
 

 

 

СВЕКРУШИНА 

(кіносценарій психологічної драми) 

 

Долоня в чужій долоні… 

… 

Автобус м’яко заколисує під знайомий мотив спогадів. Амортизатори 

вихиляють боками, і велика транспортна подушка – «Ікарус»– пишний і 

розкішний, ваговито рухається дорогою під гору… Хоча швидкість достатня, 

– цього не помічає ніхто: в напівдрімоті все, чи сниться, летить, тремтить… 

чи бринить… уже… 

«Лібрець – Львів» проходить паспортний, відтак митний контроль… 

«Кордони безжальні. Вони щось відривають, відчімхують, залишаючи тебе 

собі за межею, а решту… повертають додому».  

Усе за вікном минає: будинки, вулиці, міста… Думки… 

«Є щось, що не покидає цих клаптів життя, цих живучих окрайців серця… 

Чуття, наче зашморг. Тісно з ними»… 

Смеркає.  Ніч.  Погасло в автобусі світло, і дрімота цілковита опановує долю 

жіночу і полонить її сон, заколихуючи. 

Голова Христинина на повороті схиляється в бік супутника, вродливого 

молодого чоловіка, в усякому разі – молодшого, з яким їде он уже стільки 

годин, – вони посміхаються, жартують…  іноді – і зрозуміло, що товариство 

це вельми обом приємне… 

... 

Уві сні Христина безвільно сповзає на його крісло, а він їй підставляє зручно 

плече.  

...Рука, розслаблена, скочується в чужу долоню... Він не відпускає,  

а втримує її в якімось дивнім неспокої… 



«…Долоня в чужій долоні… тієї миті їй стає близькою настільки,  

що розділити клітинки їх спільного тепла боляче, а розірвати – жорстоко»… 

На якійсь великій зупинці вмикають світло. Їхні руки полохливо 

розбігаються, а вони знов усміхаються одне одному, прохаючи вибачення 

поглядом, що згортається в один. 

«І до нього її потягло якось інакше: не так, щоби злитись, а так, аби збутися в 

дотику…». 

«…Він гладив душу – і їй боліло, зачепив глибоке дно її, – аж застогнала, 

випручалася, а він витяг її звідти, з дна, захлиснув у подиху чуття, щоб 

забрати собі, оживити та й віддати… невиплакане – власниці…». 

… 

Частина 1 

Жіноча пісня 

 

 

 

Христина… Спогади не минають, а йдуть без запрошення…  

Не відпустять – на трошки бодай би… 

… 

«А мати зі страхом – Богом просила: 

– Не ходи, не лишай дітей у хаті на мене, бо щось статися може, Христино! 

– Не лякайте! Боюся того... Та ні, не станеться. Не може! Не мусить... 

Скільки вже того сталося? 

І слова ті – все луною... та луною... 

– Та й пощо ви так, мамо, не руште! То все, що від долі жіночої в мене 

лишилося. Любимося ми з ним. Чи любимося, чи тільки я люблю –  

то одна мені річ, лишень не так просто усе з дітьми: спершу вкладу, поцілую, 

прислухаюсь, як рівно дихають, радію – немалі вже, – і біжу, мчу, завмираю 

від ночі й страху її – німини стоголосої... 



Я ще не відала того щастя, не знала... То ж мій дар... А може, то мій хрест?.. 

Тому не просіть, милуйте! 

... 

– Ні від кого я його не відриваю, хіба що від нього самого. Та не при-

щеплюється, не вростає він в долю мою, – сам по собі, йому так правдивіше 

видиться. То ж най буде йому так ліпше… 

– Христино! Христю… Нащо ти мені те кажеж, доню, помовч, чуєш? Чи не 

легше того материному серцю не знати? Бо воно відразу віщує щось зле. Не 

по-людськи якось у вас… Богом прошу… 

– Не бороніть же мені туди ходити, не розпинайте! Бо то мені яко смерть! Я 

хочу його, і най діється свята воля на світі сущому. Тихенько, мамцю, не 

плачте. Я буду щасливою нині. Згасає день. Я піду… 

І ніч прірвою розступається. В ній зникає Христина, хоч серце ще довго сміє 

калатати… І дуже дивним є чути те, бо ніхто не відає, чиє то воно: чи старої 

ночі-жінки, чи материне, чи Христинчине…» 

 

… 

Ні. Та не спиться… Розворушив той дотик її жіночу пісню –  

і зазвучала… 

«…Було, йшла до нього, наче несла в собі дар славний, посміхалася,  

бо не могла не радіти…  Він – добрий, ніжний, надзвичайний.  І вона його 

дуже любить.  Очі теплі-теплі,  а тіло… Піде вже од нього,  а потім ще довго-

довго вчуває в собі силу його. Та й доброти, доброти стільки! Вазони любить, 

викохує, кожному листочку радіє чи квіточці.  

Їй здавалось: вона і то не така… 

Десь взявся малесенький павучок, той, що, кажуть, новини сповіщає. Він взяв 

легесенько, виніс бережно на балкон, випустив. 

– Знайшов собі хатку, – тішиться сам. – Малесенька цяточка, а їй жити 

хочеться… Бог природу вигадав – і все для життя… 

– А знаєш, Яремо, у нас дитяточко буде… 



Спинився. Краса мертвим жахом осипалась. Ніжність вишкірилась. 

– Ти що… Ти що! Ми так не домовлялися… В тебе двоє дітей. Моя мати того 

не витримає… 

…А десь поруч жили ті слова, що рвалися в душу чи вже з душі рваними 

ранами: «малесенька цяточка, а їй жити хочеться…». 

І чий то був голос, відголосок… – годі було знати…». 

…   

«Он які вони, свекрухи… лихії. Я такою не буду…» – тремтів її внутрішній 

голос… – Вагітність втратила… треба було трішки допомоги  

з дітьми, треба ж було те дитяточко вилежати… І чия в тім вина… що отак 

все в них розрішилося?.. 

… 

«…Любила, та як тебе розіп’ято, видерто і відпущено саму самотою – то 

воно, те кохання, не знаходячи місця у серці, блукає роками  

в недолях чи долях чужих стиглим відголоском»... 

Христина пише… Бо змалку помітили в неї той дар… Відчуває… Розказує… 

А пише «в шухляду». То оповіді,  як скульптури, що застигли… але торкнись 

поглядом – оживуть… І вона… Їхня власниця…  

Окрім них,  має світ до натуги реальний… Праця. Побут. Сини. 

 

 

 

Частина 2 

Стілець у вестибюлі... 

 

 

Будень,  як інші.  Час,   як усі…   важкий…   як сходи до четвертого поверху.  

Калатання серця – з відлунням ходи… 

Задуха. Запинається в душу, в час буття і тяжіє у дні нинішньому… 



Відмикає двері нехотя, навіть не дивлячись… Погляд сповзає на щойно 

прожиту дорогу… От і мати (ще б жити!) операції не витримала. Померла. І 

лишилася гіркота й боязнь втратити батька.  

Треба заходити… 

В квартирі світло і чисто. В кімнаті спить старий, прикутий  

до ліжка батько. Поправляє постіль, зачепивши судно… 

Миє руки, викладає продукти. 

Важко. Втомливо. Ще б самій не хворіти. Ковтнула «колдфлю»…  

Поки на кухні щось булькає, йде до своєї кімнати, сідає за друкарську 

машинку. Друкує матеріал…  в газету. 

Заходить, забігає вітром до хати старший син, вродливий, веселий: 

– Мамцю, я слухаю перелік робіт на нинішній день… 

– До крамниці, килимки з підлоги витріпати, скласти в шафі своїй  

і на балконі, далі – вільний. Тож які твої плани на потім? 

– Мамочко! Які плани у хлопця, якого люблять дівчата, – хитренько так 

мовив… 

– Баламут ти мій.  

– Мамо, все не так уже й погано. Можеш бути певна, що наркотики чи 

зелений змій не стануть мені спокусою: я надто шаную (і не тільки я! – так 

лукаво трішки) свою богатирську силу… 

– Гляди тільки, не зобидь дівчини якої. Не хочу, щоб перед смертю онуки мої 

перед очима кривавими клаптиками ввижалися… 

– Ну, мамо! Ти завжди лякаєш найгіршим Я ж майже лікар – і все  

в мене чин чином. 

Він приходить із крамниці. 

Витрушує доріжки та килимки. 

Прибирає в шафі. 

Пере шкарпетки, білизну свою. 

Порається на балконі. 

Під обід… коли мама вже написала матеріал до газети, прибігає, звітує… 



Обіймає і на вухо: 

– Що ж – біжу. Мене чекають. 

– Не приходь пізно. Не спатиму, знаєш. 

– Та, мамусю… Трішки, може, й затримаюся… Не переживай. Добре? 

…Кличе Христину батько – жінка підходить до нього, прибирає, годує 

згодом. 

…Старечі очі благають порятунку, та параліч невблаганний… Сьогодні він 

мовчить,   але стогне важче,   й очі та вуста промовляють,  що біль 

нестерпний… 

… 

Ярослав прощається з дівчиною: 

– Вибач, але тут вирішую я… 

– Любий, у мене тато… Ти його не знаєш…  він мене попередив… 

– Прощай, Зорянко! Зоряниченько… Завтра прийду… 

… 

Морозяно. Холодно. Без шапки, радістю сповнений, якийсь запишений навіть 

повертається хлопець додому.  

Мати стрічає його спантеличена… 

– Знову свої сентиментальні фільми оплакуєш? 

– Ярославе!.. 

– Мамочко! Я знаю чим тебе розвеселити. 

– Не до жартів. Послухай, сину… 

Хлопець, нестримно веселий, зачинивши двері, артистично проголошує: 

– А якщо для настрою, тобто його зміни… зробити в сім’ї нам… маленьке 

поповнення… 

– Та вгомонитись зі своїми жартами. Не до них тепер. Дідусь наш, напевно… 

– Мамо, не плач. Було теж критично – ти врятувала його – і вже півроку 

живе. 

– Третій інсульт. Він в реанімації. Лікарі сказали – безнадійний. Готуватися 

сказали… 



Вони йдуть до лікарні. 

По дорозі заходять зателефонувати Миколці до Києва, до художнього 

інтернату для обдарованих дітей, повідомити, щоб приїхав. 

… 

У лікарні медсестра розводить руками… 

– Через півгодини після того, як ви поїхали додому по халат, продукти… – 

вона опускає голову. – Співчуваю… 

…Христина… не плаче. Не може отямитися, лише рвучко обіймає сина, 

схлипує – і в юнака викочуються сльози й розтають у маминому плащі. 

Тремтять губи, руки, спазм стискає горло. 

– Розпитай про все до решти…  

Ярослав іде, довго про щось говорить, повертається, а Христина, мов камінь, 

сидить на стільці у вестибюлі, а навколо багато їх, вільних…  місць. 

– Треба позичити грошей. На похорон. 

– Треба… 

Він кличе маму… Хтось зайшов, і коли вони виходять – сідає… на її стілець.  

Здригаються губи…  Христина розвертається і йде. Кожному своє… Таке 

життя… 

 

 

 

Частина 3 

Що ж далі буде? 

 

Сьогодні Христина Миколі, молодшому синові, має передати поїздом до 

Києва сумку. Складає, загортає в папір, щоб банки не порозбивалися, ділить, 

залишаючи в холодильнику й на полицях комори якийсь мізер. 

– Нам грошей не дають, мамо, на плембазі залишу півставки, виходитиму по 

три дні на тиждень, щоб роботи не втратити, а в інші дні – на базар. Я 

домовився з хлопцями, в азербайджанців продаватиму. 



– Треба ж було мені тебе вчити, з останнього ті сумки пакувати, щоб ти, 

ставши ветеринаром на своїй українській землі…  до азербайджанців 

наймався… 

Зронила сльозу… 

– Мамо, не треба. Вже як є. 

– Сину! 

– Ще є в македонців на базі робота. Вони закуповують чорниці, гриби, м’ясо, 

переробляють продукти для себе… 

– Македонці… азербайджанці… Ось як підходимо до нового тисячоліття. 

Який терпенний «наш нарід» – як бабуня казали, – терпенний… і 

працьовитий… А здається – вже несила… Дай Боже, аби щось змінилося… 

… 

Ярослав працює на базарі. Холодно, завірюха, а він на вулиці. Сльозиться 

око, але є покупці – тож є і робота… Перед Різдвом. 

Вранці Ярослав із ревом натикається на одвірок. 

Око запухає, рве болем. Запалився очний нерв. Гроші, які заробив, якими 

тішилися, йдуть на лікування, без нього не можна. Ін’єкції роблять біля ока, 

обсинцьований від них, лежить у лічниці. 

Приходять дівчата, але Ярослав не такий веселий,  як завжди,  хоча слова 

добирає з гумором. 

Після шпиталю – знову на плембазу. 

– Замість частини зарплати, яку затримують п’ять місяців, прошу  гною на 

дачну ділянку… 

– Не маємо. Замовлений… –директор своєї … 

– Не знав, що можна працювати навіть не за гній!.. 

Підмовили хлопці…  Набрали… за могоричі…  А на вивозі Семанков, зав-

плембазою, засікає. 

– Крадемо!.. 

Славко промовчує. Бо в крадіжці його змалечку не звинувачував ніхто. 

Стиснув руки в долонях,  ледь не кинувся… – та виховання втримало… А 



тут…  ні грошей,  ні гною,  ні життя,  ні відчуття,  що ти щось можеш…   Як 

багато промовляють очі! 

– Пояснення на стіл. 

Кладе й заяву про звільнення. 

