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     Марить… 

        - Що це?.. якщо «кожен помирає самотнім»… (А не кожен помирає 

самотнім!). Це наче… не має змісту все попередньо прожите життя. 

      Як це складно, як страшно, коли відчуваєш себе самотиною, порубаною,  

відчімхнутою, переступленою, викинутою.  

      Само-ти-ною… Але хто це торкається її руки?.. 

 

Вікно з видом на будинок перестарілих 

       Ми винайняли квартиру в Києві на Голосіївському масиві, на маленькій 

вуличці Віктора Забіли, яку майже ніхто не знав, навіть не всі таксисти. 

      Якщо помах крил метелика може змінити світ, то як могла знітитися моя 

радість, коли я дізналася, що моє вікно виходить на дорогу, за якою був 

притулок для людей похилого віку. 

       Їх зрідка вивозили на візках на подвір’я, і старенькі сиділи, лише іноді 

повертаючи голову, механічно рухаючи руками, а очі… бездумно кудись 

дивилися… Інші - не виходили. Здавалося, за тими вікнами був лазарет 

приречених, де лежали і чекали своєї смерті покинуті тіла. Коли забирали 

візки сидячих, подвір’я порожніло і хмурилося…  

        На задньому плані панорами височів кран - ішло будівництво. Червону й 

білу цеглу викладали швидко і вправно. Новобудова відгороджувала від 

подальшого світу цей невеликий будинок, за яким вирувало цілковито інше 

життя, де були присутні сміх, радість чи навіть щастя. 
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         Я не думала, що вид з вікна може так засмутити мої дні проживання в 

квартирі, яка мені подобалася, була затишна, тепла, ще дихала ґаздами, які 

берегли її, бо любили. Я не знаю, чому, та частіше, ніж будь-коли, мене тягло 

до вікна, щоб вгадати чи то відчути те, що жило за тією дорогою, де 

перебував на якихось інших житейських правах невідомий мені світ.  

       Одного разу я спізнювалася на пари до університету і, перебігши дорогу, 

побачила відчинену браму притулку - тож майнула навпростець через 

подвір’я цього будинку, аби встигнути на маршрутку, що була найзручніша. 

       Пробігаючи повз візок, на якому сиділа ще не стара, але бліда жінка, 

помітила втомлений погляд її та книжку, яку не втримали тремтячі руки, і 

тому вона вислизнула на траву. Я підбігла, підняла й подала томик жінці. 

- Студентка? Принеси мені щось почитати. 

          Я не сподівалася такої розмови, поспішала, тому кивнула головою – і 

побігла. Наступного дня на подвір’ї жінки не було, не було її і подальші три  

дні. 

         Залишилося несподіване враження від тієї зустрічі, вірніше, тієї  

пам’яті, яка постійно жила в мені. А ще – обіцянка. Тож за кілька днів я йшла 

до будинку... Зустріла сестру у білому халаті, розпитала: 

      - А хто ви їй будете? Вона вам... навіщо? — спитала жінка з притиском. 

      - Перехожа просто. Я бігла через ваше подвір’я, коли жінка зронила 

книгу. Вона попросила принести їй щось почитати. 

      - Так. Вона читає. Читають не всі. Тобто читають тут рідко. Здебільшого 

дивляться в одну точку, в якій зчитують своє попереднє життя чи 

концентрують теперішнє, і хоч давно ці люди до всього байдужі, проте ще 
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тримаються за ту точку, чи то точка тримає їх… А ця жінка, Любава 

Василівна, колишня вчителька, - ще не начиталася. Вона у третій кімнаті. 

Несіть свої журнали. 

      Я увійшла – і з коридору війнуло на мене затхлим повітрям, змішаним з 

випарами сечі та злежаних тіл. То був запах безпомічної покинутої старості.  

Зайшла всередину. Знайшла третю кімнату, постукала, проте не відповів 

ніхто. Взялася за ручку дверей, привідкрила… На ліжку лежала старенька 

хвора, вкрита легким коцом*. Не випиналося барельєфом її тіло над 

поверхнею ліжка, яка була рівною. Та ні - голова і грудна клітка ще були  

ледь помітними горбиками на тій постелі. Здавалося, то була аплікація з 

людини… Під ліжком стирчало зливом судно, якісь баночки, на тумбочці – 

перетерта їжа, яку старенька недоїла… Поруч сиділа в інвалідному візку і 

годувала її, власне, Любава Василівна. 

      Її погляд допитливо уп’явся в моє обличчя, згадка промайнула – і вона 

посміхнулася самими губами. Хоча ні, якийсь проблиск радості на мить все-

таки промайнув ув очах. Та згас рівно ж одразу. 

     - Даруйте, я вам принесла почитати. Тут журнали і книжка, а ще - печиво 

до чаю. Яблука. Візьміть, будь ласка. 

      Жінка протягнула руки за чтивом, а яблука і печиво брала поспішно… 

      - Не варто було цим турбуватися, - сказала жінка, вказуючи на гостинці. 

      - Мене звати Леся, я живу неподалік. Як ви тут? 

      - Як бачите, - відповіла жінка. – Як бачите… - повторила і потупила очі в 

долівку. – У кожного своє. У мене - он як. 

Вона похапцем передивилась журнали, підвела очі на мене й спитала:  
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      - Хто ви? 

      - Я студентка університету. Буду психологом. 

      - Цікаво. Будете лікувати душу. Що ж, починайте з мене. Болить, - вона 

посміхнулася криво – і змовкла. 

       Розмова чомусь не в’язалася. Я бачила, що переді мною людина, яка не 

втратила своєї людської гідності, проте з ваговитим почуттям несподіваного 

для мене болю. 

      - Життя – це не завжди реалізатор щастя на цій землі, - сказала. 

      - А що? 

      - Скажете мені наступного разу, коли подумаєте. Та й, зрештою, якщо 

буде той наступний раз. 

      - Я прийду, мені недалеко. Прийду за кілька днів. Принесу щось читати. 

      - А у вас є живий хтось удома? Принесіть, щоб притулити до грудей. 

Дуже  скучила. 

      - Ні. Квартиру наймаю. Господиня не дозволяє. 

      - А жаль. Жаль… 

       Жінка знову засумувала, потім посміхнулася. Подивилася на мене - а в 

очах вже тремтіла, жевріла, бралася і десь блукала маленька надія на щось 

нове у дні нинішньому, а може, й завтрашньому. 

       Я попрощалася, торкнувши її руку, – і кулею вилетіла з будинку. До 

свого. Через дорогу. Проте з вікном… на будинок, який тепер був не 

порожнім у моїх очах... 
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                                Цінність перша 

      - Дякую за чтиво. Мала чим відволіктись. Можете забрати, -  мовила зі 

стриманим усміхом. 

       - Журнали залишайте собі. А книгу заберу. Як? 

       - Штучного, надуманого багато, стирчить з усіх боків, як рядно діряве. 

Тут пози більше, ніж постаті, особистості письменницької. Читаю і думаю: 

чи то я щось не тямлю, чи дрібний автор пішов? Я люблю інтелігентну 

літературу. Сильну, образну, що тримає в чутті чи думці, промовляє до тебе, 

стає частиночкою твого пережиття й вирішення якоїсь проблеми, сповнює чи 

очищає тебе. 

       - Ви любите сентиментальну літературу? 

      - Швидше катарсисну. В сентиментальній іноді присутня безвихідь… 

Глибоку, психологічну, майбутній психологу… 

      - Ви філософ?.. Науковець? 

      - Ні, я вчителька рідної літератури, української… 

     - У вас не було чоловіка? 

      - Загинув у Афгані. 

      - А діти були? 

      - Вони є… 

      - Як? І ви?.. Чому?.. 

      - Три питання одразу. Чи не забагато? – посміхнулася криво. – Так буває.  

      - Іноді можна передбачити в людини такий кінець, але тут… 
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      - Стереотипне мислення – банально. 

      - Ви ж розумна, чутлива. Помилились у чому? Чи хтось втрутився? 

      Жінка довго мовчала, задумавшись. Я, було, встала, аби йти, проте вона 

схопилась за запитання як за можливість подальшого спілкування. 

      - Я любила дітей, чужих і своїх. Була хорошою вчителькою, мамою. Так, 

принаймні, казали. Проте людині властиво помилятися. Іноді якісь помилки 

можна виправити, забути про них, а є дещо, в чому й висповідаєшся, 

священик дасть відпуст, а воно залишається і живе попри тебе… 

      - Як так? Якщо є прощення… 

      - Так, живе попри тебе… Мало того - ще й зухвало насміхається… 

      - Вибачте. Ви казали мені: «лікуй душу»… Є багато методик. Можливо, 

можна  виправити ситуацію? 

      - Смішно. Методики… Я заслужила таку старість… 

      - А може, ви натягуєте на себе забагато вини?.. 

      - Кажуть, «якщо Бог хоче покарати людину – відбирає у неї розум». Мені 

здається, якщо людина несвідома того, що з нею діється, то їй не боляче. 

Мені хочеться перефразувати цю мудрість інакше : «Якщо Бог хоче покарати 

людину – залишає її на самотність»… А вона, самотність, вже зжере ту 

людину зсередини, а шкіру й кості викине на смітник. 

      - У вас відчай… 

      - Він уже був. Я прийняла те, що мені належить… 

      - Чи маю я право знати?.. 
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      - Трагедію можуть творити не завжди кардинальні події. Штрих, 

незначеннєве, на перший погляд, дещо, перебуте, переступлене у 

вседозволеності може вчинити драматургію зі смутним кінцем. 

      - Але ж є життя. Це дар великий. 

     - Не перечу. Але іноді життя – це цінність не перша. Перша – любов у 

житті. Близьких, найближчих. Не з примусу, обов’язку, а з прагнення 

вберегти і бути, бо саме в ній смак життя, беріть вище - щастя. 

      - Ви максималістка. 

