
ДІМ НА ВУЛИЦІ БЕЛЬВЕДЕРСЬКІЙ 
(новела) 
  
Будинок тяжів готичним рельєфом, втримуючи в собі викінчену 

досконалість епохи, наказуючи спинитися і подивуватися застиглому часові у 
красі. 

За фіранками того за Польщі збудованого будинку інеєм недоторканості 
жив світ його мешканців, які все наче знали одне про одного, проте стрімкі 
стелі і товсті стіни були все-таки перепонами до викрадення таємниць 
сокровенного… 

…Коли дівчата, власне, знайшли потрібний їм будинок, вони довго 
оглядали його, мовчки дотикаючись зором найменшого елемента 
архітектурного дійства, величного і значеннєвого, несподівано близького 
хоча б тим, що саме тут жила й живе їхня улюблена вчитель-маестро 
Ав∂устина Петрівна. 

– Розкішна споруда, – мовила Соломія. – Як наша Ав∂устина зі 
скрипкою… 

Дівчата так називали свою вчительку, без по батькові, але якось бережно 
і з любов’ю. Вони завжди пишалися нею. 

Зі смаком укладені в букет гербери та невеличкий пакунок свідчили про 
те, що вони йдуть до вчительки з нагоди якогось свята…  

…Весела четвірка зайшла в чистий під’їзд будинку, східці якого були 
вимощені під мармур, по краях – з розсипаними в кайму візерунками; над 
ними, з-під поручнів випиналося відверте й вишукане коване плетиво. 

Добротне дерево перил, відшліфоване нескінченною кількістю рук, 
нелаковане, подекуди тріснуте і скрипуче, подавало опору прибульцям і 
кликало вгору: долати шлях пізнання площин, поверхів або ж…  
чиїхось долей. 

...Ганчірка під дверима була зшита з клаптиків різних відтінків, гарно 
обрамлена, і скидалася більше на килимок, що викликав добру посмішку і 
задоволення. 

… 
Ав∂устина Петрівна відчинила двері якась дуже домашня, у самошитому 

фартушку, із закоченими рукавами старенького халата, зовсім незвична, – 
буденна якась... 

Дівчата навіть були розчаровані, бо їхня вчителька, на яку вони ледь не 
молилися, цієї миті просто зійшла з п’єдесталу до статусу звичайнісінької 
собі жінки, що їй, явно, не пасувало. 

– Ми завчасу – отож, вибачте. 
– Рада, проходьте. 
…Як виявилось, Ав∂устина Петрівна жила в однокімнатній квартирі 

цього розкішного й великого дому одна. Дивно, в час наш у неї було старе 
металеве ліжко, але добротне й гарне, громіздка шафа, скриня, певно, дубова, 
письмовий стіл. 



При вікні стирчав голий, без нот, хіба що нині, – пюпітр, а всю ліву стіну 
займали стелажі з книгами та нотами і двома скрипками. На підлозі – 
гуцульські верети,1 на ліжку – ліжник . 2 

Кімната для площі такої була зависока, але затишна, з вазонами  
на вікнах, з кімнатним високим кленом, що цими днями зацвів своїм 
цегловим простим і щирим цвітом. Він, вочевидячки, перший привітав 
іменинницю… Та головне – затишок у цій оселі чинила сама господиня – 
натхненна, чутлива, доброзичлива жінка. 

Дівчата посідали на широку, встелену барвистою веретою лаву, що 
простяглася вздовж стелажу. 

– Це все, дівоньки, з хати батьківської. Мої обереги, реліквії. 
І після слів цих все остаточно ставало на свої місця, все вписувалось у її 

буття і сприймалося як звичне, не одірване од неї. 
…Дівчата розгубилися настільки від побаченого, що забули, чого 

прийшли, і лишень шелест целофану розбудив їхню пильність до 
довколишнього. 

– Ав∂устино Петрівно, шановна ви наша, здоровимо Вас з уродинами, 
бажаємо… – Ганна зупинилася, відчула, що йде за шаблоном, а ця людина 
вартує більшого… 

– Ми вас… любимо… – виручила Соломія. 
– Будьте щасливою, – додала Вікторія. 
– Бережіть себе. Най забудуть про вас хвороби… – мило так – Ксенія… 
І вони, як пташенята, підлітали до милого обличчя, цілуючи, обіймаючи. 
Вчителька запросила дівчаток до кухні. 
– Вибачте, проте за письмовий стіл сісти нам буде незручно (куди ноги 

діти?). Знаю, знаю. Але дівчатка, маю гадку таку, мені вибачать. 
Кухня Ав∂устини Петрівни була малесенька, в ній вміщалися старий 

антикварний креденц,3 малий сучасний стіл із голими стільцями; час від часу 
обурливо гарчав у кутку допотопний, з опуклими боками холодильник, 
певно, один з перших випусків... 

Проте тут було, буквально, море квітів, тобто вазонів; вони скрізь 
розповзлися по шнурочках над головою, а деякі метнули кісьми додолу, 
створивши несподівану зелену оазу.  

На підвіконні цвіли фуксія та азалія, фіалки білі, сині, рожеві, махрові, 
звичайні. Вся рослинність була дбайливо доглянута, зі здоровими,  
в орошеному, чистому зеленінні листками і бажаними квітками. 

То був щедрий зелений квітучий світ Ав∂устини, що як не в долі її,  
то в домі розлого розкошував. 

– Тут лише пташок бракує… – захоплено вигукнула Ганна. 
– Не можу. ¢азда мене не зрозуміє. 
І тут дівчата помітили великого пухнастого кота, що розлігся на 

підвіконні за вазонами й на гостей не звертав ніякогісінької уваги. Він дрімав 
і очікував ласки. 

Господиня злегка погладила його – і він вдоволено потягся  
й замуркотів. 



... 
Якийсь інший світ замилував дівчат в Ав∂устину Петрівну та й по-

іншому. Наче стала вона їм через оте все живе ще довірливо ближчою… 
…Згодом прийшли подруга студентських літ пані Ліна і сусідка – 

балакуча Стефанія. 
Любо було й весело. Словом, добре… Розповідали жінки цікаві  

історії – і в квартирі, малій, однокімнатній квартирі, витав щедрий  
у щирості дух, явно, свята… 

... 
У двері задзвонили. Поштарка. Простягла телеграму. Жінка здригнулася 

– на мить її опанував несподіваний страх… та на мить… А згодом 
усміхнулася до листоноші (бо та ж усміхалася!) – і прочитала текст: «Дорогу 
маму і бабусю…» 

– Як? – аж скрикнула… Та згодом продовжила, вклавши в ліву долоню 
той папірець: – «Вітаємо днем народження Вчора родився хлопчик Назвали 
Ав∂устином Цілуємо Ми». 

 
Є щастя таке велике, що ноги його не несуть… 
Ав∂устина ледь не увійшла в стіну,  втративши орієнтацію в просторі. А 

сльози ковтала, всміхалася й шепотіла: 
– Яке щастя, Господи, дякую... Яке щастя!.. 
– Ав∂устина Петрівна має сина? – спитала Ксенія. 
– Так. Із дитбудинку. Навідувула в суботу-неділю. Самотнім дітей  

не дають. А вона ще хворіла часто… 
– Оце тобі й дарунок, Ав∂о, ну й даруночок! – розкинувши руки, 

примовляла тітка Стефа. 
А жінка, не бачачи куди,– не йшла, а пливла, не усміхалась, а щастям 

тепліла. 
Руки друзів (скільки їх!) торкали її, цілували, вітали вже вдруге і цілком 

по-іншому; тому не дивно було, що в мить якусь гамір заповнив квартиру 
усю, – ледь не рев жіночих сердець, що були перестиглі щастям… 

Жінку вклали в ліжко. Вона тремтіла, їй бракувало повітря на ту 
новину… 

– А добре так, що аж погано… – винувато казала іменинниця, затуля-
ючи, заспокоюючи серце руками. – Парадокс якийсь та й годі. 

Вона сміялась – і всі сміялися. Вона щасливіла – і всі щасливіли  
нею. Найвища цінність у людях – мистецтво відчувати інших. І це прекрасно! 

Розмов Ав∂устина не чула довго, а як устала, – вийняла з футляра 
скрипку, майстерно струни налаштувала – і заграла. Заграла «Мелодію» 
Скорика… Як ніколи грала! Янчала доля її, надривно щастям плакала… Не 
академічно, а якось так, як ніколи… 

... 
Дім грав музикою. Задумалися барельєфи, статуї, що безмірно в часі 

тримали балкони чужі (у неї його не було). Була музика – безгрішна, вона 



тримала її. Така рідна і незбагненна, та, що не терпить фальшу  
ні на півйоти, та, що не зрадлива в чуттєвій мудрості… 

…І яке ж у цім домі тремке відлуння!.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Rapsodia» струнного квартету 
(новела) 
 
…Концертна зала філармонії, незаповнена… Ілюмінація спокійно 

опускається на обличчя, очищені від другорядного, сповнюючи світлом і 
спокоєм, близькістю й тугою водночас… 

Увірвався неспокій! Він зажадав музики! 
Класика. Левицький: «Українська рапсодія». 
Вправне, і разом з тим, щось глибоке не за юністю... пережите  

в музиці, потаємне й передбачуване в динаміці, перебувало в оцій залі… 
То тепер… 
 
... 
Напружено стиснуті губи здригаються від стриманого болю.  

Це в Ганни. І ці вуста готові його прийняти, біль майбутнього, про який вона 
ще не знає… 

 
...  
Монументальна гідність, висота, незаперечний талант – різко 

наближеним ракурсом. Це Ольга – Вікторія. Класична, правильна  
в усьому, не лише в музиці… Доля… правильних… 

 
... 
Темперамент, жіноча, материнська ніжність у порухові – в Соломії… 

Вона натхненна! 
...  
Грають вилиці й нерви переможиці. Вона механічно видає музику. 

Холодний геній вправності й віртуозності. Це – Ксенія. 
... 
Фокусуються, губляться, сипляться, як кінематографічні кадри, бачення 

… – і знову ясніють чіткі юні обличчя… та й інші в цій залі поряд з 
Ав∂устиною. Поряд. І саме тепер. 

Ці дівчата – її випускниці музучилища, квартет «Ластівки».  Як грають! 
Як виконують! 

Кожна переживає твір по-своєму, кожна здатна лише так його пережити, 
власне, певно, лише так можливою є ота незбагненна гармонія чотирьох, яка 
в різному бачить єдність і в єдності розсипається в різне… 

 
 
 
 
 
 

 



Оркестрова яма 
(новела) 
 
Мусив себе десь подіти. Отак із відчаю. Одружився. Здавалось,  

її любові вистачило б на двох. Вистачило? 
Потім жахнувся з подиву. Не те… 
Музика прагне гармонії. Комусь сняться сни чорно-білі, комусь – 

кольорові, комусь із болем, а комусь – звуками…  І вранці день стає днем 
Бетховена чи Чайковського, Моцарта, а чи Скорика… 

…З Ганною життя, мов камінь, якого не обступиш, якого не прибереш із 
дороги… Та ще й до того вже зайшла в тяж…  У час вагітності вона стала 
асиметрично ряба на обличчі й від того виглядала зле дуже…  
А ще – дратувала його, коли кликала снідати чи вечеряти… Йому не хотілося 
чути тембру її голосу – був нецікавий, зовсім… «Краще б уже мовчала», – 
думалося йому. 

Ввечері з неохотою йшов додому.  Його творча, розвихрена душа не 
терпіла примирення.  Адже він такий є, така його незбагненна музика… 

– Тобі так негарно кривитися… 
– То все пройде згодом. Я стараюся… Ця постійна нудота… Вибач… 
Ганна плакала потай. А його душу зривали думки, звуки, музика, і він 

залишався, ховався в оркестровій ямі й працював, працював… 
А це дівчисько прийшло… І так заспівало! Ноти дивилися в душу  

її очима! Ось вона, пісня його серця, – оця жінка… Вона співала –  
і в театрі чули: то було їхнє кохання… 

… 
Повернувшись після вдалої прем’єри та святкування додому, побачив 

дружину заплакану і смутну дуже. 
– Знов токсикоз? Доки вже? 
Вона мовчала. Була втомлена й важка ношею. 
– Я з тобою жити не буду! Це просто помилка. Ти мене підчекала, 

обкрутила. Захотілося легкого щастя? 
– Дай мені доносити дитину. Добре? 
– Недобре! Коли б ти знала, як мені недобре! Коли б ти знала… Та ти не 

хочеш знати… 
– Я знаю… Чула… Сказали вже… 
– То – будь глуха! Так ось простіше. 
Вона впала в подушку. Душилась від сліз. Обережно з ним треба –  

не ридма… А в нього іноді зринав навіть жаль. Та він нині переборщив, явно. 
Заспокоїв, вибачився… Сказав, що сам винен у всьому.  

Вона народила… дівчинку… 
… 
…Здригнулося серце, бо й камінь би злущився… 
…Кохання в грудях десь зсунулось, затаїлося, хоч пекло, ой, як,  

та й отупіло згодом… 
Десь розбіглися звуки. Безбарвною вдома металася музика… 



Були молочна кухня, сумки, базар, хліб, садовина, городина… Його 
∂валтували будні… Та на роботі він як митець шукав завжди своєї гармонії й 
часто шукала очима його донька, схожа на батька… 

…Він щось наплутав? 
… 
Та йому конче треба, щоб вона була (!) і його бачила! Знов привів її на 

виставу, свою донечку. 
Спускається в оркестрову яму, щоб вивищитися над нею в звуках, 

наповнивши залу… 
…Проте донька… Що вона збагне? З вадою слуху й німа… 
Їй не дано пізнати величі його таланту. Вона – втілення застиглого 

мовчання… 
…Любить тата за те, що він кличе її сюди. А він чекає, що вона 

промовить… 
…Дитя натужує зір, спостерігає за іншими й ніяк (?!) не може зрозуміти, 

як граються дорослі: чому дійство відбувається несправжнє – над татом… І 
бачить вона лише іноді його потилицю, бо сам він від усіх щоразу ховається 
в свою схованку – оркестрову яму… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Молитва в смерч 
(новела) 
 
Ганна думала про своє… Але щоразу, коли вона приїздила додому, 

дивилася на одухотворене, щасливе обличчя сестри – і само собою – 
думалося про неї… 

Вона була певна, що Галич зліпив її отаку: Галич – Галочку. 
Земля тут здавалася їй солодкою із дитинства, а дерева незримою душею 

захищали… Вона їх любила. Отак виросла. 
В коханні – не склалося. Горб… певно… Опустили маленькою 

ненароком… Та головне в ній – не горб. 
Якщо не знайшовся… не розгледів… – така його ноша… 
… 
Любила отак зібратися в свято чи неділю влітку з псом та на Королівку-

гору чкурнути… Відпочити на галявині, черешень чи яблук скуштувати, 
сповнитись соком лісу і… мандрувати… Тиша іноді дуже мудро й чутливо 
бесідує. Тиша барвиться шелестом, цвіркотом, променем, щебетом. І той 
дивний супровід, як дитину, бавить Галю дорогою.  
Он сідає на звалене старе дерево перепочити, пес лягає в ногах, і шерсть його 
лоскоче та пестить пальці ніг. Взуття ставить поруч. Хочеться співати – і 
вона співає. Переспівує солов’я, бо той змовкає, й оплески листочків під 
шурхіт вітру ще довго не відпускають її. 

А то враз щось хлюпне – торкнеться серця близько-близько, і вона 
вклякає на коліна. Бо «чим серце наповнене – те промовлять уста», – сказано. 
Вона молиться. 

…Бог і вона, а ще – той ліс, як велика каплиця. Крони дерев – склалися у 
долоні… 

І вона в ту хвилю стає словом землі – до неба. 
Коли закінчує молитву, встає і обіймає дерево, старе, похилене. 
Складене з вузлів, давнє, обчімхане, порепане, осипане, оголене, 

смутне… воно їй жаліється… 
Схилене, запечалене печаттю старості, – воно, як життя, хапає руками-

гілками небо і благає сили, щоб вижити, просить, шепоче: зазеленіти весною. 
Роки визначають за зрубом, за кільцями. Воно помре, коли потрухнуть ті 

кільця в смерть, а зараз гіркий терпкий смак живиці поїть тіло,  
душу, – не розчімхнутись лише, вистояти б у холоді вітрів, не розкришитися 
взимку, не осоромитися літечком. 

Та ось стемніло небо (ой, стемніло!), холодне стало, сіре, сиве, сталеве й 
чуже якесь! 

Зірвався вітер – рвучко так! Дощ, певно, буде! А далеч яка ще додому! 
Галич-гора й Галочка… 
Пес пристав аж до ніг. 
І тут заскрипіло й завило все, загуло, заревло болем нелюдським. 

Загриміло, розкотився той гриміт – розшматував півнеба блискавкою. 
Галі здалось: вона в пащі страшенного звіра… 



І тут знайшлись, як порятунок, слова дивні, що казково почулися: 
«…коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: 
«перейди звідси туди», то й перейде вона, і нічого нема неможливого!» Галя 
знайшла при дорозі дерево, під ним, його корінням, вирвало колись нішу, – й 
сховалася там… 

Вона сиділа, заплющивши очі, й спокійно молилася… 
Десь поруч чувся тріскіт і тяжкий зойк дерева, що впало, вирване  

з корінням. Заскавучав пес і відскочив від свого місця – там упало яйце з 
гнізда, певно, птахи якоїсь… Галя потяглася до нього й отетеріла…  
То була грудка льоду. Розгулявся смерч із градом, розперезався.  
Він місив зелень, викорчовував дерева, реготав і вив переможцем. 

Галя цим не переймалася. Якийсь спокій напував їй душу. Вона  
тихо молилася, і смерч не торкав її дерева. Повалив поруч здорове, яке впало 
на те, що було над нею, черкнуло його, та відхилилося, гепнувшись поруч. 

«Впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, –  
до тебе ж не дійде...» – знову згадалося…  То – відчувалося? Ні, – так було… 

Прохолода била в груди. Проте Галочка не застудилася, хоч стежка була 
всіяна кульками льоду з голубине яйце. І вона ступала між ними, обпікаючи 
ноги раз по раз холодом. 

Комусь на хаті зняло покрівлю, хтось втратив корову, комусь вирвало 
виноград із корінням, наробило на подвір’ї безладу, столочило хліба… 
Рвався в дальших сусідів плач – у них сталося лихо… Галя пере-хрестилась і 
промовила «Отче наш» та «Богородице», щоб їм Бог поміг оте винести. 

Вдома дивувалися, що вона прийшла суха й не розшарпана смерчем. 
А Галя була щаслива! Їй навіть не болів горб, – він зовсім не заважав 

їй… бути сьогодні вищою на зріст, – у небесній Любові. 
Сіла біля старезного сивого вузлуватого дідуся, який вірував, що то він 

їй вимолив життя, який говорив – а зморшки-промені світилися на обличчі 
благоговінням: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла  
Тебе.  –  Це в Матвія…  –  Є багато покликаних –  та вибрано мало».  Дідусь 
провадив ту річ розважливо, і їй здалася в цім часі мирська суєта іграшковою 
і… непотрібною, зрештою. Захотілося до сестри Василини  
і Михайли – в монастир. 

Галя ще бачила вузлуваті руки дідуся… 
Вузлуваті дерева світу... 
Вузлуватий добробут у когось… 
Вона йшла не дорогою, а стежкою, – бо так ближче, – до монастиря. 
Ця не схожа на чиюсь постать вирізнялась на шляхах і здавалась 

маленьким вузликом велетенської вервиці долі… людства… 
 
 
 
 

 



Ви ненароком 
(новела) 
 
Вночі дороги не такі, як удень. Вони важко дихають, упрілі від літнього 

дня, затерплі, зашерхлі та спраглі, – чекають блаженної милостині. 
Таксі не їхало. Власників не спиняла. Бо хто ж його зна?.. Але їхати 

треба. Подругу хвору відвідала, засиділась дотемна. Вдома спить донька, 
чоловік уже після вистави, мабуть, повернувся. Та й – пізній час. 

Хтось із парубків на роботі, було, жартував, що є надійним транспортом 
опівночі – поливальна машина: бандюги на таких не їздять. 

…І ось виповзла гора благодаті, розсіваючи себе дорозі не для дива чи 
виду, а для потреби сущої. 

Спинила. Впустив юнак до свого корабля красну дівицю, і поїхали вони 
містом повагом, то жартуючи, то чутливо так хлюпи-погляди розливаючи та 
повз себе у часі трепетнім. 

– Ви одружена? 
– Так. 
– Отже, чоловіка маєте… 
– Звісно. 
– Дитя є? 
– Безперечно. 
– Він любить Вас? 
– Можливо… 
– Вас можна любити сильно або ніяк… 
Їхали певний час мовчки, потім знову про щось нейтральне балакали, 

жартували… 
Усе було наче у сні: недоторкано й близько. 
Спинила вирваний рух утаємниченої, світлої серед глупої ночі 

незіпсованої хлоп’ячої сили серця… аж до мужності… щоб залишитися 
надовше. 

– Скажіть на прощання щось! – випросив. 
– Хай буде так, паничу поливальнику, най буде місто і в ньому гідним 

повагом у спраглу від сонця дорогу такий юний і світлий – Ви. Досить іноді 
просто такого дотику серця… 

– Дякую, ви відчули мене… 
…Дороги в темінь не такі, як вдень… Спраглі, вбирають очікувану 

милостиню і п’ють її, а іноді відблиск їх на мить дотикає зір неба… 
 
 
 
 
 

 



Повернення 
(новела) 
 
 
Та чи замкнуться ворота, коли їх не зачиняти? А коли сколихне вітер, 

граючись їхнім холодним тілом, і зімкне в перепону – розчімхає шлях до 
хати? 

Він довго стояв на дорозі… 
Не міг торкати заліза; воно було заважке, як спомин, поїджене ржею 

смути жалоби, що впала в свідчення сірпкої минувшини. 
Довгі пальці рвучко хапали повітря, наважуючись і не зважуючись, 

зрештою. 
А треба йти. Чи до хати, чи – повз; чи певно, чи повзком якось, 

невпізнанним, небажаним, але не забутим – напевно. 
Сірими шматинами мряки завішане небо наказувало залишатися  

й увійти… Хотілось, і так було: кущі, дерева пам’ятали його погляди  
і тепло, його руки і рухи, що гладили скуйовджені чуприни нестриженого 
живоплоту не раз… 

Тут усе жило й усе було на волі той його та невольний у нос- 
тальгії час. 

… 
Повсюдний гриміт та гуркіт міста бив груди землі; поспішність люду і 

мовчання дерев – відволікали; і все-таки навідліт тягло силою рідного й 
любилось усе так, як ніколи, бо не могло бути інакшим чуття вини, 
стриножене нинішньою правдою. 

Він бачив: суєта заповнювала все й викидала його яко чужинця в ту 
хвилю. Але то тільки йому здавалося… 

… 
Прилетіла птаха з теплих країв, – набулася… Та й була не так довго. 
Він вдихав ці простори – і ріс ними. Вернувся! Вдома. Оце ще мить, дві, 

більше… 
Видихне біль із грудей і впаде до землі, – її треба торкнути губами 

спраглими, руками ніжити, як жінку, щоб не відпускала більше… 
… 
Григорій повернувся в село із заробітків. Прийшов – і обпікся від 

чужини о своє… 
 
Йому писали, що в Аннички життя не склалося, що народилася в неї 

дитина, глухоніма, і що нещаслива Ганна дуже. А ще – працює вона 
вчителькою музики в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів, мовчазна, 
зморена своєю долею, постаріла навіть. 

Гриць слухав те, і вилиці в нього щоразу ходили ходором – ходили 
ходором. 

– А видиш, не хтіла тебе, може, тому, що з села, а теперечки он яке  
на всю округу, – примовляла бабуся, старою, як дерев’яною рукою, 



проводячи по голівці онука, тішачись ним і не в силі того ніяк аж у собі 
втримати… 

– Чого живе з ним, як отак скніти має? Най розлучиться. 
– Та хто її з отим дитям візьме? Тут здорових, своїх покидають,  

а не таку… – бабуся припинила мову, про щось тривожно задумалась, але, 
відкинувши ту тривогу, провадила далі… 

– А тобі, Грицю, про себе думати треба. Дівчину придиви путящу, 
робітну і чесну – то й женись. Купив машину, бізнес свій почнеш –  
то добре, але ∂аздині як-не-як треба. Господарка є. Город. А мені вже  
на могили твоїх батьків важко ходити. Старість… 

– Я про це думав… 
– Ой, парубче. Що то молоде, спритне. Вже й вгледів котру… Та дівок 

ціле село кров з молоком – вибирай, що не є кращу… А ти вже й вибрав? 
– Вибрав… вибрав. 
– То скажи бабі. Най серце їй заспокоїться… 
– Анну заберу собі. 
– Та чи ти не здурів? Чи не гріх ото? Та й заміжня вона. 
– До чого оте заміжжя? 
– Як до чого? Живе ж із ним! 
– Та хіба то життя? Самі оповідали мені, та й люди кажуть... 
– Та Грицику, та любий мій, хороший, чи не задобрий ти в мене виріс, чи 

щастям отаким, як ти, долю писано? 
– Як Бог дасть – отак й буде… – він сказав це її словами, – але так 

наодріз, що бабуся сіла, зімкнула губи, що затремтіли, і ледь не заплакала. Їй 
боляче було за те, що її онука, її красеня Гриця, ота з міста наїзниця Ганна не 
любила… не він її був хлопцем, чоловіком. Чи любить? Хотіла, аби його 
любили, бо то не річ – вона стара (наскільки її стане?), скільки любов її його 
буде пестити… Та най! І чужа дитина не винна, що вона чужа…  

Уже як виховала, – отакого має. Хотілось би інакше… Хотілось би… 
Настуся, Богородчуків донька, кажуть, любить Гриця, та й у клубі до танцю 
він лише її брав, як Ганна вийшла заміж за того з консерваторію. А він тепер 
Ганни хоче… Ой, що ж то буде? 

Зі старості своїх літ знала жінка, що ні словами, ні криком, ні хитрістю 
тут не зарадиш – є сильніше і правильніше – порада, і вона Божа; і тому 
жінка встала зі стільця, мовчки і повільно пішла до світлиці, вклякнула на 
коліна й довго щиросердно молилася на вервиці, за те: най діється воля Божа, 
але з просьбою її о щасті внука, сироти з одинадцятьох років (аж страшно 
згадувати лихо!), а «за сиротою, – знала, – Бог горою», – в народі кажуть…  
 



Чай з малинових прутиків 
(новела) 
 
Коли відчуваєш, що треба йти… – то треба… Ав∂устина зібралася, 

загорнула і вклала акуратно в мішечок десяток-півтора апетитних налисників 
– і пішла. 

Її чомусь уже тиждень як переслідувала в дорозі маленька стареча 
постать і сива-сива голова улюбленого вчителя, нині професора, людини в 
місті й у країні знаної, неординарної. 

Стукала довго. Відтак був скрип, шурхіт немічних кроків, стогін, важке 
дихання. 

– А-а-а! Ав∂усточко! Ну, що ж, донечко, що ж… – шамкав його старий 
рот.– Проходь, проходь… 

Ав∂устина зайшла до квартири, яка була, здавалось, складена з книг, 
папок, паперів, що були всюди: і в коридорі, й у спальні, вітальні… 

– Нема ладу. Несила розібратися. Маю аспіранта. Працює, щось 
вишукує, а складає трохи не так… 

Ав∂устина бачила, як зрадів Тарас Болеславович, що вона його навідала. 
– Ми чай поставимо, Ав∂о. З малинових прутиків чай маю. Запашний, та 

без цукру. Будеш? 
– Звісно… Я принесла тут вам скромний гостинець… 
Ав∂устина вийняла налисники й подала Тарасові Болеславовичу. 
Він утішився, як мала дитина, і вирішив спробувати одразу. 
– Смачні. Дуже. Сиру мені, жаль, не можна. Підшлункова. Та я лише 

спробую… 
Він їв жадібно, довго жуючи, прихвалюючи… 
– Он жіночі руки що виробляють. Ось що… 
Чай закипів. Розлили. 
Ав∂устина пила й роздивлялася професора. Він дуже змінився. 

Осунувся. Схуд. Зігнувся. Але, як завжди, був добрий і всміхнений. 
Розкуйовджене волосся навколо старечої голови наче утворювало 

німб…  
Вони довго пили чай, професор їв налисники маленькими шматками, 

відкусуючи, забувши про сир, а Ав∂а не сміла йому нагадувати. Він був 
голодний. А ще – радів він… і говорив. Йому треба було виговоритися… 

– Є питання, на які не знайдеш відповіді в жодному енциклопедичному 
довіднику… Ось хоча би…  Геній і убозтво…  в одному рядку  
і поруч… І це має своє виправдання!  

Він довго мовчав, а відтак продовжував: 
– …Забуваю тих, кого не хочу пам’ятати. Омину в дорозі назустріч. Не в 

тому віці, щоб давко ковтати сльози й безпорадно хнюпити голову. Не 
заплачу – бо луснуть прожилки в серці, а чи в півкулі якійсь… 

Він дивився, втупившись поглядом кудись далеко-далеко. 
– …Пустопорожні речі навколо ковтають мою силу. Наче Троя  

в моєму побуті, а мені подарували Троянського коня… 



Тарас Болеславович замислився, забував про все на світі й говорив далі: 
– Снилось мені, що я в городі серед гадюк, і кожен рух для мене – 

параліч, смерть. То був сон. А прокинувшись, я мав право рухатись…  
І відчувати благодать небесну. 

Він долив чаю Ав∂усті, собі та продовжував: 
– Певно, чекає на мене якесь відкриття, – жартував. – Ось хоч би взяти… 

– він перервав мову, певно, щось заболіло… – Мені позавчора було дуже 
добре, безбільно. Кілька хвиль так було. А запам’яталось! Згодом подумав я: 
чи то смерть підійшла, ледь не звільнивши мене від постійної потуги, чи то 
просто стало мені в серці легше… 

Хтось постукав, задзвонили. Ав∂устина пішла відчиняти, але то 
помилилися квартирою… 

– Сьогодні я без ліків і без хліба. Професор… Яка марнота! Залишаюсь 
на очищення. Я не боюся голоду насущного і не жадібний до того окрайця. 
Знаю – чийсь я боржник… Хай… і мені не віддали боргів… Усе відносне. 

Тарасові Болеславовичу стало необхідно лягти. Він вибачився. 
Ав∂устина сиділа поруч, тримала його руку, кивала на згоду до сказаного 
головою і слухала. 

– Я все життя поставив на цю працю. Отак, тоді, після інституту,  
декілька місяців був у школі, а далі – аспірантура й наука… Всі гроші, що 
отримував, усі сили, що мав… Подали на Шевченківську премію, гадав, 
одержу, зроблю все-таки операцію і продовжу роботу. А дали, знаєш кому? 

– Знаю. 
– Він нездара. Перемісить науку... 
– Прикро. 
– Я просив, як жебрак, гонорар у тих, хто не знає, не розуміє –  

(не здатен!?.) – що я їм даю… 
– Я читала критичні статті. Вони – схвальні. Мені було приємно. 
– То наявне, незаперечне. Але це ще не те, що могло мене захистити! 
І вона, Ав∂устина, знала, чула, як хотілося «їм» принизити професора, 

зробивши старим, маразматичним ученим, а самим вивищитися бодай би на 
хвилю. Потоптати в хворобі, що пожирала його тіло. Тіла замало. Мозок! Їм 
був потрібен його мозок… 

– Але мої книжки – вони будуть!.. Для вас, люди. Вони – породження 
моє.  В когось,  окрім дітей,  а в мене замість них.  Але ж я зробив щось!  Чи 
зможу ще те, фантастичне, – він хитренько усміхнувся, побачивши свою 
мрію десь близько, – не знаю... Які ми наївні буваємо… Бо віримо, хочемо 
майбутнього… 

Професор схилився на руку й моментально задрімав… 
Цієї промови було забагато для змореного, знесиленого тіла… 
Проте довго так не було… Вдихнув, здавалось, і життя разом з киснем, – 

встав… 
Він волів походити. Повільно підвівся, взув старі стоптані капці  

і прочовгав по хаті. 
– Я не можу розмовляти зі зв’язаними руками… 



Професор говорив, завжди жестикулюючи, й у такий спосіб сказане в 
руках скидалося з нього і, здавалося, реалізувалося десь у землі, коло нього, 
його живими реаліями… 

– Я самітник… – підійшовши до вікна. – А поруч чужий смітник… 
Хтось звик, що я вивезу його, залишивши чисту вагому науку. Самітник… 
Смітник. Пароніми парадоксу… – задумавшись: – Порожній, він збирає 
непотріб у себе. Я не дався… Я наповнився відкриттями і віддався науці… 
Наповнив себе нею. Не мав сім’ї; мене б у ній не зрозуміли: по шістнадцять 
годин на добу лабораторія – і творчий пошук. Вона затьмарила кохання. Я 
любив більше не її, ту жінку… 

Забував про неї, приходячи в лабораторію. 
Не відаю, чи це була любов… Кажуть, мій злий геній… Злий до «кохан-

ня». Не знаю цього слова… 
Я забував, якої я статі й чи статевий взагалі. А тепер покутую. Десь 

природу свою використав з лихвою, а десь замурував... – отож ракові очі 
дивляться з усіх кутків складок мого єства… То так має бути. Я багато хотів, 
я багато міг, я багато втратив. Але ти сьогодні прийшла –  
і я подумав, що я десь міг бути і непоганим учителем… 

– Я кохала вас. Усе своє життя. Але ви цього не знали… 
– Як це, люба моя дитиночко?! Ти мене? Оту стару діряву ∂алошу? 
– Ви молодим і вродливим… були завжди. 
– В мене не серце, а «суцільна формула», – казала Інна… 
– У вас велике серце. Його просто ніхто не знав, як охопити… 
Вона розпростерла руки, встала, й вони в єдиний момент несподівано 

одне для одного опинилися в палких обіймах… 
Жінка тихо та спокійно поцілувала його в щоку, але він її так,  

як батько… в чоло… 
– Це є сон або казка… Бо не може так бути зі мною… Я не маю права… 

І її я посмів торкнути… 
– Тарасе Болеславовичу, вибачте. Я розтривожила ваш спокій… 
– Ав∂усто! Його треба було розтривожити тридцять років тому! 
– Але ви б не зробили усього! 
– Так… 
– І ви б не простили цього мені, а зненавиділи за власну нереалізацію. 
– Не знаю. Не знаю… 
– Вибачте, що сьогодні… 
– Ти так і не одружилася?.. 
– Ні… А хто міг би змагатися з вами? 
– Зі мною… змагатися… – повторив він і присів на ліжко… 
Кімната йому заходила ходором. Біль отупів, але важів у нім, і він  

не відчував кохання, яке прийшло непрохане заявити про себе… Воно 
здавалося запізнілим, непотрібним, але воно було вповні логічним 
завершенням його долі… Наче так… 

І в карбунку чола прожитого віку Ав∂устина побачила рисочку 
неповторну. Він так колись, донедавна, не морщився. То була її рисочка на 



його чолі, яка в здивуванні, радості несподіваній розбудила якийсь лицьовий 
м’яз, нерв і залишилась новою складкою… 

… 
Про нього говорили по смерті багато і вміло. Провели пишно, віддали 

належне (?!). Спонсори вклалися (!) в суми і видали повторні  
та нові книжки. Його праці вивчали у вузах. Він був безпечний і неза-
перечний уже по смерті. 