… 

Літо… Буйноквіття… 

Іде Ярослав до македонців (весь завод працює в місті на них.). Ідуть його 

друзі Данило й Ігор. Прийняли хлопців вантажниками, і ті працюють за шість 

гривень на день. Треба ∂арувати, зате копійка тепер буде стабільна… 

Одного дня перекидають Ярослава, як сумлінного, «на м’ясо» – вантажити, 

закидати в холодильник. Якось випадково хлопця  

в обідній час зачинили в холодильнику, а коли згадали на обіді, він уже обріс 

інеєм, зуб на зуб не потрапляє. Платять хлопцеві дві гривні й дають спирту 

розтертися. Та доки доїхав додому, вже весь палахкотів у гарячці… 

Запалення легенів – раптове. 

Проте молитви Христинині, пости, ще відтоді, як він перехворів менінгітом, 

рятують дитину. 

Молиться, постить, коле йому антибіотики, варить чаї з трав, міняє спітнілі 

сорочки аби не захолов – і Ярослав видужує… 

… 

На Великдень друзі запрошують хлопця на ріку, та він не йде. Подався, 

зрозуміла Христина, на побачення. 

Прийшов понурий. Напідпитку. 

– Сину. Ти мені такий не подобаєшся. 

– А я самому собі не подобаюся!.. 

– Ти, сину, став якийсь інший… 

– А який уже тепер бути можу? – вмить змінюється на виду. 

– Усміхайся частіше. 

– Сміх… на мені – ознака дурні… 

– Що за песимізм? 



– Не песимізм. Безвихідь. Мені здається інколи, що я зайвий у цьому житті, в 

цьому суспільстві. Нічого в ньому не можу. І не лишень я. Мої друзі також. Я 

заплутуюсь, а дехто вже заплутався… 

– Яросику! – Христина так завжди звала сина, коли був маленький. – Тепер 

усім важко, навіть тим, хто має стабільну роботу й гартований у житті, а 

молодим – і годі казати… Та я нічим тобі, сину, пособити  

не можу. І нам зарплату затримують по три місяці, а мити підлогу  

в крамничці вже знайшли ∂азди молоду чиюсь родичку. 

– Як мити підлогу. Мамо? 

– Коли дідусь захворів – я на дві години зникала… Оті п’ятдесят гривень 

щомісяця в нашому бюджеті… 

– Та, що ти, мамо… 

– Соромно, сину. Від людей прикро. 

Ярослав підійшов, навколішки… схилився до рук материних, поцілував і 

притулив до щоки… 

– Мамо! Мамо… Що далі буде? 

– Я не політик, та гадаю, щось зміниться. Не може бути завжди так … 

– Мушу тобі щось сказати… А може, не тепер, згодом… 

Він сидів у ногах маминих і мовчав,  мовчала й вона,  лише губи здригалися, 

сліз не було – лише простір очей, що все бачили… 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 4 

Шмат життя 

 



Вривається в тишу дзвінок телефонний. Підходить Ярослав. 

– Як? Невже? 

Він довго слухає, відтак кладе трубку. 

– Що трапилося? 

– Остап помер у лікарні. Ножем ударили… Приїхав, відбувши свій термін, 

Мирон, посперечалися за дурничку.  Як усі розходилися, сказав Остапові, що 

розмова не закінчена, через півгодини чекатиме його  

за рогом.  

… 

Остап забіг іще додому, сказав матері, що забава скінчилася, щоб не 

переживала, він прийде хвилин через сорок. 

Мирон теж зайшов додому. П’яні, залиті горілкою та кров’ю очі були схожі 

на бичачі, що скаженіють від червоного. 

– Куди? – спитала мати. 

– Не твоє діло… – Узяв ножа, мати цього не помітила, тільки схлипнула. 

Пішла до кімнати. 

Вечеряти будеш? Чекаю ж… 

– Наїджений… 

Коли зачинилися двері, мати Миронова зайшла до кухні, насипала в тарілку 

вечері, взяла хліб, а ніж?  Куди поклала?  Невже…  все замакітрилося в 

голові… 

Схопила якусь шматину,  вибігла… 

Це сталося їй на очах. 

Звіриний рев,  брудна лайка…  блиск  леза ножа. Остап на хвилю повис, доки 

втримував ножа Мирон, – відтак тяжко протяжно крикнув і впав. 

– Мироне! – рвалася мамина душа. 

Але його вже не було.  

Був чужий син, що вмирав, і вона, що була, наче уві сні жахливому. 

Викликали швидку, зробили операцію. Мати Миронова віддала всі гроші, що 

заробила в Греції, лікарів умовляла… врятувати... 



 

Через тиждень… 

Які вони невблаганні, оті звуки похоронного маршу…  і ця загублена 

вервиця матері Миронової. 

…  

Христина, неспокійна, відходить до бордюру.  

Труна. Остап… Разом ходили зі Славчиком у дитсадок, разом –  

до школи… На очах виріс, а нещодавно сумку допомагав нести… 

Ідуть попри будинок Миронів – і серце матері Остапової зривається криком і 

никне її тіло на чиїхось дужчих руках… 

А далі – хлопці, мов дуби, дівчата, однокласники, друзі з двору, ровесники… 

На похорон Христина не йде – не знаходить собі місця... 

Місця нема!.. І вдома не знаходить його. Зателефонувала Миколі.  

Усе нормально…  А серце калатає. 

– Боже! Вбережи моїх хлопчиків... 

... 

Дороги автобусні.  Дороги трамвайні... 

І цей... будинок... 

Вклякає перед образами…  

А через місяць у будинку навпроти… 

… 

«Щось важко хряпнуло. Безумний оплеск довершеному життю. 

Тепліло тіло барельєфом землі, якої ніхто не обіймав так близько… 

… 

Її син, Мирон, убив хлопця зі своєї компанії. Вона бачила його маму… Все 

розплющилося… 

¢рати батькові, , позичені сином, міцніше тепер замикалися. 

Похорон ішов повз її вікна… 



Вона молилася й казала, що весь час чомусь забувала слова молитов. Бог усе 

бачить… Адже працювала, мов каторжна. Старалася, щоб синові все було. 

Часом падала від утоми – помолитися було ніколи. 

У психлікарні шукала загублену вервицю,  яку,  знала,  мусить знайти 

неодмінно, бо це бабуся на весілля зладувала їй реліквію, ще дід різьбив її, з 

легкого дерева, освячену. 

А слова, ті головні якісь слова, забувалися знов… 

Оце виписали… Два світи половинилися в одному – і десь в іншому було 

спокійніше… 

А згадавши, що скоїв син, відчувала, який цей світ важкий для неї,  

і не в змозі то серед людей – таке витримати! 

… 

А в квартирі, яку обминали тепер усі, в порожній, на два замки замкненій 

квартирі, казали сусіди, наче бачиться тьмяне світло – хтось світить свічку й 

уголос, крізь схлип і благання (та чують же!) щовечора надривно так 

молиться…». 

… 

– Пости!.. Пости – ото моя страхівка! І який мізер наш ненаситний шлунок 

перед тим, що просиш… І ти спробуй, Василино. Це може кожна мама, яка 

має проблеми. Нема безвиході й на твою біду. Треба рятуватися, а тут ще й 

можна… 

Це до Христини прийшла коле∂а. 

– Не знаю, чи витримаю. Жовчний та інші проблеми… 

– Я за Брегом до четвертої години голодувати не могла, а як Славчик на 

менінгіт занедужав – дала обітницю – і не порушую її вже п’ять років… 

Молюсь увечері, готуюсь, аби не забутися в день посту, щоб лукавий не 

спокусив, так спершу часто бувало... Але яке щастя, коли є певність: син у 

Божих надійних руках… 

Мовчання. 



А бачила ти, як хлопці наші на похороні йшли, мов дуби… – Василина 

хвилюється… 

– Бачила… 

– Дай Боже їм доброї долі. 

– Дай Боже, Василинко… 

Христина виймає з печі рум’яні рогалики, й вони чаюють і розмовляють, усе 

про хлопців своїх… 

Світло на кухні з незаслоненими фіранками лише в одному з багатьох вікон 

цього та інших будинків поруч… 

– Як кохання твоє? 

– Мовчить… Відболіло. Проблеми, біди затопили його нішу… 

– Я бачила Ярему з дружиною… 

– Най їм Бог помагає… Не на долю він сповнився в мені… 

– Видав книжку постмодерністської поезії – «Тобі». 

– Ось вона… – Христина бере з полиці. 

– Купила? 

– Подарував. Сказав, що є там... мені. 

Василина розгортає, читає: 

Сніги… 

Гербери…  

На твоєму столику 

Ти – не любиш, 

вони неживі, 

бо не пахнуть літом… 

І їх, що викохував я  

У теплі свого серця… 

Роздав захопленим іншим. 

А одна собі дивно: скромно 

ромашкою стала… 

І запахла твоїми думками 



нерозбещеними… 

Я побачив тебе… 

в серцевині її сьогодні… 

– Цікаво… – мовила Василина. 

– Усе... далеко.  

– Пам’ятаю… ти ж так гарно писала… Чи підготувала книжку, чи  

й далі обходишся лише публікаціями в газетах? 

– І надалі… 

– А тут ти не маєш рації. Маєш такий якийсь неординарний талант! Я теж 

писала й пишу… Ми всі потроху пишемо, та не всі стаємо поетами, як і всі 

малюємо, але не всі – художники… 

– Ще не мій час, мабуть… Ще бракує чогось, аби зібралося в мені… 

цілісне… 

– Бракує… – Василина гортає книгу Яреми Мазіки.  

Бракує мудрості у ваговому виборі 

Бракує сонця душі,  

Що з хмари – в молекулах. 

Розіп’яв свого Божа я  

в царстві, у Антському, 

що коханням назвав,  

і спалив,  

яко ∂от-чужинець… 

 

І прорік, що це фатум 

оте дійство, як поступ 

майбутнього… 

А воно лиш насправді 

Жалюгідне убоге «завтра», 

Що є затхле в мені  

мнимим щастям, 



а ще – порожнечею. 

 

Замислилася Василина. Мовчить Христя. 

– Як ви розійшлися? 

– По всьому… він прийшов.  Я не могла його прогнати… Ми говорили про 

все… З чим приходив з тим і йшов. Я не допускала дотику його  

до себе… 

– Яка ти затята, Христино… Чи не краще було до хати не впустити?.. 

– Не знаю… Заперечити його для себе не мала сили. Він був. Цей шмат 

мого… з ним життя… Це пізнання любові, якої, я відчувала, вже ніколи не 

буде в мене, щось схоже…  але не подібне зовсім… 

 

– Ти любила після?.. 

– Я не відпускала того, що було… Не хотіла… Та він не любив… А ті інші – 

як зайшлі подорожні. Я любила його ще довго, як дитина батька, який її 

несправедливо скривдив, але при тому залишався – для неї. 

Мовчать... 

– А як він ставився до твоїх творів? 

– Казав, що то цікаві жіночі спроби… 

– Спроби... Під носом важко щось бачити, – обурено Василина. 

– Ні, це ще не художнє бачення, рівень дотику чуття – це щоденникові 

шухлядні твори… Та я знаю, як має бути… Він навчив мене дечого. Його 

твори були суцільним «вправлянням для мозку». Їм бракувало чуття. А в 

мене, власне, не захищене тільки воно. Тепер знаю… в мені відбувається 

сповнення художнє…  

– Читала в «Західному кур’єрі», «Новій Зорі», «Галичині», особливо проза, 

образна, прониклива. Ти – письменниця… 

– Можливо, визріваю… Та будні, Василино, мене заливають будні, злидні, 

проблеми… Побутова безпорадність виїдає мені стомлену душу… 

 



 

 

Частина 5 

Мушу тобі щось сказати... 

 

Василина пішла. Христя сідає за друкарську машинку. Вбігає, наче вихор 

(так він завжди холерично рухається), Ярослав. 

– Мамо, мушу тобі (розпирає вже!) щось сказати. 

– Доперевіряла уважно роботу, зняла окуляри. 

– Слухаю, Славчику, слухаю… 

– Я заборгував… Мені треба на заробітки, бо покладуть на лічильник… 

– Звідки? На що тобі треба було?.. 

– Буває, мамо. Не треба розпитувати. 

«От тобі й на… Устряв кудись. Я й не вгледіла!»… – материнське серце не 

б’ється, а в груди гупає… 

– Що ти накоїв? 

– Багато чого… 

– Скільки? 

– Доволі як для нас… 

Мовчання. 

Перед очима жінки: «бійки (грабунок)», «наркотики», «став крайнім у 

розборках сильніших»…  Що з цього?  Що?  І скільки?  П’ятсот (?), тисяча 

(?) доларів? 

– П’ятдесят. 

Аж скрикнула з полегшенням, бо ж таке передумалось, а він: 

– Знаю, багато, вибач.  

– Я гадала… більше… Боялася – не встану. І що ж це було? Розказуй. 

– Мамо!.. 

– Слухаю, сину, – десь узявся в ній учительський категоричний,  

не притаманний їй тон... 



– Мамо… Не можу... мені прикро… 

– Щось придумаємо. Помиляються у житті всі… – поникла, м’яко... 

– Це не той випадок. Не той випадок, мамо… Помилки можна виправити. Тут 

– невиправне. 

– І все-таки… 

– Пам’ятаєш, я казав, що ми їдемо з хлопцями на рибу з ночівлею… 

Прийшов напідпитку… 

– Пам’ятаю… 

– То була неправда… Того дня, коли помер дідусь, я мав тобі сказати, що 

ти... маєш стати бабусею. 

– Як? Яросику? Ти не казав, що в тебе була серйозна дівчина… 

Він знехотя всміхається і продовжує: 

– Вона була, власне, дівчина… Нікого не мала до мене… Батько її – 

своєрідний чоловік– шукав їй вигідну пару. Мене називав «салагою»  

і скептично дуже оцінював. Несподівано ми стали потрібні й дорогі одне 

одному – Зоряна завагітніла… Я сказав, що ми одружимось, але вона просила 

одного: знайти гроші й відвести її на аборт. 

... 

