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Кружальце зчепленого дроту 

 

─ Знову Дмитро, Анницин син, поніс їй хліба та молока. Кажуть — 

дурний, а людяність і любов у нього дитинна, — тріщала Олена. 
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─ В матір, покритку, вдався щодо любові, −  випалила сусідка навпроти, 

пораючись у квітнику. — Дивно: від любові – і немудра дитина. За що то 

таке? 

─ Все у волі Божій, все у Його… А може, перебрали щастя на рід…  Хто 

зна? Не нам розгадувати промисел Божий, − нам  би своє розгрібати... 

─ А як любила вона його, малого, немічного і немудрого... І за що можна 

так любити несвідомий розум?.. 

─ Свідомим сама ти тішишся, собі на втіху, а вона — себе та дитину... 

Того й такий.  

 

        ─ Каже – любить француженку. 

─ То нехай собі каже та любить. Вмій приймати чуже як своє — то й 

сама щасливою будеш... 

─ Та де там того щастя надибаєш? Пияцюра проклятущий всю крівцю 

випив... 

─ Не гріши. Сама ж його вибрала. Треба було Стефці залишити... 

... 

     Дмитро зачинив уже похилену хвіртку на кружальце зчепленого 

дроту, ледь не підтюпцем добіг до ґанку, на якому грілися три коти, відчинив 

незамкнені двері й опинився в кімнаті, на якій лежала з втупленими у стелю 

великими карими очима ще не стара жінка. Він налив їй молока, окраєць 

хліба подав. Та довго мружно лежала, потім якийсь рефлекс пружиною 

взявся у ній − стрепенулися повіки, облизала жінка пошерхлі губи і 

простягнула руку... Дмитро радів. 

 

Не боса 

     Він стрівся їй на вулиці Парижа — світло-русий юнак з прекрасними 

голубими очима й чорними бровами — та й полонив цілком і зненацька. 

Посміхнувся, вловивши дівочий погляд, привітався. Посмішка була ще 
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краща, ніж він – і вона сп’яніла, зупинилась, як вкопана, ноги  підкосилися — 

і хлопець підхопив її, перечепивши падіння дужою рукою. 

─ Обережно, панно, − сміявся, і губи стримано здригалися. 

─ Vous vous moquez de moi, Насміхаєтесь*, − ледь не ображено. 

─ Посміхаюся щиро, − сказав з акцентом. 

Вона була вишукана панна, француженка, а він – вродливий юнак 

невеликого, видно, статку, українець, студент медичної академії, що  

тримався гідно і незалежно.  

Буває, не треба  слів:  знайшлося, вчинилося, прошило обох... 

      Франсуазу чекало вирахуване родиною щастя: поважний, заможний 

молодий фінансист з батькового оточення. Вони зустрічалися, було все 

красиво, проте і порожньо між ними було... 

       Юрка чекала дівчина в селі, весела, кров з молоком, Василина. 

Коломийки переливками складала та й співала найкраще, а сміялася – гори 

дзвеніли. Цілувалися в соснах не раз, чоловіче єство бурунилося... Проте 

беріг її тремко. Вивчиться, стане лікарем − заміж візьме, — думав.     

   А це… Обпалила спрага. Зупинила в дорозі ─ і залишилася поруч. А 

ще цей Париж. Це він, ненаситний красою і любовіями, сміявся над ними, 

разом з ними, прошпилюючи  і пришпилюючи долі їхні. Це  ─  він! 

Ходили вулицями, блукали Єлисейськими полями, сиділи на березі 

Сени, ледь не загубилися в Луврі, сперечались про Молен Руж. В них 

вміщалось так багато Парижа, що вони враз розчинилися у ньому і 

незчулися...  Вростали одне в одного, і здригався обід чи полудень, вечір чи 

ніч від нестримного розрішення тих почуттів...  

─ Si  le  paradis  existe  il  est  comme toi...  Якщо є рай,  то він — як ти...*  –  

казала вона. 

─ Так, він з тобою… 

Думки про Франсуазу заважали слухати лекції, зосереджуватися на 

практичних заняттях. Анатомія людини була в цей час муляжною наукою, 
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яка не знала чогось дуже важливого й ставала іноді нецікавою, проте  

працювала на його майбутнє і повертала на землю… 

.   .   .         

─ Ти з ним загубиш наш банк!  Не забувай,  що ти донька банкіра!  –  

обурювався батько. 

─ Я... хочу бути просто вашою донькою. Дозвольте мені бути  

щасливою… 

На зустрічі з Франсуазою Юрко довго мовчав, хмурив брови, лише 

згодом мовив: 

— У мене біда вдома. Мої батьки не багачі, але заможні господарі. 

Наразі згоріли стайня і стодола, корови та свині попеклися —  дорізали. 

Треба грошей бодай на відбудову і на худобу.  Не маю як довчитися.  Поїду.  

Та й не пара я… 

Вона на якусь мить задумалась, а потім рішуче мовила: 

─  Це вже наша біда. У всьому є вихід. Щось та придумаємо. 

─ Не тобі мої біди залатувати. 

─ Нині –  мені.  Згодом –  ти будеш.  Таке життя.  Це –  якийсь його шмат.  

Тобі треба довчитися. 

    Кожен говорив про своє, і все оте ставало вже їхнім випробуванням. 

─ Тебе маю і злидні. 

─ Поговорю з батьком. 

... 

 

─ Це були гроші на мої витрати! Ви ж дали їх мені «на себе». Я нічого 

не вкрала! 

─ Проте – не на його! Ти не сказала, що візьмеш, отже,  рівно як вкрала. 

Для нас честь, у кожній копійці, — понад усе. Я не хочу бачити його тут! – 

гнівався батько. 

— Тоді я піду до нього. 
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 Знайшли помешкання найдешевше. Господиня дуже гарно плела 

гачком, казала, що дівчина завжди щось має вміти справно робити. 

Франсуаза один день здалеку спостерігала за тією роботою, другий – вже 

ближче, а далі взялася теж. Це була маленька ажурна, легка, бо з тонких 

ниток, серветочка під малу вазу, а далі… дитячі черевички. Сплела. Показала 

Юркові — він довго м’яв у руках і посміхнувся у вуса.  

         — Збережи для першого… нашого…  

         — Добре, постараюся. 

         З ним вона пізнавала інший світ, убогий, та мовчала. 

         — Завершу науку — поїдемо в Україну, до батьків за благословенням, 

— казав Юрко. 

─ En visite, В гості*, — поспішно вклинила. 