… 
Залишилися рукописи, книжки (багатство книжок!) у власній бібліотеці 

професора і спадщині (яку… знайшлися, щоб поділити…), а для Ав∂усти 
залишився чай із малинових прутиків, несолодкий, який був (!) «голий» чай 
цього фатального, чомусь за життя не оціненого таланту… і рисочка… яка 
склалася в нього на чолі… Така незвична і благодатна  
в останній хвилині його змореного і німбом осіненого життя… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Мій надзвичайний 
(новела) 
 
На дискотеці їх вітали, вітались, посміхалися щиро й цікаво якось… 
Соломії було приємно, ще й дуже. Він відвідував з нею всі концерти 

класичної музики, був ∂алантний, чуйний. З ним було легко, бо дівочу душу 
розумів, як ніхто. Міг передбачити її вчинки, відповіді, бажання. Він її ніжив, 
колихав, мов маленьку, в тих пестощах, а їх було так багато, але не забагато 
на юну дівочу душу, що прагла й мала кохання. 

Вони відчували одне одного так близько, що не могли не стати 
єдністю… 

На вступних іспитах до консерваторії їй стало зле, нудило, голова 
ходила обертом. Вона перенервувала? Ні! Вона зайшла в тяж і була далеко не 
у формі. Екзамен зі спеціальності склала недобре. Її прийняли до 
музучилища, але мрія про консерваторію тепер асоціювалася  
з токсикозом… 

У жовтні Соломія одружилася із Сергієм. Його батьки справили весілля 
самі (Соломіїні були геть не готові, розгублені), а ці – дуже втішені 
невісткою, а в її материнстві вбачали вирішення всіх проблем… 

– Тепер, Сергію, всіляку дурню з голови викинеш. 
…Соломія ніяк не могла втямити, що то вони мали на увазі, та й взагалі, 

які претензії можна мати до такого винятково ідеального  
в усьому хлопця. 

Навесні, коли танули сніги, коли, важко дихаючи, земля скидала їх  
із себе в себе, Соломія народила хлопчика. 

– Який він? – не вгавав Сергій. – Усе в нього нормально? 
– Звичайно! – хилила голову Соломія через вікно пологового будинку й 

була щасливою (якось незвично!) мамою. 
– Ти татко. Відчуваєш? 
– Не зовсім. 
Вона показувала у вікно малий згорток, але з третього поверху було 

недобре видно. 
– Мені не віриться, що то насправді. 
…Молодята надто дивувалися величності природи, що вона така 

благодатна і що вони так просто до всього причетні. 
Хлопчика назвали Назарком. 
… 
Проте після народження сина Сергій змінився у ставленні до Соломії. 

Він старався її обминути, коли тільки можна було, щоб пригорнути й 
поцілувати. Його нервував плач Назара вночі, й він казав, що цілодобові 
клопоти не дають тепла спільного ліжка. І холод стосунків був настільки 
невиправданий, що іноді Соломії здавалося: елементарній логіці це не 
підлягає…  

Ставало те почуття – на рівні сліпого божевілля. 



– Сергію, я тобі бридотна? Після пологів місяць минув. Я очистилася… 
Ти мене уникаєш… Що трапилося, любий? 

Він замислювавсь, дивився їй в очі співчутливо: 
– Бідненька ти моя, голубонько. Вибач. Не готовий я до сім’ї, до бать-

ківства.  
– Чому ти не любиш нашого сина? У нього твої губки, підборіддя, 

брівки. Він виросте й буде такий, як ти… 
– Не треба… – посміхнувся. – Хай краще, як ти. В нього твої очі. Ніс… 
Вони говорили – і розуміли одне одного, як завжди. Сергій був чуйний 

до Соломії, він її ніжно й бережно пригортав – і вона розуміла: любив. Але 
близькі стосунки не давали йому полегшення, звичайної, бодай би фізичної 
розрядки, він не міг вивільнитися від чоловічої снаги й вантажу визрілого 
живого достоту, тому виходив часто на балкон, довго палив цигарки, а 
повернувшись, ніяк не міг заснути. Мовчав…  
А прокидався розбитий ущент. 

Рятували відрядження. Навіть на декілька днів. Повертався додому знову 
милий, любий, вдоволений усіма й собою. І їм знов було добре певен час. 

Соломія, здалось їй, зрозуміла, що є категорія чоловіків, які не люблять 
дітей і разом з ними не сприймають жінок, що їх народили... 

Було дивно – і вона душилася своїм пізнанням, в якому нікому  
не могла зізнатися…  

… 
В одну з чергових сексуальних стихій Сергій сказав, що не може… не 

має сили жити з Соломією.  
– В тебе інша жінка?  
Він криво посміхнувся:  
– Ні.  
– Але ж це неправда. 
– Парадокс. Проте це правда… правдивішої за яку бути не може. 
– Тоді – негайно до лікаря. 
– Про що ти, люба?! Жодних лікарів! Ти ж бачиш – не можемо…  

І… ти мучишся, я мучуся… Краще… – розлучитися. 
– Сергію! Я кохаю тебе, який ти є. Такий чоловік не може нещасливити. 

Хіба це головне? Якщо в тебе проблеми з чоловічою силою, знай: я буду з 
тобою завжди. 

– Але ж це жалюгідні стосунки! 
– Дурненький мій, – вона підійшла, обійняла його й мовила майже біля 

уст ніжно й віддано: – Якби з тебе був лише обрубочок, половинка, я 
залишилась би з тобою: мені достатньо твоїх губ, рук, очей. Не відсахайся від 
мене, прошу… 

– Боже! Ти не знаєш, про що говориш! Не тямиш, що діється… 
Я не можу мати тебе. Не можу… Відпусти… Прошу… Я негідник, що не ска-
зав тобі… 



– Якщо в тебе була інша, випадкова, розпусна – забудь. Так, кажуть, як 
не прикро, буває. Я відчуваю, ти любиш мене, і вже по-іншому ставишся до 
сина. Ми можемо бути щасливі. 

– Хороша ти моя… 
…Він вирвався з обіймів Соломії й побіг, куди понесли його ноги, впав у 

траву і заридав, як дитина. 
…  
Соломія набрала номер Сергієвої мами й попросила приїхати. 
– Він, певно, дечого не може сказати, затаївся. З ним щось коїться, але не 

признається. Не відаю, що й чинити. 
…Материнські очі стали широкі й глибокі та завмерлі в своєму по-

тайному болю. 
– Я люблю сина, бо він мій. Я люблю тебе, бо не чужа мені. Ти подару-

вала мені онука, який є найвищим моїм жіночим сповненням. Але я  
не хочу, щоб ти страждала. Чим зможу – допоможу. Мій онук матиме все – і 
ти також. Але вам краще буде розлучитися. Шукай собі іншої пари. Назар 
може залишитися в мене, поки влаштуєш своє особисте,  
а надалі – як скажеш. 

– Наталіє Семенівно! Чи ви це?  
– Я, дитино. Нічого ти не знаєш, нічогісінько. 
…Вони рвучко потяглись одна до одної, обнялися, розплакавшись, 

безнадійні, але щиросердні. 
Враз Соломія стрепенулася й запитала: 
– Наркотики?  
– Ні, є щось важче. 
– У цьому він безнадійний? 
– Так. 
І вони плакали обидві – і кожна думала про своє… 
– Люба моя дівчинко, вибач... 
Наталія Семенівна опустилася на коліна. 
– Що ви? 
– Я могла відвернути! Але то був такий шанс! Шанс, за який я вхопи-

лася, як кожна мати (може, й не кожна?..) Я егоїстка. Виростиш свого… 
знатимеш більше про материнський егоїзм… Зустрівши тебе, він заспокоївся 
і змінився. Але все було тимчасово… 

Вона підійшла до вікна, схилилась головою до шибки і продовжила: 
– Пам’ятаєш, на хрестини приїжджав його товариш Андрій, ой,  

як я тоді забоялася їхньої зустрічі. Але це сталося, і сталося інше… Певно, 
що кара якась… Може… Не знаю що… 

Вона, схлипуючи, ковтала сльози, відмахуючись від споминів руками, 
знаючи, що неможливо тут відмахнутися. 

– Вони… ти розумієш, певно. 
 



…Соломії застрибало все навколо, закрутилось у танці непроханому, 
руки захололи від почутого, і якийсь давкий дим заповнив її подих, виїдав її 
змерзлу душу, розпанахував, рвучи безжально так, на шматки. 

…Прокинувся Назарко, і вона, як до порятунку, кинулась до нього: 
– Боже, вбережи від напасті мого сина!.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Три змерзлі в майстерні яблука… 
(новела) 
 
 
З Мироном вона зустрічалася просто як із товаришем. Разом сиділи за 

партою. Разом писали контрольні й робили однакові помилки; був він змалку 
їй уже не чужий. 

Тепер працював у батьковій майстерні, в підвальному приміщенні, по 
закінченню Косівського училища різьбярем. 

Розповідав про свою Тетяну, що недавно вийшла заміж, а вона, Соломія, 
про те, що не склалося, бо не зійшлися характерами… Проте – все 
нормально, вона має сина. 

Мирон здогадувався десь: не все так просто в Соломії – тож старався 
розважити: то до парку «на прохазку» (родово був поляком і так любив 
говорити) запрошував, то до кав’ярні на чорну каву, після якої ставало не так 
чорно в тих буднях, що нависали, діймали, засмічували їхні долі всіляким 
непотребом… 

І з часом Мирон ставав тією зупинкою в її житті, яка була їй так конче 
потрібна… 

Наталія Семенівна доглядала онука, допомагала Соломії. Сергій виїхав з 
товаришем далеченько… 

Проте сьогодні Назарчик залишався з мамою, бо бабуся занедужала, і 
Соломія після праці в музшколі пішла на побачення з сином. Хлопчик ріс 
кмітливий, чемний, допитливий… 

Зустрілися з Мироном біля інформаційного куба в центрі міста,  
як завжди, – в п’ятницю, проте прогулюватися було холодно. «На каву» 
вирішили не йти з Назаром, а дитяче кафе – зачинене, на ремонті, отож 
Мирон запросив їх до себе в робітню.  

– Правда, там холодно дуже, треба буде дрівцями розпалити так званий 
камін, – мовив інтригуюче. 

Соломія погодилася – і вони пішли. 
Назарчик сам заговорював до Мирона, і той якось для себе незвично 

сприймав ту «чоловічу розмову»… Соломії було це приємно, і тішилися з 
того усі. 

...  
У робітні справді було холодно. При вході стояли дрова, і це якось 

розвеселило малого; він тих дрівець, окрім по телевізору, не бачив ніколи, 
тож майстерню сприйняв як щось старе й казкове. 

Посередині кімнати стояв стіл, – ближче до вікна, міцний, широкий, з 
верстатами, лещатами, якимись пристроями, що й не назвеш, не знаючи… 
Справа і зліва – стелажі. На одних – готові роботи, на інших – заготівки з 
дерева. На підвіконні – вазон фіалки, горщик якої був загорнений у целофан і 
перев’язаний подарунковою стрічкою. Певно, жінка якась такий вибирала?.. 
А з якої нагоди? Соломія не спитала, але зауважила, що фіалка змерзла, і 
листочки зм’якли, побуріли, опали, покрутилися… 



– Вона загинула, – Соломія торкнула листки, але Мирон ледь не кинувся 
навперейми. 

– Відживе. Візьму до хати… 
Тим часом Назарчик підійшов до столу й, узявши заготівку, з цікавістю, 

як п’ятирічна дитина, розглядав її. 
Враз Мирон, насупившись, підбіг до хлопчика, роздратовано вихопив із 

рук кусень дерева: 
– Не торкай руками! Все має своє місце й ∂азду!  
Він сам вмить збагнув, що було то зарізко, але слова його вже знайшли 

адресата… То й відчув негостинний чоловік, що його відвідувачі не торкнуть 
його парубочого спокою вже ніколи… 

Соломія взяла Назара за руку й пішла до дверей: 
– Вибач… Вибач. Не треба! – схаменувся. – Прошу, залишіться… – але 

вони вже не мали ніякого права на життя стосунків, ті слова… і він, схо-
пивши з тарілки три яблучка, які чекали свого часу на одній із полиць, – 
подав Назарові. 

Хлопчина не знав, що робити. 
– Холодні… – мовив. 
Соломія забрала в сина той холод: 
– На, візьми. Вони змерзлі, як душа цієї оселі… 
Ледь не спіткнулася об поліно, яке зачепила ненароком, й воно впало їй 

до ніг… 
– І навіть дрова хтозна чи його розігріють… 
... 
Широко розплющені Назаркові очі чи не вперше якось по-новому 

відчули, побачили проблемність стосунків дорослих. Він тримався  
за руку мами, і йому ставало з нею безпечно й тепло… 

...  
Дорогою додому, подумавши, Соломія до сина мовила: 
– А ми тут усі негаразд учинили… 
– І я так гадаю. 
– Будемо виправляти ситуацію? 
– Треба… – а згодом тихо: – Але він мене не любить, мамо!..  
 
 
 
 
 
 
 

 



Не знімайте шапки, діду! 
(новела) 
 
Потяг буде через дві години, і тому Соломя вирішила їхати дизель-

поїздом, так дешевше. Встигла! Забігла в останній вагон і, коли рушили, 
важко опустилася на вільне місце зліва, бо справа були всі зайняті. 
Поправила розкуйовджене русе волосся й, гордовито виструнчившись, сіла, 
заспокоївшись і задивившись у вікно. З часом відчула чийсь пильний погляд 
на собі – то й поглянула на супутницю. Очі їхні зустрілися і, як пташенята, 
сполошилися, впізнаючи. 

Так! Так! Перед нею сиділа Олька, подруга дитячих літ, яка вчила її 
рахувати до ста, писати крейдою на лінолеумі перші слова, яка була 
найкраща у дворі й тому через кілька років не мала вже з Соломією нічого 
спільного, бо та залишалася малою, а Ольга, будучи на вісім літ старшою, – 
дівчиною, до якої залицялися хлопці та якою могли захоплюватися всі. 
Соломії дуже хотілося бути на неї схожою, і тому вона стежила за кожним 
рухом, а потім повторювала собі: жести, міміку, слова, голос (тембр голосу!) 
– бо все було в ній привабливе... 

А ще Ольга була енергійна, кмітлива, до того ж активісткою класу, 
школи. Любила організовувати глибокі, пам’ятні літературні вечори,  
з хлопцями-хуліганами вміла поговорити так, що з ними, явно, щось коїлося, 
вони виправлялися на очах і, здогадувались усі, закохувалися в Ольгу. Не 
надавала вона переваги нікому й тому обнадіювала кожного. Десь у мріях 
очікувала свого щастя, якогось надзвичайного; такого, якого не можна 
описати, бо воно мало бути святе й величне. Ольга писала оповідання, й усі 
їй віщували долю письменниці. 

Ото й усе, що пам’ятала та знала про Ольгу Соломія, а далі – батьки 
переїхали, і та про подругу нічого не відала. 

... 
Спершу Соломія була навіть розгублена: чи Ольга це? Але погляд жінки, 

скрушний і невеселий, довів, що то була все ж таки вона, але цілком інша, 
зовсім не та Оля, Олечка, Олюська, а жінка не на її роки постаріла, з сивиною 
нефарбованою, зі зморшками біля очей, западинами на вилицях. Лише губи, 
пухкі, відверті, жагучі залишалися, але якісь теж не такі: у них застиг німий 
стримок і безпорадний біль. 

– Олю… ти? 
– Я, Соломіє. 
– Я не впізнала спершу. Вибач. 
– А я вже не та, яку ти знала. Не дивно. 
Вони обидві не могли розпочати розмови, знали, бачили, відчували, що 

між ними прірва – і далеко не вікова. 
– Не питай, бо не треба, щоб ти… Я сама все розповім. Нам їхати дві 

години – наслухаєшся. 
Вона змовкла. А Соломія дивилася на неї й думала, з якою образою іноді 

кидала свій дитячий егоїстичний погляд на неї дівчам, заздрісний і 



образливий… «Чому я не така? – нуртувала думка. – Чому їй дано бути 
такою красунею у виразності щирих очей, в усмішці губ, що спокусою 
рухались, ненамальовані! На неї можна було просто дивитися й радіти, що 
краса поруч. Та й це не все. Крім того, в неї були завжди чудовий настрій, 
якась бездоганна переконливість у поглядах, ненав’язлива, але віддана 
добродухість…» 

Було всього стільки, що Соломія не раз запитувала себе, чи не багато 
цього дано одній людині й чи не забагато того буде, коли вона й усе 
багатство з нею дістанеться комусь одному після її заміжжя. І чи знайдеться 
хтось гідний такого скарбу? «Була б краще акторкою», – думала не раз… 

Соломія тоді не могла передбачити, що Ольга – одна з мільярдів, яка 
також претендувала, як і всі смертні, на своє особисте, і хотіла бути  
в житті щасливою:  й у майбутній професії лікаря,  й у шлюбі з коханим,  з 
яким у неї буде казкова любов, народяться діти, і певно, тут бути  
не могло по-іншому… 

…Важко Ользі було почати. Важко дуже. Бо спомини хвилею, живою 
матерією долі огорнули її… але не зігріли, не змили минувшини, – спеленали 
з руками, безвільно… 

… 
І все зринуло мимоволі, як у кіно…  
– Ось і наша переможиця, активістка, гордість школи, Ольга Терен, – 

відрекомендувала Галина Михайлівна, класний керівник. – А це, Олю, 
фотокореспондент нашої районної газети – Борис Говзан. 

Пролунав дзвоник. 
– Мені треба бігти, – виправдовувалась учителька перед фото-

кореспондентом. – Олю я відпускаю на стільки, наскільки вона буде потрібна 
вам. 

Спорожнів коридор. Галас, шум стих. Залишилася Ольга з Борисом 
Івановичем. 