– Я… ж (це «я»! – «ніхто», виявляється)… Я не твердо стою на ногах!.. 

«Я», – він знову знехотя посміхнувся, – прибіг порадитися з тобою, але 

помер дідусь… Третього дня після похорону я сам відвів її до лікаря. Так, 

вона казала, що не хоче ні дитини, ні жити в сім’ї... що не терпить мене і 

єдине, що я можу зробити для неї – це знайти гроші й можливість зробити… 

До себе вона не допускала мене більше ніколи. Ми розійшлися. Не знаю, 

чому сталося так. Я, мамо, чогось дуже важливого –  

не ро-зу-мі-ю… 

Христина киває скрушно головою… 

–  Он воно як…  Була певна,  що знаю все…  Я ото думаю:  чого в душі моїй 

такий неспокій, чому так тяжко живу і одужую. А виходить, права не маю. 



Не зійшлися всі закони педагогіки. Упустила. Неповна сім’я. Але що це 

порівняно з тим, що з нею… 

– Вибач за одвертість… Не по-чоловічому якось… 

– Те, що вийшла така в нас розмова, значить, треба… Це твої перші 

житейські університети. І ти не склав свого іспиту. 

– Знаю, мамо. 

– Вона може ніколи не мати дітей… А я так хотіла онуків. 

– Я ненавиджу себе… сам… 

– За вчинки, сину, треба відповісти…  Не лишень тобі…  А нам…  І зробити 

все, що ще можна… у цьому разі… 

Він думав з пониклою головою... 

– Мамо, мені здається – це та, власне, дівчина, з якою я пізнав щось більше… 

Можливо, це любов… Мені важко без неї. Я міняюсь… 

… 

Ярослав іде, в довгому плащі, високий вродливий юнак, замислений по-

дорослому. 

Дзвінок… 

– Дозвольте.  

– Двері відчиняє батько Зорянин. 

– А, салага… 

– Я – Ярослав… 

– Заходь, заходь, ти мені наче й потрібен… – хитрувата посмішка іскриться в 

очах… 

– Ви мені теж, – каже своє Ярослав. – Я прийшов просити руки вашої Зоряни. 

– Ов-ва! Навіть так? Ну і що ж ти за жених? Що можеш, що маєш, яку посаду 

обіймаєш? 

– Я люблю вашу доньку. 

– Цього замало, щоб одружитися, голубе, цього за-ма-ло… 

– Вибачте, але… 



– А ти помовч, ходімо до кухні з нагоди такої зустрічі, гарячого чогось 

вип’ємо. 

– Ось шампанське, цукерки, помаранчі… – по-діловому випалив Ярослав. 

– Що ж, давай сюди, якщо ще й із приводом. 

– Я серйозно. 

– Я також… 

Вони дивляться один одному в очі, і Ярослав прощає йому всю зухвалість, як 

батькові добрий син. 

– Де Зоряна? 

– У бабусі, в селі. 

– Коли приїде? 

– Вона там залишиться… залишилася вже… 

– Як? 

– Із певних причин не житиме тут. 

Ярослав відчуває стіну… 

– Чи ти маєш, юначе, куди повести її? У мене чотири кімнати: одна молодшій 

доньці, одна мені, ще одна дружині, (а то хворіє), одна для гостей. А в тебе ж 

зайвих скільки на приміті? 

– У нас хрущовка, трикімнатна, прохідна, тридцять два квадрати. 

– Ну, ти й розносистий, – він розсміявся й добре закусив, вийнявши з 

холодильника палицю ковбаси, відкраяв шмат і вділив Славкові кілька 

пластин. 

– Заїдай! Пече оковита. 

Те, що приніс Ярослав не відкорковувалось, а чекало якогось іншого 

слушного часу… 

Ярослав робив усе, що йому казав цей незнайомий чоловік, який любив і пив 

багато… 

– Я тебе закопати мав би! – заричав він, коли добряче вже вихилив. 

І Ярослав зрозумів: він знає… 

– Але я тобі віддам інакше… – отямившись, продовжує: 



Тобто, я віддам – тобі свою доньку, бо син того фермера дебілуватий трохи, 

проте з грішми добрими… Грошей у нього кури не клюють. 

– Не в грошах щастя… – писнув Ярослав. 

– А це що за ідіот тобі сказав? 

– Мама… 

– Ну то йди до мами… Нехай потішить, – він випив уже багато. – А як 

прийшов сюди – слухай мене! 

Із кулачною силою старшого за званням, б’є по столу: 

– Приказ не обсуждать! Отвечать товарищу прапорщику! 

Ярослав мовчить. 

– Ти в армії служив? 

– Ні! 

– Відкупили чи хворий? 

– Відкупили, – збрехав.  

– Ти не мужчина! 

– Вам… досить… – киває на келих. 

– Не тобі мені вказувать! А тепер слухай мою команду. На великодню суботу 

бери бімер, BMW (розумієш мене?) чи ще якусь іномарку, поганяй там 

понти, хлопців дужих прихопи з собою (бо селюки перестрінуть…) – і їдь у 

Верховину, до неї. Ось адреса. 

Він забрав із холодильника конверт, вийняв листа й віддав порожній 

Ярославу. 

– А там усе вирішимо! Згода? 

– Згода. 

– І симпатичніший ти мені більше, ніж той ніякий… Ти – сокіл…  

Але голий сокіл! Іди! 

– Я візьму маму на заручини! 

– Жодних мам! 

– Лишень… маму… Це ж серйозно… Ми з нею все обговорили… 

– Ніяких… мам… сказано, – він якось навіть огризнувся… 



Ярослав ледь виривається від чоловіка, який те тільки вміє, що пригнічувати 

всіх навколо. Але – в кишені конверт з адресою. І все-таки добре він йому 

підказав, щоб поїхав у суботу, з хлопцями!.. 

… 

Хлопці мчать на розкішному BMW, жартуючи... 

– Як почуваєшся, женишеньку? 

– Нормальок. 

– Хто з нас старший дружба, молодший хто? 

– Це вже відкладемо до понеділка. 

– Доживемо чи відкладемо? 

– Гадаю, що сердечних справ відкладати не будемо… 

Хлопці їдуть, сміються, Ярослав, напружений, але теж веселий, чекає 

зустрічі. 

Допиталися хату, де живе. Звичайна, сільська. 

Ніхто не вийшов. Тільки пес розпинається на ланці. 

Ярослав іде сам, хлопці коло машини лишаються, бо дітлахи  

й парубки сходяться до розкішного попелястого зі сріблястим відливом 

авто…  Гарне!  Що не кажи! 

Відчиняє Зоряна. Кидається до хлопця рвучко, і вони застигають  

в обіймах. 

...Стрепенулася дівчина, відступила і якось дуже вже дуже по-жіночому 

мовила: 

– Ну що, нагулявся? 

Він у нестямі... 

– Бачила, як тебе втішали інші… 

– Вибач… Бачила? – На-гу-лявсь… – якщо хочеш. Я приїхав по тебе, Зоряно. 

Щоб одружитися. Я бачу, відчуваю, ти вся моя й тільки… 

– Помиляєшся…  

–  Тут усе ясно.  Дурний я був.  Та й обоє ми немудрі.  Слід було відразу до 

мами моєї – й усе гаразд було б. 



– Це ти так гадаєш… 

– Та ще не пізно… Знаєш, я відчуваю, що ти інша поміж усіх….  

Я не той якийсь після тебе. Все думаю, згадую нас. Ти моя дружина, 

розумієш? 

Через вікна веранди видно було, як до хати розкотистою ходою простував 

сільський парубок. 

– Ходімо в кімнату, – мовила. 

– І це мій суперник? 

Ярослава проймає сміх. Але вони не встигають зайти до кімнати. 

– Тато сказали до вас зайти, подивитися що тут коїться… 

– Ну Стецько – та й годі, – буркоче, а далі голосно: – Привітатися спершу з 

дівчиною треба…  

– Вітався вже… – буркнув. 

– І познайомитися… 

– Якщо сама Зоряна познайомить – тобто захоче,  чого ж – познайомимося. 

– Це Андрій, а це Славко, Ярослав… – захоплено так, лише на мить. 

Стояли вони поруч такі різні, що було смішно на перший погляд їх в одну 

лінію ставити. Навіть не у вроді чи поставі… Було щось таке, про що й 

казати не випадає… 

– Це мій товариш. Мені треба з ним переговорити… – мовила Зоряна. 

– Та не надовго, час підпирає, у поле треба, людям обіцяв городи трактором 

зорати. 

– То йди, ніхто тебе не тримає, – озлоблено кидає Славко. 

– Не ти мені до бесіди… Дякуй, що гостинний, – вирячує на нього очі 

Андрій. 

– Зоряна зацитькує Ярослава, й вони заходять до хати, не зачинивши дверей. 

– Ярослав повертається зачинити, але дівчина його стримує. 

– А тепер присядь, аби не впав. Ущипнися і згадай, який у нас вік. 

– Двадцятий, люба, двадцятий, двадцять перший у двері стукає… 

Зоряна хвацько підхоплює зі стелажа папку і розкладає на столі папери. 



– Що це ти? Я по тебе приїхав. Жодних документів. Тільки паспорт. Нічого 

не тямлю. Наче не зі мною все… – буркоче сам до себе Ярослав. 

– Оце все батькові розписки на позики. Андріїв тато – багач на всю губу. А 

мій тато, пішовши на військову пенсію, вирішив свій бізнес відкрити. Узяв 

гроші в борг раз, другий, третій. Бізнесу так і не розпочав, а гроші пропив, 

прогуляв, дещо мамі на лікарні пішло, на моє навчання… – Ярослав, не 

спроможний отямитися, торкає листочки. – Я ж тут модельєр та й на всі 

ближні села майстриня. А в місті – ніхто. Тут усі зі мною рахуються... 

– Цю швейну машинку купила на зароблені гроші, виконує  

всі операції, весь кравецький дріб’язок у цьому домі маю. Працюю,  

не розгинаючи спини, маю авторитет, сама на нього заробляю. Мені це 

подобається… Згодом відкрию власне ательє на всю округу. Я знаю, що 

зможу. 

– Нехай так. Я ветеринар. Переїду сюди… 

–  Ти не приживешся тут,  Ярославе.  Нудна я тобі стану,   як тоді,  невміла.  

Скучатимеш за іншими… 

– Ну, все не так… 

– Не вірю… я бачила… 

– Тебе ж батько продає, щоб Андріїв тато списав на шлюб його борги. 

– Так виходить. Андрій добрий зі мною, дуже добрий. А дівчат у нього хоч 

греблю гати.  Має вибір.  Та я з них краща.  В селі свої закони,  і я в них 

вжилася. Все-таки вийду за нього заміж. Я… – і замовкла… 

– Ну виговорилася. Досить. Збирайся. Втечемо… Хочеш, візьми машинку… а 

хочеш – без неї… 

– І куди? 

– Я здоровий. Маю руки. Зароблю. Заробимо! 

– Не з тобою!.. – заперечила, та на мить щось защемило: – Ні! – поникла: – з 

тобою не буду… 

Увійшов Андрій. 



– Зоряно! Завтра тато прийдуть на злагоду, на заручини себто.  

Не казав іще, а тепер ось кажу… – він розгубився після слів тих, що випалив, 

і присікся, очікуючи всякого… 

– Що ж, Андрію, подам рушники… – вона підійшла до нього, залишивши 

Ярослава.  

– Така перлина такому… вайлуватому, нерозторопному, – пробуркотів. 

– То… (коли Андрій вийшов) – це була вистава на завтрашній день 

розрахована? – дійшло до Ярослава. – А ти, Зорянко… Невже інша? 

– Хто знає, яка я… – мовила багатозначно і вийшла на терасу, зупинилась… 

– Дякую, що приїхав. Мені від серця відлягло… 

– А мені… Та отямся ж… 

– Усе буде, як має бути… 

 

… 

Вилиці в Ярослава ходуном ходять. Від’їхавши від села, він не втримується і 

ридає, мов дитина. 

Христина вдома захлинається від неспокою. Та ж хвиля розпачу  

й сліз огортає її, але вона причини тому ще не відає… 

 

 

 

Частина 6 

Оповіді... в шухляду 

 

 

Дачу Ярослав обробляє майже сам, і вона гарненька, як писанка. 

– Поталанило тобі, Христино, на сина. Працьовитий, вродливий,  

у спілкуванні – просто душа. 

– Поталанило…  



Вони їдуть автобусом з городиною. Зустрічають на вокзалі з Києва 

молодшого.  Цей хлопець цілком якийсь інший: спокійний і безпроблемний, 

наче гість у власній хаті. 

Христина порається на кухні, брати в дитячій розмовляють; розглядають  

марки, касети,  Ярослав обклеїв дитячу плакатами своїх улюблених 

музикантів, Микола не зовсім його смаків, але мовчить  

і слухає… Він уміє на диво захоплено слухати старшого брата, який ніколи 

не давав його образити… 

Десь у глибині душі з деякими його вподобаннями не погоджується: групи, 

музика, але він абстрагується і просто, всівшись у крісло, насолоджується 

домашнім затишком і слухає, слухає… 

– Діти! Ідіть їсти… 

Христина гладить, пестить Миколчине волосся. Ярослав втручається: 

– А мене… тільки скубати й смикати… 

Вони веселі втрьох;  і менший відчуває до себе стільки уваги, що йому її 

стане знов на цілі два місяці… 

Так минають вихідні. Проводжають Миколу. 

Ярослав знов на підручних роботах. А Христина – в редакції  

й у домашніх клопотах поза роботою. 

… 

– Ти їдеш до Чехії. Все домовлено. Але працюватимеш там нелегально, треба 

трохи часу, щоб виробили тобі документи… 

– Мамо! – він цілує її, обіймає і здається обом, що це вирішення всіх їхніх 

проблем. 

Христина підводиться по хвилі: 

– Тішуся?.. І чим ото?.. Що дитину в найми віддаю?  