      - Так. Щодо моралі. І своєї теж, - посміхнулася. - У ній, рідній, кожен собі 

кат і суддя та й, власне, обвинувачений.  

      - Ви категорична у судженнях. 

      - Чтиво – це за інерцією. Переключаюсь на чиєсь – і сприймаю ілюзію як  

життя поряд. Відволікає, але не визволяє мене. 

      - Ви промовляєте як письменник. 

      - Хочеш, я тобі оповім книжку свого життя? Вибач. Від третьої особи…  

Від першої – мучуся все життя. 

 

      Так я почала записувати історії як оповідки. В інший психологічний 

зріз… 

 

 

 



10 

 

10 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Сльози під шорстким язиком 

 

Відклала щойно прочитану книгу Джеймса Херріота. Все життя любила 

книги та фільми про тварин. А задумалася про неї, про Альфу...  Ось вона яка, ця 

правда… 

Любаві дозволили вибрати собача правом першої. За символічну плату - 

кілька гривень (щоб щасливо жилося живій душі). Це був бонус їй за вступ 

талановитої дівчини до університету після вже оплаченого репетиторства. Вона 

знала, що треба брати песеня, яке само підійде до неї і попроситься до рук… 

Отак: цуценя(!) вибирає, а хазяїн думає, що він. А ні! 

Любава стояла і дивилася на вольєр посеред кімнати, в якому було повно 

чорних живих плям, які, відчувши, що хтось підійшов, метнулися в один бік 

вольєра, ставши на задні лапки і беручи нову висоту в потребі їсти. 

– Вони всі ладні бути моїми, – посміхнулася. 

– Ми їх випустимо їсти, а ви подивитеся. 

З вольєра вибігли, та де там – висипалися цуценята, і Любава помітила, що ні 

один з них не схожий на їхню матір Джеррі, ердель-тер’єрку з великим і 

серйозним родоводом. 

– Хіба це ердельки? Вони ж такі чорні... 
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– Малими вони усі такі. Виростуть, шерсті наберуть - тож колір рудий 

заллється. Не знали? 

Тим часом цуценята біля мисок виборювали своє місце, постійно 

виштовхуючи з кола найменше, кволе цуценятко. Тому господиня розкішної 

Джеррі змушена була помістити його в інший кут кімнати для підкорму. 

Газети на підлозі мокріли й бруднилися. Що ж, тепер з усім малі впорались. 

– Багато з ними клопоту. 

– Та чимало. А я все це люблю. Люблю Джерку і все, що з нею пов’язане. А 

ці малята... В цих клубочках її тепло. 

Любава стояла і не знала, яке вибрати. Ніхто з них нікуди не йшов. Малі 

потомилися від їжі і, як  дітлахи, розледачіли й були геть сонні. 

– Оцей найсильніший і найздоровіший. Буде гарний виставковий екземпляр. 

– Та я для себе. Не для виставки.  

- Вони усі мають документи. Вибирайте. 

Мале, кволе, поїло і теж ішло повільно через кімнату повз Любаву. 

Перечепилося за її ногу, перекотилося. Підняла. А воно, як мишеня, дивилося і не 

знало, що з ним діється. Присіла. Взяла на руки. Притулила.  

– Я це візьму. 

        – Є кращі. Та, звісно, то ваш вибір. 

        Поклала гривні символічні. Отже, купила наче. 

        – Йдемо жити додому. 
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       Отак знайшлася в домі Любави Альфа. І все у сім’ї понеслося зовсім по-

іншому, отак, наче нова площина відкрилася у зрізі їхнього світу. Скільки 

шкоди, скільки забави, скільки клопоту… Було, як гуляє, - випустиш її 

молоду, буйну голову, а заграється, то відбіжить далеченько, зупиниться. 

Клич не клич - не рухнеться. Побіжиш за нею, а вона знову на відрізок шляху 

майне і чекає. Бавиться. А бігати доводилось іноді через увесь мікрорайон. 

Свариш. А вона крутить обрубочком хвоста, приймаючи мовлене як цікавий 

діалог, а очі променіють велетенською радістю в любові. Лягає до ніг –  

закорінює своїм теплом весь світ…  

        А вже коли  хвалять – то Альфа настільки гідно носить свою собачу 

голову! Словом, в хаті знайшлася ще одна дитина, якою всі опікувалися і 

дуже тішилися. Кожен мав свої обов’язки. Старший син гуляв з нею вранці, 

їсти готувала мама, увечері брав на прогулянку молодший. В неділю 

прогулювалися до річки усі четверо. 

Альфа внесла новий струмінь, який організував усіх. Але скільки то було 

радості хлопцям! Вони повзали, перекочуючись по підлозі, Альфа стрибала 

довкола, легенько покусуючи вуха, руки, ноги, тягнучи  до себе за штанини – 

настрій мінявся завжди і вихлюпувався сміх. А коли виходили хлопці гуляти – то 

з якою гордістю! Вони, однозначно, виростали в очах дівчат, і не тільки! Хлопець 

з собакою – це той, що уміє турбуватися, здатен на любов і обов’язок. Отож ця 

безпосередня жива істота вмить змінювала обличчя усіх на їхній дорозі, і люди 

одразу поділялися на тих, які люблять: когось і тільки себе… І  стала в тому в усіх 

спільна радість, стало розлогішим їхнє життя. 

Росли діти. Росла Альфа. 

Взяли участь у виставці псів. Проте вузька була Альфа, як на стандарт, у 

плечах. Оцінена на „добре” - про це й записали в дипломі. 
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Собаки дозрівають швидко.  Минуло півтора року. Підказали у клубі, з ким 

зіграти «собаче весілля». Прийшов жених - теж уперше „одружуватися”. Гралися 

вони день, як малі діти. Лиш наступного пронизливий вий Альфи засвідчив, що 

«весілля» відбулося. Пили шампанське (господар «жениха» приніс). Сама навіть 

Любава дивувалася з того.  

Не всі сусіди розуміли її. Та що вдієш. Згодом одні пологи приймав старший, 

майбутній ветеринар. Другі – менший, Стас. Та вдруге привела Альфа 

безпородних. Загуляла, поки молодший розмовляв з другом, вивівши її без 

повідка. Аж коли погладшала – побачили. Заледве розродилася.  

Любава тим часом хворіла. Час дев’яностих… Зарплату затримували по три 

місяці. Самі пекли хліб (давали на зарплату борошно), ледь виживали. 

Відправляти старшого до технікуму було ні з чим. А тут восьмеро малих. 

Довелося щось вирішувати. Розвісили оголошення, написали, що віддадуть у 

хороші руки. Знайшлися на двох господарі. Ще одного подарували, четверте 

віддали у село. А решту? Порадили одного залишити, щоб висмоктував груди… 

У Любави знайшли онкологію. Треба лягати на операцію в лікарню  -  з 

понеділка. Сусідка зачастила, взялася допомогти. Говорила, колись і їй допомогти 

треба буде, а хлопці пам’ятатимуть… 

- Недужа. Що й робити – не відаю. Допоможіть по господарству. 

–  А песята? Давно потопити треба. Поки сліпі. Далі не можна – а то їхні очі 

все життя ввижатимуться. Заплатіть. Сама зроблю. 

– Не маю платити чим, - відповіла механічно Любава. 

Молодший звів очі на матір, округлились вони, та прикусив губу. 

– То самі й рятуйтеся. А як не можете… - похопилась, -  малий зможе. Чи з 

боязких? „Мамин синуля”... 



14 

 

14 

 

– Не з боязких... Але не треба, щоб… 

- Я дітям допоможу, а з песятами бавитися не буду. 

Жінка почала збирати малих у відро, а Любава блукала поглядом по стінах… 

Погляд сина ловив її… Виходить, якщо мама не заперечує, то можна? 

–   Мамо? 

– Не знаю, що робити маю. 

–  Як не знаєш?..  

- Так треба, - втрутилася сусідка. 

І він пішов… 

Вона думала, що не змогла б сама, але ж… уже і змогла…  «Той, хто віддає 

наказ, відповідальний більше, ніж той, хто виконує»…  А кажуть, що вихід 

завжди є. Невже це він? Про сина подумала? Як йому жити з оцим? 

Ото був гріх перед сином, який заліг й не минав у Любави вже довгі роки. 

Перед сином – на її материнство і перед Альфою... За собачу любов! 

Найвідданішу. Доторк до неї зцілює душу... Погладиш – і день добром, усмішкою 

проміниться. Подивишся в очі – і знаєш, напевне знаєш, що є душа, що 

безконечно любить тебе… Ляже до ніг - ніби світ весь стелиться до тебе – через 

неї. Ніби весь світ…  

Таке живе створіння – то жива Божа благодать. 

 

Діти Альфи тихо скавучали. Шукали мамину любов. Вони нічого не знали 

про світ людей. 
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Син теж нічого не знав. Він був ще просто дитиною. Знав про любов від 

мами. Він не хотів так. Але якщо мама не заперечує сусідці, то можна?.. 

Малий ніколи не бачив смерті. І чому люди помирають? Хай би жили. У світі 

так багато місця! Все було для нього таке далеке, як кіно. Бачив на телеекрані і в 

житті: люди помирають, отже, тварини мусять також? Як мало він живе! Як мало 

він знає, бо ж має тільки сім літ.  

Мама лежала вже третій день, бліда і квола. Невже і вона помре? Не все 

збагнути може. Нічого, підросте - зрозуміє, - так усі кажуть… 

Притулив до себе. Малі, сліпі, вони шукали тепла і безпечно спали. Біля ріки 

вийняв теплі клубочки з-під пахви, відвернувся, щоб не бачити, як кидає у воду, 

але щось змусило його подивитися. І тут він зустрівся з очима, які, здалось, 

бачили, віддзеркалюючи його. Він згадав слова сусідки і з переляку впустив одне 

песеня з рук. Інших залишив на стежці. А ріка була спокійна й мовчазна. Наче 

нічого не трапилося поруч. Наче нічого... 

