Треба подумати…». 

Вранці до мене прийшла Катька. Ми мали йти на пари, 
але перед тим вирішили зайти до видавництва та занести свої 
писульки. Вона теж писала й дуже хотіла, як і я, щоб її 
майстерність оцінили фахівці. Вона почала підганяти мене. І 
тут я передумала, вирішила роздрукувати інше оповідання 
для конкурсу, бо вибране здалось дуже простеньким. Катька 
взяла перше оповідання та почала його вголос читати, мене 
це розізлило, я вихопила його й кинула на підвіконня. Вона, 
надувши губи, всілася на диван зі словами: «Подумаєш! А ще 
подруга називається». Та на цьому конфлікт був вичерпаний. 
Взявши нові роздруковані листки, ми нарешті вийшли з дому.  

Через кілька місяців Катька залетіла до моєї кімнати, а в 
руках у неї був примірник омріяної книжки, вона ще з порогу 
закричала: «Уяви, мене надрукували, значить я чогось варта, 
в мене є талант». Я почула мене, а не нас. Це було найфіаско-
віше фіаско. Її слова автоматично означали, а тебе ні, ти 
нічого не варта і таланту в тебе немає. Пострибавши по моїй 
кімнаті, вона вибачилась за свою бурхливу реакцію та почала 
втішати мене. Від її слів ставало ще бридкіше на душі, бо коли 
ти невдаха, а тебе ще й жаліють, а не підбадьорюють, то почу-
ваєшся невдахою в квадраті. І ось, нарешті, я залишилася сам 
на сам з цим літературним провалом, з такою довгоочікува-
ною і болючою книжкою. Моя подруга вирішила мені її пода-
рувати, щоб я могла насолодитись її перемогою. Хоч це було й 
жорстоко з її боку, але куди від правди дітись, і я вирішила 
заглянути їй просто в очі. Катьки оповідання було надруко-
ване сьомим, відповідне й місце зайняло. Воно було досить 
змістовним, з досадою визнала я. А потім я чомусь подумала, 
що відчуває автор десятого оповідання. Твоє оповідання де-
сяте, а це означає, що ти гірший за попередніх дев’ятьох, але 
кращий за всіх інших. Ти ледве встиг на потяг, але міг і не 
поїхати. І замість тебе міг би поїхати одинадцятий. А що, як 
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одинадцятим було моє оповідання, чи воно 141? Чому 141, 
може 241? Для чого я розказала Катьці про цей конкурс, мож-
ливо, тоді б я була десятою. Хоча талант або є, або його немає, 
і ніяка Катька тут не допоможе і не завадить. Зрештою, в нас 
завжди так: якщо в неї на екзамені 5, то в мене 4, а якщо в неї – 
4, то в мене точно – 3. Лише декілька разів моя оцінка була 
вищою. Виходить, вона забирає мій успіх, тоді більше вона 
мені не подруга. Все, треба лягати спати! Книжку поклала 
подалі від себе, у верхню шухлядку столу, щоб вранці вона не 
потрапила мені на очі, досить і спогадів про неї. Та заснути в 
мене не виходило, я була надто стурбована, засмучена, обра-
жена, щоб спати. Ну, як таке могло статись? Я з дитинства 
ходжу повз це видавництво, я з люльки думала, що повинна 
писати, а тут таке! Ніякого таланту, ніяких амбіцій! І тут я не 
витримала, вскочивши з ліжка, я дістала ту проклятущу 
книжку, вмостившись позручніше, почала читати. Я мала про-
читати їх всі, лише тоді я спокійно засну (майже, як Петрик з 
мультика). Я мала зрозуміти, чим ці оповідання кращі за моє. 
Та читати я вирішила від десятого до першого оповідання, 
насолоджуючись зростанням майстерності, і, звісно, пропус-
тити сьоме, бо ним я вже насолодилась… І ось нарешті на ме-
не чекала вершина чиєїсь творчості – перше оповідання. Від 
цікавості аж дух перехоплювало. Та прочитавши, перші де-
кілька речень, вони видались мені дуже знайомими. Де я їх 
могла вже зустрічати? Читаю далі… Господи, та це ж моє 
перше оповідання, яке я тоді лишила на вікні. Стоп, а де воно? 
На вікні його вже не було! Як воно могло опинитися в цій 
книжці? Це Катька віднесла, чи, може, мама? Очам своїм пові-
рити не можу. Ой, а автор, чи вказали мене як автора? Але 
імені автора не було, лише знизу приписка: «Автора цього 
оповідання просимо з’явитись до нашої редакції». Моєму зди-
вуванню не було меж. Я, поклавши вже біля себе книжку, шви-
денько вклалася спати, щоб раніше прокинутись і нарешті 
дізнатись правду. Редактор був дуже радий мене бачити та з 
порога запитав, чому я розкидаюся своїми роботами. Я його, 
звісно, не зрозуміла, тоді він розповів, що це оповідання при-
несла до редакції якась літня жіночка, що знайшла його на 
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сусідній клумбі, бо подумала, що його хтось не доніс до них. 
Тоді я все зрозуміла, коли мама приходить з роботи – любить 
провітрювати квартиру, повідкривавши всі вікна, а сама, за-
чинившись на кухні, готує вечерю. Листки залишились на вік-
ні і їх здуло вітром. А ще, ще, ви й уявити собі не можете? Мені 
запропонували видати свою книжку оповідань, як перемож-
цю! Виходить, я сама ж себе перемогла! То ж добре, що мій 
успіх залишився зі мною! Та мій літературний дебют виявив-
ся вдалим збігом обставин! І де ж тепер знайти цю жіночку, 
щоб віддячити їй? 
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З вікна своєї кімнати я побачила, як до мого бать-
ка підійшли правоохоронці, фіранка була відчинена, тому їх 
розмову я почула чітко. Міліціонер, що був значно вищим від 
свого колеги і від того видавався значущішим, запитав батька: 