… 

 В хаті сусідки поруч завжди пахло цибулевим супом, і Франсуаза, 

проходячи повз цю убогу родину, дивувалася, як вони так живуть, мати з 

донькою, певно, теж тим супом пахнуть. Проте на цей раз не відчувала того 

запаху і здивувалася. Двері були відчинені — і вона зайшла у дім, їй просто 

захотілося привітатися. Та війнув запах воску... Назустріч видибала стара 

господиня, кивнула головою. Набрякла від старості чи то сліз, вона ступала, 

шаркаючи ногами, повільно. Франсуаза увійшла – і заклякла від 

несподіванки. На столі лежала маленька померла дитинка, біла-біла, у білій 

завеликій сукні, що сягала їй аж до п’ят, і... босенька. Вмить, вирвавшись із 

мороку цієї оселі, вона повернулася до своєї, схопила дитячі виплетені 

черевички й принесла до хатинки поряд. 

 Молода мати зраділа. Натягнула на сині ноженята. Відвела очі: 

─ Не боса… 

Той — інший — простір бачення розказував їй про щось дуже важливе: 

роздавалися у ній почуття на усе те чуже… 

Коли любиш — то відчуваєш дужче. 
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Заплакані шибки 
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Вона майже не пам’ятала дороги. Просто бачила Юрка – і з ним їй було 

затишно всюди. Так буде завжди. З коханим – хоч на край світу. Спинила 

думку: а навіщо «край…»? Глянула за вікно. На неї дивилися інші хатки, з 

якоюсь чужою душею. Але це була земля, яка зростила його. І вона йшла по 

ній — з ним і до нього. Розлого довкіл був нанизаний, мов намистечком, 

біленькими хатинами. Їй здалося, що оселі тут якісь задумані, погляди їх 

ображені, ледь не повні сліз. А чи то в неї набігали сльози: адже був простір, 

якого вона не знала. Зійшла з брички – і закрутилася голова, бо стало на мить 

лячно. Чужина. Проте з ним – так грішно казати. Було, вмить хотілося 

повернутися, бо здалось, що ніколи не побачить свого Парижа, не відчує його 

душі, його мелодії. Чиїсь вікна ховали від неї якісь таємниці. Не втрималася 

–  і заплакала Франсуаза,  як дитина.  Але то був порив –  не більше.  Вмить 

опанувала себе – і вже посміхалася. 

─ Стомилися з дороги – заходьте, гостоньки дорогі, ґазди молоді, — 

провадила мати.  

Вона рвійно обняла сина, схлипуючи, а потім подивилася на молоду 

невістку й додала: 

 — А на неї хіба що дивитися тільки. Вбрана, як лялечка, — бережно 

обійняла. 

─ Я, мамо, вже лікар, — показував документи. І тішилися всі, бо знали, 

що кожного частка в тому набутку є. 

Франсуазі не сиділося. Їй хотілося йти кудись, бродити вулицями з 

Юрком, але вулиця була одна, а все інше — провулки та хутори по кілька хат 

на горбах. 

─ Підемо погуляти, — мовила Франсуаза. 

 Переодяглася, стала ще вишуканішою, під пахву вклала сумочку – і 

вони почимчикували селом. Малі діти бігли від хати до хати, сповіщаючи, 

що Юрко приїхав з француженкою і вони будуть брати тутечка шлюб. 

Була гарна погода. Світило сонечко, чувся лемент дітей — «сільського 

радіо». Всі такі відверто веселі, усміхнені, віталися, задивлялися на них. І 
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Франсуазі здалося, що потрапила вона в давню казку, в якій не було високих 

замків, а лише оті добрі ґазди, що вклонялися їхньому щастю. Невже вони усі 

дійсно так щиро раділи? Адже в Парижі кожен мав своє насамперед… 

 

Та от малеча принишкла за парканами, за хвіртками сусіди вмовкли. 

Вийшла Василина на дорогу, гарна, усміхнулася й коломийку заспівала: 

 
Який любко в мене файний, уже повернувся, 

Коло мої хати тільки в поклін не зігнувся. 

 

В неї шати – не зрівняти. Бач, як придивився. 

Щось забув чи щось наплутав. Зрадою зложився. 

 

Сльозина викотилася, хоч її ніхто не просив. Дівчина усміхалася гордо, 

гідно. 

— Що ж, знайом, Юрасику, легінику ти мій.  

Франсуаза зрозуміла усе. Подала руку: 

— Quand je suis tombée amoureuse de lui − tu étais loin de son cœur. Je ne 

t’ai pas vue, là.  Коли я його полюбила – ти була далеко від його душі. Я 

тебе там не бачила*  

— Вибач, — не  переклав він. 

 Від себе ще раз мовив: «Вибач…» 

Василина взялася у боки й заспівала:  
      А що буде, що не буде – не нам віщувати, 

      Кому в щасті всміхатися, кому пропадати… 

Її обірвав оклик Григорія, який миттю прибіг з краю села. 

─ Василиночко, я в неділю сватів зашлю, — вигукнув зопалу. 

─ Засилай. 

Іноді знати мови не треба, аби  вчути, що чиєсь щастя, випадково чи ні, 

стало для когось болем. Франсуаза випросталась, озирнулась на хату 
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Василини й побачила, що оселя за отими шибками була повна сліз. Чи то 

скло тут якесь інше?.. 
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Плоти 

 
Розруха. Вона почалася тут ще до тієї, Великої Вітчизняної… Важко... 

Роздерла все на шматини й розвісила на плотах їхньої вулиці. Чи то верети, 

покривала, подушки… чи прапори. 

 

… 

         Мріяли про приїзд  батьків Франсуази на весілля, але  «залізна завіса» 

кордонів пролягла між ними, тож Франсуазі довелося робити вибір: 

повертатися на Батьківщину чи залишитися в Україні з Юрком. 

          Не могла вона жити без коханого… Очима спочивала, коли бачила 

Юрка. Очима, не серцем. Неспокійне воно стало… 

          Багато дівчина не розуміла тут, зокрема часу цього. 

 

       — Розпишемося завтра. Не восени. Хтозна, чия стане осінь… Завтра, 

чуєш? Вночі отець Михайло шлюб дасть. Треба, щоб твої документи були 

вже наші, щоб не залишалася ти чужою в хаті, а господинею. Час смутний. 

 Вона не перечила. Дивилася перед себе в темряву карими очима – і ті 

очі в тому мороку розчинялися. Він – і тільки він – зачіпочка на світі сущому, 

на цій вселенській Землі та на землі його батьківщини. 