Стас біг щодуху. Серце калатало. Йому б повернутися. Та не міг. Біг додому. 

Бо куди ж іще? Додому! Там тепло і мама… Що це він зробив? Йому від того 

було недобре. 

Коли прийшов до мами, то плакав, плакав… 

– Це не ти. Це я винна. Мені той гріх спокутувати. 

- А може, їх хтось підбере… 

- Якщо так – це буде інша історія. Наша залишиться з нами. 

 Альфа обнюхувала його, зачувши запах малят, тягла за одіж, розстібала 

сорочку. Вона щось відчувала, металася по квартирі, але не вірила, не хотіла. 

Любові у неї більше, сильніша вона за ту непотрібну думку про того, хто водить її 
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гуляти і дає їсти, хто гладить і грається. Він любить! Він вчинити не може так. То 

хтось інший... 

... 

Операція пройшла успішно. Наче все забрали, хоча загроза рецидиву все-

таки була. На роботу вийшла аж за кілька місяців. 

Старший Сергій приїжджав з навчання, бігав на побачення, приходив 

опівночі. Одружуватися надумав. Отакої! 

Одного разу повернувсь аж під ранок. Четверта минула. 

– Міг би раніше, – мовила. 

– Вибач, мамцю. Затримався. Незчувся в часі… 

– Мені на роботу вранці. Як піду? Серце стомлене ледь не розплавиться від 

тривоги. Мало нам у сусідстві трагічних випадків? Забув, як у третьому під’їзді 

хлопця мертвим знайшли, шприц біля нього. Передозування. Сам він… чи хтось 

допоміг? На перехресті – аварія. Смерть і каліцтво. Та що вже там… Якась така 

нині весна… 

Сварити вже не могла. Опустилася в м’яке крісло, а сльози самі збігали. 

Втомилася сама дітей піднімати. Нелегко. А нерви – не дроти. Три роботи – і 

безкінечна втома. Хвороби… Не скаржилася… Щаслива в роботі, в дітях - то 

немало. 

А тут Альфа підійшла й сльози своїм шорстким язиком почала злизувати. 

Залишалась липка її слина, проте Любава не пручалася. Зникала напруга – наче 

хтось полуду зняв із неї. 

 Знову вона, Альфа. 
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–  Ти та жива душа, яка ніколи не засмучує, - погладила собаку, і її рука 

відчула між пальцями тверду шерсть великої щасливої душі. 

 Альфа так відчувала! І все добро в кожного знала – і крутила своїм хвостом-

обрубочком на всі боки. 

– От і заспокоїла, хороша моя, – говорила Любава, вкладаючись спати бодай 

на кілька годин. – Хто мене може так втішити, як ти...  

.    .    .                                

Он вона як. Яка сповідь! Ось він, «помах крил метелика, що може змінити 

світ» людського життя… 

 

Сьогодні увечері я задумалась над темою курсової роботи, яку затвердила 

науковий керівник: «Соціально-психологічні особливості людей похилого віку». 

«Старіння, - почала писати я, - це неминучий біологічний факт. Духовне 

здоров’я сучасної людини на будь-якій фазі життя багато в чому 

визначається її соціумом, тобто середовищем, в якому вона перебуває…» 

     Наступного дня рядки вже бігли. Я в бібліотеці зайняла два місця, 

розклавшись з літературою і виписуючи потрібні місця. 

     …А тим часом відчуття непотрібності розкоординовує людину… Завжди 

має бути якась зачіпочка за життя, яка в ньому втримує… Що тримало наразі 

Любаву? Мабуть, чтиво. Але волосина не втримує на життя. 

     Я знала, що треба щось знати, шукати, зрозуміти, аби їй допомогти… 
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Недомовлене 

Про ріку не говорили. Наче не було її, ріки, і тих погублених, ні, покинутих  

цуценят. Та що тут говорити? 

І разом з тим - наче якась стіна вимурувалась і стояла межи їхніми серцями 

та не давала продиху. Недоговорене, недомовлене. Недочуте. Недовиправдане. Це 

як ніщо і таке велике ЩОСЬ, що заважало і зневажало увесь минулий і нинішній 

час. 

Для неї – те, що треба забути. Воно заважало. Для Стаса – начеб відрубаний 

шмат, у якому було ж все-таки ним і не ним це зроблене. Не пам’ятати! Так буде 

легше. Але ті очі, довірливі, невинні, те скавучання благальне… мимоволі 

поверталися… 

Йому іноді вночі чулися писки Альфиних дітей. Живих. Мамі не говорив… 

Навіщо? Вона казала, що вина її. А попри ту її ще щось було устромлене в його 

серце, хоч і заростало, проте було ж все-таки…  

Всю любов і турботу віддавав Альфі, а та облизувала йому руки. Його сльози 

іноді скапували на її голову і губилися в шерсті. А може, то скапувала з нього 

його вина? 

У школі навчався успішно. Записався на таеквондо. Прозвали малим Ван 

Дамом. Ноги наче самі вискакували з нього і потрапляли у потрібну ціль. 

Любаві не подобалося бойове мистецтво, але чоловікам його треба, хоч би 

для самоствердження. Тож не перечила, звісно. Тренер не міг нахвалитися. Мав 

на Стаса великі надії. Проте на перших міжшкільних змаганнях їх обох чекало  

розчарування. 



19 

 

19 

 

А все було просто. Стасова вправність суперника застала зненацька - і той, 

вигнувшись, прийняв удар у ніс. Ніс «плакав» кров’ю – і Стаса знудило. Він 

пішов зі змагань, залишивши за школою програш. Отаке фіаско. 

- Що трапилось? 

- Не можу, мамо. Не можу. 

- Ну, і не треба. Без цього можна обійтись. Знайди щось краще…  

 І він почав шукати… 

Подивившись фільм «Охоронець», захотів стати охоронцем. Далі – 

пожежником, але зупинила цариця математика. Математика чисел, її гармонія і 

магія. Ну, Аристотель часу нашого. Всі олімпіади були його. Ось він де! І чому 

інші красу цю не так чітко бачать, чому не відчувають насолоди у розв’язку. Це 

наче щось зробив сам, своїми руками – і світ розрішується ще одним розв’язком. 

Прекрасно як! 

Запропонували  навчання за кордоном – поїхав. Вчитися. До Америки. 

Із старшим сином, Сергієм, біда трапилася. Відкрив свій бізнес, набрав 

кредитів, та підставили його партнери, «прогорів» повністю ще й єдиний винним 

зостався. До тюрми справа докотилася. Продала Любава квартиру, намагалася 

якось допомогти синові у цій ситуації… Дещо перекрила, щось полегшила, але 

біди оминути не вдалося - опинився за ґратами. Дружина Сергія подала на 

розлучення… А Любава по чужих квартирах почала поневірятися. Де там по 

квартирах - лише кімнатку винайняти могла собі дозволити… 

Стас телефонував регулярно, але чомусь здавалося Любаві - «для годиться». 

Певно, здавалося… А згодом вона злягла на ноги. Грошей ледь вистачало на 

оплату кімнатки та утримання Альфи в жінки, яка у своїй трикімнатній квартирі 
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влаштувала «псячий готель». Листувалася з синами. Сергій сподівався на 

перегляд справи, який все зволікали. Стас навчався в Америці, співпрацював з 

великою міжнародною фірмою, розробляв експериментальні проекти. Цей 

хлопець усього досягав сам. Згодом вже міг передавати гроші на утримання 

Альфи.  

Про своє перебування у притулку Любава писати синам не хотіла. Після 

операції нікому було її доглядати – тож і потрапила сюди. Майже всю пенсію 

забирав інтернат, видавали на місяць якийсь дріб’язок: вистачало на конверти, 

марки та якесь печиво. Важко було ходити, тільки з чиєюсь допомогою могла.  

Альфу хотіла бачити, яка теж хворіла, та все відкладала відвідини… 

 А та чекала… Жила, їла, гуляла і чекала, що знову прийдуть її господиня чи 

Стас і вона кричатиме від щастя й любові. Промовисто, щиро. Адже вміла цінити 

тільки добро і ласку. 

.    .    . 

Коли ми мовимо про зраду, чи не маємо починати з розуміння любові. Тільки 

той, хто має її, знає, що значить її втратити…  

Ми говоримо про зраду людини людині. А зрада вірності тварини – це також 

зрада?!. Інакшого слова не придумали. Людей з собаками стільки всього 

енергетично і чуттєво єднає, що розірвати цей зв’язок – то наче порвати себе… 

Мене непокоїла випадкова згадка-думка: чому водії, які збивають чи 

переїжджають собаку, певні, що їх чекає попереду невтішна пригода?  

Думки переганяли одна одну. 
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За псами, безперечно, є якась сила. Любава згадувала, як Сергійко говорив, 

що він знає великого собачого бога, який чинить суд над кривдниками псів. Бо 

так має бути по-справедливому… 

Я мовчала… Шукала щось своє. І її… 

 

 

 

 

                                    Захист 

      - Що то я все про себе та про себе. Розкажи щось своє. Де твоя мати, чим 

займається? Або про якийсь спомин свого дитинства, - тихо спитала Любава. 

      - Тоді про захисти мами. 

      - Вона професор?  

      - Ні. 

      - Наскільки я знаю, захищають спершу кандидатську - стають кандидатом 

наук, згодом докторську - стають доктором наук, посідають посаду професора… 

Чи я щось плутаю? 

      - Ні, не плутаєте. Просто у нас все по-іншому. Гаразд. Перед очима дитинство. 

Я і мама… Можна стримано, як і ви, від третьої особи? Так, дійсно, легше, ніби 

дивишся збоку. 

.    .    . 
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 Читає... Бібліографія перевалила за триста найменувань. Вже папок з 

цитатами більш ніж досить. Знову сідає і пише. Втома роз’їдає душу. А треба. 

Щоб не компіляція, а дисертація. Спостерігає їх, мудрих, їх „наукову творчість”, 

заземлену на нічому. Себе заспокоює: напишу потім щось інше. Сильніше. Своє. 