– Чи знаєте ви Ніжну Алевтина Володимирівну? 
– Так, це моя донька, а що? – здивовано відповів він. 
– Де перебувала ваша донька вчора після двадцять тре-

тьої години? – вже зацікавленіше запитав правоохоронець. 
– Вдома, – зовсім розгублено відповів батько. 
– А підтвердити хто це може? – запитав нижчий право-

охоронець. 
– Я та дружина! – відповів батько. 
– І більше ніхто? – наполягав на своєму правоохоронець. 
– Ніхто, та вона точно була вдома. А що сталося? – голос-

но запитав батько. 
– Вона підозрюється у замаху на вбивство Нагорного Мак-

сима Вікторовича. Знаєте такого? – запитав той. 
– Перший раз чую про нього, – здивовано відповів батько. 
– Камера спостереження в нічному клубі «Північ» зафік-

сувала, як якась дівчина вдарила постраждалого по голові 
пляшкою в результаті сварки, той впав, та впав дуже невдало, 
бо отримав ще тяжчу травму, вдарившись головою об перило 
сходів. Персонал впізнав дівчину, вказавши на вашу доньку. 
До речі, вона регулярно відпочивала в цьому місці. Але, на жаль, 
друзі хлопця її не знають. 

І тут вийшла баба Нюра, піднесла руки догори та заре-
петувала: 

– Нарешті, нарешті, скільки можна вас викликати? За-
мучили ці підлітки під під’їздом бриньканням гітари. Тільки 
чого ви вдень приїхали? 
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Я ще ніколи не була так рада бачити бабу Нюру, бо в 
мене в запасі виявилось 3-5 хвилин. Я швидко переодяглася в 
джинси, майку, поклала в кишеню картку, на якій була сти-
пендія, та дріб’язок грошей, що лишився в гаманці, схопила 
босоніжки та забігла на кухню до мами, швидко переказала 
все, що почула і додала від себе, що мушу тікати, бо якщо 
опинюся під вартою, то вже й залишусь там, ніхто справжньо-
го злочинця шукати не буде, а той Нагорний вже правди не 
розкаже. А ви скажіть, що це не я та хай справжнього винного 
шукають. Мама, слухаючи, механічно відірвала маєчку, покла-
ла в неї порізаний батон, ковбасу і трохи яблук. Я швидко 
вистрибнула у вікно, це був перший раз, коли наш перший 
поверх приніс користь, бо раніше – лише неприємності. Я по-
мчала до зупинки та сіла в перше, що під’їхало – це був тро-
лейбус. От і добре, в ньому лише бабусі та дідусі їздять, зна-
йомі мене точно не побачать, але тут я почула: 

– Аля, привіт! Ти щось недобре виглядаєш. 
Біля мене стояв мій одногрупник Сашко та ще дві дівчи-

ни з нашої групи. Я, якось ненароком, розказала все, бо що 
робити чи куди йти навіть думки не було. Потім вийшла ра-
зом з ними на зупинці. Сашко запропонував мені в нього поки 
що пожити, мовляв, мене там ніхто не здогадається шукати, 
він тільки допоможе дівчатам відвезти книжки до бібліотеки, 
а потім в нього є ще деякі справи, то ж години через три-чо-
тири я можу до нього завітати. Сестра поїхала до табору, тому 
вільна кімната знайдеться. Де він жив – я знала, це був при-
ватний сектор, декілька разів я була в нього з подругою: то 
лекції брала, то книжки якісь.  