 Так і зробили. Пішли й розписалися. З червоною владою почалися на 

західних землях ці розписи. Вночі планували узяти шлюб. 

 Дружкою була сестра Юрка – Мирося і дружбою був Петро, з яким ще 

малими корів пасли. Наварила мати вареників миску — то була в час отсей 

розкіш велика – тож відобідали, вітали, святкували. 

          — Будьте щасливі, дітоньки. У мирний час можна щастя не вберегти, 

якщо мати гарячу голову, а я вам бажаю в розруху на долю щастя. Так також 

буває. Є межи вами любов, а вона – всесильна, всеможуча, і довкола тоді все 

– такий дріб’язок, такі дрібниці! Туліть до себе те благословення Боже: мати 
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високе чуття від Бога, а від мене моє материнське благословення  най буде на 

долю вашу, як печать. 

 Наречені сиділи й раділи стримано – серцями. Його рука огортала 

бережно її руку. Посміхалися. Наче  смутку  не було. 

       — А невісточці треба до нашої роботи привчатися. 

       — Мамо, облиште. Робить, що вміє. 

       — А вміє зупу* варити та плести. Решта – потребує навчання. 

        — Добре, буду, — Франсуаза не все розуміла словами, але в якихось 

інтонаціях серця маминого вчувала незадоволення, і тоді приходило якесь 

позамовне всерозуміння… 

.    .    . 

         Минали роки. Важкі дуже. Франсуаза «ходила порожня» — так 

говорили про неї в селі. А Василина теж не сповнювалася в материнстві: вже 

не вперше мертвих діток народжувала. Отак якось складалася доля цих двох 

жінок. 

 

         Проте Юрко потрібен був завжди людям. Іноді хмурив чоло — та йшов 

далі робити свою роботу. Бо так було треба… 

         А вдома чекала Франсуаза.. Вона завжди прагла його і бути близько-

близько…  

        — Я люблю доторк до тебе. Доторк до тебе. Він дає мені захист і спокій, 

—  змовкла.  –  Лише з тобою,  любий.  Лише з тобою маю те,  чого б не мала 

ніколи.   

       — Аби тільки не вкрала той дотик війна, –  Юрко весь зм'як і зіщулився. 

       — Я цільна і сильна, коли ти в мені. Думкою. Любов'ю. Тілом. Доторк  

сповнює мене і не відпускає одною. Вчуваю тебе безконечно… 

       — Ця війна – тільки початок, люба.  Боюся за тебе. 

       — Я щаслива в обіймах. Тоді  світ весь дитинно мене  заколихує… Я не 

бачу за нас щасливіших… аж дивно. 

       — Кохання – то є надовго. 
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       — Кохання... Воно або є, або ж його немає. 

       — Гадаю собі. Може, треба змаліти мені в любові – вона заважає мені 

спати, — сміється, тулиться, обіймає, цілує. 

       — Нехай береже тебе Бог. Ти ж тут потрібен  – тебе не заберуть. 

       — Не знаю, рідна, не знаю. 

       —  Тоді я піду з тобою на фронт,  чи в ліс,  чи в тюрму –  байдуже.  Хіба 

сніги зможуть змести мою до тебе любов, засліпити бачення твоїх синіх очей 

та пшеничного волосся? Так, вони, голубі, синіють, коли ти дивишся на мене. 

       — Ти в коханні прекрасна і віддана. 

 Донька багатих батьків, яка не переймалася хатніми клопотами, 

Франсуаза ніяк не могла навчитися готувати так, як це робили тут, і 

обурювалася, що треба так багато варити і працювати, не знаючи, що скаже 

завтрашній день. Багато дечого тепер  переставало мати сенс. Все сплуталося 

в клубок, який стояв у її горлі, іноді перелазив й заповнював всю її голову, а 

іноді від безпорадності падав під ноги … 

        — Час такий,  — говорила мати Юркова. 

       — Час такий, — повторювала Франсуаза і знала, що саме це і є той 

клубок… 

 …Мирославу арештували ще поки стемніло. Була вчителькою, мала 

хлопця в опорі. Тільки з нею Франсуаза була найближча. Говорили, як тільки 

могли розуміти одна одну. В Миросі, вчительки початкових класів, теж такої 

красуні світловолосої, як і Юрко, був хлопець, якого любила дуже. Хотіли 

побратися, як час трішки стихне. Показувала його фото Франсуазі. Любили... 

обидві. 

.   .   . 

 А вчора: прибігла, було, сусідка Анниця до Мирки, підтримуючи свій 

важкий живіт, бліда, розпатлана. 

       — Наших привезли, побитих, постріляних, під сільрадою скинули. 

Казали, хто кого впізнає, най беруть хоронити. Іваниха впізнала – вже її в 
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Сибір ладують як маму розстріляного. Все село скликають на впізнання. Ой, 

бідонька! – і все живіт свій гладить, болів, певно. 

       —  Не йдіть,  дівчата,  не йдіть туди,  —  просила мати.  –  А як йдете,  то 

мовчіть тихесенько. 

       — Не зможу я, — шепотіла Анниця. 

       — Зможеш. Маєш живіт. Носи його. Вродиш сина – вирости його. Оте ти 

мусиш як жінка, а Стефка уже не вернеш. 

  Пішла Мирка з Анничкою, а та ледь не урвалася до свого. 

Стримувалася, аж до синців на руках і животі… А Мирка, побачивши свого, 

сполотніла – і почала втрачати твердість землі… Весь світ плив кругами... 

кругами… Повернулися обидві з обличчями закам'янілими та й до хат своїх 

розбрелися. А біль тріскав у голові, гупав ревом по закутках тіла… 

 Староста – наш був. Споїв вояків і дав голос селом: розібрати трупи й 

похоронити, де зможуть. То все ніби було акурат*, проте нині заарештували 

Мирку. В її любка ще вранці в кишені знайшли її листи, звичайні листи 

закоханих… Але  розцінили інакше: «зв’язкова»… І по етапу пішла, взявши 

своїх двадцять літ і наругу „стражів порядку”. 

 Франсуаза відчувала щось недобре. І те недобре було всюди: в кожній 

кімнаті, на ґанку, в саду, на подвір'ї. Застилало світ їй – і голова йшла 

обертом. Мати бачила своє: 

— У тяжі ти, певно, Фрузю. 