… 

Що то були за місяці розлуки й чужини! Чекання листів, телефонні розмови, 

всілякі розмови про українську найману працю… Боляче… 



Ось оповідь, після якої довго відходила… Та й чи відійти… можливо?.. Вона 

бере ручку… «Черниця в миру»… 

... 

«Навколішки… Не вміла молитися по-іншому… 

...Затерпала, ставала каменем, стовпом до неба, а згодом вивільнялася душею 

з того панцира до простору, птахом землю огортала, обіймала її безмірними 

крилами, захищала, шукала серцем – вишукувала й падала в поклоні додолу – 

і най би так залишатися. Най би так… 

… 

– Мамко! Маю дівчину. Може, втішу тебе й невісткою. То весна.  

А до осені… 

– Та пора вже тобі… 

– Мамо! На базарі, видно, не дороблюся до ∂азди. З чотирьох гривень дві 

проїжджаю. На хліб ледь стає, а до хліба? Газ, певно, відріжуть за несплату. 

–На злидоті й любов мізерніє… 

– Поїду в світи на заробітки. Руки є. А диплом заховаю, може, колись і на 

нього подивлюся… 

… 

Через два місяці проводжала Ольга сина в дорогу. Душа рвалася жалем, бо 

дитину в найми віддавала. 

Писав нечасто: 

«… Поневіряємося від одного ∂азди до іншого. Можуть ошукати, принизити, 

за роботу платять, мов чорним. А ми тут працюємо,  

як воли. Вже навчився мурувати каменем. Важко каміння двигати,  

а під сонцем палючим захлинаєшся спрагою, але робиш, доки грижа не 

схопила, бо молодий». 

… 

Тішило те, що в дальших сусідів двоє хлопців вернулися, крамницю 

відкрили, краму всякого понавозили, прибутки мають. А починали теж 

важко. 



…  

Наступний лист геть чисто приголомшив Ольгу. Ніби й не Петро те писав: 

«Мамко! Я лише тепер відчуваю, що то бути українцем.  

Я лише теперечки ним чуюся – і до кісток, коли болять навіжено; затулюю 

вуха не пальцями, а розумом, коли мене обзивають лєцто1; ховаю руки поза 

плечі, аби не скочити і не віддати кулаками, бо слів замало на тоті слова. 

Хлопці стримують мене. Чи для заробітку  

я тут,  а чи для того,  аби пізнати,  що я ніхто.  Та я стерплю все,  мамо,  складу 

трохи долярів, приїду й заживемо, як люди. Я навчився тута багато дечому». 

А далі листи не приходили. Місяць.  Другий.  Третій.  Півроку… На тому й 

зосталося. 

… 

Дарина зібралася за Петром. Не пускала доньки Ольга – не послухала та. За 

старими адресами пішла розшукувати. Пам’ятали люди, що казав Петро про 

маму, сестру, наречену Любку, фото показував, добрий, – стожилим вродився 

хлопець оцей. 

Певно, розминулися, – подумала Дара. Сама стала до роботи – хлопці з 

будови братової напитали. Зраділа. Пішла. Заробить –  

і тепер підлікується. Чоловік два роки чекав, доки не зарясніло лоно любаски 

його дитячим трепетом… Тож пішов. (А вона те запалення неодмінно вилі-

кує!) Доглядала бабусю. Були задоволені нею. І їй добре було. Подружилися. 

Заробила. Уже й додому час. Тішилася: побачить усіх – матір, односельців, а 

ще здивує Мирославом. Добрий хлопець. Любить. Згадувалися його слова: 

– Приїдемо, повінчаємося, дітей народимо й заживемо собі. Я люблю село, 

господарку, коло землі поратись і щось мати своє. Ферму хочу. 

… 

Кордон переїхали. Вже земля наша, рідна… 

Увійшли хлопці при зброї. Аж не вірилось, а буває… Молоді. Хильнули, 

видно. Взялися до «своєї роботи…». 

На Дарку один оком кивнув, підморгнув іншому. 



– Скільки везеш? – до дівчини. 

– Сто п’ятдесят, – випалила. 

– Скільки була? Паспорт сюди. Вісім місяців? 

– Брешеш, багно, ех ти, наволоч. 

– Хлопці, Бог з вами! 

– Мовчи, паскудо! 

– Її можна гарно прощупати. Не зізнається – знайдемо – заберемо всі. 

– На лікування гроші… Прошу вас. 

– Зупиніться, діти, – мовив літній уже чоловік. 

– А ти, батечку, кров’ю давно не плювався, бачимо. 

– Ти сином мені міг би бути, парубче… 

– Може, тобі, може й іншому, не знаю. А мені всі батьки через мать… їхню. 

Сусід почав зацитькувати чоловіка, але вже було запізно. 

Двоє підняли Дарину і пішли, за ними третій вів чоловіка. 

Вона кричала і просилася. Вони ∂валтували її… А коли в потаємній кишені 

рясної спідниці знайшли долари – забрали з реготом і відпустили. 

– Убивають і залишають до життя... – вона простягла руки поперед себе, і 

вони терпли їй. Затерпав розум… 

… 

Літній чоловік приходив до пам’яті, понівечений,  а  Дарка  тинялася, 

побивалася, пошматована, з осколком душевного болю, і казала собі чи ще 

комусь: 

– Народжу дітей багато й продаватиму за доляри… 

Щось таке говорила, а потім посміхнулася якось нестримно так – і вийшла на 

наступній зупинці, ще далеко до Львова. 

… 

Чоловік повернувся в купе з розтрощеними зубами та кривавим ротом. Усі 

жахались його, а він хотів розказати про Дарину, та його шамкання не 

розумів ніхто. І він знову непритомнів… 

Мирослав чекав у Львові на кохану й так і не дочекався… 



Якось приїздив у село, про яке так гарно оповідала Дарина. 

. . 

Ольга хату віддала під монастир, уся в чорному…. 

Коли про Дарку спитався, засіяло обличчя радістю, частувала мати, чим Бог 

послав дорогого гостя, а він їй не мав що сказати… 

– Я була в Кобаках, біля чудодійного Хреста, де являлася людям Матір Божа, 

– Ольга мовила, – молилася, взяла землиці з місця того, просилася, нехай би 

якийсь знак за чотири роки мені був… А як розгорнула згодом той згорток, 

що був у папірчику і платинці, а то не земля, а лише кров запечена. 

Показувала всім, Калині віддала, нехай розкаже, може, тільки зранена доля 

їх? Як ви гадаєте? Молюся. Тож наші душі разом: чи то на землі, чи то на 

небі – з Богом… 

. . 

Мирослав потішав жінку, а єство рвалося світлом загубленим. 

Враз Ольга відійшла від нього,  наче від світу цього,  –  очі звела  

до неба й легко повільно опустилася на коліна… 

 

Забуде знову про ніч, про день, про їжу. І молитиметься неустанно за всіх 

дітей, що пішли в світи не з добра нашого. Благатиме повернення очима, 

встромленими в небо з душі материнської, чекатиме… Мати – не солдатка, 

мати-черниця, не самозречена, а в миру, бо ж чекає ще… 

А світ чи віддасть їй дітей, чи ковтнув у прірву часу… й сито дивується силі, 

нездоланної в жінці,  яка й навколішки… є монументом у часі цім – і над 

ним…» 

 

… 

Христя писала – її обдавав піт, серце… стискалося... 

Зібрала аркуші. Склала. Й у шухляду. Прийде і на них час… 

 

 



 

Частина 7 

Продавець риби 

 

. . 

Ярослав приїхав на Різдво, через рік по від’їзді. 

– Та як так, сину, чотири з половиною місяці нічого не писати? Ти хоч 

подумав про материне серце? 

– Мамо! Вибач, не міг. Не хотів турбувати. Пізнавав працю не однаково в 

різних людей... По-різному приймали нас і випроваджували.  

В одному місці відпрацювали, а розрахунку не дали, сказали, що поліції 

здадуть. Далі старалися, щоб розраховувалися щотижня, щодня. Наскладав 

був уже 450 доларів. Думав, привезу – порадієте… Але підпала під руку 

робота ще одна – тож, затримаюсь, думаю, на який тиждень-два, більше 

грошей докладеться до заробленого. 

Там треба було малювати труби фарбою.  Чехи працюють у масках,   які,   як 

протигази, а нашим хлопцям видали марлеві. Не міг я в тій масці, задихався, 

зняв я, зняли хлопці. А на вечір очі мої налилися кров’ю, нудило, крутило. 

У всіх – отруєння, а в мене око, те, в якого нерв хворий – вип’ялося, мало не 

вискочить…  Біль жахливий (ну, пульпітний біль,  лише на всю голову!), 

відвезли до шпиталю, а я – нелегал! – відкупитися треба було, на ліки й 

процедури (полікували краще, ніж у нас), але гроші пішли… Приїхав зі 100 

доларами. Краще й не їхав би взагалі, якби лікар не сказав відпочити від 

роботи якийсь час і не тратити грошей на нове лікування. І тут я повірив, що 

чим більше хочеш, тим менше маєш… 

Приїхав, мамо, тебе побачити … 

. . 

Христина дивиться на сина, облюбовує його поглядом, а він помічає, що в 

мами зморшки з’явилися, очі запалися й сивина пасмами на скронях 

сріблиться… 



– Ти в мене молода й гарна, а сивину зафарбуємо. Гаразд? 

Син віддає матері гроші. П’ятдесят доларів вона відкладає, щоби віддати 

той… борг , а п’ятдесят – щоб заплатити за комунальні послуги, частину 

лише…  

Третього дня хлопець уже на базарі. 

… 

Приїхав Миколка, йде на роботу до брата, але того нема на місці, йому 

показують, де можна знайти Ярослава. Той стоїть поміж хлопців, 

знервований, розмахує руками, весь побагровілий. 

– Я йду. А ви залишайтеся, – мовить. 

– А я гадав, ти наш, наський. Не гони… Скажеш комусь – заріжуть. 

– Не трясіть штанами. Це ваша справа, я в неї не встрявав… 

Він, похнюпившись, відходить. 

Один із парубків хоче йти слідом, але товариш із вулиці,  Арсен, його 

стримує. 

– Знаю пацана. Нормальок. Могила… 

Микола біжить назустріч братові … 

– Я вже доріс до твоєї пахви! 

– Миколочко! 

Ярослав ураз змінюється на виду й радісний іде до прилавків: 

– Залишаюся з вами, дорогі мої дівчатка. Година роботи в мінусі. Будемо, як і 

вчора, продавати рибу. Миколайчику, відійди, брате, не заступай мене від 

покупців… і розказуй, оповідай… 

– У нас була виставка дитячого та юнацького малюнка в Києві.  

Я нагороджений грамотою. Незабаром у читальному залі нашої міської 

дитячої бібліотеки буде моя виставка з двадцятьох робіт. Потрібні скло й 

рамки. То як, спонсоре наш, заробітчанине? Допоможеш? Я, поки мами нема, 

до тебе вирішив, сусіди ключа дали, про тебе розказали… 

Ярослав замислюється: 

– Підготуй розміри, щось придумаємо. 



Ярослав не хоче оповідати братові про свої поневіряння, а двадцять рамок і 

скло… Може, якось викрутиться. 

– Розміри при мені. 

Миколка виймає папірець, охайно складений учетверо. 

До Ярослава підходять покупці, й він миттю переключається  

на них, недбало ховаючи папірець у халат. 

Миколка дивиться розчаровано на брата, на його догідливість перед людьми, 

що, можливо, того й не вартують, але які тепер захоплюють всю братову 

увагу… 

Покупці відходять. Ярослав витирає руки й виймає з кишені аркушик… 

– Проспонсорую, що мені з тобою робити, – каже весело й стримано 

водночас, хоча сам не знає ще, як оте все зробити. 

… 

А вдома парує вечеря. Миколка малює продавця риби і просить, його не 

турбувати… 

Христина сидить біля Ярослава за столом, відтак обережно запитує: 

– Ну, як та робота, що про неї казав Арсен? 

– Хлопці нарвані… – по якімсь часі, дожувавши. – Не піду… 

– Важка? 

– Ні… Нечиста. А ти… ми до хати цієї приносимо тільки чисті. Він стримано 

посміхається. Христина витримує паузу. 

– Це при канторі (обмін валют) – нелегально. Перехоплюємо людей, які 

хочуть обмінювати… не через касовий апарат… 

– А міліція? Податкова?.. 

– Тут усе схоплено. Ходять вони, як тузи… Можна 10–20 доларів навару 

принести за день, не треба й за кордоном горбатіти… 

Христина журиться. Вона не знає, що відповісти, але знає, що то ще не все… 

– Зариваються хлопці, чинять, самі, либонь, не знають що… 

Підійшов до них чоловік із села. Каже, що має 20 доларів поміняти. Добра 

купюра, зі всіма… знаками. А йому Арсен: 



– О, дядьку, та вони ж фальшиві. Ану в міліцію. 

– То син на заробітках був, привіз. Які ж вони фальшиві? 

– Фальшиві, дядьку. Ходімо до міліції, розкажете, як вони до вас потрапили. 

Слідству допоможете … 

А другий: 

– Хлопці, не треба з дідом так. Підійдіть, дядьку, он до того хлопця, що в 

шкірянці, він скуповує фальшиві за півціни… 

Чоловік розгублено, не отямившись ще, підходить до того, що скуповує 

«фальшиві», віддає гроші, той відраховує половину… а дядько ще й дякує… 

У мене зуби від люті заскрипіли, а руки аж сверблять: 

– Що ви робите? Арсене? Чи ти це? 

– Я, любий, я. А ти по-іншому можеш щось заробити? П’ять гривень на 

базарі й то не щодня… Смішно… 

Вони довго мовчать. 