Цікаве! Від себе. Най це буде відкриттям віку. Буде! А це забуду. Її охоплює жах, 

жаль, жар... Лженауковці!  А є такі. Скільки їх! Їм треба кандидатської для 

престижу, для клейма мудрості, для кафедри, щоб не вигнали, щоб не сидіти 

довіку в асистентах. А це можна, легко. Якщо є гроші. А в когось - працюючі 

півкулі… Література  –  то благодатніший матеріал. Ось і ривок. До захисту 

підготуватись треба за два місяці. Автореферат – лялечка. Чітко, викінчено. 

Хвалили. Як і за статті у ВАКівських журналах, за виступи на конференціях, які 

представляла –  не вона... Все – „на ура”. Тішитися б. Але то «твоє – не твоє»… В 

комуналці шумно, непривітно, люди втомилися одні від одних. Син малий 

прокинувся, захлюпав носом. Не дитя, а грудочка тіла. Сидить з інвалідом... 

Донечка біля нього –  щебече, забавляє.  

 Дзвінок телефону. 

 – Слухаю. 

 – Встигаємо? 

 – Так.  

 – Завдаток треба? 

 – За все вже потім. 

– До зустрічі. 

– Хай нам щастить. 
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В очі – наче піску насипали. Друк на комп’ютері чи тиск, наче у вузлик, 

стягує мозок. Що то?  

Три роки вивчення матеріалу, поїздок до бібліотек, архівів, безсоння, 

тривоги, втовкмачування їй... 

...Лягли на стіл останні сторінки. Звірила бібліографію. Готова робота. 

Зателефонувати б. Та ще потримає. Все-таки – то її. До завтра. Як дитя 

відлучає від грудей. Важко грудям. А треба. 

А їй не вадило б захиститись від світу неправди, дітей захистити від 

комуналки, себе – від чужої неправдивої перемоги, зговору, дискомфорту. Мучив 

сон. Комусь віддавала дитя. Прокинулась. Нерви.  

 Причалапала Леся. Плаття в горошок. Пригорнулася.  

– Мамусю, в новій квартирі буде у нас киця і песик, добре? 

– Хтось неодмінно буде. 

– І ніхто нас не вижене? 

– Ніхто. 

– Ми завжди будемо посміхатися? 

– Так. 

– А хтось буде жити в цій кімнаті? 

– Авжеж. Ми її продамо. 

– А потім хтось теж напише дисертацію і купить квартиру? 

– Не знаю. 
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– Не всі вміють писати, як ти? 

– Не всі, доню. 

Леся підійшла до зшитка. Підняла перед собою.  

– І як це не вміють писати дисертації? - підійшла до комп’ютера. - На 

клавішах отак, отак – і є слово, а потім стає їх більше. Я виросту і теж напишу ще 

більшу дисертацію – і  ми будемо жити у ще більшій квартирі. 

Мати хитає головою. 

– Не треба! Нам буде затишно у тій, що купимо. 

Знову мовчить. А потім – до себе: 

– Я з себе вийняла кусок тіла, мозку. Творча робота – це не робота вмінь і 

навичок. Це робота, що виростає з тебе. Це незрима трансплантація інтелекту, 

який у комусь не приживається, але буде жити в науці. І це та мала зачіпочка, що 

виправдовує труди. 

Жінка повертається і бачить розгублену доньку, яка, по очах видно, нічого не 

розуміє.  

– Ти, донечко, напишеш дисертацію неодмінно, але сама захистиш. Чуєш? І 

будеш кандидатом наук і професором далі. А я буду тобою тішитися. Обіцяєш? 

– Ага, – кивнула Леся. – Добре, мамусенько. 
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                                         Не гоже 

                                                      

А тим часом звістка, що в інтернаті молодий психолог, посіяла нову хвилю 

цікавості.  

І знову нова людина, і знову нова історія… 

Цей чоловік сам підійшов. Не балакучий, проте на лавочці засиділись якось, 

то я якісь шматки думок вловила… Отак штрихами з себе – та мені під ноги 

викинув. 

.    .    . 

…Стареча тремтлива рука відриває ручку від листка – закінчилося чорнило.  

Очі приреченим смутком випалюють кожну літеру. Він пише щоденникові 

записки і складає до папки.  
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„Наче біологічні роботи панують світом. Їхні очі не дивляться, вони просто є, 

бо десь мусять бути...” 

Старий чоловік лягає на ліжко, заплющує очі, витримує отак певний час, 

згодом чалапає на кухню і наливає полив’яний чайник води, ставить на плиту. 

Вмикає радіо. Прислухається. Махає рукою. Проходить до вікна, стоїть в 

задумі. Нарізає чорний хліб скибками, потім кубиками, висипає в тарілку до 

окропу; закипів чайник – кидає гілочку звіробою... 

Пес лащиться, вихиляє хвостом. 

— Підемо... Підемо гуляти. Виведеш мене з хати, розімнуся трохи... У 

дзеркалі бачить своє неголене обличчя. Махає рукою - нині голитися не буде… 

Дзвінок у двері. Сусідка: 

— Сіркові вашому. 

— Дякую. 

Дід оглядає продукти... і віддає псові. 

Той їсть давко, похапцем. 

— Ну, і я поснідаю. 

Чай без цукру з „алчевським хлібом”, чорним, тугим, щільним... Його можна 

різати тонкими скибками, а потім їсти шматочками, що тануть у роті, як 

шоколад.... 

— Ну що ж, веди! 

Чоловік защіпає повіддя і замикає квартиру. В замку щось тріскає - і ключ не 

повертається. 
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— Замки то замикаються, то не замикаються. А тобі, Сірко, треба... 

Він ховає ключ до кишені та йде. 

Сірко поволі тягне ґазду... Той сідає на лавку, відщіпає карабін і озирається 

довкола. Дозріли горіхи, треба назбирати... До під’їзду під’їжджає іномарка, 

сусіди чемно вітаються і поспішно відводять погляд: убозтво їм неприємне. 

Дід іде, знову Сірко веде його - і осіннє важкопліддя чужих дач тільки киває 

йому. 

Коли приходять на ріку, старий розкладає стілець туриста з дюралюмінієвих 

легких прутиків з брезентовою перекладиною, сідає, як ото його батько колись, 

пасучи корову, палить люльку, думає....  

Повз нього проходить ще один чоловік, його ровесник, просить припалити 

цигарку, схиляється, а згодом починає розмову. Отак - ні про що. 

— Холодно якось, не затишно... 

— Мені давно так... 

— Всім нам якось так, ніби не в своєму світі живемо... 

— Може, не всім, та так... 

— Тим «не всім» чи не забагато? 

— В кожного своє життя і свій отвіт. 

— Мігрують люди... Хто тут залишиться? Мій молодий приятель каже, що 

нехай вивчиться доня англійської  мови – то й відпустить її у світи… Там хоч 

соціальний захист людини належний. А тут – все наче навмисно… 

— За що ми боролись? 
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— Знали за що. 

Той здригнувся. Подивився пильно. 

— Ми вірили в краще майбутнє... 

— Історія наша. Історія слави і зрад, а ще історія краси і віри... 

— Віра християнська... Доступна вже… 

─ То правда. Наша соломинка. Проте і найсвятіше можна знівечити. 

Міжконфесійні війни – найдурніші війни... 

— Це так. 

— А ще ми забули, що то національна гідність. 

— А то людська гідність ─ тільки на своїй землі. 

Йде дівчина русокоса, посміхається. Обідрана. Чоловік упізнав її, вона живе 

на його вулиці. В інституті навчалася. Наречений пропав на заробітках, батьків 

ото до року обох поховала… Не змирилася з втратами, одуріла, досі до тями 

прийти не може.  

— Бачите, - мовила, - люди бігають з розшарпаною в лахміття душею. Вона 

світиться, як решето, прошите кулями зневаги і образ. А ви що... не бачите? Ха-

ха!  

Чоловіки чомусь однаково закивали головами, бо в тих вимовлених нею 

словах зачаїлося щось їм зрозуміле... А Марися: 

— Людоньки! Не впущу кризу у свою душу, - сміється, тішиться. - Вгадуйте, 

що я зробила! 

  Але вона знає, що не вгадають. 
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— Я замовила місце собі біля батьків, - розкриває долоню, показує: - А це ще 

лишилося на хліб. На дванадцять хлібів залишилося... 

— Марисю! 

.   .   .                                             

— Кожному треба до когось йти. Отам на пагорбі... Розкриються груди землі 

і впустять мене до себе. Я чула, як б’ється серце її, як кров вод підземних витікає 

з неї слізьми. І земля сліпне... Вона не бачить краси, яку має... Затруєна. Ховає в 

собі трупів. Людині не так багато треба. Щастя, коли є найдорожчі… 

— Вона божевільна. 

— І вільна у своєму помислі.  

Дівчина пройшла якихось крок-два, потім розвернулася на сто вісімдесят 

градусів і гукнула: 

— Ідіть додому. Дома хтось є… 

Чоловіки заметушилися, кожен хотів повірити тим словам, тож встали, 

подали собі руки і розійшлися... 

.     .     . 

Вдома двері відчинені. Хто там? 

Чоловік заходить тихо, очікуючи дива, неодмінно доброго. Він забув, що сам 

не зачинив. 

Обійшов одну, другу кімнату, кухню, зазирає до ванної... але нікого там нема. 

Свіже повітря, просякнуте протягом. Це він, протяг! Його не видно, але він є! Ось 

і аркуш забрав зі столу. 
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Підняв листа, зім’яв його і викинув у смітник. 

Подививсь на фото: ось він із дружиною, ось син у військовій формі. Їх вже 

нема. Квартиру на племінника записав, а той призабув старого. 

Перед очима мряка. Може, так має бути ? 

Ліг, не роззуваючись, заплющив очі і наче звалився у невідь... 

Завирувало, зашелестіло щось сильніше, ніби хтось прийшов. 