 Молода жінка не перечила, вона ж не Фрузя, а Франсуаза… Приймала 

все, що було, і, знала, мало бути. 

       — Так, — кивнула. 

       — А Юрко знає? 

       — Ні, хай приїде.   

       Благала Бога: хай би Юрко ще протримався як дуже потрібний лікар на 

цілий район, щоб не забрали. 

 А не приїхав ні в той день, ні в інший. 

       — Такий час, — говорила мама. 
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       — Такий час, — вторила Франсуаза і ледь втримувалася на ногах. 

 Вночі її розбудив крик. Чувся із сусідньої хати Аннициної. Почалися в 

жінки пологи. Прибігли за Юрком, але його не було, і чомусь побігла замість 

нього до Анниці Франсуаза. Вона бачила, як це робив чоловік, вона знала 

дещо… Словом, трішки більше, ніж ті, що були в хаті… 

 Мучилася Анна довго, ніяк не могла розродитися. Закликали бабу 

Христю, повитуху з сусіднього села. Вона і врятувала дитинку. Дуже 

схвилювалася Франсуаза, забула про своє. Іноді чуже переважає… Закровило 

у неї, спливати дитя почало. Лежить і блідне, худне, наче хтось соки з неї 

висотує. Юрка свого чекає — як порятунок. Хотіла втішити довгожданим… 

Він має знати, що дитинка є… І відчувати, що вона мати дитяти його… 

Коли приїхав любий – пізно було…  Втратила дитя і ще щось дуже 

важливе… Надія на те, що матимуть дітей, була втрачена…  
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                                        Серце з іншого боку 

 

 Молодій жінці ця країна ставала осоружною. Лягало те горе її та й 

людське — на груди, на очі, на вуха і голову. Голова боліла найбільше. 

Видужувала повільно. Лежала – і не бачила просвітку, окрім Юрка. Зв'язок з 

рідними втратила остаточно. Вперше відчувала таку тугу за домом. Одна. 

 Мати Юрка берегла невістку після хвороби. Не кликала щось робити: 

отак підійде, погладить – та  йде до праці. 

        — Сьогодні їй, а завтра мені зле буде. Мусимо допомагати один одному, 

бо рідні, — говорила сусідці. 

 А від Миросі був лише один лист. У матері губи стискалися з болю і 

десь у роті сховалися, залишивши на стиску лише контур. Отак і жила тепер 

жінка зі стиснутими губами. Мовчки. І мовчки  жила так не тільки вона. 

          Батько терпенно хворів, і тільки вночі, як спав, стогнала його душа. 

 Юрко раз на тиждень приїжджав, і тоді молода жінка дужчала, 

оживала… 

 Стала на ноги. Мамі почала допомагати. Найбільше любила прати і 

прибирати в хаті. Їсти варити вчилася. І світ її замкнувся цією хатою, де була 

мати, яку тепер так називала і яка тут була її найпершою людиною в житті. 

Найвищою – він, а найпершою чомусь вона. Певне, тому, що материнство – 

найперше у всьому. 

 Юрко зміг заїхати лише на північеньки. Зустрілися, обійнялися. Тільки 

нагодувала, постелили ліжко — сильний стук у вікно стріпонув усіх 

чотирьох. 

        — Доктора! Швидко! 

 Юрко зірвався й вийшов у темряву, не знаючи куди і до кого. 

        — Аби до гідних людей! Боже, порятуй мого сина! – зітхнула мати і 

впала на коліна перед образами. 
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 У Франсуази ноги підкосилися, вона впала на коліна поруч з матір'ю. 

Молилися довго, кожен по-своєму, але, звісно, за одне і те ж: за щасливу ніч, 

щоб повернувся тілечки… 

 …А Юрка покликали не з лісу і не хлопці з зірками. Його покликав 

брат Василини, Данило. Василина народжувала. Вже третю добу мучилась. 

 Було неправильне положення дитяти. Добре, що пологи не були 

стрімкими, давали перепочити перейми, наче Юрка чекали. 

        — Ти воріженько мій, і ти це знаєш, любку, — стогнала Василина, 

божеволіючи від болю. 

        — Тихенько, хороша, тихенько… 

        — Воно мало бути твоїм! – Василина лементувала, не тямлячи себе. 

        — Трішечки потерпи, ще трішечки… 

        — Воріг мій, воріг! – волала Василина. – Все в тебе вже вдалося.  

        — Тужся! Тужся! 

        — Ти мій біль. Його, такого, могло і не бути… 

        — Все було добре. 

 Далі Юрко мовчав. Він тремтів усім тілом, воно саме тепер вирвалося з 

полону спокою і щастя з Франсуазою… Завжди була та червоточина, гризло 

сумління: винен перед нею, Василиною. Було, в час шлюбу, коли священик 

спитав, чи не обіцявся іншій, зостановився. Не зміг й слова вимовити. Проте 

дружба Петро допоміг: 

        — Кому обіцявся – весілля відгуляла… 

        — Так… Відгуляла… — згадав.  

        А Франсуаза нічого не розуміла. 

 Ото й усе обійшлося. 

 …Усе мовби так і має бути, але іноді щось, бувало, пекло… Якась 

незрима вина за любов, що була до цієї любові. Питав себе: чи просто замале 

було кохання, аби втриматися довго, чи ще щось, чого пояснити ніяк не міг. 

 Василина була вся набрякла від натуги болю, мокра від поту і сліз. 

Вона вже не лементувала, а стогнала, бурчала щось, а згодом змовкла…  
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         «Померла!» — лементувала мати. Але щось стрепенулося на її обличчі. 

Вибиралася з неї до нової муки нова потуга. Юрко шукав мить, аби 

розвернути дитя в животі і не затиснути до смерті. Не вдавалося. Якщо так 

залишиться, то і дитя не вродиться, і Василина помре. 

 І ось мить – диво Боже! Розвернув руками в животі Василининім – і в 

потугу вродилося дівчатко, а Василина затихла на хвилю… 

 Масаж серця, штучне дихання  «рот в рот»… Це був його подих! Знову. 

        — Живи, Василинко! Маєш доню! 

 Повіки здригнулися у молодої мами, руки хотіла підняти – не змогла – 

впали. Але губи розтяглися в посмішці. 

        — Твоя, Юрку! Он як вона твоєю стала. 

        — Стала… — пробурмотів він і заметушився. – А далі все самі знаєте, 

— мовив до домашніх, вклонився і вийшов із хати. 

 Мати Василини щось склала у вузлик, протягнула Юркові. 