– Арсен, мамо, хотів мені, як краще … Та це «краще» його – не моє… 

– Розумію… 

– А я не дуже… Чим більше живу, тим більше не розумію. Чи то всі навколо 

подуріли, чи я, а чи ти мене недобре виховала: щось я всюди, куди не піду, 

чиню не так. Усе не так, мамо! 

– Життя складне. Буде краще, вір, адже я вірю… люди вірять. Не може так 

бути завжди! 

– Я вірю тільки тобі й твоїм словам… Знаю лише твою правду... 

– Це добре, проте діється не завжди по правді… Яке воно, майбутнє моїх 

ровесників?.. Деякі з них плутаються, я сам наробив би море дурниць, якби 

не ти, мамо… 

– Ось бачиш, кожна людина має за що зачепитися в житті… 

– Якщо є… 

Христина слухає й дивиться на Ярослава широко розплющеними очима, 

дивиться й не вірить, що це її син. Він уже виріс, пізнав багато і якось по-

іншому, ніж вона… Вона не мала проблем у роботі – і це її стабілізувало в 



житті, виховувала дітей це її поглинало цілком. Вона була мудрою матір’ю, 

але ще по-старому пристосована до життя. 

Ярослав, поївши, дякує, миє посуд і сідає знову: 

– Вибач. Я не хочу тебе образити. Ти мама – класна. Мені навіть батька не 

треба було, тобто невідчутно було… з тобою. Тебе вистачало й на нього, але 

іноді ти не втрапляєш у століття… 

– Може, й так… Але в кожному столітті мати хвилюється, щоб її дитя не 

втрапило… в якусь халепу. Наш час складний… 

– Не журися! Прорвалось якось… 

Телефонний міжміський дзвінок розворушує тишу: 

– Dobrу den! ProsТm…1 – ніжний, жіночий голос… 

Ярослав розмовляє весело… а мати дивується, як говорить чеською її син, і 

сидить, замислившись, – незворушно. 

… 

– Ярдо… Тобі, мамо, подобається таке ім’я? Мене в Чехії так звуть… 

– Ярдо… – щось моряцьке, чоловіче, – гарно, – мовила жінка. 

– Є дівчина в Чехії, що, мабуть, не байдужа до мене… 

– А ти, Славчику? 

– Я – не знаю… 

Цього разу Христина не відповіла нічого. 

– То, мамцю, одна з тих, які мені подобаються. Я захотів вивчити чеську 

мову, як приїхав, але зі словниками сидіти – не для мене… Зайшов до 

крамниці в обідню перерву, з хусткою робочою на голові. Вивчивши тільки 

самі компліменти – всі їх жартома, заадресував маленькій продавщиці… 

Вона ж зашарілася так, наче її хтось рожевоквітом облив… 

– Ти… знов за своє. Не можна такими словами розкидатися. 

– Я запросив її на побачення. Вона не відмовилася. Виявилося, що живе в 

іншому місті, не з Ліберця, треба поїздом їхати до Градека над Нісоу, я й 

приїхав у неділю. 



Дівчина прийшла на перон. Я вдягнув замшевий довгий плащ, окуляри, нове 

взуття, проходжу повз неї, а вона не впізнає мене, оченятами шукає… 

шукає… либонь, «хіпову» робочу хусточку мою визирає… Отак я почав 

вивчати мову й зустрічатися з Євою… 

– Ти, бачу, всюди встигав, парубче… 

– Бо ж парубок, мамо. А в такому віці не встигати – значить, не бути 

молодим… 

– Можливо, можливо, я вже старію… 

– Ти в нас завжди молода… лише трохи давня… 

– Як це? 

– Що було з тобою – то було дуже й дуже давно… Ти забула, мамо! Ось 

трапилася мені газета. Тут таку, як ти, шукають… Чому ти не виходиш 

заміж? 

– А пам’ятаєш… як ти сказав (коли я могла одружитися), що в такому разі 

поїдеш до бабусі. 

– Навіщо ти мене малого немудрого слухала? 

– Спробуй, було, тебе не послухати… 

Миколка виходить з кімнати з аркушем, тобто з малюнком. Христина 

зазирає… То Ярослав за прилавком, у фартуху, з поглядом, як вода в бочці, 

тремким і глибоким. 

– А це що, сльоза… чи… 

– Луска з риби, мов сльоза. То його нагорода, праця, краса...  

Тут гармонія кольору очей і води, музика праці рук. Колористика… – все 

свідчить, що він не просто продавець риби, а особистість, яку  

не всі так просто можуть розгледіти… 

Христина схлипує, а Ярослав якось знічується, вперше перед цим 

жовторотим братиком, який усе наче розуміє… 

– То буде ще одна картина на виставку. «Брат» називатиметься…  

Всі його тут побачать іншого… 

– Навіщо іншого? Хай бачать такого, як є… – жартує Христя. 



– А він глибший, аніж його бачать… Тут це є… 

Ярослав поплескує брата по плечу й виходить з кімнати, дістає папірець, 

перелічує, скільки одержав… П’ять – відкладає мамі, а гривню залишає, 

докладає до карточки і замислюється. Далі збирається й іде… 

… 

Миколці таланить. Брат із розгубленого став діяльним... Цілком випадково 

його запросили: у знайомого не могла розродитися доберманша, і Ярослав 

рятує життя улюблениці родини та весь її виводок. Зустрівся з колегою, 

тепер сільським ветеринаром, який їде на виклик, запрошує підзаробити, бо 

ж добре пам’ятає, як Славко оперував  

«на ура!» … Юнак утішений, бо може заробити щось… А ще пам’ятає, як 

мати оповідала, коли навчали його в сільськогосподарському технікумі, а 

зарплату їй затримували, – Миколка, бачачи, що все,  

в основному, йде на брата, міг дозволити собі лише спитати: 

– Мамо, як Славчик вивчиться, купимо мені новий ранець… 

– Вивчиться – купимо, – запевняла, не знаючи, що час невблаганний і 

велітиме знов чекати. 

 

Сьогодні на відкритті виставки в бібліотеці Микола подякував усім, шкільній 

вчительці, а відтак – з художньої школи викладачам, сказав, що дякує мамі, 

це ж вона його такого виростила, виховала… а спонсором виставки назвав 

свого старшого брата… 

Ярославові було навіть трохи незручно. Він чи не вперше так публічно 

відчув, що стільки може і не лише для себе… 

Христина була щаслива синами. Чи не найщасливіша за весь останній час… 

… 

Єва телефонувала часто. Ярослав зволікав, чекаючи на документи. Мати 

допомогла через знайомих виробити папери на виїзд із правом на тимчасові 

працю й житло. Ярослав на заробітках мав добру репутацію, тож працювати 

міг тепер легально. 



Документи були готові аж через три місяці по приїзді, і Ярослав нарешті міг 

знову їхати. 

Хлопці з двору й дівчата сказали, що не відпустять його просто так. 

Було гамірно в хаті, накурено. Прийшли хто з чим – час такий. Трохи випили, 

кожен балакав про своє. 

– Вколотись – і забутися – єдине, що залишається, – жартував Костянтин. А 

всі й так знали, що він на шпильці, системний уже. Однокласником був 

Костик, разом сиділи з Ярославом за партою, вчора зустрілись, і той сам 

попросився провести… 

– Напрацююся в тих азербайджанців, і такий сум розбирає, що не втримуюсь 

– нап’юся, – веде мову Олекса, – додому приходжу ніякий, а тут мама… 

сестра пищить, на всіх заробити не можу. 

– Як же мама? 

– Лежить. Іноді через хату перейде, не бачить нічого… Інсульт був важкий. 

Ще картоплю почистить, а до плити не підпускаємо. Повернула не ті ручки 

плитки, напустила газу, якби черкнула сірник – усі вибухнули б. А пенсії 

п’ятдесят шість гривень навіть на ліки їй не стає… 

–А комунальні послуги як? 

– Не платимо. 

– Кажуть «сильні» скуповуватимуть такі неприватизовані квартири за 

борги… 

– На субсидії, приватизацію документів не виписують, доки за квартиру 

боргу не сплатимо. Зачароване коло… 

– Із цим гаяти не слід. 

– А звідки взяти? – він підвів понурену голову і продовжував: 

– Слава, може ти якось нас по одному туди витягнеш, щоб заробити… Добре, 

що в тебе все так… 

– Якщо зможу щось вдіяти. Візовим, кажуть, що оголосять в’їзд. 

– Чули… 

– Чув… 



– У тебе мама всеможуча. 

– Позичили гроші – ото й документи… 

– Вихід на потрібних людей знайшла. 

– Друзів має. Колись вона їм щось добре зробила, а тепер і вони для неї 

стараються… 

Хлопці сиділи, понуривши голови, і в димі від цигарок здавалися сивими 

дідуганами, які доживають віку і ради собі дати не можуть... 

Вранці проводили ті, що залишилися аж до світанку. Потяг забряжчав 

металом коліс і гальм – а в серці Христининім той скрегіт лишився на довгий 

час… 

Жінка глянула на хлопців – вони йому заздрили! 

…У найми віддає – а вони … бурлакувати лишаються… І хто знає, кому 

випаде краще…  

 

 

 

 

Частина 8 

Забути!  

 

… 

Повертається додому жінка, скрипить скринька, відкривши своє чорне 

нутро… Листа від сина, від синів не було…  

П’є чай у роздумах… 

Згадує п’ятирічного Славчика, який не хоче бачити материних сліз, й одного 

з невеселих вечорів підходить до Христини й по-чоловічому категорично 

виносить свій дитячий вирок: 

– Мамо! Заведімо собі іншого тата!.. 

Він уперше стає на її захист, і потрапляє у страшну від батька немилість. Той 

його б’є, немилосердно карає і водночас боїться дивитися на нього, бо малий 



позирає на батька його очима, і тому здається, що то роздвоєний він сам 

проти себе… 

А одного разу повернулася додому з меншим із наради, взяла (гадала, 

капризуватиме – піде швидше).  Та де там!  Дитина весь час малювала й 

сиділа тихіше за всякого тихого. 

Та що це? Темінь… (як важко навіть те згадувати…). 

Михайлик сидить перед телевізором. 

– Де Славчик? 

– Він покараний. 

 Вона опускає малого і йде шукати старшого по кутах. У сповільненому кадрі 

рух і думка. Але дитини ніде нема. 

– Де Славчик? – питає вже з окриком. 

–Там, – показує в коридор… на двері туалету… 

Христина відчиняє – і їй на руки падає Ярослав, він весь тремтить від холоду 

і безсилля. 

– Коли виросту… я його, мамо, вб’ю!  

Ті слова з жахом впиваються жінці в груди, і вони з дитиною присідають на 

підлогу… 

–Ти що… – він наш тато… В Афгані воював, пробач йому, він контужений… 

… 

–Невже й ти за нього… – знесилено, закочуючи очі стогне Яросик  

і судорожно виструнчується їй на руках, тім’я його стає багрово-коричневим; 

через мить захлинається… не має чим дихати!.. 

– По швидку біжи, Михайле! 

А той незворушно сидить. 

Приїздять лікарі.  Колють...  Дають заспокійливе. 

– Заберіть цього звіра! 

– Він тихий. 

–Заберіть його від нас! – не вгамовується. 

– Заспокійтеся, інакше ми змушені будемо забрати вас… 



–Я здурію! Люди!.. 

Яросик спить. Навколо Миколочка маленький ходить з широко 

розплющеними очима за мамою, ледь не тримаючись її плаття… Він уперше 

нічого не розуміє і він того боїться…  

 

Сьогодні всі троє сплять на дивані. Христина заснула над ранок  

і не чула, як Славко вийшов і пішов… навмання, за мить повернувся  

і пішов…знову… 

– Мамо! 

Вона схоплюється… 

– Мамо! Чому в нас хтось попереставляв двері?.. 

– Які?.. – спросоння й ніяк не могла второпати Христя. 

– Я не можу попасти в туалет … 

– Ти йдеш на балкон… 

– Який балкон? Я обпісяюсь, мамо! 

Вона бере малого за руку,  веде в туалет, а згодом він і далі не туди йде… 

Христина збирає восьмирічного Ярослава та меншого сина і їде  

в дитячу поліклініку.  Дорогою Славчик вигукує, що автобус не туди їде, 

пасажири озираються на пришелепуватого, деякі зводять брови й 

відкопилюють губи: що зробиш – дурне… 

... 

– До кого талон? – питають у реєстратурі. 

– До невропатолога… 

– По обіді.  

– Тоді до психіатра… 

Піднімається на потрібний поверх. Одне дитя вчепилося за одну руку – це 

Миколочко, другого взяла сама, приголомшена, розшарпана, сама ледь не з 

навіженим поглядом… 

– Миколайчику, поглянь, аби не пішов нікуди Яросик, я спитаюся щось у 

лікаря. 



Заходить сама, розповідає, а далі заводить хлопця, меншого залишивши на 

людей. 

Лікар обстежує уважно… 

– Ну що? 

–  Не знаю.  Але гадаю,  він ще в шоковому стані.  Це не фізіологічні зміни.  

Будемо сподіватися, він із цього стану вийде, а чи повторюватиметься таке – 

не знаю, залежатиме все від багатьох чинників. –  

Те, що спонукало цей випад… Треба ізолювати хлопця. Переключити на 

приємне… Позитивні емоції витіснять цей фактор, і син ваш, можливо, 

навіть не пам’ятатиме, що трапилося… 

– То з ним може бути все гаразд? Доки це триватиме? 

– Кілька годин, кілька днів, місяців чи все життя, залежатиме від організму, 

сили стресу, умов, з допомогою яких він виходитиме з цього стану. 

– Що йому давати? 

– Окрім головного – полівітаміни в драже, повноцінне харчування, 

прогулянки на свіжому повітрі, позитивні емоції. 

– Це зрозуміло… 

– То повторіть… 

– Вона повторювала, як учениця… 

– А що головне, мамочко? 

– Головне – позитивні емоції. 