Та мені треба було перечекати десь цей час. То ж вирі-
шила, що в людних місцях мені краще не вештатись. Роззир-
нулася навколо і побачила, що опинилась на доволі знайомій 
зупинці. Недалеко від цього місця був будинок, в якому ми ра-
ніше знімали квартиру. Тож ці двори були мені знайомі та 
рідні. Й мене наче хвилею понесло під вікна колись рідної квар-
тири. В ній ми проживали до дев’ятого класу, доки батьки не 
купили житло, так, те, з якого я сьогодні втекла, як якийсь 
злочинець. Господи, що тепер робити? Можливо, краще б я за-
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лишилася ? І тоді б мене вивели в кайданках на очах моїх бать-
ків та баби Нюри, а ще всього будинку… Раптом хтось доторк-
нувся до мого плеча і я підскочила, як ошпарена. Мар’яна ж 
відскочила від мене з переляку: 

– Алько, ти чого тут сидиш, та ще й нервова якась? 
– Мар’яночко, ти не уявляєш, що сталося зі мною! – я їй 

все виклала, як на сповіді, в надії, що отримаю допомогу. Ви-
слухавши мене, вона сіла поруч, обняла мене, сказала, що все 
буде добре. Потім підвелась, вибачилась і пішла на заняття. 
Мене, як льодяною водою облили. Я цього від неї точно не 
чекала. Хоч би запропонувала зайти до квартири чаю випити, 
заспокоїтися. Та часу на розпускання нюнь не було, я виріши-
ла поїхати вже поближче до будинку одногрупника, прогуля-
тись краще в тій частині міста, роздивитись будиночки. Ці 
місця для мене були чужими, тому я брела сама не знаючи 
куди. Та втома давала про себе знати. Хоча це, мабуть, було 
швидше моральне виснаження. Така інформація звалилася на 
мене. Хто той хлопець, й чому саме мене назвав персонал 
«Півночі»? Так, я там раніше зависала, але вже місяці три 
вони мене не бачили. Та, для чого взагалі я втікаю? Знаю, що 
це не я, але як мені довести?  

Я опинилася посеред вузесенького провулочка, він був 
навіть не заасфальтований. Напроти будинку під вишнями 
стояв білий мікроавтобус «Мерседес», двері були відчинені, а 
за кермом сидів хлопчина років семи, біля нього крутилася 
трохи менша дівчина. Коли я порівнялася з машиною, хлоп-
чик закричав: «Ось і перший пасажир, залазь, сідай! Ми вже 
їдемо!». Я усміхнулась і з радістю опинилась в машині. Хотіла 
чогось перехопити з провізії, зібраної мамою. Хлопчик демон-
стративно крутив кермо, а дівчинка ходила по салону та пе-
ревіряла квитки в уявних пасажирів. Але дверцята різко від-
чинив молодий чоловік і почав кричати на дітлахів, ті шви-
денько вискочили на дорогу й порозбігалися. Тут черга дійш-
ла й до мене. Його цікавило, що я тут забула, а ще поспішив 
повідомити, що за все потрібно платити. І він усім своїм тілом 
навалився на мене, я кричала пручалась, та чоловік захотів 
зняти з мене джинси. Раптом прибігла немолода жінка і по-
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чала лупцювати його зі словами: «Ах, ти кобель нещасний, та 
чого тобі для повного щастя не вистачає? Машину тобі купи-
ла! Їдь і гроші заробляй, а ти баб і сюди своїх таскаєш! Якби 
діти не розказали, то ти б далі вивертався від моїх підозр!». Я, 
дивом, вискочила з мікроавтобуса. З переляку винесла зі со-
бою пакет, та він прорвався і його вміст висипався на камін-
ня, що лежало на узбіччі. Я вирішила не чіпати свої запаси. 
Той чоловік почав вириватись від розлюченої жінки і погро-
жував мені. Я чимдуш побігла геть від цієї навіженої парочки, 
а коли зупинилася, вирішила перевірити, чи не загубила 
картку, що була в кишені штанів. Я засунула руку до кишені, а 
коли витягувала – картка впала на дорогу і вітер відкинув її 
подалі від мене. Я почала очима шукати її, але побачила, що 
той навіжений біг до мене, і мені знову довелось втікати… 

Пробігши декілька вуличок, я опинилася на порозі бу-
динку одногрупника. Двері відчинила його мама і сказала, що 
Сашка вдома немає і не знає, коли він повернеться. Відходячи 
від дверей, я почула голос Сашка, а саме :«Пішла? Нащо мені її 
проблеми, я так, з ввічливості, ляпнув, а вона приперлася!». 
Це була остання крапля мого внутрішнього розчарування у 
світові. Я йшла, куди дивились очі. Мені було байдуже, що зі 
мною станеться, бо все погане, що могло статись, сталося, так 
мені здавалось.  