Засоромилась, розчервонілася – і з того стала ще вродливіша…  
Не сподівався старий ловелас зустріти цю дівчину саме такою – очей не 
відведеш. Він звик до вроди, але якоїсь буденної, звичної, іноді фарбою 
натужно підкресленої, а тут усе є, і не треба нічого на додачу. Ця святкова 
краса – незрівнянна з тими жіночими формами, рисами, ритмікою, сутністю, 
яку переможно мав, коли хотів. Він – митець-фотограф, бравий, «не 
вчорашній», як його дражнили коле∂и, стояв  
і дивився на неї з якоюсь запізнілою жадобою… І все, що було до цього, 
здавалось, не мало жодного значення. 

Вона, юна, вловила той погляд, що впився в неї, і їй стало ніяково, відтак 
смішно, бо він уже розстебнув футляр фотоапарата, клацнув механічно раз, 
другий, третій і аж тоді зауважив, що не зняв кришки  
з об’єктива й зіпсував вочевидячки три кадри, що були, як сам сказав, 
останні. 

– Олю, я мушу тебе… перефотографувати, не тут, звісно. Ви згідна? 
Він плутав «ти» і «ви»... Розгубився… 



– Добре. Тільки де і коли? 
– У парку в неділю о четвертій годині. Я зроблю знімки для тебе 

особисто. Для газети це просто. Ти надто гарна, щоби з тебе робити щось 
похапцем. 

Він твердо перейшов на «ти», цілком опанувавши себе, впевнено стоячи 
на ногах і пильно виїдаючи її очима. 

Йдучи додому, Борис думав про неї, ту, про яку можна лише мріяти. 
«Мабуть, іще недоторкана, надто цілісна. А жаль…» – думалось. 
Вдома чекали його хлопці, сини, кожен приставав зі своїми запи-

таннями: «якої марки по телевізору показують автомобіль?», «коли 
налагодимо велосипед?», «чи можна зробити кран, схожий на павука, щоб 
будував з одного місця декілька будинків водночас?». 

А ще чекала, як завжди, мовчки і терпеливо його дружина. Жінка, яка зі 
своєю ніжністю не завжди знала, як бути, як підійти, щоб часом стосункам 
їхнім не зашкодити. А то він буває, як камінь, наче не бачить її. Ляже, а сам – 
не з нею… Краще б уже не лягав поруч. Сили нема те витримувати, але ж і 
розлучитись – також нема. Хлопці його люблять. «Та якби ми йому були 
непотрібні, – не раз думала, – він би сам розірвав шлюб…». І не маючи чим 
себе потішити, лише цим, вона вмикала стінний світильник-свічку й 
розглядала сплячого свого красеня, гладила його кучері, цілувала, 
схлипуючи. Невже він не будився, коли необережна гаряча сльоза падала на 
нього? Можливо, не спав, але він не мав чим їй відповісти… 

А іноді вона, Надія, тішила себе тим, що як би там не було, а все-таки та, 
інша, заздрить їй, бо він, власне, її чоловік, і їй даровано долею народити від 
нього двоє синів, схожих на батька крапелька в крапельку, клітиночка в 
клітиночку. А як вони всі вчотирьох виходять гуляти – скільки очей їх 
проводжають захоплено, бо в неї така гарна сім’я… А як вона її тримає й 
будує, якою ціною – ніхто не знає… Та, власне, вона (!) дружина такого 
чоловіка!  

«Отож не так усе й погано», – думала Надія, засинаючи, бо завтра вранці 
сніданок треба приготувати, дітей у садочок відвести, накупити всього, а це 
ж клопітно… 

Вона не думала про тіло, воно все перетерпить (не обсинцьована ж!), а 
стіна між ними – незрима стіна, колись зрушиться з місця. Як?  
Та по-всякому. Лише б не тепер і щоб... не найстрашніше... Вона любить…  
А любити – це вже щастя… 

… 
З парку вони пішли в поле – до польових квітів, до сонця, простору і 

солов’їного співу. Було на диво приємно. А фотоапарат клацав, бо Борис 
неодмінно знайде довгоочікуваний ракурс і буде та конкурсна фотографія, 
яка приголомшить усіх. Краса в красі! 

Ользі було цікаво з цим чоловіком. Напрочуд вільно. 
Не спам’яталася, як усе сталося. Несподівано. Вони сміялися, він щось 

розказував, він торкав її вже не раз. Це для знімка, для ракурсу… 



– Не треба, – але була чужа вага над нею, і чуже тіло впиналося  
в неї, чужі губи спивали її… 

– Не треба, – але було вже надто близько, і вона не знала, як звільнитися, 
заціпеніла, без крику, лише стогін за біль недоречний прорвався, а він сказав: 

– Треба! – будучи в ній… а вона пручалась так, як йому того хотілося, 
такою паленіла, як бажалася… 

Її очі вп’ялися в небо, а губи, що їх вона ж покусала, кров’яними ранами 
проступили… 

… 
А час нестерпний. Та він минає. Минає все в ньому? 
Вона йшла. Негорда. Зламана. Але в чомусь іще непокірна. 
Крок… Другий… Не так… 
…Після того вечора фатального Ольга відчула, що стала іншою.  

Не так дивилися її очі, лишень іноді шукала якогось виправдання, зачіпочки 
того фатального «треба»?.. Щось жагуче, втрачене ятрило  
її душу, безжальним катом випинало на палю. 

І вона вже не йшла. Якийсь божевільний угар ніс її – і вона бігла, щоб 
утекти. Від кого? Від таємниці, що пекла її тіло, а вона корчилась  
у думах нестями? 

Стояла бліда, розхристана, із землисто-темною втомою і безсиллям, що 
таврувало клеймо під очима нещасливою підковою… 

Він відвіз її сам до знайомого лікаря. І було нестерпно боляче.  
Вона звільнилася від випадковості. Звільнилася від чогось його… Вона 

не буде більше з ним ніколи! Він їй завдає болю… 
О! А як із машини своєї випускав, щоб через поле ішла, щоб хтось його 

не засік: у нього дружина, сини, а в неї?.. Ні чоловіка, ні сина, але щось 
неодмінно є з нею ще… Щось нематеріальне, яке залишилось і не сходило з 
кров’ю назовсім, воно поверталося через кілька кроків, вона відганяла ту 
гадку, оте відчуття, що нагадувало про себе знов і знов… 

Задзвонили дзвони – до вечірні. Й задзвонили навколо неї маленькі 
дзвоники, розсипалися їй у вухах і дзеленькотіли, як дитячі калатальця… 
Кликали її на сповідь… Так би казала бабуся… А вона не йшла. Не треба. Не 
може. Вона забуде все, викине, виріже зі свого життя і знову залишиться, як 
колись… Їй би землі лотофагів!4 

Забилося серце не в ритм. Дзвони кликали – і вона відчувала, що  
з нею йде полем цим гріх, про який вона чути не хоче…  А він, Борис… Він 
поїхав дорогою іншою. Вона шукала рятунку думкам – і не могла ні за що 
зачепитися. Перебігти б оті чуття… 

І вона бігла попри посадку; горби були болючі, бо били ноги їй.  
Але не було назустріч людей – і добре! А то вона їх боїться сьогодні,  
не хоче бачити очей, що при першому поклику прорвуться їй в душу, що все 
випитають… 

Уже близько, вже цілком близько – і вона вдома… Річка. Схил. Нікого. 
Лише дід Зорій ще гнав корову з паші. Та він старий… Вона відведе погляд, 



привітається і знов побіжить, як завжди, а він нічого не помітить… Нічого не 
по-мі-тить… 

– Доброго вечора вам! – відвела очі… 
– Добра тобі, донько, і далі встидаєшся, а вже он яка на свої шіст-

надцять, бо тобі, як і моєму Андрійчикові. Будеш, певно, моєю невісткою… – 
і, не дочекавшись відповіді, лише притримавши дівчину, – зняв по-старечому 
шапку із голови – так завжди вітався він… 

Схилилася голова дідова – і щось вдарило в тім’я Ользі, болем розбитим 
вп’ялося їй у серце. Стукало, билося, виривало із грудей серце та кричало, 
янчало; не стрималось: 

– Не треба так, чуєте? Не треба! Не знімайте шапки, діду!.. 
… 
Андрій любив її потім ще довго. А Ольга… Вона замкнулася й десь 

розплющила свою цілісну вроду. Розповніла, зіщулилась і насупила брови. 
Школу закінчила непогано, а була ж відмінницею. Не чула, не слухала 

вчителів – усе про щось та невпинно думала… 
Андрій поїхав вступати до Львова, а вона – до технікуму. Найпростіше, 

що можна було. Мати з батьком постійно були зайняті будовою. В старому 
місті мали план – отож будувалися. Брати –  
на руках бабусиних і її. Тож усе сприймалося, як належне… 

… 
Минуло ще трохи часу – і пішла вона на любов Андрійову. Пішла  

на любов. Чи любила? Не знала. Задерев’яніла вона після всього, що 
трапилось. А він любив її завжди й усяку… Покликав заміж. І не втрималась 
дівчина – розказала йому про Бориса... Інакше не змогла б…  
Не така вже вона, щоб Мадонну із неї змальовувати, хай уже вибачить. Але 
він любив, і брав, яка є, щоб зігріти, захистити, щоб кохати; і вона щоб 
розкрилася для любові. 

Якраз дідусь помер – і вони тільки розписалися. А їй так і краще. Почали 
жити – а воно якось усе не складалося. Холодною вона виявилася… 

Як не старався з того стану її витягти Андрій – не виходило. Ходили до 
лікаря, бо дітей уже років два не було. Сказали: не буде…  

Надто добре тоді почистили. Материнський вузлик-живчик, певно, 
зішкребли, казала бабка, до якої теж їздили. 

– Та не мучся зі мною. Йди до іншої. 
– Мені інших не треба… 
… 
І тут у тролейбусі якось зустрілася Ольга з Борисом. Сиділи навпроти. 

Бліда, схудла, вона не була тією Ольгою, що приголомшила колись цього 
бабія… 

– Добридень, Ольго, бачу обручку – ти заміжня? 
…Вона лише кивнула у відповідь… 
Їхали мовчки. Що вона лишень тоді передумала! А як вийшли  

з тролейбуса, він перехопив за стан, зупинив. 
– Ну, що ж, Олечко, ми тепер в однаковій ваговій категорії. 



Вона не все зрозуміла і спитала очима. 
– Одружені обоє. Це простіше й безпечніше. 
– Вам усього мало… 
Вона знала, що він не вартує того «ви», але не знаходила слова,  

якого б він вартував… 
– Ти найкраща! 
Він криво посміхнувся. Невже вона не казала йому «ти»? 
– Ти була в мене… була… неповторна. І я був у тебе перший. Зі мною 

тобі буде найкраще. 
– Не було… 
– А ти того смаку не розгадала. Поспіхом – це не те… Треба роз-

слабитися… 
Вона стояла… Чому вона стояла? Значить, треба було… 
«Знахабнів! Як він просто так може? Без вибачень! Долю мою переїхав, 

як трактор, і живе – так собі. Без усілякої натуги». 
– Не вагайся… Бачу, пам’ятаєш мене… червонієш, соромишся. І я тебе 

пам’ятаю. Таку забудеш хіба?.. Оленько! – він озирнувся навколо обережно, 
поглядом орла, а не боягуза, і продовжив: – У мене ідея, гадаю, виняткова. 
Дружина з синами поїхала до батьків – я сам… Приходь… 

Повз них пройшла дівчина-підліток, привіталась – і рум’янець залив її 
щоки, а в нього очі забігали, й лукавинки стрімко підняли кінчики губ і впали 
у ямочки на щоках. 

«А він вродливий! – подумала Ольга і провела поглядом дівча… –  
Нова жертва?» Щось їй вп’ялося в думку.  

Він говорив… 
– Я прийду… Я неодмінно буду…  
– Краще зі мною, ніж з іншим… 
– Так, так… – мовила і пішла. 
– Запам’ятай телефон, чекатиму завтра, – наздоганяючи, мовив :  
– 3-03-03. Двічі швидка. Отакий я швидкий чоловік. 
– Це я знаю… 
– Тож домовились? 
– Так… 
… 
Через день місто облетіла сенсація: три удари в пах ножем, у ліжку. Ледь 

не покалічила чоловічої здатності… Швидку й міліцію викликала сама. Й 
опинилась на лаві підсудних. 

Преса не вгавала, не тільки місцева. Навіть центральна… Писали  
в одній із сенсаційних статей: «Її б малювати, як мадонну з дитям на руках… 
стільки краси й жіночності… а вона на лаві підсудних. Злочинниця. Склала 
міф про те, що цей чоловік, чудовий сім’янин, як свідчить дружина, – її шість 
років тому з∂валтував і поламав їй життя… Тож чому лише через стільки 
років, будучи заміжньою, вона згадала про це й опинилася в ліжку 
одруженого чоловіка?» 



Ользі вірила більшість, проте, хто тут засвідчить правду? Потерпілим, 
однозначно, визнали Бориса, а Ольгу відіслали до в’язниці. Ось так удруге її 
з∂валтували... 

Андрій приїздив, розумів, заспокоював, але Ольга його не чула. Її прой-
няв ще дужчий біль: і його все більшало, більшало. Здавали нерви… 

Вона з ним розлучилася. Сказала, що сама не хоче, щоб він її чекав: не 
любила, не любить… Знала, що це неправда (та що ж правда тоді?), але так 
буде краще. А за спільне життя впродовж двох років – щастя чоловічого він 
не відчував… 

Оце звільнилася… Приїхала додому. Не застала матері… Померла. 
Батько після операції. – І їй уже недовгий світ. Онкохвора, та й ще червоний 
вовчук – системне захворювання всі органи підточило. 

… 
Соломія не вірила своїм вухам. Невже таке може бути? Невже  

не в книжках таке буває? Але Ольга сиділа перед нею з широкими зіницями, 
відсутнім, чужим поглядом і дивилася в нікуди… 

– Куди тепер? 
– До братів. Хочу провідати. Відчуваю, треба. А то пишу, телефоную. 

Вони обіцяють, але… 
–  Отож куди?  До Львова,  а відтак у Рівне,  а потім…  потім біля батька 

походжу…– ти не бійся мене. Я не заразна. Таким не заражаються. 
… 
Через рік Соломія дізналася: Ольга померла… 
Андрій ходив на могилу й не одружувався довго. Зустрілася з ним 

Соломія випадково. Він жив споминами й любив минуле з нею, а ще – Ольга 
нагадувала йому його покійну маму. 

... 
«Отак хочеться пожаліти себе, – думала Соломія,– а ось наслухаєшся 

про когось, до себе приміряєш – і лише тоді розумієш, що в тебе ще – 
нічого...». 

 
 
 
Я хочу, щоб у мене була ця мама… 
(новела) 
 
М’ячик-стрибунець, немов живий, побіг не туди, куди скерував його 

Назарчик. Навпроти. До хлопчика, що сидів поруч із літнім чоловіком, 
либонь, дідусем… 

Малий упіймав м’яча й віддав Назарчикові. 
– Дякую. Хочеш погратися? 
– Хочу, – відповів той, перевіривши поглядом реакцію старшого. 
Соломія переглядала щойно куплену газету й кутовим зором стежила за 

сином. Згодом, коли той десь за кущами зник з очей, покликала: 
– На-зар-чи-ку! 



Але прийшов хлопчик чужий. 
– Ви мене кликали? 
– Ти Назарчик? 
– Ні, я Павлик. Я почув «Пав-ли-ку!» – він повторив, подібно про-

інтонувавши. 
Жінка відклала газету і з цікавістю подивилася на хлопчика. 
Дитина була гарна, вродлива, з повними губками, що здригалися, 

стримуючи за собою плач і сумними-сумними блакитними очима. Кучері 
обрамлювали голівку, і він здався Соломії втіленням маленького ангела, що 
зійшов до неї з небес, і їй захотілося торкнути це диво,  
й тому вона простягла руки, легко, ніжно погладила плече, кучеряву голівку. 

– Я Павлик… Але чому почув вас саме я? 
– Назарчик загрався і не почув… чи не захотів почути, як ти гадаєш? 
– Не знаю… Я піду… 
– Зачекай хвилинку. 
Жінка вийняла з сумки дві цукерки і простягла Павликові: 
– Одна твоя. А одну передай Назарчикові. 
– Дякую. 
Діти хутко знайшли спільну мову, вони гралися неподалік, і Назарчик за 

якийсь час підбіг по цукерки знову, але знайшлася лише одна, і то 
льодяничок, якого не поділиш… 

– Мамо, віддам Павликові. У нього горе. Мені краще. Подарую йому. 
Добре? 

– Безперечно. 
Діти вже десь із півгодини бавилися, а в дорослих розмова не почи-

налася… 
Соломія знала, що в парку на дитячому майданчику хтось неодмінно не 

втримувався, щоб не почати розмови, а тут цей «хтось» сидів закам’янілий, 
стиснувши губи так, щоб не відкрилися… Бо що: крик? плач? біль?.. Що 
вивергли б його вуста? 

Соломія почала, було, думати про цього чоловіка, його онука, яке  
в малого могло бути «горе». Хтось помер чи хворий? Втратив кицьку, песеня, 
хом’ячка? 

Вона роздивлялася, ніби обмацуючи цього чоловіка; він це відчував і 
навіть не рухався. Минуло немало часу, коли стрепенулись повіки  
і сірі сталеві очі облили її несподіваним холодом чужим… Він не хотів, щоб 
його торкався хтось, навіть поглядом… 

Проте Соломія не відвела очей, вона всміхнулася привітно, а він – 
знехотя… 

– Вибачте. А діти наші подружилися, – мовила жінка, кивнувши  
в той бік, де гралися малі. 