– Я вже казав: заберіть подразник. 

– Як забрати, коли це батько? 

– Тоді… заберіться… від нього. Це ваша справа, але то єдиний порятунок… 

дитини… 

– Зрозуміло. Дякую вам дуже. 

Христина виходить, веде дітей… їхньою (з нею!) дорогою… 

Вдома пакує дві сумки дитячого одягу, собі перемінку і їде до матері. 

Скільки то було опіки! Скільки любові було! До Яросика. 



Якось усі забували про Миколку, а він жив у своєму світі барв і спокійного 

осмислення. На роботу жінка доїжджала щодня з районного центру. 

Приїхав чоловіків брат, переговорив,  і Михайло вибрався до розміну 

квартири. 

Яросик згадав таблицю множення (а на тиждень, було, забув!  

Не міг вирішувати елементарних, за другий клас, задач)… Але вже  

до кінця тижня все ставало на свої місця. Ніхто йому не нагадував,  

що то було – не пам’ятав… 

Христина тішилася: наче святі хату перелетіли, коли повернулася додому.  

Діти росли, а шлюб розпався, остаточно. 

… 

Згодом трапився той, кого полюбила всією душею. Полюбила… але не він, 

звісно… І знову перед очима кадри з «маленької цяточки»  

і розуміння свекрухи, яка «не пережила б…». Колись Христі хотілося її 

побачити. Маму її коханого... 

… 

Був чоловік, що його познайомили з Христею, та коли прийшла додому і 

сказала дітям, Миколка спитав: 

– Він красивий? 

– Він добрий душею.  

– То й добре, – сказав малий, сам до кінця не усвідомивши того, що сказав… 

– У нас буде тато!.. 

А Ярослав зіщулився, відійшов у куток і, маючи вже дванадцять, – 

розплакався. 

– Я поїду жити до бабусі… 

– Ні, ми будемо завжди разом. Утрьох. 

Он які вони спомини… 

Забути!.. 

 

 



 

Частина 9 

Лист від сина 

 

 

Поштарка зустріла на дорозі: 

– Маєте листа… закордонного. 

Христина поспіхом розриває конверт, читає жаданого листа, високо 

здіймаючи груди, щасливо і з тривогою: 

 

«… А тепер, мамцю, присядь, щоб не впасти. Послухай, що тобі скажу» . 

 

Вона вертається очима до речень отих спочатку, остовпівши біля свого 

будинку. Сигналить легковий автомобіль і зганяє з дороги. Вона 

доплентується до лавки і читає текст утретє:  

 

Послухай, що я тобі скажу. Гадаю, за півроку ти станеш бабусею…». 

… 

– Станеш бабусею… – промовляє й сама дослуховується до тих слів… 

Світ стає... Ой! Який той навколо жіночий світ! 

Підходить сусідський юнак Мар’ян. 

– З вами щось трапилося? Ви не така, як завжди, тітко Христино. 

– Я справді не така, як завжди… Я стала бабусею… 

… 

У церкві тепер Христина за здоров’я ставить не три, а чотири свічі. Молиться 

і за Єву. Вона її ще не знає, але любить уже… хоча б за те, що принесла 

радість у життя її сина. Йому з нею добре, і він тішиться дитям…  Дай Боже, 

щоб усе було гаразд. 



У наступних листах Ярослав посилає світлини, і вона бачить дівчину, яка 

стала обраницею сина, її невісткою… Звичайної вроди, невеличка на зріст 

дівчина, поруч якої височить її син…  

Христина радіє, передбачаючи нове щастя… 

 

 

 

 

Частина 10 

Маєш, що маєш... 

 

… 

Весілля призначають через три місяці. Син дуже просив повідомити батька, 

що він одружується, і Христина через військкомат розшукує…  Посилає 

телеграму, пише листи. Приїздить Михайло… 

Забуває жінка все лихе, тішиться сином, світлини показує, листи. Адже син 

хоче, щоб і батько на весілля приїхав, бо в Чехії ведуть батьки нареченого, і 

то першого, а вже потім – наречену. 

– Поїдьмо, Михайле, – це наш батьківський обов’язок. 

– Не зможу.  

– Придумай щось та й не прибіднюйся. Знаю, що бізнес свій маєш, відкрили з 

Волошенюком фірму ремонту автомобілів; твої золоті руки він цінує… 

– У мене сім’я – і це тебе не стосується… 

– Ми говоримо про те, що стосується твого старшого сина. 

Не тішився він.  Прийшов аж перед від’їздом. Христина якраз пакувала 

сумку й валізу. 

Розкладені подарунки. Два білі розкішні ліжники, мов шкіри білого ведмедя, 

на дивані. Шкатулка мідна, ручної роботи, з замочком – родинна реліквія…  

А ще від родичів дарунки…  

– Оце везу, Михайле. Невісточці – перстень. 



– Ти розбагатіла, бачу. 

– Та ні, здала обручку як золотий брухт, а викупила, доплативши сорок 

гривень, – перстень, он який гарний. 

– А це хрещений батько, твій брат, подарунок передав. Сестра – покривало… 

– Я часу не маю все вислуховувати. 

І Христина схаменулася, зрозуміла, – вона вже його забула, а він… зостався 

тим… у кого «наказ не обговорюється», і всюди він лише має рацію… 

– Забулася… – мовила. – Слухаю… що ти придумав?.. 

– Він вийняв із внутрішньої кишені, так ніби витягав зі самого шлунку, 

портмоне, звідти франтувато – 50 доларів. 

– Це тобі на дорогу, в один бік… 

Не знає, що скаже він далі… 

– Ти не їдеш? 

– Їдеш ти і цього досить. Дорогу в один бік фундую як подарунок. 

– Як… подарунок? Купи краще йому щось…  

– Кажу: на дорогу. 

– Як сказати? Що тато подарував? 

Михайло виймає пляшку шампанського, горілки, коньяку: 

– Це те, що дозволено туди перевозити. 

– Але ж, Михайле… 

– Це все… Ми порадилися з дружиною. Обернувся йти! 

– Напиши йому щось! Син чекає на батьківське слово… 

Той дивиться, зводить у лінивому здивуванні брови, зупиняється  

на хвилю й іде… 

– Ти не змінився.  

– А ти й далі молишся до Бога? Я ж бо вірю в те, що бачу. 

– Господи! Дякую, що виховала синів іншими… 

– Мені байдуже. 

– Стіна… Яка між нами стіна! Здається, що я ніколи не могла бути… 

твоєю… дружиною. 



Він лукаво посміхається…  

– Дякую Богу за дітей, що маю… – вона. 

– Маєш, що маєш, – єхидно посміхається і зникає за дверима. 

 

 

 

Частина 11 

Свекрушина 

 

… 

Дорога важка, добова, без зупинок.  Добре, що їхали хлопці машиною, тож 

забрали Христину. Вони – в Ліберець, вона – в Градек над Нісоу. 

– Свекрухою, значить, будете, – жартував чоловік за кермом. 

– Мамою… – відповіла щиро й тихо жінка. – Хотілось би… мамою… 

– Важко воно все виходить. Доки притруться характери… 

– Треба завжди комусь бути мудрішим, старшим, терплячішим – тоді й 

гаразд усе буде. 

– Ви говорите, як учителька, все по-правильному. Полюбити важко чужу в 

родині… 

– Якщо вона любить мого сина, чинить йому добре і він з нею щасливий, то 

як можна не любити цієї «чужої»… 

Христина злегка усміхається.  

– Уже – не наша земля… – мовить зажурено… 

Виїхали зранку одного дня, а доїжджають до місця призначення другого, 

також уранці… 

– Цікаво, як там все складеться у вас? – казав один із чотирьох молодих 

чоловіків, думаючи, мабуть, про своє, що, видно, пекло його … 

– Коли я налаштована на добре, – гадаю, все гаразд буде … 

– Моя мама теж так казала. А потім зітхала: не сподівалася, що так 

складеться… 



– Поживемо – побачимо… 

– Біля вхідних дверей п’ятиповерхового будинку чеського маленького 

містечка – Градека над Нісоу машина зупиняється, хлопці виносять сумки, 

ліжники, і Христина, побачивши в під’їзді біля ∂удзика дзвінка синове 

прізвище чеською мовою, натискає.  

Голос відповідає: «ProsТm»1, – і вони заходять у під’їзд, який впускає їх, 

попередньо хвацько клацнувши металевими зубами. 

Один поверх, другий. Ніхто не вибіг назустріч, ніхто не вийшов… 

Двері відчиняє низенька блондинка в махровому халатику  

і з животиком, що випнувся поперед нею. 

– Єва! 

… 

Христина підійшла, опустивши сумку на підлогу, простягла руки, енергійно 

поцілувала невістку в щічку, на що та повелася стримано, відтак бережно-

бережно торкнула живіт руками: 

– А jak dЮcko?2 

– Dobrу.3 

Хлопці стояли, дивилися, стомлені з дороги, поклавши сумки, їм би чаю, за 

нашим звичаєм, але ніхто їх не запросив, і вони пішли, взявши розрахунок та 

щире «дякую» від жінки. 

Ярослава не було – пішов уже на роботу. 

Розмова  з невісткою то якось складалася, то обривалася на відповідях… 

Єва запропонувала чаю та бутерброд. 

Жінка не відмовилася. Поснідала. Сама. 

Єва сказала, що не буде. 

Радості в очах невістки, здалося, не було… Певно, розгубленість. 

Була вона й у Христини… Жахалась одного: почуватися тут... чужою. 

… 

У мийці брудний посуд. Жінка закочує рукави, відкручує кран (добре, що є і 

гаряча, і холодна!) миє, ретельно прополіскує. 



Єва,  почувши таке свавілля,   заходить до кухні,   жінка  їй  усміхається,  а 

вона: 

– NemusТte!4 – заперечно хитає головою. 

– Треба! Треба! Ти… відпочинь… 

І вона господарює, знов повеселіла, відчула, що зможе стати в пригоді своїм 

дітям. 

Коли посуд вилискує в сушці – заходить до кімнати. 

Єва сидить незворушна, обличчя залите рожевою барвою… 

– Я відпочила б з дороги, а перед тим хотіла б прийняти душ. 

Христина говорить, дівчина слухає її і, не знаючи мови, часто… чисто 

жіночим чуттям вловлює те, що каже гостя. 

Киває головою й веде жінку до ванної. 

З усього видно, що молода невістка не в захопленні від приїзду свекрухи.  

Але чому? Не тямить Христина. 

Їй стає ніяково. Відчуває: щось не так… 

… 

Душ омиває її тіло, змиває ношу втоми, негативу, нерозуміння. Вона досхочу 

набувається у ванній і рум’яна, легка заходить до кімнати. 

Невістка явно незадоволена… 

Показує, що спатиме Христина в кімнаті, де телевізор, а сама йде до спальні. 

Жінка лягає в ліжко,  але сон її не бере.   До зустрічі з сином ще дуже багато 

часу. 

 

… 

Згадує свою свекруху. 

Як уперше по весіллю вони приїхали з Михайлом у гості, Христина підійшла 

до змореної працею жінки й мовила: 

– Дякую, що виховали такого славного сина, а мені чоловіка. 

Спершу в них було все гаразд у родині… 

Старенька пригорнула її до себе й мовила: 



– Всі діти різні і невістки, й зяті. А в мене їх одинадцять… Ти хороша, бачу. 

Щоб лише Миша (так на Кіровоградщині звуть Михайла) таким був. Дуже 

він уже на батька схожий зовні. Проте коли той мене п’яний ганяв, 

заступався за мене саме він…  

– Батько помер? 

– Так… 

– Давно? 

– Не те важливо… А як… – подумавши хвилю, продовжила: – Дітей  

у нас було багато, то ж згодом йому шумно в сім’ї стало. Випивати почав, 

руки розпускати, – я все йому пробачала. А він… іншу знайшов, молоду. 

– Покинув вас із дітьми? Михайло мені ніколи того не казав. 

– Вибач йому… Чим тут хвалитися? 

– Він пішов від сім’ї з одинадцятьма дітьми до іншої? 

– Так, молодої, бездітної. У неї було йому тихо. Доки працював –  

то милий був їй, а запив – гнати почала. Вертатися йому як до нас?  

У Сірка очей не позичиш. Напився він якось, прийшов, як ото вдома, –  

і до них із кулаками. Покликала вона брата. Зв’язали та й у погріб кинули. На 

другий день приходять, а він мертвий. 

– Поховали. Діти на могилу ходять, посилаю траву вибрати, барвінок 

посадити, батько все ж… 

– Ну й доленька у вас, мамо… 

– У кожної жінки своя. І та, що зразу щаслива – не завжди щаслива через 

роки зостається… Спершу й у мене радості не бракувало… 

В тих думках було тяжко й дуже…  

Тепер… Що тепер? Щось не так… «Чи любить вона мого сина?» – закралося 

в душу і точило, точило… 

Єва не тривожила… Гадала, що свекруха спить. 

… 

Прийшов син?.. Син прийшов! 

Схопилася з ліжка, вибігла в коридор і кинулась йому на груди. 



Він закружляв її в дужих обіймах, і Єва дивилася на них здивовано… 

– Як ви тут? – спитав Ярослав. 

– Добре, – відповіла. 

– Розумієтеся? 

– Стараємось… Коли хочуть люди, якось нутром розуміються, – мовила 

Христина й замовкла. 

– Він поцілував дружину (вона нею неодмінно була вже!) – й пішов у ванну. 

Єва побігла за ним із калькулятором, про щось напівголосно говорили дуже 

енергійно… 

– Ти їв? – спохопилася мати. 

– Ні… Зараз щось приготую… 

– Як? – хотіла ще щось сказати, але змовчала і сказала інше. –  

Я допоможу тобі. 

– Не треба, мамо. Я сам. 

Вона за звичкою матері-берегині йде за своїм дитям, а він усе робить вправно 

та швидко, як вона його навчила. 