Вже зовсім стемніло, я добрела до якогось гуртожитку, 
під ним стояли лавки та крутилась молодь, мені так хотілося 
присісти і відпочити. Та не вдалося, до мене підбігли якісь дів-
чата та зарепетували: «Ну, нарешті! Ти Анжелкина сестра Лер-
ка? Де ти так довго бовталась! Пішли швиденько, вже всі 
чекають». Від мене відповідей не чекали, тож я мовчки по-
пливла за течією. Жіночка на вахті була напідпитку, тому 
мене провели без проблем. На третьому поверсі була дискоте-
ка, в аудиторії накрили стіл, і я нарешті поїла. А потім почали 
танцювати. Мене запросив якийсь хлопчина, я вже зовсім 
валилась з ніг, ще й випивка добряче підморила мене. Ми з 
ним так чудово розговорились. Та раптом хлопець з пари, що 
танцювала поруч, штовхнув мого кавалера і почав щось наго-
ворювати на мене, типу, що я чужа, мене потрібно вигнати з 
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їхнього свята життя. Юнак скипів і почалась бійка. Їх швидко 
розборонили й мого кавалера вирішили відправити до його 
кімнати. Зі словами «Охолонь!» хлопці покинули кімнату. Та 
він не збирався зупинятись, а єдиний спосіб, в який мені під 
силу його зупинити – поцілувати, що я й зробила… 

Прокинулись ми разом, коли я розплющила очі, то мій 
новий знайомий дивився на мене й усміхався. Потім він по-
глянув на мобільний і вскочив, як ошпарений. Почав одяга-
тися, щось шукати на полиці, знайшовши заліковку і стоячи 
біля відчинених дверей, сказав: 

– Складу залік і повернуся, куплю нам чогось смачнень-
кого, а зараз зроби собі чай, заварка, електрочайник – все на 
столі, якщо пощастить, знайдеш там і печиво. 

– Мене розшукує поліція, може, я піду? Тільки не здавай 
мене, бо я не винна! Я піду краще, – вирішила бути чесною. 

– Алько, та ти мені ще вчора все розповіла, – порадував 
мене хлопець, – нікуди не зникай, я скоро. 

– А звати тебе як? – нарешті здогадалася запитати я. 
– Я тобі Богом даний! – він усміхнувся і зачинив за со-

бою двері. 
– Тобто Богдан, – прошепотіла я і схопилася, щоб знайти 

якийсь зошит нового знайомого, – правда, Богдан. 
Жила я в нього вже два тижні. Богдан складав сесію й 

обіцяв мене забрати з собою додому. Говорив, що проситиме 
друга, щоб той забрав нас на машині пізно ввечері, так менше 
шансів натрапити на ДАІ. Батькам скаже, що я його наречена, 
та й по-всьому! А ще, ви не повірите, він навіть купив мені 
деякі речі, щоб я могла комфортно почуватися, зокрема, і бі-
лизну. Це мене дуже здивувало. Спала я на окремому ліжку, бо 
його товариш по кімнаті вже давно перебрався з своєю дівчи-
ною на квартиру, але кімната залишалася за ним,про це по-
просив його Богдан, щоб не підселили якогось мудака. 

Мене тішило одне, що свої екзамени я склала, бо навча-
лася на першому курсі, і в нашому університеті для першо-
курсників бонус: в декого ще пари, а ми вже відстрілялися. Бо 
за інших обставин мене просто б відрахували. А от засмучу-
вала поведінка Богдана, він не звертав на мене уваги, як на 
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дівчину, а мені так хотілося, щоб мене пригорнули, мені б лег-
ше було переживати ситуацію, що склалася! А ще Богдан був 
чудовим кухарем, так смачно навіть мама моя не готувала! Всю 
інформацію про зовнішній світ я отримувала з невеличкого 
телевізора з чудними антенами, він нагадував мені іноплане-
тянина. Найбільше мені подобалось переглядати місцевий те-
леканал, бо його постійно дивився мій батько. Я часто згаду-
вала про своїх батьків, хвилювалась, як вони пережили останні 
події, а ще відсутність новин від мене. І я вирішила написати 
їм листа, вказавши адресу нашої старої квартири, як мою зво-
ротну, та щоб Богдан вкинув його в поштову скриньку, що на 
магазині біля тієї ж квартири. Та цей план ми вже не вті-
лювали в реальність, бо по місцевому телеканалі я побачила 
своє фото та почула таке: «Батьки просять Ніжну Алевтину 
Володимирівну дати про себе знати, звинувачення висунуті 
проти неї зняті. Всіх, кому відомо про місце перебування дів-
чини, просимо подзвонити за номером телефону………. Вина-
города гарантована». 