        — Ні, ні, що ви…  

 Ніхто не впрошував. Все і так було зрозуміло. Пішла мати до доні й 

онуки. 

 А Юрка щеміло, боліло серце. Воно знову розгулялося. Про його ваду 

мало хто знав удома, лише Франсуаза. Бо вночі, як охоплював її в обійми, то 

тільки з правого боку, на праве плече клала вона йому голову, тулилася до 

правої щоки і називала це правим своїм щастям. 

 …Спозаранку Юрка мали забрати. Залишилося десь години зо дві. 

Вступив до хати. Не спали. Франсуаза кинулася в обійми. Мати сіла на ліжко, 

потім схилилася на подушку, заридала і вмить заснула. 

 А в Юрка у вухах вторилися, вже вкотре, слова Василини… Щось йому 

груди здіймало, щось бунтувало – і не давало спокою в обіймах дружини. Він 

цілував її, а перед очима була та… Ні, він не любить Василину, він вже давно 

не любить, але щось заважало йому облюбовувати Франсуазу сьогодні. Щось 

заважало. Душило в грудях. Франсуаза хотіла покласти голову йому на 

плече, але Юрко сказав, що втомився дуже, повернувся на лівий бік і заснув. 
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 Він дійсно був втомлений. Франсуаза це розуміла, проте відчула щось 

таке, чого не відчувала досі, бо його серце, певно, переповзло і стукало нині з 

іншого боку, і не з того, де завжди боліло… Так буває. Вона мудра, терпенна, 

любляча. Перечекає… 

         А Василина ввечері молилася Богу за чоловіка, за хлопців з лісу, а як 

тільки ставало тихо — молилася і думала про Юрка свого, про того, хто 

серце переорав і заново засіяв, перед  яким  відкрилася в час пологів так, як і 

перед чоловіком не могла чи не хотіла. Він був її, з нею, наче в ній… Це їхня 

таїна, і вона ж була! Та хай  хто хоче, що хоче туркоче – то була особлива  

зачіпочка до її щастя… І вона пестила свою Катрусю, свій дар Божий, що не 

кажи — і його дар. Він допоміг, уберіг. Вона бачила його очі. Вона вибачила 

йому все. Спливала кров пологів, спливала ненависть, яка тримала горло усі 

ці роки. Певно, щось має бути заплутано в долі, аби мати що розплутувати і 

щасливіти. Аби жити і знати, згадувати, щось берегти, бо мати… 

         Вона вже неохоче складала коломийки, а наспівувала пісні. Записувала 

на полях газети і ховала на дно скрині — писаним донизу. І співала потай від 

усіх своїй Катрі, виспівуючи свою долю та благаючи  в Бога долі… 
О Господи! Прошу,  не приведи 
Благать того, на що не маю права… 
Я – не кохаю – і у цьому правда. 
О Господи! Прошу, мене веди… 
 
О Господи! Прошу, не приведи 
Назвати щастям марево безлике. 
Коли той будень – хижий звір великий. 
О Господи! Прошу, мене веди… 
 
О Господи! Прошу, не приведи 
Мене до стіп Твоїх на вирок грішний. 
Спини мене, врятуй мою поспішність. 
О Господи! Прошу, мене веди… 
 
О Господи! Прошу,  не приведи 
Стояти в церкві в шлюбному покрові 
Не в самоті, а  просто –  в безлюбові… 
О Господи! Прошу, не приведи… 
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За світлом 
         Біда прийшла неждано-негадано в їхню хату. Похвалилася  Василина, 

хто її доню врятував, — тож і забрали Юрка. Адже Григорій, чоловік 

Василини, в опорі був… 

         Поки тримали Юрія в місті, Франсуаза зібрала речі й поїхала за ним, не 

знаючи добре мови, країни, порядків у цьому кривавому просторі часу… 

         Було світло – ото й вона йшла за ним. А світло – то він, Юрко, а чоловік 

ув’язнений – то вже жар, не тільки світло, на який летіла метеликом, крильця 

підпалюючи… 

         Її ревність за Юрія теж розцінили по-тодішньому: засудили за 

співучасть у змові. А змова хіба в почутті, яке до вини нічого не має і на 

папері його не викладеш, не зрозуміють, хоч як би хотіла. Змова в любові, 

яка жила попри час, в часі та поза ним. Правда, якої не хотіли визнавати, 

навіть якщо в житті з нею стрічалися… Просто були земні боги на чиюсь 

долю, на чиїйсь землі, на чиєсь серце… 

        Накрили криївки в лісах. Знайшовся на них стрибок Панько Пикатий. 

Багато хлопців полягло, овдовіла й Василина. Проте залишила її доленька на 

рідному обійсті… 

.    .    . 

         Юрко в таборі залишився лікарем, а Франсуаза знемагала на лісоповалі. 

Не знали нічого один про одного. Зманіжена, вона не могла витримувати 

важкої праці. Шкіра на руках тріскалися, навіть без морозу. Мозолями 

нагромаджувалися незгойні рани, які боліли, а згодом той біль на руках чи то 

в серці твердів несамовито і тупо пеленою падав поперед очі… 

         Здавалося, що її залишилася горсточка глибоко десь всередині, а решта 

— то згублене  тіло, яке знемагало жити. 

         Про чоловіка нічого не відала.  Казала з тих країв Омельчиха,  що 

розстріляли  усіх ще в Станіславі, можливо, і Юрка. 
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         Тоді її світло і почало мимоволі згасати: сили танути… Хотілося смерті. 

Але смерті  не було. Була мука. Ота невблаганна – як і життя!.. 

         Про Францію сил не було згадувати. Навіть про Юрка… 

         Втратила якось свідомість раз, удруге. На лісоповалі мерзли дівчата, 

тремтіли від холоду, а вона ніби його не відчувала. Знімала фуфайку й давала 

їм, аби зігрілися. 

— Застудишся... здохнеш, — казали. 

         А їй було байдуже. Можливо, це був би вихід… Кожному своє… 

         Вона залишилась чужинкою у своєму мовчанні! Насильно посаджена в 

іншому світі. А насилля рубає корені… 

         …А потім її палило в грудях, палили, вона пливла в розпеченому 

сонці… яке стукало її серцем, здавалось, аж в тім’ї. Прокинулася — лікарня: 

не нари – ліжка… Забрали в гарячці без тями. Щось вкололи й пішли. На 

якусь хвилю розвиднилось, але все довкола так ходило ходором, що забрало 

в той танець і її… І знову гупало розпечене сонце аж в тім’ї, і тріскалися 

губи, і зводило в посухою горло. Вона марила Юрком, Парижем, батьком, 

мамою, Юрковою мамою в світлиці… Вони не мали від неї звістки. Листи не 

всі доходили. 