– Ти ж після роботи! Якби знала, приготувала б, а то ледарювала поспіль 

стільки годин… 

– Мамо! Все нормально. Не думай нічого поганого. Все добре… – казав, щоб 

повірити, певно, самому собі… 

– Я так бажаю тобі добра. 

– Може, буде колись, – сказав це з таким сумом, що Христині здалося, що 

син у житті щастя чомусь ще ніколи не мав… але хутко отямився  

й мовив: – Мамо, в мене син буде, на УЗД… я сам бачив. 

– Я рада. Ти будеш добрим батьком… 

Ярослав замислився… 

– Де живуть свати? Далеко? Коли я з ними познайомлюся? 

– У сусідньому будинку. 

– Я майже день тут… У нас би не втрималися… прибігли б. 



– Тут усе не так… У тебе емоції – понад розрахунком, а тут навпаки. Піду 

ввечері, спитаюся, коли зможуть тебе покликати в гості, тобто – нас. 

– Аж так? А де ж працюють вони?  

– Вітчим на заводі, а мати має свою справу, кіоск… 

– Ясно… Як же вони тебе сприймають? 

– Нормально. Раз я так вирішив – то мої проблеми. 

– Що вирішив? 

– Коли Єва дізналася, що вагітна і сказала, батькам… вони порадили… 

зробити аборт, бо на моїх 200 баксах сім’я не проживе, не маючи житла. Тут 

із житлом 400–450 треба. Батьки не допомагають, навіть як мають змогу. Не 

прийнято… 

– О Боже! 

– Не дивися так. Тут 200 доларів – дуже мало… то плата за житло. Тому ще 

підробляю. Але я не про це. Так радили їй батьки, хоч із першим чоловіком 

вона сім років не мала дітей. 

– Значить, вона… 

– Нічого це, мамо, не значить… Уяви, що на її місці була б твоя донька – як 

би тоді ти думала? 

– Я ж не сказала нічого… 

– Знаю, як у нас це випитують. А тут – тема закрита. 

– В будь-якому разі – ти вчинив шляхетно. 

– А тут вважають: якщо такий «глупі» – викручуйся, як знаєш… 

– Виходить, ти все вирішив, а вони просто не наважилися тобі заперечити… 

– Наших тут не дуже поважають. По-перше, – ми тут негри, раби, наймані, – 

тобто не рівня їм. 

– Господи! 

– А по-друге, хлопці від такого життя (працюють по дванадцять годин, як 

воли), щоб розслабитися, бо не витримують, мамо, напиваються, 

бешкетують… нема авторитету в роботяг. Чешки з нашими  

не часто одружуються. З них кепкують… 



– Чому так,  сину!?  Ми ж люди,  що мають власну гідність.  Ти що,  уже став 

інший? 

– Я той же, мамо, але життя зі мною і попри мене не те хилиться.  

Я матиму сина, мушу приймати чиїсь закони… Ти б так мені сама порадила. 

Знаю ж тебе… Казала ж бо, що як прийде дівчина вагітна від мене – сама 

одружиш мене. Не треба, щоб ти. Я сам… 

– Любиш Єву? 

– Що за питання? 

– Звичайне, коли йдеться про одруження… 

Ввійшла в кухню Єва, понура, щось Ярослав сказав їй, вона відповіла; а в 

Христини серце тривожно-тривожно так забилося, мов електрична струна 

натягнута – тремтіло, ой, лишень не торкнись… 

Але що то за думки? Вона ж на весілля приїхала! 

– Мамо, я скучив за голубцями і варениками. Зробиш? 

– Певно, що так. Лише продуктів купіть. 

Єва щось хотіла заперечити, але він наполіг – і змирилася… 

З яким задоволенням жінка готувала його улюблені страви! 

– Лише капуста, як гумова… 

– Зате зберігається довше від нашої. 

– Мабуть, з нітратами… 

– Тут люди за здоров’я безпечні. Розроблена ціла технологія обробки 

продуктів. Проте наша капуста смачніша… 

– Піди, глянь, як мама робить, колись і мені таке «удєлаш». 

– Ja uм to dЮlat nebudu…1 – на те Єва. 

Ця категорична відповідь похнюпила Ярослава, а Христину приголомшила 

геть… 

– Ов-ва!  

– Заспокійся, мамо. Все втрясеться… 

– Коли є чому… А тут не знаю, з якого краю зайти. Я у свекрухах 

почуваюся... Скрушно… мій сину… Свекрушина якась та й годі… 



Зготувала обід, покликала невістку, але та сказала, що їсти не буде… 

Їли вдвох, а сльози материні капали на голубці. 

– Не плач, мамо. Наша і їхня ментальність – то різні ментальності… 

– Бачу.  Але то не ментальність тепер.  Ігнорування...  Я цього не 

заслужила… 

Це були перші свекрушині сльози. Материні сльози … 

Увійшла Єва, щось поклала собі на тарілку. Глянула Христина  

на її живіт… – це теж наша ментальність! 

Коли трапилася слушна нагода, злегка повела розмову на уподобання 

Славкові, сказала, що добре було б, аби дружина хоч деколи, хоч на свята 

йому щось улюблене з українських страв готувала…  Він тяжко працює 

фізично. Хоча б у цьому родинну мав радість… 

Єва розвела руками: 

– Nemумeme. NemЗme na to.1 

– Якщо любиш – прагнеш робити щось приємне коханій людині. – І згодом, 

подумавши:  

– Ти любиш?..  

– Miluju…2 

Христина так і не збагнула того, що навколо…  

Наступного дня в Єви заболів живіт, повідомили рідних, повезли  

в  Ліберець. Гостя не знаходила собі місця – мабуть,  вона винна,  розмова не 

та вийшла … 

Пішла в кухню, з’їла печиво, що залишилося на дні, – в неї так часто бувало, 

«заїдала нерви», бо знала, що це краще, ніж виливати їх на чиюсь голову.  Їй 

хотілося чогось доброго: для себе, для сина, невістки, онука. Печиво – єдине 

щось добре, що в цю мить залишалося їй. Немудро. Але вже як є. 

Кожен вгамовує тривогу, як уміє… Пішла в кімнату, відмовила вервицю, 

зайшла в їхню, заправила ліжко, знов пішла до кухні… Невже треба ще 

чогось доброго, як не для душі – то для шлунка? Відкриває холодильник, 



бере пачку молока й варить собі какао, яке дуже любить…  Випила – гаряче, 

лягла. Зараз прийде син. 

… 

–  Мамо!  Як ви?  –  Єву тітка відвезла до лікаря.  Може,  покладуть  

у лікарню. Сказали, що мені їхати з нею місця нема… 

Він роздягся, помився і, не ївши, вийшов із хати. До весілля залишалося 

п’ять днів. 

Коли вже було за північ, біля під’їзду зупинилася машина. Вийшли Ярослав і 

Єва… 

– Відпустили. Матка була в тонусі, зняли напругу. Як буде гірше – треба 

везти до лікарні. 

– Слід було полежати. Ми б тут самі впоралися… 

Проте невістка сказала, що все гаразд, і пішла в кімнату. 

Панувала атмосфера нерозуміння. І Христина, жінка із знанням, як їй 

здавалося, людської психіки якось чулася загнаною в глухий кут… 

На ранок Єва перестала розмовляти з Христиною.  

– Яросику! Щось не так?.. 

– Потерпи трохи, мамо… Важко мені між вами розриватися. 

– У чому ж річ? Я не можу так, аби зі мною не розмовляли. Та й що, поясни, 

я зробила аж таке… Скажи, бо лусну вже. 

– Мамо! Не треба тобі того. Образишся. 

– Але ти син. Пожалій. Знаючи, можна щось виправити, а отак я лише 

набиваю ∂улі… Випила весь корвалол. Треба новий купити… 

– Я сам уже стомився…… 

– Від чого? Скажи… Й усе за порядком… За що Єва ображається? 

– Вона дуже… ощадлива… економна… скажемо так… Ти помила посуд по-

нашому, без лічильника, щиро витративши воду, скупалася під душем – знов 

води море. Ми ж посуд миємо і полощемо в раковині,  

а тією водою і водою з ванни змиваємо унітаз. У воді, що залишається  

у ванні, можемо ще дещо помити: взуття, підлогу… 



– О, лишенько!.. – Христину стиснув спазм, не знала, що казати… 

– Я мав тебе попередити, але не встиг… Ти лишень не ображайся – сама 

хотіла правди. Я б того не казав… Ти з’їла печиво, яке їсть лише Єва, бо їй, 

вагітній, так хочеться, я ж того печива навіть не пробував.  

Та й какао ти зварила з молока, яке ми купили на Різдво на пудинг. 

Материне серце опустилося…  ледь не до рівня живота…  Горло стиснув 

спазм: вона ледве не здуріла, мало не вдавилася від почутого. 

– Я ж гадала, приїхала в гості до сина. Ти,  і тільки ти на це все… працюєш… 

– Тут вважають – вона має на мене більше прав, ніж ти. Окремо –  

ми сім’я. Ти виконала свою місію. 

– То навіщо я тут взагалі? 

– Мамо! Одружується син, ти маєш вести його в загсі до розпису,  

я ж не безрідний… 

– Зрозуміло… 

– Пам’ятаєш! Ти сама оповідала мені притчу про птаху, яка повбивала рідних 

пташат, що забували турбуватися про свої родини, залишила тільки одного – 

того, що покидав її, аби піти до своїх малят і дружини. 

– Пташеня ти моє нерозумне… Моє (!) пташеня. Виховала я тебе для нашої 

ментальності, для нашої шляхетності, а ти переніс усе в чужий світ і зав’язав 

його на собі… 

Частина 12 

Я заплутався, мамо! 

 

 

… 

Христина вдома, в хаті рідного сина місця собі не знаходить. 

Залишається на глум, на приниження, заради нього… 

… 

Як відчула, що не витримує, що мозок плавиться від думок отих, попросила 

зошит і стала писати… Щоденник? 



А може, просто листи в нікуди? 

Так вона виговорювалася – і ставало їй легше.  Їй легшало – і проживала ще 

день, допоки потрібна була синові. А далі? 

Що з ним? Як йому буде? – її шматували, м’яли, мучили ці гадки… – Славко 

змінився… А може, так мусить бути? Маю його відмолити  

на щастя, благословити на життєву дорогу.  

… 

Ярослав зайшов до кімнати, ледь тримаючись на ногах… Зайшов – мало не 

впав. 

– Що ти? Сину? – скрикнула, але, поглянувши на двері, за якими лежала Єва, 

стишила голос. 

– Ну от, маєш. Тепер ти що за українець! Сам себе ганьбиш… 

– Мамо! – скрикнув Славко. – Не треба! Не моралізуй. Я все й так розумію, 

але не можу, не можу більше… 

– Що трапилося?.. 

– То був крах… Приходжу на роботу, на свою запилюжену пилораму, де так 

наковтався порохів, що вони вже мені в горлі стовпом стоять.  

У масках їхніх працювати неможливо! Ось побудь у ній хвилину. –  

Він, хитаючись, підійшов до шафи – і вийняв білу опуклу пов’язку, – тому й 

ігнорую нею. Вже трачиння те в мозок мені пов’їдалося. Нічого іншого 

робити, либонь, не зможу… 

– Як маю тобі допомогти? Сину? 

– Не зможеш… 

– Сказала б: їдь додому. Якось воно буде. На власній землі легше жити, 

дихати легше… А в тебе он які діла… Дитина… 

– Отож приходжу на роботу, а Міхай і каже: «Белбі» ти, а не чоловік (тобто 

дурень несусвітній). Тішишся, що сина матимеш? А ти впевнений, що він 

твій?» Я взяв його за барки – по-нашому… А він попередив – по-їхньому… 

– Весь час оті паралелі. Роздвоююся ними. Бо я не тутешній. 



– Ти народився в Чехії. В Шумперку батько твій служив тоді… Це твоя 

батьківщина. Може, сама доля тебе сюди покликала… 

– Ми тоді були окупантами, так вони й досі кажуть, а тепер стали 

наймитами…  

Замислився Ярослав... 

– Я не про це. Міхал каже: «Ти приїздив до неї по суботах-неділях,  

а що було цілий тиждень, знав? А що було до тебе, відаєш? Кого береш – 

здогадуєшся?..». 

– Я розбив йому обличчя – по-нашому, а мене ще раз назвали «белбі» – по-

їхньому… Перевели на іншу роботу, ще важчу… 

– Я заплутався, мамо, не знаю, що діяти: роботи не боюся. Боюсь обману. А 

якщо це справді не моя дитина? Якщо їй треба було прикритися мною, що 

тоді?.. 

Христина вся заціпеніла;  в ногах її, на землі, клячав син і просив ради… 

Згодом вона запише свої думки, але всього йому так і не скаже… 

– Мамо! Ти така мудра в мене. Порадь щось. Скажеш: не женися –  

не женитимуся, сама бачиш – якась у нас не наша любов…! Скажи мені 

щось, мамо…  

До весілля залишалося три дні… 

Жінка мовчить… 

– Тут все не те… Я вчинив так, як учинив би кожен порядний українець, але 

не маю сили комусь щось доказувати – вона ж, якась автоматична жінка… (у 

чомусь її не розумію!). 

Мама довго перебирає його волосся. Сліз нема – висохли, вона зіщулюється 

вся і втуплює очі в підлогу. 

– Сину… – спромоглася нарешті… – Не порадниця тобі я тут,  

не порадниця. Як не скажу – негаразд буде потім і все через мене.  

За себе не боюся… А ти собі на все життя тюхтієм зостанешся, коли зробиш, 

як легше… Спитаю одне:  

– Дитя може бути твоє?  



– Може! 

Він підвівся, наче протверезівши, поцілував матір в обидві щоки  

й пішов до дверей… 

І тут вони побачили Єву… Вона повільно, підтримуючи живіт, зайшла до 

своєї кімнати… 

Христина подалася за нею… 

– Ти все чула? 