Я й зраділа й злякалась одночасно, розповіла про все Бог-
дану, коли той прийшов з магазину. Бо мені чомусь здалось, 
що то міліція влаштувала засідку на мене. Він розсміявся і 
сказав, що це дуже складно, якби мене шукала міліція, то сло-
ва, що супроводжували фото, були б іншими, я ж не серійний 
маніяк якийсь, щоби так мене заманювати. Але мені все ж 
було страшно. І я попросила Богдана, щоб той подзвонив за 
номером, що прозвучав з телевізора, і домовився про зустріч. 
Коли Богдан поговорив з моїм татом, то дізнався, що той На-
горний вийшов з коми і розказав, хто на нього напав. А ще 
Богдан почав цілувати мене. Коли я запитала його прямо, чо-
му він до мене змінив ставлення, тому що дізнався, що я не 
винна? Але я почула відповідь, якої навіть не чекала. Виявля-
ється він не хотів залицятися до мене, бо вважав, що я 
перебуваю в такій ситуації, що просто вимушена відповідати 
взаємністю, а Богданові дуже хотілося б, щоб наші стосунки 
розвивалися в невимушеній ситуації. Я була приголомшена 
його логікою, але дуже задоволена, що отримала такого джен-
тельмена.  
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І ось вже ми були під дверима квартири моїх батьків, не-
діля, ранок, вони мають бути вдома. Дзвінок, чути кроки, 
замок клацнув, двері відчинились – на порозі стояв тато. Я 
обійняла його з криком радості, на шум вийшла мама. Батьки 
довго мене обіймали. А потім я відрекомендувала їм Богдана, 
як свого нареченого, в особистих якостях якого я змогла пе-
реконатися, а ще – встигла закохатися в нього. Він же від-
повів лише те, що я його випередила, бо він перший хотів 
познайомити мене як наречену зі своїми батьками. 
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Нарешті закінчилася практика, перша педагогічна, 
хоч і пасивна, це означає, що на ній ми виконували роль спос-
терігачів, та для декого вона з легкої руки учителів інтернату 
перейшла в активну. З причин, відомих лише їм, вони не ви-
конували своїх обов’язків, та переклали їх на студентів. Отже, 
вражень було море, а поділитися ними вирішили в кімнаті 
нашої старости в гуртожитку, ну, і відсвяткувати. На продук-
ти та напої гроші здали раніше. А Надя-староста вже сама, як 
справжня мама, начистила картоплі та поставила варити вже 
зранку, бо хто жив в гуртожитку, той мене зрозуміє, як сутуж-
но там з електроплитами, а кожен порядний студент має зна-
ти, які саме конфорки працюють, бо, поставивши свій супчик 
на неперевірену конфорку, може лише сподіватися на гото-
вий результат. І за велінням долі з восьми-десяти конфорок 
працюють повноцінно дві, а якщо три, то це щастя для цілого 
поверху. Тож знаючи про потужність студентської кухні, кар-
топля варилася від ранку. Справа залишалася за малим, це 
вже я про салати і бутерброди. Та підрозділ одногрупниць, що 
проживали в гуртожитку, легко справився з поставленим зав-
данням. Наївшись, ми позаймали вільні місця на ліжках та 
почали згадувати про таке ще близьке та вже минуле. Я ж 
переповіла свою історію. Наша підгрупа потрапила до сьомо-
го класу, де були хлопці-футболісти та пара дівчаток. Не знаю, 
як на полі, а от в класі з дисципліною в них було туго. Най-
краще з ними ладила вчитель математики, сама ще студентка 
п’ятого курсу. Та діти нас запевняли, що вони сидять надзви-
чайно тихо, бо немає Станка в школі, а от його й треба бояти-
ся, усі зірвані уроки лише на його рахунку. Так ми помаленьку 
переймали педагогічний досвід. Трьох студенток, серед них 
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була і я, вчителька мови попросила провести урок, бо в неї 
були невідкладні справи. Ми по-чесному розділили обов’язки 
на трьох та по черзі проводили урок. Такий собі триголовий 
змій-учитель, так себе охрестили, це мрія кожного учителя, 
бо коли одна з нас проводить урок – інші слідкують за дис-
ципліною. І тут сталось неочікуване, двері відчинились і на 
порозі стояв хлопчина, на вигляд навіть не учень сьомого 
класу, а десь п’ятого, але з реакції класу ми зрозуміли, що це 
був він, хлопчина зі снів жаху вчителів. Зайшовши, він вирі-
шив вмоститись на першій парті, дарма, що вона була зайня-
та, він зняв рюкзак однокласника та закинув його на останню 
парту, його власник мовчки зібрав речі з парти та пішов вслід 
за своїм майном. А наш гість усівся, як глядач в першому ряді, 
щоб нічого не пропустити. Хлопець запитав у класу, хто ми 
такі та де поділася їх вчителька, почувши пояснення, знову 
перевів увагу на нас. Після вимушеної паузи урок тривав, а 
новенький хлопчина почав коментувати. Я сиділа за вчитель-
ським столом та пильно спостерігала за ним, а потім в мене 
само вирвалось: «Станко Сергій Васильович, що народився 
тоді-то й тоді-то, а проживаєш там-то, матір звати так-то й 
так-то». Його очі стали круглими, він запитав, звідки я все це 
знаю. Я ж відповіла, що знаю про нього набагато більше, ніж 
сказала. Він відчув шок від почутого, а я – від його реакції на 
сказане, бо він сидів мовчки і лише зрідка поглядав на мене. 
Ви, мабуть, теж подумали, звідки я це могла знати? Та цьому є 
логічне пояснення. Ми мали переписати відомості про кожно-
го учня на початку нашого щоденника спостережень за кла-
сом. А коли я переписувала відомості про нашого «героя», то 
чомусь все запам’яталось автоматично, бо надто його слава 
вразила мене. І на щастя, саме ця інформація стала в пригоді. 
Наступного дня, коли моя одногрупниця проводила свою час-
тину уроку, я сиділа за останньою партою та записувала до 
щоденника спостережень структуру уроку, а Сергій сидів попе-
реду. Він старанно записував все, а ще встигав до мене обер-
татись зі своїми питаннями. Після зауважень з мого боку хло-
пець сів поруч поговорити віч-на-віч, щоб нікому не заважати. 
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Мені видалось дуже дивним, бо майже всі хлопці цього 
класу мали батьків, але перебували в інтернаті. Сергійко мені 
пояснив, що в майбутньому вони хочуть стати відомими фут-
болістами, тому свідомо перебувають тут. І навіть один хлоп-
чина з їх класу грав за дитячу збірну в Німеччині. А ще роз-
казав, що він зараз не може нормально тренуватись через проб-
леми зі здоров’ям. Мені стало цікаво, як батьки поставились 
до його рішення. І я почула те, що дитина його віку говорити 
не повинна. Батька він свого не знає, мати вийшла заміж 
вдруге, в них народилася своя дитина і він почувається зай-
вим у цій сім’ї. Хоча вітчим у нього не такий і поганий, бо доз-
воляє кататись йому на своєму мотоциклі МТ. Мені це уявити 
дуже складно. Бо чи він був замалим для такого мотоцикла, чи 
мотоцикл – завеликим для нього, в цьому розібратися складно. 
Та Сергійко мене запевнив, що мотоцикл з коляскою, тому 
жодних проблем виникнути не може, він ще й мене покатав 
би. Наступного дня я страшенно спізнювалась, хто знайомий 
зі мною, той знає про це, куди до мене Білому Кролику з кни-
ги Керролла. Прибігши, я побачила, що наочність вже була 
розвішена моїми коліжаночками, ми трохи прорепетирували, 
бо мали провести відкрий виховний захід, на якому були клас-
ний керівник цього класу та викладач педагогіки. Мені перед 
усім дійством одногрупниця похвалилась тим, що до неї підхо-
див Станко і запитав: «А де ваша третя, блондинка, її що 
сьогодні не буде?». А коли почув, що я просто спізнююсь, то 
задоволений відійшов. Мені видалось образливим, що він 
навіть не запам’ятав, як мене звати, але дуже потішила реак-
ція на мою відсутність. Так я здолала свій перший педагогіч-
ний Еверест. 