На порозі стояла вдова – сусідка. Вона з тривогою дивилась на чоловіка. 

— Вареників я вам принесла. Смачні, з картоплею і сиром. Сьогодні свято. 

І йому здалося, що то старі часи затишку і сім’ї прийшли у гості... Він хотів її 

покликати, але не зміг... 

За якийсь час отямився. Її б зробити опікункою – та сестрі обіцяв по її смерті 

Микиту без даху над головою не залишати. 

— Не лякайтеся, як попрошу. Щось мій небіж забув про мене цього літа. Я 

йому свою квартиру в дарунок записав. Ото… Якщо щось – то Сірка без турботи 

не залишите, сусідко? Пригорнете? А то не гоже так вірному собаці літа свої 

добувати… 

- Пригорну, звісно. Але ж ви… -  та й змовкла… 

.   .   . 

Яке розпачливе життя цього чоловіка… 

Я пишу… Оповідки про людей - через дорогу… 

Водночас збираю матеріали для досліджень з психодіагностики. 
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Знайшла тренінги. Мені хочеться їх адаптувати до проблем саме цих 

людей… 

 І знову нове розуміння покинутих… 

«Деякі емоційні літні люди гостро відчувають на собі глумливу 

високомірність молодих і, ризикуючи стати тягарем, можуть зректися 

свого, скоїти суїцид через матеріальну нестабільність чи страх померти на 

самоті». 

Мені дивним виявилося і те, що «гостріше такий стан переживають ті, які 

живуть у містах, ніж у сільській місцевості, -  через різний на те уклад 

життя». 

 

 

 

 

  

 

                               Обережна 

       Сьогодні я вивезла Любаву Василівну в хол, щоб поговорити. 

        Та он по коридору туди-сюди ходить жінка. Розпатлана. Розказує щось 

заклопотано. 

- Не дивуйтеся. Вона не в собі. 
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- Що з нею? 

- Жила обережно. 

- Хіба можна так? 

     Жінка натомість підходить до Лесі та Любави і, приклавши палець до губ, 

утаємничено шепоче: 

- Я обережна. Знаю. Навколо всі створюють собі труднощі, а потім їх 

важко долають. Закабалюють себе дітьми, роботами, клопотами. Самі у 

тому винні - не хто інший. Немудрі. Життя одне. Надриватись не треба. 

Скільки можеш - бери, але не через силу. Інсульти, інфаркти, всяке 

лихо потім. Обережно треба... Нема житла - які діти? Який чоловік? А 

як пияцюга? Помилитися можна. Сім раз відміряй, та й то задумайся. 

Чи варто своє життя марнувати на когось? Нема зарплати... великої -

яка поміч комусь? Все мудро розрахувати треба. Хоч би на себе, на 

свою старість. Хоч усі знають: все одно помруть у самотині. Я 

обережно ще поживу, сама, бо знаю те, чого не хочуть знати інші. 

      - ...Обережно! Обережна...  

- Убога! 

- Простіть її, вона не люблена. 

.    .   . 

Курсову писала й бачила їх, своїх нових знайомих. 

«Невпевненість у собі і у завтрашньому дні робить людей похилого 

віку більш дріб’язковими, скупими, надто обережними й 

малоініціативними». 
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      Ні, «обережна» була такою завжди. То не старість її такою зробила. 

       Я знала, що це криза, душевний розлад, пов’язаний з тривалим 

незадоволенням собою і своїми взаєминами з оточуючим світом. А 

нехтування, презирство інших, навпаки, підтримує в таких людях власну 

самооцінку. Цей невроз страху зробити щось необачно збудував хворобливу 

світоглядну систему «обережної», зруйнувавши її здоровий глузд.  

      Переконати цю людину в чомусь було неможливо: то був сформований  

кістяк, на якому трималося її єство уже дуже багато років. І хто чи що став 

спонукою до цього – не було відомо. Про дитинство і юність жінка не 

говорила. А хтось був… З близького оточення – неодмінно! Той, хто зробив 

її гіпертрофованим критиканом насущного людського життя?.. 

В газеті я знайшла матеріал про «теплу м’яку іграшку», видрукувала з  

Інтернету навчальний курс і на день народження Любави Василівни принесла 

свій витвір мистецтва - песика, ердельку, яку рада господиня назвала Омегою 

і поклала до себе на подушку. Зійшлося кілька людей. Ми їли торт і пили чай 

– і всі заздро дивилися на подарунок.  

- Якщо хочете, я принесу інші викрійки і наступної суботи ми зможемо 

шити.  

      Очі загорілися у двох жінок, дві просто кивнули, як годиться, і мене це 

неабияк надихнуло. 

      Наступного разу я принесла деякі речі, які можна було використати  для 

деталей іграшок, светри, щоб розпороти, адже була окрема технологія 

«теплої м’якої іграшки» – тож ми започаткували «теплі посиденьки», 

створивши  маленьке коло близьких  людей. О, як вони чекали тих субот і 
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кожного слова, яке персонально я адресувала їм! Я була щаслива, бо потрібна 

цим людям! Раділа за мене і мама…  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

              

 Неамериканський батько 

.   .   . 

- А хто цей неголений чоловік? Адже не скажеш - бородатий. Чи не так? 

- Не скажеш… 

- Він ще й досі любить свою дружину й доньку… 

На автобусній зупинці  потік людей губить самотню постать. Хтось 

ненароком зачепив, штовхнув, поспішно вибачився. Очі чоловіка зі стриманими 
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поглядом знову тонуть у горлі людського потоку. Червоні повіки. Припухлі. 

Плакав? Пив? 

Всі стоять без черги. 

Під’їжджають два маршрутних таксі та тролейбус. Натовп ламається, далі ще 

раз переламується трояко ─ і зникає в череві ненаситного транспорту. 

... Проте він один залишається у задумі. Так механічно летить все і цього 

ранку. Навпроти щось луснуло – то двері будинку, його донедавна... Але вони, 

найближчі, - далеко. Їх приймає велика Америка і чужий чоловік, „американський 

батько”. 

…Щось розтягнулося в чоловікові, як гумка, і ляснуло в груди. Ледь на ногах 

втримався. І в дні сьогоднішньому – ледь. 

Взяв пива, анчоуси, потім  (придумали в рекламі таке) „жарівочку 

біленьку”... нехай світить сьогодні... Але що висвітить? 

Розшитий потік людей… 

Щербаті дороги перед ним… 

Вибоїна ─ його батьківство… 

П’ять років по тому попросилася на квартиру до нього жінка самотня. Почала 

варити, прибирати, прати, задивлялася на чоловіка… Та він наче не бачив її і не 

торкнув ні разу. 

 Столярував. Їздив на заробітки. За якийсь час племінниця попросилася у 

квартиру. Навела свої порядки. В один день зібралася та жінка – й пішла. А він 

подався до притулку столяром – то й там неформально залишився жити. 

.     .     . 
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Якось підійшла я до нього й кажу:  «Як ви дивитеся на те, аби бачити не 

порожню половину в склянці, до середини заповненої, а саме цю заповнену 

частину… Може, варто переставити акцент на повноті – тоді можна було б 

відчути смак життя».  

 Хотіла, було, ще щось сказати, та відчула, що права не маю втручатися. 

Настільки він був незрушний у тому, що мав… 

Наступні рази я знову бачила його байдужі очі. Криза спустошення була 

дуже глибока, супутньо з нею – криза нереалізованості як батька і чоловіка та 

криза безперспективності. Немало як на одну людину… 

                                         

 

 

 

 

 Талант 

 

         Ще одна доля, яку пізнала… Викладачка… Мисткиня… 

         Мені хочеться про неї просто розказати… рядки збираються в 

нотатнику… 

.   .   . 
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Вона йшла людною вулицею - і говорила сама з собою. Сама… з 

собою… Розмахуючи руками, доводячи щось комусь щиро, прикладаючи 

руки до грудей. Кому ще скажеш? Кому вивіриш? Та й для чого? Отак 

безпорадно й розгублено, чесно і чисто… Монолог… назустріч усьому 

світові… 

.   .   . 

 …Мідяки дзенькнули не в такт музиці. Грала скрипка. І стояв тут 

високо в особі оцій – талант, не потрібний на сцені, витіснений сильнішими, 

кинутий аж на жебрацтво. І знов мідяки, і білі теж. І знову не в такт. Гроші 

завжди не в такт музиці… 

 Спинилася, сіла навпроти на лавочці. Нічого не кинула. Не мала. 

Слухала… І він грав для неї, однієї, самотньої в хвилині оцій. Зімкнулися 

руки, сплелися пальці, огорнувши коліна, на яких колихалася пісня… 

 Він був її учнем, Євдокії Семенівни. Потіхою, надією, живою звуковою 

легендою. Ще дитиною підбирав на слух, повторював складні звукові 

конструкції чисто й легко. Він талант і – надзвичайний! 

 Кивнула головою, подякувала, зімкнула губи, всміхнулась невесело – і 

побрела з руками опущеними, які не давали розмаху поступу, ритму ходи і 

розлогого прагнення дії. 

.   .   .   

…Швидше б початок навчального року! Оті «малі чужі» рятують її 

знову. Шкільні клопоти розігрівають кров, а погляди учнів влізають у душу, 

знаходять там своє місце – і заповнюють її всю. Тож особисте в неї завжди 

впереміж з не зовсім чужим. І вона щасливіє, опустившись і вивищившись до 
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рівня дитини - до того незіпсованого смерчем житейським серця, як до 

зачіпочки  втримку свого дня нинішнього. 