– Так… – мовив глибоким низьким голосом. 
– Їм добре. 
– Ну і втішно… 



Вони ще раз підвели очі одне на одного, зустрілися: чоловік не був уже 
такий холодний, його наче розтопив її добрий, щирий і милий голос; в очах 
змінився відтінок кольору, ожив наче, додавши синього… Як у Павлика… 
тепер… 

– Ви хочете спитати, – мовив чоловік, – чи я дідусь цього хлопчика? 
І, не дочекавшись відповіді, – продовжив: 
– Ні, я батько… 
Її трішки здивувало те, що він передбачив зустрічне її запитання  

й одразу відповів. Певно, вік… Але такий малий син, а йому десь під 
п’ятдесят, якщо не цілих півсотні… 

Соломія мовчала, і він мовчав, але вони думали, наче знали про що 
думає одне і друге, зрідка обмінюючись поглядами. 

Хлопчики сиділи на дерев’яній перекладині й про щось, як дорослі, 
розмовляли, а потім, щось вирішивши, обидва підбігли до батьків: 

– Тату, я хочу, щоб у мене була ця мама… – випалив Павлик… – 
Можна? 

Чоловікові від нестями перехопило горло… А тут Соломію атакував 
Назар… 

– Він не має мами, а я тата. Ми дуже підходимо один одному.  
Ми будемо братами і житимемо разом… 

– Тату, ви поговоріть про все. Ми вам не заважатимемо… Це так просто 
й гарно, – мовив Павлик. 

Соломія розгубилась так, як ніколи в житті. 
– Сину, такі справи, погодься, отак не вирішуються… 
– А як? Ми вже стільки без тата, а ти ніяк не можеш цю справу вирішити 

сама. Я ж росту чоловіком і мушу тобі в цьому допомогти. 
– Ми підемо… – мовив Павлик, а ви тут знайомтеся ближче, бо ми вже… 
Діти щасливі побігли, а дорослі сиділи, наче їх ті слова зварили: обидвоє 

червоні, розгублені… 
– Уже як так, – вибачте… Я розкажу вам свою історію, – мовив чоловік.– 

Мене звати Петром. Для співпрацівників, – зам’явся, бо різниця  
у віці зобов’язувала, – Петро Максимович. 

Він вийняв цигарки. 
– Дозвольте. 
Соломія не терпіла цигаркового диму, здавалось, на нього в неї була 

алергія, але тут, погодившись, кивнула. 
… 
– У відділку… Словом, вона була моєю підопічною на дільниці. Вічно 

встрявала в якісь халепи, з яких доводилось мені її витягати; мені було жаль 
її, бо іноді в ній проривалась розкішна жінка з душею, серцем, яке треба було 
захищати. 

 
Після однієї з розборок вона прибігла до мене на квартиру побита, 

закривавлена. Я жив сам… уже п’ять років. У мене дорослі одружені доньки. 
В дружини – інший чоловік. 



Я приготував їй ванну, згодом обробив малі порізи й ліг, постеливши 
собі у кухні. А вона прийшла серед сну… І це було чудово… Вранці вона 
пішла, залишивши записку «Ми квити»… Мене це приголомшило,  
і довго я про неї не чув нічого, про Мальву, так її називали: висока, рожево-
щока, вродлива дівчина вісімнадцяти літ, яка з дванадцятьох уже стільки 
набачилася, перебула, пережила, що вам, певно, навіть і не снилося… 

Тому коли вона через рік, приїхавши від бабусі з села, заявила,  
що в неї від мене дитина, я розгубився, адже скільки могло бути  
у неї претендентів на батьківство – не полічиш, проте в мене з нею була ж 
ота казкова єдина ніч… 

Вона не пояснювала довго, а поклала згорток на стіл, розпеленала –  
і заперечувати щось тут годі було: очі, брівки, ніс, губи, пальці – все… 

Я дивився на те мале диво, схоже на мене, і не знав, що діяти…  
«У мене є син», і десь усмішка не могла не з’явитися на оте кривляння 
немовляти… А Мальви вже не було… Вона пішла… 

Найняв бабусю за няньку – доглядала до двох років, потім захворіла, 
поїхала в місто, де народилася, помирати до сестри, тож ми провіду-вали її 
могилу. 

Через чотири години наш поїзд на Чернівці. 
– То ви не тутешній? 
– Ні. 
– Ось воно як та буває… 
– Не переживайте. Так краще… А що спарували нас діти, а вам я зовсім 

не пара… що тут казати. Вибачте. 
– Ось воно як… – повторювала, не знаходячи інших слів, Соломія. 
– Ви про що? 
– Про все це у вас… 
– Соромно й розповідати, тож я і мовчу. А у вас, бачу, теж не склалося… 
– А тут ще більше соромно… У мене чоловік із… 
– Зрозуміло… Ну й натерпілися… 
– Про це не знає ніхто… 
– То й не треба… Воно ніби ні в мене, ні у вас хвалитися нема чим… 
– А синами? 
–  А синами –  так…  Тож подібні у нас недолі,  та в часі ми не сумісні,   

а жаль, – посміхнувся й подивився так ніжно, що Соломію аж пере-
сірпонуло… 

Він упіймав цю реакцію… 
– І нікого у вас нема? 
– Ні… 
– І в мене… Що жінка «з приданим» – це одне, а як чоловік – то чомусь 

набагато гірше, – він відкопилив губу, жартуючи і промовляючи словами 
цими дуже багато, бо то був його несмішний цілком біль… 

– Що ж ми скажемо дітям? 



– Так і скажемо, що є багато дорослих проблем, і жити ми разом  
не можемо. Хіба що навідаємо одне одного, якщо ви не заперечувати-мете, а 
далі час покаже. Може, забудуть… 

– Я ніколи не думала, що Назар мені за те, що тата не має, – викаже… 
– А мені мій… Я передчував, що це станеться, та хто відав, що сьо-

годні?.. А знаєте чому? Наші діти, в неповних сім’ях вважають, що вони 
нарівні з нами мають право вирішувати, а виховуєте ви свого направду, як 
справжнього чоловіка, який захищає вас… 

– Дякую… У нас дійсно хороші діти… 
Соломії було приємно, та нерви, хвилювання, прохолода викликали в ній 

дрож… Петро, зауваживши це, зняв піджак і накинув на плечі Соломії. 
Їй була потрібна така чоловіча увага, і вона в цю мить її приймала… 
– Ми засиділись. Може, пройдемося? 
Кивнула. Чоловік подав їй руку, і вони пішли алеєю. 
Хлопчики заклякли від здивування, адже дорослі цієї миті ледь про них 

не забули. 
Соломія схаменулася. 
– Назарчику! Павлику! 
Обидва наче виросли з-під землі, а ще зауважили, що татів піджак  

на мамі, й це довело, що переговори проходять добре... 
– Я змерзла. Ми пройдемося. Нікуди звідсіля не йдіть. 
– Добре. Добре! – навперебій запевнили діти. 
Вони побігли, і Петро зауважив, як Назар до Павлика рукою подав знак 

«клас» – і посміхнувся… 
– А ви знаєте, хлопці сприйняли нас уже разом… 
– Та що ви… Це небезпечні для дитячої психіки ігри. Нам треба щось 

робити… 
– Ви мені видаєтеся школяркою, що не вивчила уроку… 
– А ви цей урок знаєте? – знервовано відповіла Соломія. 
– Вибачте. Я просто милуюся цією школяркою. 
Їй приємно було і тепло. Разом із тим дивно й цікаво. Ні, то була вже не 

просто цікавість, то була якась прив’язаність незрима, яка виникала, жила, 
хоч її не чекали і навіть близько не могли передбачити… 

– А час пливе нестримно швидко. Залишилося дві години. Нам треба 
йти, взяти речі та їхати… 

– Ми з Назарчиком прийдемо вас проводжати. 
– Радий буду, чи… будемо… 
В чоловіка розгладилися зморшки, а на вустах лише зарясніла усмішка… 

Йому щиро до болю подобалася ця жінка, чужа, нічия, вона  
й діти подарували йому ці чудові години – і він залишався щасливий ними… 
Іноді він визбирує їх зі свого життя, ті щасливі миті, як квіти, вдихає їхні 
пахощі й радіє, що вони є (а могло ж і не бути!). 

Це буде одна з них – і чоловік затримується, щоб якнайдовше 
запам’ятати її руки, вії, крильця носа, губи, її голос і аромат, який йому вже 



подобається, її поставу й кожен рух… Яка ж це прекрасна жінка! Яке все 
навколо живе і світле. 

– Діти! 
І вони прибігли веселі, щасливі… 
– Ми познайомилися, – сказала Соломія, гладячи по голівці Павлика й 

дивлячись йому в очі, присівши навпочіпки. – Але потрібен ще час. Ти 
розумієш? – вона зустрілася очима зі своїм сином, вони були повні сліз. 

– Ми будемо їздити одні до одних у гості, – мовив Петро. – Вважайте, 
що ми сьогодні вас навідували, Назарчику, та мусимо їхати. Через дві години 
поїзд… 

Діти сиділи й плакали. Які вони, ці дорослі! Самі не хочуть бути щасливі 
й комусь не дають. Який час? І так усе ясно… І залишилось би більше часу 
щасливого… 

Про те, що не можуть вони в гості не їздити – не було в дітей сумніву,  
а в дорослих – так… Але ніхто не сказав нічого… 

– Зустрінемося за чверть п’ята? 
– До зустрічі. 
Він, Петро, довго проводжав поглядом Соломію й Назара. Стояв, 

похнюпивши голову Павлик – його знову не захотіли?.. 
... 
На пероні було дуже людно. Вони не знали номера вагона,  

а поїзд он який довгий. Не дізналися, не обмінялись адресами. Діти цього не 
зрозуміють, не пробачать. Соломія розуміла, що треба їх знайти! Неодмінно. 

Один вагон, другий, – уже кінець поїзда, а їх нема. Нема! Вони  
з Назаром повертаються, дивляться на людей біля вагона, – нема… 

Оголошено відбуття через п’ять хвилин. Вони вже двадцять хвилин 
блукають… 

– Розминулися, сину. Та бачиш, я хотіла… 
Малий нічого не відповів, а лишень схлипнув, ковтаючи сльози. 
Скрегіт металу, ешелон рухається. 
Її сіпає за рукав хтось. Чужий… Він показує на вагон, й у вікні – вони… 

Павлик плаче, збирає сльози в кулаки, а Петро не може відчинити вікна, 
біжить до сусіднього відчиненого і гукає: 

– Університетська, 7, квартира 5 у Чернівцях… 
А коли минало вікно з Павликом, вона бачила очі і його рот, губи, вони 

безмовно кричали: 
– Мама!.. 
Петро опустив руки. Де він знайде їх? Де розшукає в цьому великому 

місті Франківську… 
… 
Був цілий тиждень роздумів і лютих запитань Назарових. Нікому – 

нічого. Сама вирішила. Пообіцяла – поїдуть. У неділю до Чернівців. Вони так 
зробили… 

Відчинив Павлик. 
– Приїхали! Приїхали, тату. Іди по торт. 



– Дякую вам за це… 
– Ми ж обіцяли… 
Він запросив до кімнати, в якій давно не відчувалося жіночої руки, хоч 

підлога чиста, без порохів меблі, а шафи краще не рухати… 
Вона сіла в крісло, втомлена, радісна. 
– Відпочиньте. Я зараз… – мовив він. 
Діти пішли на кухню, де була більшість Павлових іграшок, а Соломія 

задрімала… 
Коли розплющила очі, перед нею стояли всі втрьох. 
– Сніданок готовий… 
– Невже? І без мене. Як дивно та приємно… 
Вони пили чай, їли бутерброди, ласували тортом «Пташине молоко». 
– А ви знаєте, чому торт «Пташине молоко»? – спитався Павлик  

у Соломії. 
– Напевне, ні… 
– «Пташине молоко» – це те, чого не буває… А в нас є все: і мама,  

і тато, і ми… і навіть те, чого не буває! От вигадують дорослі, щоб заплутати, 
– сказав Павлик, і вони обидва сміялися, бо їм хотілося посміятись, а ще вони 
моментами були дуже стримані й лише відмовчувалися, щоб ненароком 
чогось не зіпсувати. 

… 
Через тиждень Петро з Павлом приїхали до Соломії. 
Все було й далі добре в дітей і натягнуто, віддалено між дорослими. Хоч 

і діти вже кілька разів ледь не побилися, доводячи свою правоту, але щось 
недитяче їх стримувало, і вони мирилися, щоб того  
не помічали дорослі. 

Час минав шалено швидко, і Соломія почала відчувати в цьому 
спілкуванні, у цьому гурті затишок і прихисток сім’ї. 

Вона розстеляла постіль. На одному розкладному дивані мали спати 
Петро з Павликом, а на другому – вона з сином… 

Постелі приготувала. Павлик уже вийшов, та Петро ще був у ванній, 
коли подзвонили… 

Забігла, як завжди, Наталія Семенівна. 
Побачивши чужого хлопчика, вона, привітавшись, спитала: 
– Ти хто? – й очі перевела на Назара. 
Поки Назар продумував, як краще представити брата бабусі, Павлик, 

зрозумівши, що це чужа тітка, вирішив їй відповісти сам: 
– Це Назарчик… 
– Добре… а… 
– А це… моя мама… – він сказав і лише тоді звів оченята, щоб ними 

спитати, чи все так… Соломія мовчала… 
– А це наш тато, – показав Павлик на Петра, який щойно вийшов  

із ванної, розморений, помолоділий наче... 
Наталія Семенівна сіла без запрошення… 
– Вибач. Не знала. Ось спекла. Ще теплий, яблучний. 



– Дякую, бабуню, – сказав Назар і поцілував бабусю в щоку.  Павлик 
зрозумів… але викрутився, як йому здалося… 

– А татова бабуся у нас за Чернівцями живе… 
Соломія розрізала пиріг, кожному поклала на тарілку. Їли, пили чай, хоч 

цього й не планувалося. Розмовляли про все нейтральне. 
Назарчик помився перед сном, і діти пішли спати. Наталія Семенівна 

дивилася на Петра, чоловіка, що йому років чи не півсотні, як і їй,  
і на невістку, як квіточку, молоду і гарну, й ледь-ледь втримувала сльози. 
«Ну, не по ній він… А її син, молодий та вродливий, «по ній» був?» 

– Знаєш, Соломіє, не чужа ти мені. Хоч на вессілля чи вечірку  
не покликала, не ображаюся… 

– Не було нічого… 
– Тож хай буде. Якщо є в мого внука батько, то хай уже все по-

людськи... 
– Наталіє Семенівно! 
– Не треба, донько! Маю там припас малий, занесу. Зроби вечірку  

і для людей, і для дітей, оголосіть, щоб було так, як годиться. Піду я… 
– Соломіє… – почав, було, Петро. 
– Так, Петре. Наталія Семенівна – мати мого чоловіка, Назарова 

бабуся… 
– Ви зробіть уже її щасливою, якщо мій не зміг. Дуже вже постарайтеся, 

прошу Вас. 
На очах заіскрилися сльози, материнські, щирі… 
– Я постараюсь… – мовив Петро. – Якщо Соломія… 
– Я дуже хочу вам усе пояснити, Наталіє Семенівно. Це не те, що ви 

думаєте… 
А Наталія Семенівна підійшла до дивана, на якому, обійнявшись, спали 

двоє хлопчиків. 
– Заснув… З Богом… – а далі: – Я все розумію, Соломіє. Будь щаслива… 

До побачення… 
Зачинилися двері. Петро підійшов до Соломії, обійняв за плечі, схилив 

до неї голову. 
– Вибачте. Все наче рухається само собою. Мимо нашої волі, але для 

нас… Я не хочу вас скривдити. Я прошу, вибачте за сина. У вас сильне 
материнське начало. Ви пішли за дитям, бо визнаєте його право  
й гідність, а я пішов за всіма вами. Але якщо це має бути вам недобре, 
неприємне, гидке, – я відійду, я зумію, повірте, переконати свого сина, що це 
є неможливе,  і так,  що він не залишить ніякого осаду в своїй душі.  Я міг би 
це зробити відразу, але ви жінка, яких я не бачив у житті.  
Це випадає так, що я скористався ситуацією… Вибачте… Ви гадаєте,  
що всі чоловіки лише те й роблять, що користаються ситуацією… 

Її дратувало, що він вгадав її думки і встигав висловлювати зустрічні 
відповіді, здавалося, що їй просто нема куди від нього сховатися… 

– Ви скажіть, щоб я не приїздив – і я не приїду більше… 
– Залиште мене саму… 



Петро пішов палити цигарки на балкон і не було його довго… 
… 
Коли зайшов, Соломія лежала в ліжку. 
– Я не люблю вас, Петре. А може, я просто не знаю… А може, знаю 

 і не хочу більше.  Не відаю.  Але я щиро зізнаюсь вам,  що я люблю вашого 
сина… І він вибрав мене. Я поважаю вас, і мені іноді здається, що ми дуже 
схожі в умінні відчувати… 

– Я дякую вам за все. 
– Але це щось незвичне діється з нами. Я не хочу вас втратити. Сина 

вашого. Наших синів і… вас… 
– Дякую… 
– Отже, спробуємо. І так всі знають: і сусіди (діти сусідським сказали), й 

Наталія Семенівна… 
– І лише тому?.. – він знав, що здебільшого пишуть про почування 

жінок, а чоловіки – так, вони інші, але відчувають не менше і перед жінками 
бувають геть чисто беззахисні, прагнучи того, щоб їх відчувати… 

Він стояв і не знав, як підступитися. 
– Ви мені просто якийсь рідний… але ж це не любов?.. 
– А може, це значно більше?..  
…Він підійшов до ложа, опустився на коліна, взяв її руку, притулив  

до щоки й цілував, тихо, ніжно, трепетно, кожен пальчик, кожну западинку, 
складочку, і коли тіло, її тіло вже не противилось і вона повернулась до нього 
– він згріб її в свої ручища, занурившись весь у неї… 

… 
Перший прокинувся Павлик і, роздивившись, розбудив Назарчика. 
Хлопчики дивилися і посміхалися, бачили батьків у любові. 
– Що ж, братику. Аж тепер усе, здається, по-справжньому… – сказав 

Павлик, й обидва пішли на кухню доїдати бабусин яблучний пиріг… 
 
 
 
 
 
 

 



«Щастя» в чужому букеті 
(новела) 
 
 
 
 
 
Сьогодні була нянею за викликом. Поверталася. А неділя така спекотна – аж до 
задухи. 
Вчора листа знов не було. Треба змиритися, стерпіти – у сина свої, певно, 
клопоти. 
Продавали букети бузку на зупинці. Дешево. По двадцять копійок. Квіти були 
трішки прив’ялі – випивало з них силу сонце. 
Ав∂устина знала, що зможе врятувати той цвіт. Вибирала. Відклала букет із 
довгими прутиками, взяла скромний, якось по ній складений. Над’їхав тролейбус. 
Ще двоє зайшли з квітами теж – і запах бузку полонив весь салон. Було затишно й 
благоговійно. Очима радісно пробіглася по квіточках, шукаючи пелюсточок 
непарних, які за те, що вони незвичні, – «щастям» називають… не траплялися… 
Згадала, як малою знаходила і навіть з’їдала за звичаєм, щоб ніхто та не 
перейняв. То колись. А тепер не було. Отак щоб глянути – а воно і твоє. 
Ковзнув погляд до вікна (і треба ж таке!) в руках жінки, в чужому букеті «щастя». 
Ото ж то воно яке (!), а букет той, що відклала… 
Диви, як усе. Та й у житті ніби так! 
Хотілося дотягтися… Чи не сміх отак, сивонько, думати? 
…Не сміла спинити, спитатися, попросити, вирвати з чужого букета, хоч знала, що 
хтозна чи ця молода заклопотана жінка його помітить… 
Отак ось завжди їй. 
…Змирилася. Вдихнула аромат – пахощі рідного й бажаного дива –  
і вони умиротворили її всю. Ступила в свою дорогу. Дорогу до будин- 
ку навпроти, де її чекали книги і їхні герої, дворовий пес Вірний  
і її кіт Драпко. 
…Листа знов не було. В сина своя сім’я – він далеко… 
Відчинила двері, всміхнулася привітно, простягнула руку й запросила до столу. 
І він… розсипався радістю дому, замилував у себе господиню, дотулився до її губ і 
залишився нічним гостем. 
 