І ось комусь прийшла ідея поспівати під телефон, в поле 
зору потрапив гімн гуртожитку – пісня «КІШа» «Кукла кол-
дуна». Чому саме вона стала гімном? Та тому, що починається 
словами «Тёмный, мрачный коридор, я на ципочках, как вор…». 
Ну, хто чув цю пісню, легко пригадає подальші слова і під-
твердить мої. Тож діапазон нашої гулянки вже ніяк не впису-
вався в рамки гуртожитку. І її вирішили перенести на Сту-
дентську гору. За містом були зроблені штучні пагорби. Ще в 
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радянські часи сюди звозили непотрібну землю, от звідки й 
пішли ці штучні насипи. Та серед них є один, верх, якого зче-
саний, на нього й залазять студенти, щоб попросити в Сту-
дентської гори шари на екзаменах. Їхати туди я не збиралась. 
Просто нам було по дорозі до зупинки. Я мала поїхати на вок-
зал та купити квиток додому. На зупинці мені схотілось до 
туалету. І на щастя, він був близько від неї. Я попросила под-
ругу потримати сумку, а сама пішла в туалет. Коли вийшла, то 
побачила її в автобусі, що майже від’їжджав, з моєю сумкою в 
руках. Я побігла за ним, застрибнула у відчинені двері, і вони 
за мною різко зачинилися. Подруга мені пояснила, що зовсім 
забула про сумку, тому й сіла до автобуса. Так мені довелось 
їхати з ними. На гору було легко сходити, а дібравшись на 
верх, ми повлягались на її вершині. Мене пересунули на са-
мий край, то ж я не могла випрямити ноги та обпертися на 
них. Це мене дуже лякало, бо я почувалася некомфортно на-
віть на такій відносній висоті. Спочатку ми трохи поспівали, 
посміялись, попросили шару прийти на екзамен, а потім поча-
ли помаленьку спускатись з гори. Сходили з іншого боку, на-
віть, я б сказала, збігали, інший бік – був значно крутіший, ніж 
підйом. Ще й, не зрозуміло звідки, взявся вітер. Коли я диви-
лась вниз, то все йшло обертом. А ще ноги, коли я їх розправ-
ляла, лежачи на животі, ніяк не могла обпертися. Одногруп-
ник, що лежав поряд, почав підводитись, щоб спуститись. Я 
йому почала пояснювати, що навіть повернутися не можу, бо 
лежу скраю та боюсь скотитися, а перед очима все пливе. Та 
через цей навіжений вітер він мене не чув. Спускаючись, він 
про це й сказав. А він же був моєю останньою надією зійти з цієї 
гори, а тепер я дивилась йому вслід і панічно хапала траву ру-
ками. Я залишилась сама на цій нестерпній висоті і не могла 
поглянути навіть донизу, бо земля крутилась перед очима. І в 
хвилину найсильнішої паніки я прокинулась. Так, це був ли-
ше сон! Фух! 
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Одногрупники 