 Хвиля іншого настрою пройняла все єство жінки, очі спалахнули 

радістю, щастям – і вона хвацько відчинила дверцята шафи й вийняла  

планшети, альбоми випускників останніх років, і очі забігали-забігали по 

юних обличчях, а губи тремтіли, посміхалися, тішилися; гармонія першого і 

останнього дзвоників, буднів перепліталася, зливалася, єдналася, то 

роздзвонювалася нарізно; і виструнчувалась постать вчительки в плечах, 

розправлялась із згорбленої, бо сиділа Докія на підлозі, вкритій холодом 

лінолеуму, який проступав крізь барвисту широку доріжку. Їх не любити не 

можна, які б вони невгамовні не були. Вона любила «важких дітей», яким 

потрібно було просто трепетного розуміння рідного тепла, і тоді вони 

ставали іншими. І хоч була вона не із заслужених, але з тих, що на повагу 

заслуговували… 

 А ось і Данило… Називали Данилом Галицьким… Князь звуків на 

скрипочці… 

 Затріпотіла нервова жилка на обличчі, згасли очі, вкрилися пеленою 

без просвітку - він на дорозі… 

Чекала листа. Принесли. Вона ніяково посміхнулася – і розірвала конверт: 

 «Все пройде. Оте, що руйнує, – не вічне, воно не Ваше – це вірус, що 

ввірвався в імпульс життя нашого. Але його вичистять. Навіть якщо 

доведеться стерти всю попередню пам'ять. Він стане інший, вінчестер 

Вашого життя, – і все почнеться спочатку. Неодмінно. Ви мужня. Сили духу 

Вам… З повагою, Ваша учениця Тетяна». 
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 Вона читала розгорнутий лист паперу механічно, але прислухалась до 

того – і вірила. Як потрібно людині вірити! А ще коли нема вибору. 

 Жінка відслонила фіранку і довго дивилася у вікно, яке було старе, з 

порепаними рамами, давно фарбованими і занедбаними. Скло вилискувало 

чистотою – це те, що вона може… 

 Є самотність, не схожа на іншу. Покинута якась… В інших самота – всі 

знають, дивуються чи співчувають. А тут відколи - самота горою. Докія. 

Доця. Євда. Євдокія… Якийсь наче докір був у цім імені. І невблаганна 

фонетика… 

           У неї в сімейному гуртожитку – кімнатка. Стільки вже літ! Тепер – 

приватизована. 

 …Вдома стіни - живі, і меблі. Вони бережуть частиночки її дотику. Тут 

стіл, як опора, й листок, як душа споріднена, мовчазна і віддана. Тут кіт пан 

Заброда, як дарунок неочікуваний, відволікає від думок; йому добре хоча б 

тому, що він є, і світ цей створений для нього, і житло, і тераса, і вітер, що 

розвіває пишний хвіст цього дивовижного й лагідного звіра. 

 Коли  Євдокія дивилась на нього, їй ставало потішно. Завжди її 

розважав, заспокоював… Любив її руки, ніжні й теплі. Любив її. Але в нього 

було своє життя – і він її покидав, як інші, не залишаючи погляду: виходив 

через кухонне вікно, долаючи архітектурні перешкоди, вигинаючись і 

стрибаючи, самостверджуючись у цих акробатичних трюках, йдучи назустріч 

почуттям тамувати спрагу, незалежно і промовисто… 

 Євдокія провела Заброду ласкавим поглядом і поклала чайник, 

увімкнувши проводове радіо, яке говорило з нею не раз, вивіряло думки і не 

допускало концентрації лише на своєму… 
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 Чайник зашумів, булькаючи, злився аж на плиту – і жінка налила чаю, 

простеливши на краю стола серветку; а пила довго, ковтаючи гарячий напій, і 

він зігрівав і опікав їй горло, нутро. Та хай би так, лиш би не скніти в цьому, 

нині порожньому, домі до ранку чи лежати, видивляючи в стелі дірки думок, 

начиняючи їх усіляким кусючим непотребом передбачень… То хапатися за 

соломинку в інстинкті самозбереження свого чи своїх «звучних дітей». 

 Заброді було вже дванадцять літ! Він одного дня перестав їсти – а на 

третій помер. Плакала надривно… Похоронила… Прийшла в дім і загубилася 

в порожнечі… В світі стало на скибку любові менше…  

          …А ще їй сьогодні все вчувалися звуки скрипочки її найкращого учня, 

який жебракував. Йому треба було б нову скрипку, смик, капітал для кар’єри. 

Нікому допомогти: одна бабуся старенька…. А хлопчик – талант над 

талантами. Вона сама складала йому клопотання до облради, відкрила 

рахунок. Ходила до спонсорів. На рахунок ніхто нічого не перерахував. 

Ніхто!..   

         А вона?.. 

        Кожна людина  в своєму житті має зробити гідний вчинок. Хай не 

героїчний, де ризикують життям…  Про що думає вона?.. Вона… втрачає дах 

над головою… 

        За тиждень на рахунок Данила надійшла добряча сума грошей. Тепер не 

пропаде талант. Вона знає… 

- А є ж у нас багаті меценати, - мовив хтось. 

- Якщо має чоловік, то чом би не дати…  
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Ніхто не здогадався, що тим меценатом була ця найбагатша душею жінка, 

яка залишилася на схилі літ без житла…  

        Данило дізнався про все пізніше, коли прибіг до Євдокії… 

        Цілував руки і плакав…Тепер він зможе навчатися в найславніших 

педагогів світу!.. 

     Вони  часто спілкуються телефоном. Данило придбав  омріяну скрипку, 

а нещодавно став переможцем конкурсу скрипалів у Відні. 

 Ніхто тут не такий щасливий, як вона!..  

.    .    . 

   Якщо «геронтопсихологія розглядає старість як вік розвитку», то це  

було саме те «позитивне старіння»… 

 

 

 

 

         

                                  

 

Лист 

Коли ми говоримо про зраду, чи не маємо починати з любові. Тільки 

той, хто знає любов, знає, що таке зрада. Тільки той.  
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Любава зрадила Альфу двічі. Того не бажаючи. Можна було б сказати: 

так сталося…  Але було б то так просто… Вперше, коли не знайшла виходу,  

потурала злочину, що породив сум’яття в душі сина, непрощення аж до 

покинутості. 

Вдруге зрадила нехотя, бо не знайшла часу попрощатися перед смертю 

її. А треба було. Альфі треба було одного: знати, що її не забули. Що її 

люблять…Вона би померла по-іншому. Від того ж таки раку грудей, проте 

по-іншому… І не мучила б її душа Любавину душу чи навпаки. Бо щось в тім 

людське було… 

Що з того, що оплата за утримання Альфи була добряча. Та поряд була 

чужа людина, яка просто виконувала свою роботу… А в Любави до Альфи - 

просто відкуп замість любові.  

Чого вона чекала щодня? Просто побачити людину, якій служила, 

відчути, що її пам’ятають, значить, люблять. Було, і вона тричі не помирала, 

коли Любава просила її. 

Собаки все чують і розуміють. При них не можна говорити, що їх 

прогонять чи не люблять. Вони можуть втекти, — але то коли не люблять 

свого господаря або щоби вмерти… А коли люблять – то прощають просто 

слова, бо вірять тільки своєму серцю. Як вони уміють прощати! Як вони 

вміють! 

        — Не можна себе так з'їдати. 

        — Можна. Не можна. Все відносне у цьому житті. Все відносне. А якщо 

відносне до совісті – то це надовго.  

        — Того не повернете. Забудьте. Відрубайте, наче і не було. 
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        — Не було? – засміялася з відчаю. – Не було, кажеш, — а є. А як із 

продовженням того, «що не було»? Бачите моє дежавю? Я теж помиратиму, 

можливо, в хорошому притулку, за який заплатить «по формі» син. У 

порожнечі, не відчуваючи близької любові поруч. Одна. Це самотність на 

протязі. Самотність, що йде в нікуди. Все по заслузі маємо. Все по заслузі… 

        — Мені здається, ви перебільшуєте… 

        — Любов – це згусток якоїсь матерії, яка належна нам як благодать. Не 

важливо, чи до людини, чи до тварини. Проте зрікаєшся її – вона зрікається 

тебе. 

        — Облиште. Ви стільки подарували любові своїм учням. 

        — А одну не втримала… Про це можуть писати і сперечатися. Це 

можуть заперечувати, диференціювати, чия вона: людини чи тварини, в 

якому контексті – війни чи подорожі. Байдуже... Вона є, або її нема. Хтось у 

ній багач, а хтось жебрак; хтось щасливий, а хтось нещасний. А є Божа 

благодать померти в любові… 

        — Так непросто в житті. І в кожного свій шлях. 

        — Життя – як вода, має свій плин і своє русло, але вода вбирає і те, що 

може  видивитися довкола, і часом чуже стає її уловом. 

        — Частинка того поруч є у кожного з нас. 
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        — А ще я прочитала десь про напис на стародавньому годиннику: 

«Ранить  увесь час, тільки останній – вбиває». 

        — Який час при вас? 

        — На межі… 

.     .     . 

 

        …Після операції на нозі Любава Василівна одужувала. Була надія, що 

ходитиме. Штучний суглоб прижився. На лікування надіслав гроші Стас. 

        — Любаво Василівно, вам лист, — у кімнату зайшла санітарка, – Ось і 

штемпель. Вчора принесли. 

 Любава Василівна криво посміхнулася… 

        — Вам пишуть, я рада, — Леся підвелася, щоб іти. – Забіжу наступного 

тижня. 

        — Як вийде, хороша, як вийде. А не зможеш – не ображатимуся. 

        — А ви листа читайте, — не заважатиму. 

        - Авжеж, авжеж…  

 Любава опустилася на подушку, втупила очі в стелю і застигла на якусь 

хвилю, на якийсь час, зі сплаканою душею, — безслізно. 

 Лист лежав поруч… Лист, який завжди знайде тебе… На ньому не було 

адресанта. 
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                                       Селф-критик 

        Курсова робота мала бути завершена за два тижні. Ці витяги були моїми 

підказками до розуміння «будинку через дорогу»… 



46 

 

46 

 

        «Є старенькі, які живуть тільки минулим (емоційні, депресивні), ті, що 

живуть теперішнім (імпульсивні, чуттєві), і ті, які продовжують мріяти, 

втілюючи свої плани в майбутньому (ініціативні)». 