 
 
 



КНЯГИНЯ 
(новела) 
 
 
Вона рухалася владно і велично, легко й вільно. Здавалось, торкалася 

ногами не землі, а тіла світу, якого не мала права потоптати, а руками, пальці 
яких чутливо ворушилися, шукала струн, що, незримі, могли зазвучати в 
будь-який момент сонатами Баха «Largo», «Adagio»…  
чи Моцарта… 

Висока, русокоса, блакитноока, струнка… А ще – серйозна. Вона 
залишалась для багатьох хлопців – недоступною – жоден не звучав  
у ній, як їй того хотілося. Хоч щось було… проте наче й ні. Не зазвучало 
мелодією серця. 

Музика для неї залишилася життям, органікою. 
Безперечно, одні й ті ж ноти можна заграти, ой, як по-різному. 
Вона грала переконливо, владно звуком торкала задивлені у прекрасне 

душі й впивалася насолодою від того резонансу… 
– Є невловиме звучання Всесвіту. Я хотіла б його передати… 
– «Всесвіт бачиться мені великою симфонією; люди – як ноти», –  

в тему посміхнувся Овдій Микитович, професор. 
– Гарно ви мовили. 
– Це – Чюрльоніс. 
– Не просто люди – ноти – то їхні серця… Вони іноді своєю величчю 

обіймають безмежжя Всесвіту… Часом я дотикаюсь до них і німію,  
не знаходжу слів, думок, хоч чуття є… 

– «Важлива суть. Кожна думка. Звук – шкаралупка. Думка – її ядро». Це 
– Межелайтіс. Роздумуй, Вікторіє. Музика – це медитація. 

– А як кохання і музика, Овдію Микитовичу? Скажіть щось. 
– Щастя мистецтва сягає неба. Не кожне кохання такої висі. Ти від-

чуваєш, виконуєш. Яка гармонія… досконалість… коли народжуєш 
шедевральне і найкраще з можливого… – це безконечність пізнання 
надзвичайного. 

– Чому часто музика вимагає жертовності? Ось хоча б біографії геніїв? 
– Усе в цьому світі жертовне, вважаю. Нема просто так, хіба… просто 

таке… Але це – не для нас… «Завдяки палаючому гарячому мозку геніїв 
народи й епохи передбачають майбутнє, тоді рвуться до нього». Знову 
Межелайтіс, щось він мені доречний сьогодні… 

– Боюсь тих, що не здатні відчувати звукової гармонії й живуть біля нас, 
як нечутливі брили тіл… 

– …Після пізнання музики людина стає вже іншою… Їм, тим «брилам», 
напевно, не співали маленьким колискових пісень… 

– На все ви маєте відповідь. Жаль, що час, світ наш важкий, супе-
речливий. 



– «Ми вже не з тими, хто хоче володіти світом, а з тими, хто хоче 
змінити (кожен жест створює в світі нові образи), і це прагнення становить 
таїну буття». Це – Сартр. 

А загалом, на все, Вікторіє, я не можу мати відповіді… Коли я її  
не знаю, – музикую, і знаходиться звук, акорд, який стає ключиком  
до цілого твору, – співзвуччям душі чи розуму… для віповіді… 

… 
Вікторія слухала. Ці слова… Вони стражами ходили біля неї потім,  

ці думки… берегли її від зайвого… А ще Вікторія затямила одне достеменно: 
вона безправна згубити те, що має, – талант, і що він належить  
не лише їй… 

…  
Бачилась якось з Анничкою, Соломією і Ксенією. Вже одружені. Діти. 

Клопоти. Якісь вони не такі. Буденні розмови: борщі, дитяче харчування, 
закрутки, побутові проблеми. Вона чулася з ними іншою,  
не зв’язаною тими буднями, як путами, – розкриленою. В ній продовжувала 
жити, звучати музика… А коли запропонувала дівчатам зіграти квартетом 
щось, вони довго налаштовувались і гра їхня була вже розладнана, 
школярська навіть… Вікторія вжахнулася – й більше грати не брався ніхто. 
Ці роки дуже розрізнили їх. А музика потребує праці, відданої, ревної. «Мені, 
безумовно, краще, я щасливіша», – думала Вікторія, згадуючи побут подруг. 

… 
Цей виступ був напрочуд успішний. До вбиральні принесли квіти. Було 

море їх на сцені… Хто ж це? Їх цілий кошик… Квіти з казки… Все таємниче 
таке… 

Вікторія потяглася вдоволено й підхопила прикріплену до целофану 
записку: «п. Вікторіє! Вітаю Ваш талант. Завжди буду радий стати  
в пригоді й допомогти. Кланяюсь. Віктор». До листівки була докладена 
візитівка: директор приватного підприємства «¢ердани» Данильченко Віктор 
Васильович… 

Вікторія посміхнулася, сховала візитівку і схилила голову перед…  
до їхньої величності виняткової краси квітів… справжніх, пахучих… 

... 
З виїздом до Австралії виникли проблеми – і дівчина вирішила скорис-

татися допомогою одного з шанувальників. 
– Вікторе Васильовичу, добрий день,– мовила. 
– Слухаю. Назвіться повністю. 
– Я – Вікторія Опанасенко… 
– О!..Панно Вікторіє, вельми радий чути Вас. І … уважно слухаю… 
– Вдячна за прекрасні квіти. 
– А Вам за те, що ви така є… Чи можу Вам при нагоді бути корисним? 
– Вибачте, але мені справді потрібна ваша допомога… 
– А мені – зустріч. Де скажете? 
– Я погоджуся з вашим вибором… 
– Ресторан «Дністер» о вісімнадцятій годині. 



Він підійшов до неї, статний, непоганий на вроду, старший років на 
десять чоловік, який зупинився у слові, перебуваючи близько до жінки, яка 
йому подобалася, й була не така, як інші, бо так грала, що мурахи поза 
плечима десь бралися, і душа раділа, співала у гармонії піднесеної чистоти й 
величі звуку. 

Віктор Васильович навчався грати на акордеоні, закінчив музичну 
школу, але музучилище покинув, одружившись; потім пішов у бізнес, має 
чудове об’єднання «¢ердани», і це дає йому, звісно, прибуток. 

– Я слухаю вас, високоповажна Вікторіє. Вікторія – перемога… І моя, 
якщо ви тут. 

Вікторія всміхнулася – і вони замовили розкішну вечерю. 
 
У ресторані в цей час уже звучала музика – і Віктор запросив дівчину до 

танцю. Вона вже декілька разів намагалася почати потрібну розмову, але 
чоловік все її відволікав, дивився, милувався жінкою, яку він міг  
не просто бачити на сцені, а торкатися, заглядати ув очі, будучи обдарований 
її прихильністю. 

В ній було те, від чого він свого часу відмовився і що залишилося для 
нього несповненим, і він хотів якомога довше втримати її в часі, на-
солоджуючись цією миттю, яку йому бажалось розтягти до безконечності й 
залишити собі. Власне, так… Залишити… 

Він бачив у ній не просто жінку, а звукову гармонію, сцену, квіти  
і щось надзвичайне, що є і може бути лише в талантові, перед яким 
неспромога… аби не схилити голови. Он вона яка: жінка-мрія! 

Вони танцювали і, відчувши неабияку стриманість чи холодність 
Вікторії, чоловік шепнув їй на вушко: 

– Про справи потім. Не хвилюйтеся. А тепер розслабтеся – і від-
почивайте. 

Вікторія розуміла не лише музику, але й усе з півслова, і їх закружляло у 
вальсі: вони сміялися – і торкалися невимушено тіла; вона відчувала чоловічу 
силу, що не знаходила часом місця… Вони сиділи, пили шампанське, єдиний 
з напоїв, який вона любила… В нім є своя динаміка, вибух, політ… Але 
Вікторія, здавалось, починала розуміти те, що переймало цього чоловіка. Він 
просто, мабуть, хотів її… Але так  
не треба… Так не треба було і йому. Надто звично.  

Вона, як княгиня (мала церковне ім’я – Ольга), чекала своєї гідної 
любові від ле∂іня – князя, й була для всіх недоступною. 

Він – наче вловив її думки… 
– Вікторіє! А знаєте?.. Мої предки були близькі до княжого роду.  

І я все життя мріяв зустріти свою княгиню, ось ви й зустрілися: горда, висока, 
холодна і велична. Вибачте… 

Вона мріяла, – а він був родово – князем… 
Проте дівчину він зацікавив – не більше. Вікторія захмеліла, і стала 

м’якою, покірною. 



Віктор викликав таксі й відвіз її додому. Вікторія не казала номера 
квартири, яку винаймала у Львові, але він знав, куди везти… Довів її до 
дверей; вона знайшла в сумочці ключі й відімкнула двері. Якась безвільна. З 
нею такого ніколи не бувало, щоб від шампанського так захмеліти… Щось не 
те? 

Їй стало недобре, певно, занадто посмакувало щось… чи нерозбірливо 
повечеряла?  

Він залишився, щоб не залишати її самої… Сидів поруч неї, нічого  
не спитавшись. Князь… 

– Вікторіє! Ви розкішна жінка, – вкриваючи її, сказав і провів рукою по 
подушці поруч… Згодом – схиливсь над обличчям… 

– Я не жінка… Я дівчина… І не хочу так… Прошу, – а потім… якось 
навіть благально – мрію, щоб це було свято, а не хмільна забава… 

Він аж відсахнувся… 
– Це… ви… Невже? 
– Це правда. 
– Ніколи… не був першим…  
– Я дістануся судженому. 
– Це – нормально. І це фантастично! Я заздрю вашому чоловікові… 
– Не треба. То буде дарунок тому, хто візьме мене за жінку, щоб 

турбуватися, розуміти мої проблеми, а я стану йому дружиною вірною. І 
думаю, це так чесно. 

– Хто він, щасливець? 
– Його немає… Я була закохана, але не склалося… 
– Дозвольте схилити голову з вдячності, що ви така є… 
Вона відвернулась, але він обережно повернув її до себе й ніжно-ніжно, 

легко-легко, але протяжно поцілував, ледь дотикаючи вуста… 
Луком виструнчилось тіло – воно захотіло глибшого поцілунку, але на 

мить; і тільки він це зрозумів, залишив оту напругу… щоб не звабити 
спрагою повноти… 

– Та не баріться, подумайте про «заміж». Пора, – сказав Віктор  
і поспішно вийшов, легенько плеснувши вхідними дверима… 

Вікторії було зле. Її судомило, тіло тремтіло й ледь на клапті не роз-
падалося, мліло, боліло, ніби було побите, забракло повітря для подиху... Їй 
направду було дуже недобре, незвично, внутрішньо важко, але то було не 
смертельно, звісно…  

… 
Другого дня Віктор з’явився на порозі зразу ж після приходу Вікторії з 

репетиції. 
– Вибачте. Ми не поговорили про справу. 
Він старався триматися гідно, по-діловому, спокійно, уникав зустрічі 

очима, і вона паленіла, ніяковіла теж… 
– Я не знаю, чи варто… 
– Про що мова?.. Я слухаю. І постараюсь зробити все, що лише зможу.  
– Не потрібно. Дякую. Я вирішу це якось в інший спосіб… 



– А цього дозвольте мені не дозволити… 
Вона пройшлась по кімнаті. Зібралася з думками й мужністю. Уважно 

подивилась на Віктора й безбарвним голосом мовила: 
– Нам з піаністкою треба спонсорської допомоги. Ми їдемо до Австралії 

й не зовсім вкладаємось у витрати. 
– Яка сума? 
 Вона назвала, і він записав реквізити для перерахунку. 
– Усе буде гаразд. Гроші надійдуть лише завтра по обіді. Я бажаю вам 

щасливої дороги. Але не залишайтеся в чужих краях, повертайтесь, прошу, 
зателефонуйте, коли приїдете. Добре? 

– Я, щоб віддячити, подарую вашому колективові свою концертну 
програму. 

– Не турбуйтеся. Ми краще прийдемо на ваш концерт. І ви мені 
абсолютно нічого не винні. 

Він підійшов ближче,  взяв її руку в обидві свої,  сховав у них,  а потім 
відкрив для губ. 

– Бережіть себе! – сказав із щирою посмішкою. – Що ж, до зустрічі. 
Віктор вийшов, знову хвацько вмостивши під пахвою шкіряну папку з 

паперами, і Вікторія відчула, що цей чоловік полонив її, а це дівчину 
дратувало. А може, так просто здавалося?.. 

… 
По приїзді не зателефонувала. Виправдовувалась перед собою тим, що 

не може. Так минув тиждень, два, три. На четвертий прийшов Віктор сам. 
Вона зраділа йому, і несподівано для себе опинилась в ціпких обіймах. Але 
стрималася вчасно, і вони не поцілувались. Він наче чекав отого пориву… 

– Тепер прийшов до вас у справі я. 
І Вікторія, як він колись, захотіла відтягти ту «справу» на пізніше: вона 

милувалася чоловіком, який ніяковів перед нею, як хлопчик, і відчувала, що 
вона зможе пишатися тим, що він її як дівчину так просто для когось 
вберіг… 

Вони їли цукерки «Асорті», пили каву. Їй подобалося, що кожен цукерок 
був інший і дивував її якось по-особливому. 

– Можна, я скажу найголовніше? 
– Звісно, звісно. 
– Я прийшов сказати, що пропоную вам стати моєю княгинею, Вікторіє . 

Я був би щасливий одружитися з вами… 
– А ви… не… одружений? 
– Ні, я розлучений. Уже три роки. Син і донька від першого шлюбу.  

Я за них дбаю і за матір моїх дітей також. Але я сам… 
…Я прикипів до вас душею, певно, це те, що називають коханням. Але в 

мене то якось, як музика. Як ви погодитесь, – повірте, я постараюся не 
завадити вашому прагненню. Буде відрадно мені знати, що я стану дочасно 
причетний до творчості вашої… Хоч вибачте… я розмріявся… 

– Дякую вам… Та не знаю … 
– Бачу… І цілком віддаю належне ситуації, що складається… 



– Якщо так… я вірю вам і ... можливо… 
Він схопив її у свої обійми і вона вперше його поцілувала…  
– Княгиня… – мовив він і, заплющивши очі, пірнув у її серце… 
… 
І все було напрочуд по-княжому. Бо дружина була дарована, як кня-

зівство прадавнє праведне, те, що треба не раз відвойовувати, ледь  
не кров’ю, честю зріднитися… 

То був Віктор і Ольга-Вікторія. 
А вона була всюди класичною: і сумирною, трепетно-відданою,  

і величною в діво-доленці, де складалася яко жінка…  
…Не торкнув він її до розпису. Було свято аж після гостей, у обох – таке 

вперше… вродливеє – від землі, що у простір Всесвіту… Яка цінність – ця 
недоторканість! Воскресали і честь, і правда. Наче предки  
за них молилися… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Крона, схожа на коріння… 
(новела) 
 
 
Вони жили мирно і спокійно, якось бережно стрічаючи кожен день, і 

святково... 
… 
Для нього була це казка; для неї – щось невідоме. З ним бувало їй добре, 

занадто іноді, але її невгамовне жіноче єство (навіть у щасті) щоразу 
перепитувало: чи кохання це? Їй здавалось, кохання – це con fuoсo, 
незбагненне якесь, гучніше… Тож це, може, – бажання, закоханість? 

Чи просто пішла вона на його любов? Пішла, віддавши честь, свободу за 
те, що має? Несумісне то їй…та гризе щось… Значить, була в душі ота 
черв… А може, то якось стриманість не дає їй до щастя розмаху? 

І відданість… чи ж то кохання? Це…чи не елементарна порядність. 
… Він сприймав її яко музику, як гармонію. І вона його так сприймати 

хотіла, власне, так… Але тони глухі пішли і псують отим тембром биття… її 
серця… Дисонанс нерву якогось… мабуть. 