Вона кивнула головою… 

– Як дитятко? 

– Dobrу…1 

– А ти? 

Вона стримано, по-жіночому покивала головою, без сліз, без крику, плачу, 

жалю… Христина подумала: «Якась кам’яна жінка!». Вона ж просто була 

іншою… 

 

«Світла в кімнаті не вмикали, але жінка бачила її очі. Вони були широко 

розплющені, сльози проступали і не скочувалися. Єва їх залишала собі… 

«Не бігла ні до кого плакатися... І йому, Ярославу, нічого не казала. 

Готувалася до весілля, якого в неї першого разу не було…». 

 

«…Очі застигли в зоряній ночі, бо серце ледь не вмирало, а безпорадність 

незримо розлилася довкруг її зіниць, яким не було берегів…  

«І він міг у це повірити?» – питала ними когось…». 

Христина писала щоденник (яка в ньому буває потреба іноді!). 

«Чуже місто не стало чужим… Якісь люди віталися через дорогу. Хтось 

помилився, а може, в присмерку зустрів знану душу. І було їй радісно, що 

сталося саме так…» 

 



«Ілюмінація вітрин робила вечір весільно-урочистим, та золотаве світло не 

лилось, а просто не зачіпало… Я бродила містом, не раз уже, як удома, де 

кожен кущик, кожна галузка на дереві що не крок ставали на мій захист…» 

 

І далі: 

 

«Бачила сон: чула, як у темнім куті поміж псів плакало мале хлопченя: 

скиглило, пищало, а я чомусь боялася туди глянути, зазирнути в темряву того 

болючого в горі чужого кута…  А може, то був поміж них мій онук?» 

 

«Серце залишалось мені... самотнє…» 

 

Перед весіллям їдуть до Ліберця за покупками, і вона, Христина, теж. 

Місто велике, гарне… Знов вечоріє, знов ілюмінація (вона має тут не ті 

кольори!).  Але що це?..  У вітрині кав’ярні…  вивіска: «Псам і українцям 

вхід заборонений!».  Євина тітка на це не звертає уваги, а вона (!). Вона...  

залишає тут свого сина… 

 

«Найцінніше, що маєш, – віддаєш… Але найцінніше – не в пробах  

і каратах, а в безмірно велетенській Любові Матері до Сина, земної матері до 

земного сина… І ця любов, щось більше, ніж категорія земна…». 

 

Христина писала на самоті, отак ніби з кимсь балакала.  

 

«Як важко миритися з тим, з чим не можна миритися…  і плакати, кажучи, 

що від сентиментального фільму…» 

 

«Розкраяна… Посічена. Маю тішитися, але душа роздирається,  місця собі не 

знаходить». 

 



Згадує санскритську молитву й записує на внутрішньому боці обкладинки. 

Дохристиянська, наша вона, не чужа, якраз тепер і тут промовляється: 

 

«... Дайте мені сили спокою, щоб прийняти неминучість, відваги, аби змінити 

те, що можна, і мудрості, аби знати цю різницю». 

 

Наступного дня – весілля. 

Увечері Христина йде до костьолу. Вона не католичка, але то одна з осель 

Божих…  Їй треба хоч тут…  помолитися… 

… 

«Стою перед велетенською, замкненою на масивну колодку костельною 

брамою, по боках якої тяжіють скульптури архангелів. Брама мовчить 

листопадовим мороком і тільки небо,  як шкіра Божа, слухає мій шепіт, бо 

мусить хтось мене слухати: дуже високо, далеко і близько, щоб не зранити 

богемського скла моєї душі, не зронити  

на камінну долівку, розбивши на друзки та розсипавши часточками комусь 

під ноги…» 

 

 

 

Частина 13 

Чом ти знайшовся так далеко?.. 

 

… 

Недужа Христина. В гарячці. Дзвінок. 

– Мамо! Народився хлопчик. 

– Вітаю! Як ви!? 

– Все нормально… Я тато… 

– На кого схожий? 

– Не знаю… 



Навіщо було це запитання?  Голос сина тремтів.  Вона це відчула…  

І замовкла…  Замовк і Ярослав.  Їх однохвилинний зв’язок перервався.  

Так привітати?  

Прийшла Василина. 

– У хаті хліба вже третій день нема, ліків теж. Оцтові компреси –  

від гарячки. Як ти лікуєшся? 

– Не думала я, що буду такою бабусею… 

– Так… Дитя бодай потримати на руках, – що для тебе значило б,  

а щоб поїхати туди, треба, окрім відпустки, ще 100 доларів. А де їх узяти при 

зарплаті 23… 

Уночі снилося їй дитя, схоже на старшого…  на того,  що помер…  Чому на 

того, що помер? 

Бо вона їх тримала на руках. А свого Штепанка ще ні… 

… 

Минає півроку…  Христина зустрічає дівчинку з  Яросикової компанії, з 

візочком. Юна красуня усміхається… 

– Вітаю вас… із… 

– Донею… 

– А в Славка син. 

– Скільки йому? 

– Півроку. 

– Як нашій. Я чула… – молода мати відвела погляд… 

– Можна потримати на руках?.. Яке славне дитя! 

– Могло бути ваше… Але він вибрав іншу, за кордоном… 

Христину проймає жаль…  А співрозмовниця: 

– Так, так… Я одружена. Маю доброго чоловіка… А Ярослава тоді чекала з 

Чехії. Він усім дівчатам казав чекати – а я чекала… Він приїхав  

і мовив, що має чешку, яка його любить, пропонує одружитися…  Якось не 

по-нашому. В нас це має вирішувати хлопець… 

– Ох, діти, діти… А ти чого, дитино, мовчала?  



– У нього були інші… Його любило багато дівчат… Вирішувати мав сам… 

Христина пригорнула чужу дитину, як чужу дівочу любов,  і сльози гарячі-

гарячі скотилися на дорогу… 

– Прикро, що не завжди складається, як ми того хочемо… 

– Так… 

– Бажаю вам щастя… Вашій донечці. Як ви її назвали?.. 

– Христинкою… Мені подобається ваше ім’я… Ім’я його матері… 

Жінка ледь не похитнулася…  Поцілувала дівчинку й віддала молодій мамі… 

– Вибачте… 

Глянула Галі в очі й побачила в них таку глибоку любов і нерозділений біль, 

що ледь не застогнала … 

– Ви така прекрасна… І ваша доня… Будьте щасливі… 

Молода жінка всміхнулася… 

– Дякую… 

Христина знову зосталася сама… Ні, тепер з нею залишався ще запах 

дитячого тіла… 

Як усе складно!.. 

Вона ще довго стояла б отак розгублено, якби хтось не підійшов  

і торкнув її за плече. 

– Христино! Бачу, тобі зле… Присядьмо на лавочку, – то був Ярема… 

– Так… Напевно… 

Вони сіли й довго мовчали.  Добре, що він її притримав…  Їй таки справді, 

ставало кепсько… 

– Маєш проблеми? 

– Так. 

– Серцеві? 

– Всілякі. А найбільше… – вона зібралася з думками й по якімсь часі 

продовжила: – Грошові… 

– Колись ти казала, що гроші – то якесь непорозуміння… 

– Я… вже бабця… 



– Вітаю! 

– Але ще не бачила свого онука. 

– То поїдь… 

– Сто доларів, не менше. І боргів маю на стільки ж, а комунальних – майже 

втричі більше… 

– Щось треба робити… 

– Не маю вже морального права позичати. А роботи поплатної тут не 

знайдеш, хіба їхати за кордон, але здоров’я не те … До операції готуватися 

треба. Клапан мітральний… Задихаюся… Знову гроші… шалені гроші. Та я 

не піду,  мабуть,  звідки?  Скільки Бог дасть –  стільки  

й проживу. 

– Що б тут придумати?.. – замислився Ярема. 

– Тут мисли – не мисли… 

– А знаєш… У мене з’явилась ідея. Мушу з деякими людьми переговорити. 

Забіжу сьогодні або завтра увечері. Ніякий амбал не спустить мене зі сходів, 

сподіваюся… 

– Нема амбала… 

– Гаразд… Тобі краще? Відпускаєш? Я трохи поспішаю… на пари до 

університету… 

– Здобуваєш нову вищу освіту? 

– Викладаю. 

– А-а-а… Не подумала… Мітиш у професори… 

– У доценти поки що… 

Ярема побіг, а Христина поплелася додому. Була розбита, випотрошена… 

 

… 

– Став чай, он цукерки, бальзам «Прикарпатський». У мене деякі прожекти… 

– Невже? – не йняла віри Христина. – А чай таки поставлю… 

Він зазирнув їй глибоко-глибоко в душу.  

– Дозволь я тобі щось прочитаю…  



– Читай… 

– Це не таке, як пишеш ти… До речі, про тебе добре відгукуються. 

Незаперечний власний стиль, світла багато у творах твоїх, глибина 

психології бере за душу. 

– Ну, годі, досить… Це ж «відгукуються». Читай… 

Він читає, але не чує того Христина. 

 

І я не випрошу, 

мабуть, спокути… 

її не буває для нас, 

як щастя,  

якого  

злякався  

наївний нікчема… 

 

– Ти ще бавишся минулим, а я вже ні. Поправ обручку… Загубиш...  

Ти щось казав за прожекти… 

– Христино… В тебе нема нічого від авантюристки? 

– Виключено. 

– А в цьому разі треба спробувати… Оголошено конкурс романів «Коронація 

слова». Візьми в ньому участь. Ти напишеш і… я впевнений, станеш 

переможницею… 

– Я гадала, щось серйозніше… 

– Це серйозно. Знаю твої можливості. 

– А я не відчуваю нічого з того, що ти кажеш. То не для мене. 

– Серед мого поетичного сходу теж є цікаві люди – цінителі… Один 

знайомий, має усе: гроші, становище, ще тільки хоче слави скуштувати… Він 

купив би твою талановиту роботу і видав за свою.… 

– Яка мерзота! Мені прикро, що ми зустрілися. 

– Вибач… 



– Щезни… Як ти можеш? 

 

Ярема йде… 

… 

Христина дістає листи. Син скалічився на заводі. Зламав ногу. Штепанко ж 

зіп’явся на ноги. 

Як вона хоче їх бачити! 

– Вигадай щось, – мовила Василина, коли зайшла провідати. – Навчися 

робити щось зі шкіри – продавай, нехай не художні речі,  

а галантерею – заробляй.  

– Не вмію. Алергію маю на запах шкіри… 

– То роби, що вмієш… 

– Кажуть… Умію… 

Бере телефонний апарат, набирає Яремин номер. 

– Я згідна написати роман за 1000 доларів через канікули. Навіть маю 

заготовок море. Та й часу доволі… 

– Не продавай. Дай на конкурс, там перемоги дорожчі. Я в тебе вірю… 

– Коли підсумують результати? 

– Десь до грудня… 

– То майже рік. Ні.  Для мене час дорогий. Продам… 

– Талант, ім’я продати… Безглуздо. Заради чого? 

– Просто віддати… як плату за родину… Заради сина, онука… 

 

Христина пише… 

Зустрічається з замовником. Бере завдаток. Паралельно готує документи на 

закордон. 

Про це знають лише вона, Ярема і пан Сергій… 

Потрапляє до лікарні. Тримається… Молиться… Пише… 

Ярема довго засиджується в Сергія, і вони, задимлені від курива, серйозно 

про щось розмовляють… Напружено… 



– Поверни їй ім’я… Будемо вважати, що гроші ти їй позичив. Ось вони… – 

він подає Сергієві 1000 доларів. Якщо нічого не вийде, твір  

не потрапить у переможці – промовчимо. А коли переможе – нехай то буде 

для неї маленьке диво… 

Передрукований роман відсилають під іменем Сергія Орача. 

За умовами конкурсу твір мав бути під псевдонімом. В іншому листі, 

підписаному на конверті знов тим же псевдонімом, – справжні дані про 

автора. 

– Хоч щось для цієї жінки…  

Сергій вручає Христині решту домовлених грошей. Вона віддає борги, 

перекриває половину комунальних виплат, купує подарунки онукові і їде… 

… 

Це її рука лягла на долоню незнайомця… Це їй чується так, як може чутися 

тільки їй… Вона приїде – і неодмінно напише про все… Вона ще жінка! Вона 

ще ой як може відчувати… Відчувати щастя… Десь близько… 

А ще – вона це зробила… Наче продала кінцівку і на додачу – ще й серця 

вділила… А воно в ній бунтує! Та все вже зроблено. Вона мати – 

насамперед… 

… 

Засідання експертної комісії.  Твір Сергія Орача проходить перший тур, 

другий, третій – нагорода – ІІ місце – шість тисяч гривень.  

Це більше тисячі доларів. 

… 

Христина їде… Вона ще не знає… Навіщо? Її життя – тут… 

Іде… Знову той же під’їзд. Той самий ∂удзик дзвінка.  Ліфт…  Двері… 

Відчиняє невістка… Усміхається, побачивши іграшкового лева  

на свій зріст… Раптом повертається й іде… 

Знов щось не те? Ні! Єва бере Штепанека на руки й виносить до неї, 

Христини… 



Віддає їй онука… Він не плаче… Він іде… Здивовано так, позираючи на 

матір… І вона бачить у ньому малого Славка… 

Єва усміхається. Тоді не вміла вона так усміхатися! Вона ж тоді… не була 

матір’ю… 

Жінка бережно тулить онука до грудей, цілує, тихо й ніжно; вона радіє, а 

сльози капають, капають. Єва лише повниться слізьми, вона, як завжди – 

інша… а малий Штепанек рученькою сльози витирає… 

– NebreЛ, jsi uм velkЗ.1 

– Чом ти знайшовся так далеко… – шепоче, цілуючи… 

 

 

 

 

 

 