        Тут, здається, були тільки перші… 

        Цих людей з будинку навпроти можна чимось зайняти, наприклад,  

цікавою працею... Але як заповнити порожнечу любові близьких?.. 

        Я непомітно тестувала їх, запитуючи, чи хотілось би їм бути молодими 

або «вічно молодими»… 

        Крім Любави Василівни та Євдокії Семенівни, ствердно відповіли всі 

решта. А «вічно молодими» хочуть залишатися, здебільшого, саме 

нереалізовані та незрілі особистості, люди з нестійкою самооцінкою, які свої 

таланти і можливості не використали сповна з певних причин…  

       Я бачила, що Любаві Василівні була притаманна психологічна, дуже 

відверта, якась навіть оголена самокритика… 

       І ось я знайшла тип Любави Василівни. Це не стосувалося теми курсової, 

а лише її і мого прагнення визначитись в ситуації. Вона – селф-критик*. 

       *Селф-критик – це рефлексивне ставлення людини до себе, здатність до 

самостійного пошуку помилок, оцінювання своєї поведінки і результатів 

діяльності. 

       Здатність до самокритики завжди вважається умовою психічного 

здоров’я особистості. А тут чи нема в тій вині перебільшення? Ні. Вона 

мотивує, чому заслуговує того, що має. Інша би змовчала, затаїла, а вона так  

– обличчям до вітру… 
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       А ті листи без адресанта? Вона їх пише собі, просто є думки, які б вона 

хотіла почути від близьких… Так  і рятується… 

       За заняттями м’якою іграшкою я розповіла своїм підопічним один з 

найцікавіших феноменів старості, що спостерігався у 50-х роках ХХ століття. 

Шпальти газет на весь світ рознесли сенсацію: 80-літня Грандма Мозес 

почала писати свої оригінальні художні полотна — і її виставки мали 

неабиякий успіх. Багато старших людей почали наслідувати її приклад – і 

якщо навіть їхні успіхи не були такими ваговитими, — вони залишалися  

завжди у виграші. 

 Проте художників тут не знайшлося. 

 Минуло два тижні. 

       Курсова робота була здана й захищена, проте тема продовжувала жити в 

моєму та їхньому житті. 

       А те, що стосувалося Любави  Василівни, мене хвилювало все більше. 

       Я порадилася зі своєю професоркою, Лідією Антонівною, і вона мені 

підказала вчитатися в праці Д. Роттера, в яких він освітлює шкалу «локус 

контролю». Відповідно до цієї шкали люди розрізнялися між собою в тому, 

де саме вони локалізують контроль над значущими для себе подіями. Любава 

чітко знала, де… 

       Я тягнула вже за якусь  ниточку, але вона була міцно прив’язана. 

        …Я знала, що Любаві необхідний був головний важіль: син і спокута 

вини, яка у ній не минала. 

       Про свого старшого говорила спокійно, вірила, що все якось минеться, 

його виправдають, переглянувши справу. Згадувала про нього як  про 
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симпатичного шалапута та «хлопця з душею нарозхрист». Іноді тільки 

додавала, що саме такі попадаються так безглуздо. Надто вірять людям… 

       Я відчувала, якщо кожен з нас є учасником у долі іншого, то, може, моя 

участь саме в ній, Любаві… 

       …Скайп знову мовчав. Я ж В Інтернеті знайшла його, Северина     

Потайка, вченого-математика і багатообіцяючого бізнесмена…Отже, знала, 

що все-таки знайдемося в цьому віртуальному світі… 

 Нарешті він відгукнувся і вніс мій логін до свого списку контактів. Я 

вийшла на спілкування, мотивуючи, що знаю його матір і мені дуже хочеться 

розповісти йому про неї. Він відповів, що у нього мало часу, проте попросив 

вдягти навушники для живої розмови. У нього був густий, приємний, 

грайливий голос… Відеокамеру не вмикали. 

          — Чого чекаєте від спілкування? 

          — Я?  

          — Ваша конкретна ціль. Я ділова людина. 

          — Хочу вашій мамі, звісно ж, з вашою участю допомогти вийти із 

психологічної кризи. Вона тримається з усіх сил, але криза важіє наслідками. 

          — Скільки треба грошей? 

          — Ви мене добре чуєте? 

          — Скільки вам треба грошей, щоб ви допомогли? 

        — Я не про гроші зараз. Любаві Василівні дуже потрібна ваша 

підтримка. 
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        — Я надішлю ще гроші на адресу, на яку надсилаю завжди. До 

господині, де мешкає мама. 

        — На яку адресу надішлете?.. Де мешкає? 

        — А ви цього не знаєте, а допомагати беретеся.  

         — Щось не те кажете. Я не знаю ні про яку господиню. 

        — То не крутіть мені голову. 

        — Ваша мати перебуває в притулку для старих… 

        — Я знаю, де моя мати... Що ви сказали? Щось плутаєте!.. 

         — Вже півроку. 

         — Хто така Марина Григорівна? 

        — Не знаю. Проте, зачекайте, я згадала, є медсестра у притулку, Марина 

Григорівна. Я з нею розмовляла, вона пропонувала придбати для Любави 

Василівни дорогі ліки для ніг, але я лише студентка… 

        — Я надсилаю їй по сто доларів щомісяця на ліки і за кімнатку, яку мати 

винаймає в неї. Мама мені писала, що винаймає кімнату! 

        — Не хотіла, певно, турбувати. Вона надзвичайна жінка.  

        — Я знаю, — роздратовано. 

        — Мати знає за гроші? 

        — Думаю, що так. 

        — Їй треба вас чути… 
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       — Я мушу  від’єднатися. В мене дуже важливі справи. Гадаю, що за два 

місяці буду в Україні… 

        — Як добре! Назовсім? 

        — Можливо. Зрештою, як справи покажуть. Можливо, залишуся 

працювати у спільному українсько-канадському підприємстві. Цілуйте маму. 

Дякую за те, що клопочетеся. 

        — Нема за що.. 

        — Є за що…— через паузу: —  Дійсно вона у притулку?  

        — Так. 

         — Мені прикро. 

.   .   . 

        …Сьогодні я бігла до Любави Василівни, як ніколи, – на крилах! 

       — У мене такі новини! Я розмовляла по скайпу з вашим сином! 

       — Що він спитав про мене? 

        — Він здивувався, що ви у притулку... Йому прикро. А ще – він  

зайнятий дуже… 

        — Що він запитав про мене?..  

        Я не знайшла, що відповісти. І моя радість кудись зникала… 
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Віз для старості 
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        Вранці, коли я прокидалась, відкривала кватирку, щоб провітрити 

кімнату і зайнятися вранішніми фізичними вправами, без яких увесь день 

могла ходити, наче сонна муха, — дивилася на будинок через дорогу і 

згадувала окремі долі, про які вже добре знала, тих людей, чиї психологічні 

портрети склала, проаналізувавши ситуацію, дійшовши певних висновків. 

Прагла допомогти, зокрема Любаві Василівні. 

        Сьогоднішній день був особливий. 

— Син приїхав! Ваш син приїхав! – прибігла санітарочка. – Ото радість! 

Любава завмерла, а потім тремтіла усім тілом довго, аж поки не відчула себе 

у синівських обіймах.  

Заспокоїлась тихо. А потім зайшлася надривно. Схаменулася. 

— Це син мій…  Стас… 

Збіглися всі ходячі з поверху і йти не поспішали. 

      Деякі виходили з кімнати, хоча кожен не поспішав.  В такий спосіб 

благодать затриматися в чиємусь щасті була і їхньою. Бо хто вмів радіти 

чужому, сам ставав на якусь хвилинку щасливим. Щастя завжди полонить 

тих, які вміють радіти за когось. 

       — Я приїхав, мамо! Не голосіть! Не вмер я і до війська не забирають в 

Афгані служити. 

       — То з радості, сину, з чекання надривного. Все, я не буду. 

       Вона довго дивилася, гладила сина, а він стискав її руки у своїх долонях і 

цілував. 
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— Даремно, мамо, ви рвете себе за тих песенят. Леся мені сказала. Двох 

ми з Орестом, однокласником, вигодували до кінця літа в кущах, біля дач, 

а потім віддали людям, правда, на ланц у дворі. Сторожами вам стали… 

- А одне… 

- Не знаю, мамо… 

- То мій гріх, чуєш? Нехай то тебе не болить… 

- Моє – при мені. А гріхи спокутувати треба… 

- Треба. 

- Я щось придумав… 

- Жаль, та «наш поїзд пішов…» 

- Ми прокладемо іншу колію і до іншої станції… 

- Як?.. 

- Я вже домовився через агентство за будівлю на околиці міста. Буде і 

дах у нас над головою, і притулок для бездомних собак. Так, як є за 

кордоном… 

Очі Любави встромилися у Стаса. Довго не могла говорити, повірити, а 

потім кинулася в подушку… Хотілося заплющити очі в надії – і розкрити їх 

уже у реалії. 

- Дякую, дякую, сину. 

- Ще не все оформлено, але можемо їхати, подивитися, ґазда дозволив 

кілька днів пожити, навіть освоїтися. Маємо попередню домовленість. 
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Сказав, що завдаток можу дати за кілька днів, бо він має триденну 

поїздку. 

 - Казка… 

 - Як ваша нога після операції? 

 - Добре, очухалася. З паличкою, але ходжу! 

.    .    . 

      Коли я прийшла на «теплі посиденьки», Любави Василівни уже не 

було, а про їхню зустріч мені наввипередки розказували жіночки. 

Зізналися, що чули краєм вуха її сповідь переді мною, тож дивувалися 

дуже. 

           - О, вона собі тих песят простити не може. А я гадаю, нема за чим 

побиватися, адже що не кажи, тварина для нас створена, - розважливо 

говорила тітка Зоя. 

      - Моя кицька Туська теж колись мала п’ятеро. Ото якби я тоді їх не 

перетопила у відрі, то мала б котоферму. А чим би тоді свиней годувала? 