         Її кудись перевозили на ношах, від яких відчувала металевий холод на 

плечах… Нічого не хотілося: ні думати, ні відчувати, навіть жити… 

         Аж у третій переправі, в лікарні, наздогнав її лист від Юркової мами.  

         Франсуаза вперше за ці місяці здивувалася. Вчепилася в нього, аж 

нехотя зім’яла на ніц*. Їй хотілося його потягнути до рота, до очей, до вух, а 

приклала до живота і довго так його тримала, аж довкола жінки 

перезирнулися: чи не безумна? А далі розірвала конверт й дала лист читати, а 

сама конверт міцно затисла в долонях. Так, вона була «дорога» і про неї 

пам’ятали, хвилювалися. Листівку від неї отримали з чужим почерком та її 

французькими «bonjour» «бонжур» та «au revoir» «оревуар». Вона дивилася 

широко розплющеними очима, сприйнявши тільки перший рядок і останній. 

Свекор помер… От горечко!.. Приходила до тями довго, просила прочитати 
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вдруге. Проте її очі були живі: світилися й сльозилися. Але ось вона ловить 

кожне слово дівчинки, яка знає французьку і перекладає їй деякі слова… Ой, 

що це? Невже? Вона просить прочитати це знову і знову. Юрко живий – і 

десь неподалік від неї.  

         Юрко живий!.. 

         Хребет узявся струною, аж заболіли кістки. Її осанка захотіла бути 

колишньою! Вона встала і гідно підняла голову. Швидко заходила по палаті, 

всміхаючись. Так! Вона посміхнулася...  

         Жінка. Дружина. Люблена такими рідними людьми. Вона відчула: 

жива! 

— Yurko n’est pas tué, Юрко не розстріляний, — вторила вже вкотре, — 

il est à côté. Tout près! він зовсім поруч. Поруч!* 

         Ще недавно не знала, чи є Бог, який допустив цю наругу над нею. А 

сьогодні… 

— Ah! mon Dieu! Merci! О Боже! Дякую тобі!*  — мовила. 

         Щастя буває всюди  – за ґратами також.  

         А наступного дня Франсуаза випросила в медсестри ниток 

найтовстіших,  напитала гачок і почала плести серветку. Уміла це робити, як 

ніхто. А потім пішла до головного лікаря з подаруночком. Говорила про 

Юрка, про медсестринську практику, яку трохи знала, про можливість 

тримати бодай якийсь зв’язок. Та головне… Знову було дуже важливе у її 

житті.  Було?  Та що там… Є!  Не минулося.  Є те,  чому немає кінця.  І вона у  

тому безмежжі…  
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Двоє в обіймах 

 

        І лежали вони, обійнявшись, охопивши весь світ сущий, у хвилю якусь 

затримуючись у ньому – і зринаючи поза ним…  

        Знову двоє… Знову, як вперше, недоторкані стільки років… Наруга, 

розлука, неспокої — все залишилося в тому безвольному шляхові й потязі.  

Минулося.  

        …Спокій знову був у його руках, у його обіймах.   

 До села не поверталися, бо у довідці про звільнення ясно було 

записано: «без права виїзду в Західну Україну та Прибалтику». А ще, як на 

те, в Угорщині заворуха сталася, тож приїхали на Донбас. І  то теж Україна – 

жити можна і по-своєму балакати… 

        Він, Юрко, дохторував у далекому селі Надпочатому, а Франсуаза  

навчала діток французької двічі на тиждень. Отакі безкоштовні провадила 

студії. Тягнулася до дітей. Зайшли, було, спершу двоє, далі п’ятеро, а то 

сиділо, очі витріщивши на оту француженку, вже більше десятка. На півдня у 

вихідні прийдуть до неї на чай і яблука чи яблуневий пляцок. Вона називає їм 

слова, записує, говорить реченнями. Діти навперебій повторюють. Їм цікаво 

—  і їй з ними. А оскільки вона гарно плела гачком, то її запросили до клубу 

навчати охочих. Жінки гачкували одна поперед одної. Та й діти гралися, 

доводячи свою правоту у вимові гортанного звуку (…), співаючи пісень 

французькою і відчуваючи себе мудрішими, цікавішими, вишуканішими за 

дітей із сусідньої Якимівки. 

        Франсуаза прибрала затишком кімнату, яку їм дали при медпункті. Це 

було перше їхнє спільне житло – і це був рай, радість щодня бачити одне 

одного, чути, зазирати в очі, а дочекавшись ночі, горнутися, сплітатися в 

обіймах і відчувати, що це дійсно щастя — отак жити, дихати, 

наповнюватися взаємним відчуттям… 



24 
 

        Писали листи до мами, до сестри Мирослави. А та повернулася із 

донечкою на руках. В таборах народила, виростила. Чоловіка не привезла. В 

шахті завалило. Звінчана була. Священик, греко-католик, ув’язнений за віру, 

дав шлюб обрядом. Усе як годиться, друзі із мідяків-копійок обручки 

зробили... Його звали Миколою, старшим був за Миросю на вісім літ. 

Пройшов усю війну, завернув додому до дружини, а її нема — з німцем 

подалася до Німеччини, доньку тітці віддавши. З Дусенькою день побув, а 

потім прийшли друзі – тож пили, доки себе пам’ятали: за перемогу, за дітей, 

за дружбу… Пропустив день, коли найпізніше мав стати на облік у 

військкоматі, то й загребли «порушника»… У таборі Миросю саме він 

захищав від бандюг, якими «розчинили» політичних, а ті, побачивши 

апетитну молоду дівчину, програли її в карти, вірніше, честь її, тож почали 

домагатися свого. Микола не втерпів, один на трьох пішов раз, удруге… На 

третій порізали його дуже. Заледве в житті втримався. Тож почала Мирося за 

ним, як можна було, доглядати, з вдячності спершу, а потім  пристала до його 

мужності супутницею на життя, яке їм давалося… 

        Народила донечку, та за два місяці сталася аварія в шахті. Присипало 

Миколу… Заціпеніла з горя, та продовжувала жити — мала для кого. 