Дарина: Так, слухаю! 
Оксана: Привіт, рідненька! Така рада тебе чути! Як ти? 
Дарина: Ой, Оксанко! А я як рада чути тебе! Знаєш ти, ко-

ли подзвонити, як вибалакатись хочеться! В нас все ніби на-
лагодилось. Уявляєш, ще й підробіток собі знайшла. Цибулю 
вибирати ходжу до місцевого фермера. Сто гривень за день 
платить. Для села це багато. А то вже й не знала з чого жити. 
Ті гроші, що за відпустку отримала, всі віддала, щоб пробили 
свердловину та вода вдома нормальна була, бо в криниці з 
нітратами, а до сусідів соромно вже ходити, а раптом насос 
згорить, тоді ще й винні будемо, а так своя вода – бери скіль-
ки хочеш. Бо Дімці, сама розумієш, хороша вода потрібна. 

Оксана: А ти досі в школі працюєш? Що грошей не ви-
стачає? 

Дарина: Так, та хіба на ту тисячу проживеш, в мене ж 
тільки дванадцять годин. Отак і сиджу. Правда, є ще мамина 
тисяча, та її вистачає за газ і світло заплатити та їй ліки ку-
пити, а іноді й її замало. Ще ж й на Дімку гроші останні випла-
чують. Ті ж, що отримала зразу після народження, сплатила 
мамин борг за хату. Ти ж пам’ятаєш, я розповідала тобі, коли 
батьки розлучилися, то я в десятий клас ходила. Нас батько 
вигнав, от хату й довелося на виплату брати. Коли вчилася, то 
мама тільки влітку повноцінно могла віддати, а ми жили на 
мою стипендію. Ну, нічого, й гірше жилось! А з цибулі що-
денний заробіток! 

Оксана: Ой, докотилася ти, подруго, вже цибулю вибираєш! 
Дарина: А, що поробиш! Зморююсь, звісно, цілий день 

під сонцем. М’язи на ногах так боліли спочатку, а потім звик-
ла до такої роботи. 
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Оксана: Ну, і чого ти добилася? А так би хоч аліменти 
отримувала. А може ще б батько в дитини був? Розкажи Де-
нису про дитину. Він же батько й має право знати. 

Дарина: Він сам все вирішив. Ми ж навіть заяву до Рагсу 
подали. Жили вже разом. Та, бачте, потім виявилось, що він 
не знає, чого хоче. Не знає, яка жінка має бути біля нього. 
Подумати захотілось. Та й додумався до іншої. А з Лєнкою 
йому й думати не треба було.  

Оксана: Та від Лєнки я такого не чекала. Ми ж подруга-
ми були. Ти все їй розказувала. А після всього, що сталось, во-
на мені заявила: «Та хіба я винна, що Дашка протупила, він 
сам на мене запав. А я що дурна відмовлятись від такого. Квар-
тира, машина. Не я, так інша його заграбастала. А Дашка вдяч-
на має бути, що під наглядом він буде, в надійних руках». 

Дарина: Ксюнь, я не хочу про них говорити. Як згадаю, 
що всі разом вчились, дружили, ділились таємницями, а потім 
така підлість. 

Оксана: Причому тут це. Дитині батько потрібен. Може б 
Денис приїжджав до дитини. Та й взагалі, ти мала все розка-
зати зразу, тільки завагітніла. Раптом ти з ним би лишилась. 
Совість би прокинулась. 

Дарина: Ага, повернути його дитиною, а потім думати, 
коли буде той наступний раз, коли він мене зрадить? 

Оксана: Може, й твоя правда. Та лишати їх можливості 
спілкування. В тебе ж хлопчик, а йому батько потрібен. Чи ти 
когось іншого на увазі маєш? 