   - А тепер як там свині? - необачно спитала я. 

- Доньки мої годують… - та недоказала, лише голову похнюпила. 

- А в місті отак залишають деякі ґазди собак на вулиці. І чи то краще? 

Хто б його знав? А вони, бездомні, зраджені, тиняються й місця свого 

на землі не мають, - продовжувала Стара Текля (так її всі тут називали). 

- А в селі, буває, старого хворого собаку пристрілюють, труять. А що з 

ним робити? 

- Іноді відпускають, аби сам ішов десь помирати.  
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- О, чи не забули, любі мої, що ми на котячому і псячому живемо, - знову 

Текля. 

- А то що таке вигадали? 

- Чула якусь таку приповідку чи легенду, мабуть, що Бог покликав до 

себе людину, кота та собаку і роздав їм поживу на прожиток, порівну. 

Так собака і кіт сказали, що їм того забагато, і віддали людині дві 

третини свого… 

      Розмова заходила в хащі… Кожен знав, що то була якась інша 

правда… І їхня також. Страшна і безповоротна… 

Відчувалося, всі чекали якогось заключного від мене слова, отак 

гадали, що я все знала і могла… 

        - Згадалася і мені притча, - почала я. – Хочете, розкажу? 

        - Звісно, кажи уже. 

        -  В одній сім’ї, не в наших краях, скажімо, те діялося… Зістарився 

батько, став немудрим і хворим. Лежав лежма і чекав смерті. Тож син 

полагодив дірявого воза дошками, звалив на нього старого та й відвіз до лісу 

помирати. І так робив не тільки він у тому краї. 

         Повернувся додому син, глибоко вдихнув на повні груди, відчувши, що 

вільніше йому стало, випряг коней, завів до стайні, зайшов на подвір’я як 

найстарший тепер у господарстві… Дивиться, а його малий син із дощечок 

щось майструє. Відчув: час саме поспілкуватись з наступником. 

       - Що  таке робиш, сину? – запитує… 

       - А це, тату, я воза ладую. 
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       - І нащо тобі воза? 

       - Як нащо? А це на те, аби, якщо ти станеш старий, я тебе до лісу відвіз… 

       Якщо устами дитяти мовить істина… Він зрозумів знак. Вивів коня, 

запряг у воза – і поїхав за батьком. Посміхнулися старечі очі щастям 

батьківським, а вже на власному подвір’ї віддав старенький Богу духа, проте 

важливим було те, що із посмішкою на вустах... Помер у любові! Значить, і 

жив недаремно…  

       Всі змовкли. Кожен думав про своє. Шили. А я відчула, що нинішні 

посиденьки були не для всіх «теплими». 

       Тому, завершивши детальку ведмедя, вийшло пузо дуже симпатичне, я 

перевела розмову на інше… «Інше» завжди легше… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кусень світу 
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         Я рада була за Любаву Василівну, проте мене зацікавила тема, що 

виходила за межі пізнаного: психологічний аналіз стосунків людини і 

тварини через проблему любові, вірності, зради. Моя подруга Галя сказала, 

що я десь відходжу від науки і починаю писати казки… 

         Зоопсихологія не давала мені відповіді. Я почала пошуки у 

порівняльній психології і випадково надибала... інформацію про перший 

Московський симпозіум з психології собак з когнітивної етигології, науки, 

що вивчає інтелект тварин.  

        Виходить, що «між поведінкою тварини і людини непрохідної (!) прірви 

немає, бо і у них є свідомість.   

        А професор Гарвардського університету Стівен Вайз стверджує, «що не 

тільки в людей є мораль і естетичні відчуття». Мораль… Естетичні 

відчуття… Отже, проблему любові, вірності і зради можна розглядати як 

рівноцінну для обох сторін. Ба більше, тварини, зокрема собаки, здатні 

передавати один одному знання, набуті шляхом навчання. І як переконаний 

Ед Вассерман, інтелект собак за якістю згодом «може поставити людство в 

дуже незручне становище». Ото, фантастика! А в Любави це не самоїдство, 

як вважає моя подруга, а стосунки – на вищому рівні.  

       Так! Я знаю, яку взяти тему для дипломної роботи, продовживши її в 

дисертації. Це саме те, що вартує трудів, зрештою, мамина мрія сповниться 

щодо мене.  

        Мама вітала мене з перемогою. З перемогою над собою… І я була 

щаслива і відчувала — руками, очима, думками, серцем — цю перемогу, — 

залишуся в науці. 

.    .    . 
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       Я зателефонувала. Любава Василівна зі Стасом мали оглянути нове 

житло і притулок. Голос жінки звучав якось так, наче звуки органа, 

залишаючись вібрувати у грудях…  

       Все їм підійшло, все сподобалось. І вона може залишатися 

облаштуватися, а син до звершення купівлі-продажу вирішить ще якусь 

нагальну справу…  

 Стас був з матір’ю на постійному телефонному зв’язку. 

       А справи були термінові… Щось задумав син, але не казав мамі… Хотів 

завершити справу і тоді зробити їй сюрприз. 

       Стас зателефонував мамі і сказав, що купівля затримається на днів 

десять, проте ріелтор Михайло Миколайович попросив наступного дня 

звільнити приміщення, тим паче завдатку Стас не встиг дати. В брокера 

знайшовся покупець, який дасть ваговитий завдаток і заплатить  гроші 

готівкою – хоч зараз. Те місце йому вигідне дуже… Ріелтор певний, що від 

такої пропозиції нинішній господар, який йому доручив цю справу, не 

відмовиться… 

       Коли про це Любава сказала синові, Стас уже нічого вдіяти не міг. Він 

намагався заспокоїти, пояснити це мамі, але Любава вже не слухала. Їй стало 

недобре. Відчула, що казка десь відступає… Невже? 

        Продавець нерухомості перебував за кордоном – і постійно був 

«недоступний». А Михайло Миколайович залишався невблаганний. За три 

години мав привести інших покупців – і жінка мусила звільнити приміщення 

для оглядин. Ні про яку таку домовленість з Любавою більш ніж на три дні 

він не знав. 
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      Любава телефонувала синові, проте той був «за межею», а потім, коли 

дотелефонувалася, то сказав, щоб не хвилювалася, вони неодмінно знайдуть 

за вісім днів інше приміщення – то ж не проблема. А за годину він заїде за 

нею. 

- Я вже маю трьох підопічних… 

- Візьміть їх на кілька днів до притулку в якийсь закуток на подвір’ї. Я 

заплачу незручності. 

- До притулку? Ти мене відправляєш до притулку?.. 

Це був грім серед ясного неба. Думки змішалися. Вона знесиліла у них… 

      Грошей у жінки не виявилося з собою. Син закупив продукти – і 

поїхав. Любава змушена була йти пішки… Звісно, куди… Така її участь. 

Все має свій кінець. І ця казка. Нова колія і нова станція… 

.    .    . 

      І от вона ступає… Важко дуже. Не той стан, як колись. Нога з 

куштуриком дає можливість рухатися, але жінка зі своїм нездоровим 

серцем задихається і стомлюється жахливо! Пройшовши метрів сто, 

спотикається і падає. Їх троє бредуть за нею, з нею, перед неї… 

     Їй паморочиться в голові… Ввижається Ільга, Альфа, а потім Згуба, 

Сірко і Рекс. Ці троє останні з нею поряд чи знову ввижаються їй? Вона не 

втрачає свідомості, але свідомість не хоче працювати на неї… І ноги 

теж… Люди  підтримують, дають валідол, допомагають сісти на лавку. 

Вона відпускає їх, запевнивши, що все минулося.  

      Знову йде, проте падає. Люди не підійшли. Думали  –  п’яна. Собаки 

обступили і облизували їй руки та обличчя.  



60 

 

60 

 

      Альфа… Вона є, вона жива? А ці – теж живі… всі – живі! І вона знову 

підіймається, бо про них треба турбуватися. 

.   .   .   

       Два дні щастя! З сином! Тепер без нього – і вона йде навмання… 

Жебрачка материнської любові, зраджена і покинута. Дзвонить 

мобільний, але вона того не чує. Телефон вислизає з рук, і вона губить 

його. І знову непритомний чи напівпритомний стан. Це самозахист 

організму, який не хоче усвідомлювати своєї покинутості. Син… Він 

повертає її до притулку! Кожна людина в Бога має те, чого вартує. Кому їй 

і на що скаржитися? 

        …Лежить нерухомо, коли приїжджає швидка. Відчуває прохолоду і                                              

мокре тепло водночас... То хтось цілує їй руки?.. Облизують… І вона чує, 

що капає дощ чи сльози на її обличчя. Так! Відчуває сльози під шорстким 

язиком… Як колись… Як добре! Але то не її сльози… Хтось підіймає її на 

руки… Син… Сергій… Вона бачить Сергія. Певно, той думає про неї… 

Сльози … Марево?..  Розплющує очі.  

- Сергій? 

- Із Сергієм все добре, мамо. Справу переглянули – і він незабаром буде з 

нами. 

Любава хитає головою, бо ще не вірилось, що то правда… Як мати, 

дякувала Богу за те, що вислухав її молитви – і премінив те, що, здавалось, 

не можна було зрушити з місця. Бачила Лесю, яка прийшла до неї, як 

ангел з небес, подарувати  щастя… І плакала, плакала… 

— Без мене як мала дитина… - мовив Стас.  
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- Від щастя, сину. 

     - Все гаразд. Купуємо ми… Господар озвався. Уявляєш, він теж 

собачник… 

      — У нас, собачників, є завжди щось спільне. 

     — Вони, лапаті… 

 — Особливий собачий зв’язок. 

         - Ми мусимо гідно жити, мамо. І вони, - Стас показав на трьох 

приблуд, - теж… Весь світ не обіймемо, але якийсь його кусень – 

зможемо.  

Вона охопила руку сина і приклала до губ… 

 

 