Зосталася доня, а ще родина на Черкащині. Микола написав про Миросю 

листа їм, і про дитя, що мало народитися. Тож Мирося на Черкащину й 

повернулася. Доню від першого шлюбу Миколину теж пригорнула по-

материнськи… Життя знову покликало до волі й радості. Тільки замолоду 

дається воно як аванс, а далі його треба виборювати, вимолювати, 

вистраждати, аби мати…  

.    .    . 

        …Тож так і приймали кожен з них свою долю-доленьку, ніколи й словом 

не нарікаючи, ані подумки… 

        Франсуаза своїми карими очима вбирала світ довкола — і тепліло в її 

душі довго, а з її Юрком – то було безконечно хороше… 
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        Як то добре, коли так «безконечно  хороше». Хоча завжди є час до нової 

покути, до нового випробування, яке дражнить, хоче забрати те сокровенне 

пазурами своїми… 

        За ці роки Сибір Юркові геть зовсім зіпсував шлунок, а серце після 

маминої смерті теж підупало – ритми змінилися, проте якимсь дивом 

витримало. В районній лікарні лежав двічі – ледь витягли. А згодом дали за 

п’ять  років, що був без відпустки (дозволу не мав виїхати, то відпочивав у 

селі), йому путівку до санаторію… Поїхав. Сам. Та Франсуазі й хвилюватися 

нічого. Вже так припаяні один до одного —  не розірвеш — одно… 

        …В затишному санаторії Юрко вперше для себе відкрив, що можна 

нічого не робити. За тебе все тут вирішили: коли спати, приймати процедури, 

читати, насолоджуватися природою... І його не хвилювало, що хтось ото 

візьме і перерве цей спокій криком: «Врятуйте, докторе!». Цілком інший світ 

постав навколо нього, і він милувався простором, який, знав, не шарпоне 

його сьогодні, завтра, ще якийсь десяток днів. Насолоджувався ним і 

думками про жінку, яку має, яку кохає, яку вимолив і яка ніколи не 

попрікнула йому своєю долею, яку з’янчала оці роки через нього. Жила без 

докору: тільки дяка стриміла у ній і любов. 

       Тішився, що перед поїздкою повернулися  в село до батьківської  хати, 

яка сиротиною так їх чекала…  

        Йому не хотілося друзів й веселих компаній – він насолоджувався 

самотою, отою повнокровною  в спокої та відпочинку, про яку і не мріяв. 

        Був п’ятий день. Процедури. Переглядав свіжу газету і враз вловив чиєсь 

близьке єство, що впиналося в нього своєю дикою й різкою волею. 

Впиналося й кликало повернути бодай голову назад. Хто? Хто мав над ним 

таку силу? 

 
        Сполошилася пташина на зеленім вітті – 

        Чого тільки не станеться з людьми в цьому світі. 
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        Коли двоє любилися… Любов не минеться!.. 

        Коли серце в рани рвалось —  то й знову зірветься… 

 

        Так! То була вона, Василина. 

        Вони побачилися – і щось невідоме кинуло їх ув обійми. Без їхньої волі, 

без правил і права, а так… понад ними…  
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Під небом 

 

 Здалося, небо опустилося завісою, як він ішов. Було так. Небо… І 

задуха навідліт. 

        Ось пліт і хвіртка. Рукою штовхнув би – і можна зайти, а не може… 

        Протягне руку – а вона падає долі, голова також, русий із сивиною чуб… 

розсипається... Десь би сховався – нема затінку. 

        Зринає погляд – і також шукає землі. Землею би вкрився – та де там, усе 

та супроти… 

        Франсуазу щось повело до вікна – і вона побачила Юрія ще здалеку. Не 

побачила — відчула! До дзеркала підбігла, щоб волосся поправити, — та й 

вибігти назустріч. 

         Вийшла, а щось ступити не дає… Не дає ступити?!. 

        Він… У грудях рветься щось наживо. 

        А глиба чоловіка, кремезного, сильного, валиться на коліна і так стоїть. 

Навколішки під небом і перед нею … Пустка й мовчання… А далі прощення, 

яке чи в змозі хто з них пережити… 

        — Хто вмер? 

        Збіглися сусіди. Дивилися на чудо… Тільки всього вони не бачили, бо 

не до людського ока той плач і той їхній похорон… 

— Ліпше того було б їй не знати… 

— Пусте. Так заходитися?!. 

— Не кожному, бач, пусте. 

Він повз, а вона стояла, як на сторожі. І то була її страта, і був її кат… 

…Він повз, б’ючи кулаками стежку, і ранив слізьми шлях… А шляху 

попереду вже не було. Розмився… 

…Він повз і ладен би вмерти, але йому не давалося, хоч серце боліло, а 

луснути було не спроможне…   
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        Він охопив її ноги руками і тикався обличчям, губами в поцілунках, 

сліпих і нікчемних. Ладен був, аби вона його побила чи забила, як скотину. 

Але чи помогло би те? 

        Вона підняла його й впустила у свої обійми, в яких не було цілого 

світу… Був порох… Сплакнула – і повела до хати. 

         —  Високе його падіння. – сказав хтось… 

         —  Для неї — розпачем та висота… 

        Вперше у кімнаті дзвеніла так довго тиша, а потім Франсуаза пішла 

наливати зупи* і краяти хліба. Знівечена, та водночас сильна… Жінка! 

        Вперше ліжко було надто широким: воно поміщало когось ще між 

ними… Жити мовчки – то також жити… проте з опущеними очима… 

        На третій день прийшов лист. 

       «Франсуазо! 

        Він запевнив, що все розкаже Тобі й помре. Прошу, вбережи, якщо 

зможеш.  

       Не гнівайся. Я взяла те, що мені належало. І то лише мить була, як на 

Твоє жіноче з ним щастя. Тепер і Ти знаєш, що то зрада заради іншої, — на 

уклін, — більшої любові. Той уклін... став мені раз у житті даром. Ти 

пробачиш йому. Він залишиться з Тобою. Якщо матиму від нього мале 

життя – буду щасливою у повен зріст, а не плазком… 

        Є щастя і любов, що просто десь є, а є та, що поруч. Я не потривожу 

ваш спокій, бо наразі дуже далеко від вас. Він Твій. 

        Василина». 

        Тремтіли руки. Вона читала й перечитувала вкотре. З усім прагла 

примиритися  її душа,  проте дитям — боліла…  Дитям, якого у неї ніколи не 

буде… А в цієї?.. Вона щось відчувала, та старалася не думати… Вона знала 

й те, що він любить тільки її. А це так — якийсь вихлюп, якась неволя 

скривдженої минувшини захопила, як тайфун, як стихія – не більше. Не 

більше?.. А хто виміряє їй ту величину?  
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Франсуаза згадала свою тітку Мірей. У неї теж так було. А тепер… Не одна 

вона така в долі жіночій… Не одна… 

        Перед Великоднем Юрко постився. 