Дарина: Швидше мене на увазі мали. 
Оксана: А це ти про що? Розказуй, подруго, скоріше! 
Дарина: Та приходив до мене Антошка, однокласник, моє 

перше кохання. Й пропонував зійтися.  
Оксана: А ти що, Дашунь? Відчуваю, що не погодилась. 
Дарина: Добре ти мене знаєш. Кохання давно минуло. На-

що псувати спогади. Це в шістнадцять років чудово на мото-
циклі поганяти, під зорями посидіти. Доводив логічність своєї 
пропозиції аргументами, з якими не посперечаєшся: стабіль-
ним заробітком електрика, нашою самотністю, типу я трохи 
пострибала, дитину нагуляла, тож мені вже немає чого шука-
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ти, а він для мене – найкраща партія, в нас обох матері хво-
ріють, тож підтримка не завадить. Він говорить, а я сиджу і 
думаю, у що виллється наше спільне проживання. Їсти маю 
готувати вдвічі більше, не лише для нього, а й для його мами, 
одяг йому попери та ще й в ліжку догоди, не кажучи про інші 
сторони своєї супервигоди. Й на Дімусика часу не буде. Та в та-
кому темпі й здохнути можна. 

Оксана: Твоїй практичності можна лише позаздрити. Так, 
без кохання це швидше схоже на рабство. 

Дарина: Нічого, я краще сама помаленьку якось житиму, 
а там видно буде. Ти знаєш, іноді за Денисом так сумую, від-
чуваю, що й досі люблю його, але знаю, що його вчинок ні-
коли пробачити не зможу. Прокинусь вранці, а на душі так 
важко, обдумую все та змушую себе підводитись з ліжка. 

Оксана: Я тебе розумію, Дашенятко! Ти скільки всього 
пережила. Воно з часом трохи забудеться, почуття охолонуть. 

Дарина: І я на це сподіваюсь, дуже! 
Оксана: Ой, Дашунь, мама з роботи прийшла, піду з сум-

ками допоможу, продукти до холодильника викладу. А ти те-
лефонуй, не забувай мене! А краще – до зустрічі! 

Дарина: Краще до зустрічі! Щасливо! 
 
Олена: Привіт, Ксюнь! Справи як в тебе? 
Оксана: Привіт! Та по-старому все. Дім, робота, робота, 

дім, в особистому житті є пару варіантів, але в душі розумію, 
що це без варіантів швидше! А в тебе як, як Денис? 

Олена: Та нормаль у нас все. Тільки дещо сталось. Я те-
пер по-іншому на все дивитись почала. 

Оксана: Та розказуй вже. Бо цікавість мучить. 
Олена: Їздили ми на минулих вихідних в гості на дачу до 

однокласника Дениса Ігоря. А в нього двоповерховий буди-
нок виявився, великий джип та й гроші точно є зайві. Правда, 
все це – заслуга лише його татуся, але яка різниця. Так от. По-
селив він нас на другому поверсі, а кімната величезна, як Де-
ниса квартира. Полички з книгами на всю стіну, як власна біб-
ліотека, якісь статуетки, сувеніри з країн, які відвідував. Фото 
їх родини, в нього ще молодша сестра є. Своїй дівасі купив се-
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режки з брюліками на річницю знайомства. А вона їх якось 
там знайшла, так він взяв мого Дениса й вирішив поїхати ще 
й каблучку купити, бо як же вона без сюрпризу. Діваху ту Альо-
ною звуть, до речі, дуже приємна. Видно, що з інтелігентної 
родини, собі ціну знає. І з себе навіть дуже нічого, гарна. Вона 
якраз записалась в салон, а Ігор мав її відвезти, ну, поки вона 
там приводила себе до ладу, він по своїх справах мотнувся. За 
каблучкою, зрозуміло. Альона ще й мене з собою взяти хотіла, 
та я, пославшись на погане самопочуття, відмовила. Ага, в мо-
го Дениса грошей вистачить, щоб на одному пальці мені ма-
нікюр зробить, і то на мізинці. Ти мене хоч слухаєш? 

Оксана: Та слухаю! Розказуй далі, цікаво ж! 
Олена: Вони поїхали, а я стою біля вікна. Мені так не по 

собі стало. Як люди так живуть. А тут міні-двушка і татова вось-
мака, й життя від заробітної плати до неї ж рідненької. Я себе 
такою біднячкою відчула. Соромно перед ними.  

Оксана: Чого ти? Нормально ви живете! 
Олена: Існуємо на фоні друзів Дениса. Все так набридло. 

Хочеться в житті щось змінити. 
Оксана: Розумію, й мені часто цього хочеться. Макси-

мум, що можу зробити, – купити собі нову річ. 
Олена: Мене вже одяг не тішить, хочеться кудись в Єв-

ропу злітати. Наприклад, в Париж. Та з Денисом, мабуть, не ви-
берусь ніколи. Хіба що влітку до Одеси. 

Оксана: Вибач! Мама з роботи прийшла, піду з сумками 
допоможу, продукти до холодильника викладу. А ти телефонуй! 

Олена: Постараюсь! Й ти мені дзвони! 
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