… 
Іноді, коли їхала на виступи, думала всіляке: як буває в інших;  

і, схаменувшись згодом, соромилася своїх думок. Проте інші чоловіки її не 
цікавили. Вони були просто чужі, й вона не здатна відчувати їх, як свого 
чоловіка. Він теплий любов’ю своєю, дужий і такий близький, що, здається, 
ближчого й бути не може… в кожній думці й у хвилі кожній… 

Але до чого ці гадки? 
… 
Вони їхали нині з Христею, піаністкою, знову до Києва, й кожна 

розмислювала про своє… 
 … 
Компанія виявилась шумна і весела. Знов відкривали «Золотий вермут», 

проте його було вже забагато, як і галасу. Ювілеї сильних переможців завжди 
помпезні… 

Вікторія та Христина були серед гостей, сиділи трішечки відокремлено, 
хоча увагою їх не обходили (такі вже вони жінки й мисткині). Проте згодом 
деякі чоловіки, будучи уважні не лише до них, щось знаходили до речі межи 
собою, й  жінки підтримували розмову свою, не дуже захоплені гамором, що 
був болісний для їхніх вух. 

Поруч підстаркуватий співрозмовник, уже червоний від питва й дуже 
збуджений, різко повернувся до Христини і запитав голосно, так, що його 
могли почути інші: 

– Ви, пані Христиночко, вже кілька років у нашій компанії, а чоловіків 
до себе не пускаєте. Ви феміністка? 

– Не зовсім. Я непокірна вульгарності, запопадливості, рабству  
та покорі. Вважаю, що вартую в стосунках з чоловіком рівноцінної чесності. 

– Та чи не забагато в сім’ї ми граємось у демократію? Ви ж із ребра!.. 



– Це було колись, в іншому безтурботному світі, де кожен знав своє 
місце, навіть після вигнання з раю: жінка займалася дітьми, кухнею, домом, а 
чоловік постачав прожиток і тепло взимку. А тепер деякі шановні забули 
гідність і вибирають те трактування, яке їм найбільше вигідне. Я не гнила, й 
усе в змозі зробити, але не бажаю, як на те, знати, що є той, який ставиться до 
мене, як до кріпачки. 

– Ребро, покірність – це вам не підходить…А як же любов? По-вашому, 
сім’я – ледь не фірмовий розподіл обов’язків… 

– Любов… Ви тільки говорите й користаєтесь нашою чуттєвою натурою. 
Жінка, що йде за вами зі своїми почуттями, стає вам рабою після одруження. 
А яке почуття витримає експлуатацію, насильництво. Це гіпертрофія 
людських стосунків! 

– Але, вельмишановна пані, – мовив молодий чоловік чи юнак, який 
мовчав досі й уважно слухав. – У вас, даруйте, однобоке, дещо екст-
ремістське бачення чоловіків. Я можу апелювати вам подібним. Є багато 
жінок, які «люблять» чоловіків лише заради користі. Матеріальні цінності 
породжують їхню гру в почуття. 

– Такі жінки, безперечно, є. Але експлуатованих більше… у нашому 
суспільстві. Та що там. Є категорія чоловіків, що плачеться, бач, невдахи 
вони, бо не мають, як і де заробити. І, нещасні, сидять на жіночих тендітних 
плечах… 

– Даруйте, я не зовсім розумію ваш фемінізм.  
– Та що вам до того слова? В різні епохи воно сповнювалось іншим 

змістом…А тепер,  як завжди,  –  ми просто відстоюємо свою гідність.  
Кохання, почуття – це все чудово, без них – ніяк... Але сім’я, коли 
відповідальність, обов’язок – то в деяких виходить, ніби щось інше.  
Я повторюю: так нечесно. Треба постійно старатися бути гідним любові одне 
одного. І за ту гідність постійно себе перепитувати… Це так просто і так 
велично!.. 

– Вас, певно, хтось дуже образив… Вибачте… Але я поділяю ваші 
думки. Отже, сім’я… чистота… чесність… чесноти… стосунків... 

– Так, це багато.  
– Як на мене – норма… 
– Мене те тішить… 
– Я пережив щось подібне… Мені вона зрозуміла, ваша позиція. 

Дозвольте запитати… вибачте… чи зможу вас запросити до кав’ярні завтра… 
о шістнадцятій? 

Всі перезирнулися. Ніхто не сподівався такого повороту роз- 
мови й тому з жадобою дивилися на категоричну Христину. А вона  
підвела пильно на молодого чоловіка очі, задивилась в них, задумалась на 
мить… 

– Гаразд, буду… 
Христя вийшла з-за столу, незнайомець підвівся, підійшов, простяг руку 

й відрекомендувався: 
– Ярослав Кошиневський. Віолончель. Муніципальний оркестр. 



– Христина – піаністка, виступаю зі скрипкою, Вікторією Опанасенко, 
ось вона. 

Вони познайомились, і було всім втішно, хто чув їхню мову. 
Вікторія раділа за Христю. Можливо, для неї – то шанс. Але про це рано 

думати. 
А їй думалось про своє. І не доходило, чого Христина так розпи-налася 

за експлуатацію? Вона, Вікторія, ніколи про це й не замислю-валась. І лише 
тепер зрозуміла, що чоловік організував їй побут так, що він був 
необтяжливий для неї, а їй здавалось, що в усіх так і так має бути…  

Виходить: у неї чоловік – винятковий. 
Вікторія, прийшовши в номер, пішла в душ, зняла з себе напругу, 

розіслала постіль, легко і глибоко вдихнула, потяглася й лягла спати, 
заснувши міцно-міцно. День був якийсь чужий і важкий… 

… 
Після виступу вона вийшла до шанувальників і одразу відчула на собі 

погляд жагучих карих очей. Їх познайомили, йшла мова про запросини 
Вікторії до Польщі. І це мала бути її концертна програма. Вони зустрілися, і 
Марек повів її до ресторану.  

– Ви подобаєтесь мені, ваша постава, ваш помах руки, як крик  
крил, – усе любе мені, пані Вікторіє.– Він говорив і дивився на неї дуже 
приємно. 

– Дякую. Тож як, прошу пана, ви бачите мій візит у ваші краї?.. 
– Так, так… Ми… Поговоримо. 
– То ж слухаю… 
– Вибачте. Чи можу я сподіватися на найменшу вашу увагу до моєї 

персони? – Він жартував, але погляд топивсь у ній і видавав: не зовсім… 
А для неї в нім було настільки все чуже: чужі очі,  губи,  зуби,  ніс і тіло,  

що вона споглядала цього чоловіка й не дивувалася, що все це її  
не хвилювало, а навпаки, – відштовхувало, хоч він був із тих чоловіків, що 
жінкам подобаються… 

Він бачився їй опусом Моцарта, «Дон-Жуан». Але вона – не героїня  
в цій опері… 

– Я одружена. Не витрачайте на мене грошей і часу. Все одно нічого не 
буде. Вам цікавіше буде з іншою. 

– Я одружений теж. Най буде, як ви хочете. Я не посягаю... Дозвольте 
мені захоплюватись вами. 

Він встав, перепросив Вікторію, вийшов повагом із ресторану, пере-
мовившись зі швейцаром, спинив таксі, дав гроші й відпустив. 

Вікторія все бачила у вікно й нічого не могла втямити. Він хотів, щоб 
вони кудись їхали? 

– Пане Мареку, покиньте свої вигадки. Я не можу відповісти вам 
взаємністю. 

– Най буде, як ви хочете. Мені досить отак сидіти біля вас і бачити ваші 
очі, а ще – чути музику. Це така космічна енергія… 

Вікторії було якось не по собі. Ці аж чорні жагучі очі... 



– Ви не поляк. Поляки світлі. 
–  А я циган,  може,  десь у дідівській крові…  –  усміхався й поїдав 

Вікторію очима. Він тягся до неї, наче втягував у себе душу її. 
– А ви справді циган.  
– Це не так. Але най буде, як ви хочете… 
– Не тратьте сили на настирність. 
– Я відчуваю вас… Та буде, як ви хочете… 
– Ну, заладили одне й те ж… 
Вони розсміялися. 
І тут вона побачила, що Марек кивнув комусь, хто стояв у неї за 

плечима. 
І перед нею виріс букет троянд пахучих, рожевих, на величних довгих 

стеблах. Вона механічно взяла квіти, й колючки вкололи їй пальці, до крові 
аж. Вона скрикнула – і перед зором її наче виринув Вікторів зам… Та то, 
певно, здалося… А Марек спивав її очима. 

– Дякую. Але… Я не хочу дару цього. Від нього мені боляче… 
… 
Христина… з Ярославом бродили нічними вулицями й не могли 

наговоритися. Коли вона прийшла, сказала Вікторії: 
– Це чоловік, який мене розуміє… і ми відчуваємо одне одного. 
– А ти могла б його покохати? 
– Це може прийти згодом. Головне є: він увімкнувся енергетично  

в мене, а я в нього… 
– Іноді цього замало! – не втрималась Вікторія. 
– Ти робиш не ті акценти. Словом, життя, як музику, ти віртуозно 

зчитуєш із листка й одразу граєш. А я спершу розбираю, вивчаю, роздумую і 
лише тоді виконую. Словом, я спершу як ви, струнівники, любите казати – 
«чищу інтонацію»… 

– Ну і Христе! Ти перевертаєш все з ніг на голову – й у тебе звучить ця 
фраза! 

– Я іноді… як і ти, – всміхнулася, – не розділяю життя з музикою... 
… 
Коли Вікторія повернулася додому, Віктор зустрів, як завжди,  

але очі диміли гіркотою, і в них був випадковий холод. 
Він розгорнув долоню й побачив сліди від колючок… 
– Я хочу тобі пояснити… 
– Не треба. Я відчуваю, ти не винна. Але заморила себе через мене.  

Я заважаю тобі. Чув, як ти грала у Києві. 
– Як? Ти був і не підійшов? 
– Я старався бути всюди. Ти душиш себе. Це пройде. Ти не страждала в 

любові. І основного не знаєш… 
– Що ти, Вікторе? 
– Я поїду… Тобі треба побути самій певний час. І той час благословить, 

а чи розлучить нас. Я дякую Тобі за все, що в нас було… 
– Вікторе! Не було наруги над вірністю. 



– А я більшого хочу. 
– Чого… більшого? 
– Любові… Ти себе переконуєш, що любиш… Сумніваєшся й мучишся. 

Ти стаєш іншою. Я цього не бажаю. Сам винен. Я поспішив. Боявся тебе 
втратити. Ти не встигла визріти у любові… 

 Він рвучко обійняв її, поцілував, підхопив валізу. 
– Відрядження закордонне. Півроку – рік… 
– Це багато… 
– На перший, другий лист, можливо… відписувати не буду. Це будуть 

емоції. А згодом, коли настане час… Передадуть. Мені треба всього або 
нічого… 

Вона ворушила пальцями, і здавалося, що доля їй принесла незримий 
велетенський букет, якого вона не може охопити, і він колючками коле не 
лише руки, а й тіло, очі, голову, вуха… 

Віктор відчув її: 
– Знаєш, закоханість коле тіло, кохання – серце… 
– Ти жорстокий, Вікторе, вибач… 
–  Ні,  мені просто трохи більше років і я більше знаю,  а ще –  я здатен 

відчувати,  як юнак.  Здатен усе розставити на свої місця.  Бо ж є що 
розставляти! Тобі треба допомогти. Я це зроблю… 

– Чому якось так? 
– Я, як хірург, що робить боляче, щоб потім було добре. Але ні, не я, 

правильніше, час тут хірург. Я, кохана, теж йому підвладний. Боюсь 
заразитися в тебе сумнівом. 

– Як… ти? 
– А про мене ти, бачу, взагалі не думаєш… 
– Боже! Як у тебе все складно! 
– Не в мене, а в житті, люба… 
… 
 Довелося самій готувати, купувати продукти, робити море тих справ, які 

робив мовчки Віктор. 
Вона почувалася самотньою, покинутою, незграбною…  Їй вчува-лося – 

вона переставала звучати… 
… 
 Домовленість була – і Вікторія поїхала до Польщі. Вона мусила грати, а 

душа опиралася. Техніки, праці, вміння іноді замало. Є ще стан душі… Цей 
виступ ∂валтував її… 

Що робити? Як діяти? 
Вона згадала Овдія Микитовича, адже з нею має бути завжди присутній 

незаперечний стан душі виконавця, людини сильної і відданої слухацькій 
аудиторії. А вона їм багато може оповісти.  

Де ж глибинна відповідь, де той звук чи акорд, який співзвуччям  
у ній затримався і рветься, виривається… Рух… Звучать подвійні ноти… 
Стрімкі. В тему! Так… Вона знайшлася. І грає в артистичній… її кличуть на 
сцену. 



Щось нове відчуває,  бачить її душа,  яка збігає до кінчиків пальців,  
торкає смик, струни – і вони промовляють мовами всіма, звуками душі, 
творивом долі… 

Не просто звучала, вона надзвичайно глибоко просякала в кожну 
клітиночку того, хто її чув. Це було щось несподіване – навіть для неї… 

… 
Після виступу зайшов відомий їй прихильник… 
– Я зрозумів – ви мені така… недосяжна, – мовив Марек, і їй стало 

цілком легко, на якусь мить бодай би. 
Бо загалом, чулося, в ній назрів новий етап – і він буде! 
… 
Трапилась їй стаття в газеті: «Наш ДНК чує нас, ми кодуємо його 

заздалегідь, себе і своїх нащадків». Ось і вона закодувала себе сумнівом і 
ледь не перелаштувалася… А він он як зринає чистороссям з її серця… в її 
серце – Віктор… 

І пірнула вона у творчість, у вдосконалення звуку, своєї віртуозності. І 
звучала вона вже по-іншому. І промовляла вона творами Паганіні  
на двох струнах, на одній струні… І янчали, кричали вони потужніше, ніж би 
усі… Та й усі не змогли б так надривно… І знала, що треба, певно, було їй 
все це пережити, щоб так відчувати і грати (це окрім праці титанічної), і 
треба було грати, щоб не одуріти від долі в часі незбагненному. 

… 
 Приїхав Віктор…. Горнулася вона до нього, а їй усе заважав гіпс, 

чужий, нейтральний. Він ненароком спіткнувся. Вона доглядала мужа свого 
й тішилась, що він є. 

– Ти мені… дорогий дуже. Не треба отак, без тебе…  
– Вибач, що не був довго поруч… 
– Що ж, певно, так мало статися… 
Вона грала для нього Баха «Adagio», а в нього сльози по вінця  

на повіках… тремтіли… Справжні чоловічі сльози щастя, вони не скап-
лювали, а розчинялися, стримані, десь у єстві його… 

І разом з тим вона вже могла бачити все й усіх довкруг. А то ніби їх не 
було: лише скрипка ... Ці люди… Вони десь звучали, як вона (!), просто про 
це не знали… І був чоловік, який рятував її від самої себе… щоб вижити 
якось по-іншому, стержнево, в любові довкружній, вистражданій – і до нього, 
Віктора, спраглій любові… І звучала в ній її скрипка  
з оркестром: в «Поемі» Шоcсона… 

Знайшлася… мелодія її серця… У кожного своя, а ця – її… 
… 
Вони ішли парком, повз дерево, яке голе взимку лякало своєю кроною. 

Крона була схожа чомусь на обрубане чорне коріння. 
А тепер – зазеленіла – і короною стала! Пишною, розкішною… 
В долі нашій також, як у дерев… Дивишся, а по чорноті тяжкій – радість 

яка ряснолиста, розложиста… 



Не встигла 
(новела) 
 
Авто проїхало з вереском, гепнувши, підім’явши під колеса псяче тіло, 

перекрутивши його, наїхавши ще й заднім колесом, підстриб-нувши на 
ньому, важко опустилося. 

– Йой!– пролягло в натовпі, – і всі завмерли. 
Ав∂устина бачила поперед себе Ксенію, але не встигла покликати… А 

може, просто не треба було?.. 
Оксана, спохопилась, було, через дорогу, та, глянувши на свої руки, 

чисті, білі, – в ту ж мить передумала.  
Після смерті професора Ав∂устина була в такому стані, що старалася 

будь-як оминати смерть, навіть у розмові. А тут – заціпеніла… 
Людей на зупинці було повно. Давно не їхав тролейбус. І всіх зір – на 

дорогу, бо там, власне, чинилося дійство… 
Справді! Серед шляху присіла вродлива, повновиденька дівчина над 

песеням, що лежало нерухомо. Його очі судомно запливали плівкою. Але 
смерть ще сповна не поглинула його. Дівчина прикладала руки  
до тіла й чекала дива. Хотіла повернути життя, але воно встигло вислизнути 
з-під її рук.  

Машини, автобуси, тролейбуси об’їжджали її, а люди дивилися, мов на 
екран (Ав∂устина думала: невже ми життя сприймаємо вже як екран 
телевізора?!) – і ніхто не зрушився з місця, щоб якось допомогти… 

Дівчина з вишуканими манерами, з витонченими рухами рук, стильна, 
молода, закинувши сумку через плече, взяла песеня за обидві пари лап в 
обидві руки і понесла з дороги до газона покласти. 

– Що було вже йти – і так мертве, видно одразу було… – обізвалась на 
бачене жінка… 

– А що, чекати, аби кишки повитискалися під колесами лютих машин? – 
докинув хтось з натовпу. 

– Не людина, а жаль, – роздумував ще хтось. 
– Життя жорстокіше, ніж колеса машини. Нічого тут патякати, – 

відповіла знову стара бабка, що продавала й лузала весь час зернята. 
– Та чого ви… Нащо філософії? Милосердна ото дитина… 
– Угу, героїню зробіть із хвойди, – не вгавала їдка бабка. – Вже  

і мови пішло, і говору! Ось тролейбус їде – про∂авите. А мені завтра тут 
продавати і… закопувати доведеться. 