— Ти сам лікар, знаєш. Не можна тобі зі шлунком так скоромитися. 

— А це вже як Бог дасть… 

        У нього був відчай і у ньому — розпачливий порятунок і сподівання на  

чудо. 

        На Великдень вони уперше отак вночі серед сну, який, певно, того уже 

не витримував, зринули один до одного… 

        Як вона кохає його! Не могла від себе відірвати, бо то треба було би 

рвати себе на клапті… Про кохання билося, вторило їй серце – проте тіло 

було глухе. Якщо колись гладив її він – і кожна клітиночка його слухала, тіло 

пружинилося тятивою, віддаючись найглибшому дотику й зойку їхнього 

неба, то тепер тіло м’якло безлико, іноді себе згадуючи, заводилося, проте   

опадало без сповнення втіхи. 

— Я скалічив тебе. 

— Час лікує, кажуть… 

— Я мав сповідь. 

Вона мовчала. 

— Я отримав прощення. Простила і ти… Але є щось ще… Я 

відчуваю: твоє і моє небо. Небо кохання… Воно не пускає. Я не 

зможу бути таким, як колись, — ніколи у твоєму щасті… 

—  Як колись — не зможеш…  

        Вона знову згорнулася клубочком і схлипнула тихо:  

— Яке воно далеке, наше небо… 
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Від любові 

        

 На похороні Франсуаза не плакала. Ридала її душа… Закам’яніла 

мовчки… Випікало трутою горе її душу і зім’яло її вроду, покраявши 

зморшками чоло…  

  .   .   . 

       

        На цвинтарі Юркові вдова поставила найкращий, як на село, пам’ятник 

із написом: 

        « Ти був світлом  і світом кохання в моєму житті. Дякую тобі за це!» 

  .  .  . 

 

         Вона торкала плиту, наче кожен раз віталася з ним. Втрата зсутулила її 

постать, зіщулила очі, опустила руки…. 

— Таж він зрадив її, — дивувалися люди, коли бачили її там. — Він 

зрадив! 

— Люблять і попри зраду... 

— Бути треба гідним любові. 

— Вона – гідна. 

— А він? 

— Якщо тужить так, певно, був і він… 

        І  було їй лише за сорок. А стояла в долі пережиття великого, як не 

витесаний до кінця монумент болю жіночого. Після смерті Юрка  постаріла 

на літ двадцять. 

.    .    . 

 

       А нині Анницин син знову привів її сюди. Той, якого бігла колись 

рятувати в пологах Франсуаза. Все добро в житті повертається. Кажуть…  

А далі — стежка додому... і порожнеча у хаті. 
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Якщо в оселі багато суму – вона стає теж похмурою і зловісною… 

       Надворі гарно, сонячно, а Франсуаза лежить на своїй спорожнілій 

постелі впоперек, наче життя її поперечиною перекладене і тут... 

       Заходять до неї сусіди нечасто: в кожного доволі й свого клопоту. 

Лише Анницин Дмитро бігає щодень. Каже, що любить француженку. Що 

тут поробиш – «убогий духом», такий уродився. Йому вже вісімнадцять, а як 

мала дитина. Проте як доглядає – на руках носить… А вона ту турботу 

плутає… 

— Дякую, Юрчику, — каже. 

 Він спершу заперечував, що він Дмитро. Тепер і відгукується… 

— Ну і чого ти до тітки весь час бігаєш? Невже мало дівчат на селі? – не 

вгавала Олена. 

— Каже мама, що тужить тітка сильно від любові… 

— То вже її туга, не твоя. Так, певно, їй на роду написано. 

— А я для неї теж любов маю. Приходжу, приношу — показує на глек з 

молоком. 

— Так, їстиво приносиш… 

— Ні, то любов. Ви просто того не знаєте… 

— І таланить нашій француженці. Люблять її. Хоч і не така й ґаздиня  

шпарівна*... То Юрко на коліна падав, повз, то убогий на руках носить… 

—  торохтіла Олена. 

— А тебе шкребе  від чужої любові? 

— Та не мало би так несправедливо бути, — все ніяк не спинялась  

нелюблена... 

— Все в житті – від любові, — тихо так, з усміхом, тонесеньким 

голосочком мовила Гафія… 

 

.    .    . 

Отак  вона лежала, а він сидів і гладив її руку. 

Хтось постукав. Зайшла молода дівчина. 
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— Чи можна до господи? 

Дмитро підвівся, але Франсуаза й бровою не повела. Її світ не міг 

тепер ніхто уже розтривожити. Все їй було байдуже. Байдуже… 

— Я Катря, донька Василини. 

Франсуаза стрепенулася. Очі забігали, чоло поповзло зморшками 

догори…. 

— Юркова донька?.. 

— Ні, старша. 

— А Юркова є? Мала ще, мабуть… 

— Вдома, тітко. Вдома Дарина… 

Мовчанка панувала недовго. Щось на стелі шукали її, Франсуазині 

очі.  Питав  розум, викалатувало серце… Ця хвиля вхопила її чи весь 

її вік… 

— Я хочу Дарину бачити!.. 

— Таж приїхала за Вами. Беру на Великдень у гості. А далі – 

залишайтесь, як схочете. Так мама веліла. 

— Василина?.. 

— Мами не стало недавно. Казала, що має гріх перед Вами великий. 

Певно, сили того взялися з неї… Так  сталося. Кров не спинили… Вона у 

Вас, тітко, просила прощення перед смертю. І просила нас Вас не 

покидати. Не чужі ми, казала, в любові… 

 

       …Франсуаза сіла на крайчик ліжка, потім різко встала – аж 

запаморочило їй голову. Пішла до відра з водою, зачерпнула — хлюпнула 

собі в обличчя… Обвела поглядом хату, мов побачивши її заново… 

       — Дякую, Юрку, — обійняла, а далі, отямившись, відійшла. – Дмитрику, 

хлопчику мій… дякую… Мамі кланяйся. 

       …І посміхнулися її очі. І звідкись взялась у ній краса ще не бачена. Десь 

сповнилися сили на її жіночність. Пригорнула до себе Катрю, сплакнула на 

мить… і випросталась. І був  перед ними усіма — день перед Великоднем... 