Дівчина якраз поверталася, йшла повз бабку, а та не втрималася, щоб не 
вколоти: 

– А ти додому її чому не понесла або на той край дороги, вона ж  
до того ближче була! 

– Чого вчепилися до дівчини? 
– А мені все життя аж смердить трупами, – казала стара, поїдаючи 

спритно зернята… 
… 



Пройшла юнка, здалось, весь натовп, і ніхто не мовив нічого. 
Чула вона ті колючі жорстокі слова чи не чула – ніхто про це старався не 

думати… 
Коли заходили до тролейбуса, Ав∂устина з дівчиною в різних потоках 

людей опинилися й до різних дверей. 
Побачила жінка обличчя дівчини, що не врятувала… життя тварині, а 

вберегла від глуму її смерть, – заплакане, безпорадне. Сльози лилися, та не 
витирала їх руками. Тихо текли, скапували на блузку, як ото свічі прозорі. 

І знову ніхто не мовив нічого. Ніхто – нічого… 
«Я мушу сказати їй щось, заспокоїти; їй боляче за смерть тварини, за те, 

що злі люди її огудили,  за те,  що не знайшла підтримки…»  –  думала 
Ав∂устина, намагаючись пробратися через натовп до дверей, біля яких 
стояла дівчина. Проте контролер ще раз перепитала за квиток Ав∂устину, не 
розуміючи її поривань йти до іншого виходу, а та почала шукати 
посвідчення, не пам’ятаючи, куди поклала, не могла знайти довго – тож, 
затримуючись, ледве встигла вискочити на своїй зупинці.  
А хотіла ж сказати дівчині, що в неї чуйна душа і їй не треба плакати,  
а лише тим, що байдужі були навколо, що захоплюється вона нею  
і нема у тім вчинку безсилля… 

Але не встигла. 
Коли переходила Ав∂устина дорогу позаду тролейбуса, звідкілясь 

вискочив легковий автомобіль і ледь не підтяв її. 
Всі йойкнули і прилипли до скла, та Ав∂устина бачила безмірні  

в крижинах сліз очі, що дивилися не на неї… 
Махнула рукою, хотіла щось дівчині сказати, але та обернулася, даючи 

місце іншому адресатові… І тут з’явилось усміхнене обличчя Оксани. Про 
неї жінка забула. Вона не хотіла говорити ні з ким, не посміхнулась учениці, 
а навпаки, злякалася… 

… 
Ав∂устина, як і дівчина, з якою був у неї незримо-явний зв’язок, про 

який та не знала, думали про своє…  
Жінка побажала їй душею щасливої дороги й доброї долі, 

перехрестила… Чи встигло те прагнення дотикнутися цієї душі, яка така 
самотня була на цілий тролейбус?Напевне. 

… А в дівчині ще жив зріз нинішньої трагедії… Понівеченого тепла до 
малого життя та… великої трагедії маломилосердного людського світу. 

 
 
 

 



Рiano piаnissimo 
(новела) 
 
Похорон був поспішний – і дуже. 
Десь, здавалось, чекало його інше майбутнє і … чоловіче щастя.  

Бо що то було: роки і роки з хворою жінкою, прикутою до ліжка,  
а останні місяці, коли тіло, здавалося, вже розкладалось, а життя не пускало – 
то не день у домі, – дух смерті витав довго, доки не роздобрився й не забрав 
її. Ну і слава Богу! 

А був він чоловік порядний, уважний, вірний. Не зраджував, доглядав, 
годував, виносив… 

Зібралося люду багацько, а гадали, похоронного автобуса та й ще одного 
вистачить… Тому довелось не тужити, а влаштовувати мирські справи: 
знайшов маршрутне таксі-бусик ; той стояв, відстоювався, а тут ціну 
почасову таку загнув водій! Отже, треба було поспішати… звідки тих грошей 
набереш? Швидко відправу відправили, швидко (маршрутка чекає!), 
попрощалися, поцілувавши припечене сонцем розм’якле надуте тіло, і 
залишили гробарям закидати. Наче непотріб якийсь… 

Була дивна й дика: поспішність ота…  
…Сусідка скорботно очима жаліла його… та так, що він мусив навіть те 

бачити; і на похорон дала найбільше – найближча. Як прибирав квартиру 
згодом – знайшов ненароком згублений список… 

Сусідка… – вдова також…  
Негоже таке в цей час йому думати. Але життя триває… 
Треба думати бодай би про щось інше… – не це… 
Так хочеться ласки, доброго слова… Старе, як мале,– кажуть. Ні, то 

люди-на залишається за всякчасів людиною, що попри все – витримала, 
вижила… 

…Але коли у вічко побачив ще іншого сусіду, що вночі крадькома до неї 
навідався і довгенько пробув, бо дружина в село поїхала… Отоді Михайло 
поник увесь. Знітився… Аж тоді збагнув гріх свій у думці  
та й забанував, що поспішно майбутнє вичислив, не встигнувши відпустити 
минуле належно… 

 
І прийшла вві сні померла дружина його та й сказала, щоб спокійний був 

бодай деякий час по ній, бо важко в дорозі, отакій їй розхристаній… І 
двоспальне ліжко було вельми завелике, марне, непотрібне, явно. 

І схопило серце, і… ледь відпустило. Інфаркт був обширний. Йому 
здавалось, він захопив не тільки його, а й усю його постіль… 

Та втримався … 
А сусідка через місяць впускала іншого, молодого, і знов одруженого. А 

його очима жаліла… А може, так мало бути? Нічого він з того не знав, 
певно… 

 



А коли заходив уже згодом у бусик, розраховувався, руки починали 
тремтіти, а серце калатати… Згадував похорон, згадував поспіх свій… 

У хаті не було того передсмертного смороду, залишалися там світлі, 
приємні спомини, що належали їй і йому. 

Він знав: вона любила його. А як терпенно померла!.. Тихо… Щоб 
зайвий раз не схвилювати, щоб зайвий раз не покликати, бо хіба в тім поміг 
би вже хтось?.. У смерть не вірила, бо жива була до кінця… в серці, в 
розумі… 

Михайло ліг на тапчан. Зі стіни усміхалася Дарія. То був справді дар 
його… Як добре, що все-таки був! А діти… У них свої клопоти. Донька, що з 
ним, – гарна, та хіба відчує його хтось так, як робила ото вона? 

Він молився за упокій її душі, він молився, щоб мати силу ходити  
до неї на цвинтар, – і вони знову були потрібні одне одному. На все життя, й 
у цьому, й у всьому всякому світі... 

Накрутив будильник. Вдень така спека! Тож ще в поранкову прохолоду 
поїде до неї, адже рік уже… 

Але серце не витримало того раптового звуку будильника, воно 
сполошилося, затрималось і… вмерло… В рік по Дарці… 

Похорон був поспішний… Хоч не брали бусика. А Михайло лежав 
усміхнений, щасливий, наче дитя, що спить, а з ним ангелики розмовляють… 

Ав∂устина йшла, приклавши руку до серця, стиснувши губи, вона знала 
своїх сусідів упродовж двадцятьох років, – вони жили повер- 
хом вище… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пропоную вам… 
(новела) 
 
Ав∂устина бачила… Вона чекала. Жінка, якій «під шістдесят»… на лавці 

зупинки… на лаві свого нинішнього присуду. І то чоловіка. Бо треба було її 
бачити! Вона не була, як інші. Сиділа, виструнчившись, уважно розглядаючи 
перехожих: а ось і вгадає його, того телефонного співрозмовника… 

На ній був білий, сіточкою з легким мереживом у плетінні, капелюшок, 
світла сукня, біленькі босоніжки, не нові, не модні, а просто бережно ношені 
та доглянуті. Сумка в тон плаття, під руками, з білим перламутровим 
манікюром; усе говорило, що це справжня жінка,  
а не літня людина, що ледь доживає свого віку на отій мізерній пенсії… 
Ніхто не знав, як далося нині їй отак виглядати. Про це не кажуть,  
це споглядають, та й ще вишукують, як не прикро, що та все-таки, може, не 
так… 

Сукня легка, крепдешинова, зі смаком задрапірована, невимушено 
облягала жіночі форми, її поли розвівав вітерець, бавлячись легкою тка-
ниною, що була стара, міцна й надто вже натуральна, як на час наш. 

Жінка дивилася на годинник, наче випадково так зір падав на нього, але 
«випадково» їй… це не вдавалося… Всі навколо бачили – і, здогадуючись, 
посміхалися… 

Відчувалось, їм усім хотілося, щоб молодість, почуття, зустрічі 
залишились і з ними надовго-надовго, були б такі ж прекрасні,  
як ця жінка… 

А вона його собі уявляє вже: невисокий, худорлявий, з приємним 
голосом… із багатою душею – все… А хіба цього мало? 

І більше з телефонних розмов нічого не знає. А ще – він їй до душі,  
з ним любо балакати про світ, про проблеми всілякі. Все-таки як-не-як 
споріднена віком душа, яка сьогодні стане ще ближчою. Її не турбує нічого: 
ні його матеріальний стан (дві пенсії – то не одна), от хіба на ліки, бо всі ж у 
цьому віці хворіють… Але моральну, духовну підтримку вона йому гарантує, 
а це теж немало важить. Не сумно буде. Вже не молоді, а він і то на сім років 
старший… Що таким парам треба? Лише б слово добре, ніжність, ласка, але 
повага взаємна – насамперед… 

Вона старалася! Як вона старалася, щоб він залюбувався нею  
з першого погляду, а не лише з приємного голосу… 

Вона чекала, а та п’ята година вже добігає, біжить! Ще п’ять хвилин. 
Вона прийшла перша, щоб не він її розглядав, якось ніяково, краще нехай 
вона прийде, заспокоїться, вбудеться, налаштується. 

А ось йде дідусь. Може, він? Але з авоською, на побачення… Та хай 
уже, можливо, з дому нема кому з дітей до крамниці піти, тож прихопив. Хай 
і так. Але минає зупинку і чимчикує далі. Навіть не поглянув. А ось і ще 
один. Цей наче святковий весь. Оце ж бо він, певно, й на неї отак  

й позирає… Він? Вона ледь не встала з місця… 



А он там шкутильгає з куштуриком непримітний такий, простенький 
дуже дідок. Це він! Але вона ледь не признала іншого. А той підморгнув, 
прицмокнув і пішов далі. 

Опустила очі, зачервонілася. Навіть зморшки від того сховалися  
в сором… за що? Що отак помилилася? 

А він, той справжній, іде. Проте вона його не бачить, похнюпила голову, 
не зважає на того, який до неї прийшов. Дивиться і нічого поперед себе не 
бачить… Нічого. 

Та знову випростала плечі, знову готова до нового нашестя, нової 
зустрічі, адже ж на неї прийшла. 

А він… Він замислився глибоко, сів неподалік і вирішив усе по-своєму, 
по-чоловічому… Така розкішна жінка не для нього, такого вбогого.  
Вона так гарно вдягається, потребує на манікюр і косметику. Він  
не спроможний, він не до пари їй; скромніший у всьому, а головне –  
в статках… Та й доньки його – і то простіші… Вона не вписується,  
бо надто гарна… і він як чоловік неспроможний її таку мати… 

 
…Сидів довго, мовчки. Вона прочекала ще десять хвилин, підвелася, 

велично й усе-таки трохи зів’яло, з похнюпленою головою, вимучено, 
випотрошена несповненням сподівань… Жінка проходила повз нього, й 
пахощі парфум полонили його. Він відчув на мить, що коли краса приходить 
до нього – гріх гребувати нею… 

Проте… Її очі зустріли когось несподівано. Йшов молодий чоловік їй 
назустріч, дуже здивований, схожий на неї. 

– Мамо! – мовив він… (а цей старий чоловік був зовсім поруч). – Можу 
сказати новину. Я підшукав обмін. 

– Який? 
– Ми з тобою житимемо разом. Ти вже у віці. Нам не заважатимеш. 
– Я цілком обходжу себе сама… Тож розміняй так, щоб з двокімнатної 

мені залишити одно-… 
– І так можна. Це навіть краще… – обмовився, зам’явся… 
– А взагалі, ці речі попередньо обговорюють… 
– Та що тут казати, тут усе й так ясно. В тебе вже такий вік… 
– Що ти заладив «вік», «вік»… Цілком нормальний, без старечого 

маразму… 
– А що це ти сьогодні вибралася, як до шлюбу… 
– Та до театру зібралася… Там іде вистава… Забула назву… 
– Ха-ха! До театру? Театральний сезон закрито, мамуню… То як? 
Син так зухвало прискіпувався до матері, що вона аж відступила  

й поникла вся… 
Старший чоловік не втримався, встав, підійшов в обхід, аби вони  

не побачили, що він там сидів, і тихо-тихо, зазираючи в очі жінці,  
мовив: 

– Пані Віро, добридень, то ми йдемо сьогодні до парку? Я чекав  
на зупинці з другого боку… 



– Звичайно, звичайно. 
Його постава, впевнена мова робила його пристойним і гідним такої 

жінки, яка за останні хвилини забула, яка вона сьогодні й була дуже втішена 
ним, саме таким, простим і щирим рятувальником від покинутої старості та 
підкресленого віку. 

Син Віри Мартинівни розгубився, він навіть злякався (!), та знав,  
що треба діяти негайно. 

– Гаразд! Буде тобі однокімнатна, мамо! – а, схилившись до неї,  
на вухо прошепотів: – Не роби дурниць. Навіщо він тобі? Щоб ховати – 
розтрати лише. 

– А це ми вже побачимо. Як Бог дасть. Щодо тебе і внуків я місію свою 
виконала, щодо батька твого, доки жив – теж… 

– Хіба ми тобі не допомагаємо і не любимо? – вони відійшли, 
залишивши старого чоловіка, перепросивши його, на кілька кроків… 

– Чому? Все нормально, я цього не заперечую… Але ти не враховуєш 
одного… 

– Що ти жінка… – знехотя посміхнувся син… 
– Не знаю, як ти це розумієш… Нехай так: я людина, що живе…  

і в якому віці вона не була б,  має право бути щасливою в спілкуванні  
та в елементарній підтримці … 

– Та ми ж стараємось, аби у тебе все було… 
– І разом з тим, ти виключаєш найголовніше, окрім самого себе…  

Є розуміння стереотипного мислення певного покоління… Мені потрібно 
чогось ще, чого ти мені дати не зможеш… 

– Ну, як знаєш… – кивнув головою, змирившись. – Мені здавалося… 
щоб краще… обачніше… 

Син відійшов від матері, підійшов до літнього чоловіка, подав руку. 
– Що ж, мабуть, треба нам познайомитись. Олесь. 
– Петро Микитович. Дуже приємно. 
– В мами серце і тиск… Тож старайтеся без емоцій… 
– Не можу того обіцяти… 
– Як? – ледь не підскочив Олесь. 
– Ви забуваєте, що є позитивні… А ці – не шкодять. 
Вони розсміялися, і Петро Микитович яко старший провадив далі: 
– Гадаю, ще будемо мати нагоду про все погомоніти. А нам час… 
Він ледь не в поклоні схилився до Віри Мартинівни, поцілував руку і 

багатозначно, не відпускаючи її, мовив: 
– Пропоную вам свою руку, – багатозначно всміхнувсь, а наразі вмить 

улаштував усе так, щоб вона зручно взялась за нього, і вони, чемно схиливши 
голови, розпрощалися з Олесем. 

Жінка тремтіла від хвлилювання, але була розмірена хода (Петро 
Микитович налягав на ногу і куштурем допомагав собі). Та друга рука, що 
без куштурика, стала опорою для Віри Мартинівни. А її рука ще якийсь час 
здригалася, а відтак заспокоїлась, лягла на його руку – вільно, цілком легко, і 
їм було радісно дуже й певно, що вони десь поодинці не схитнуться й не 



спіткнуться в дорозі, якою вони вже йшли, усміхнені, збентежені, а може, 
навіть щасливі… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Маю, що хочу… 
(новела) 
 
Вона вибрала крутого, найкрутішого в мікрорайоні. 
Сама підійшла на дискотеці до Дениса і сказала, будучи певна в собі: 
– Сьогодні танцюєш зі мною, тож будь незрівнянний, прихильний… 
Денис підняв одну брову, подивований безпосередністю дівчини,  

яку бачив уперше… 
– Давай тоді, заманюй мене. Рухи, руки, ніжки… (А в тебе вони гарні)… 

Рухи… – ти дуже ритмічна. Пластична яка! 
Ксенія танцювала від душі. Вона викладалася до останку. На них 

задивлялися всі. Її тіло було в його руках, воно пручалось і знову линуло до 
нього, хлопця її мрії, який вигравав своїми м’язами й був завжди на висоті, а 
тут нею нині трішки здивований.  

Її ритм йому був цікавий до неможливого. 
На них ззирались усі. Їй заздрили. Вона його обранка. Й Оксана цим 

дуже пишалася. 
Довго цього чекала, довго за ним спостерігала, а тут він так близько! 
Ще не закінчився танець, як Денис покликав Оксану. І вона пішла  

не вагаючись, куди завгодно, лише б за ним. 
Він повів дівчину швидко коридором чорного ходу й вивів до диск-

жокеєвої кімнати, що схожа була на комору, притис до столу – і віртуозно 
взяв її, а вона віддалася, бо тільки про це й мріяла. 

– Клас! – мовив він.– Люблю таких, цнотливих, молодюсіньких.  
Ти повнолітня? 

– Так. 
– Ну і лади, – він застібався, посміхався, випнувши груди, і будучи явно 

вдоволений… 
…Вони повернулися. Але Оксана не могла танцювати в попередніх 

ритмах. Їй би якось відпочити трохи… 
Але тут Денис побачив іншу, що блимала очищами на нього, –  

і пішов у танець. 
Серце закалатало, ревністю замело розум і обличчя. Вона підійшла  

й почала відстоювати своє право в рухах… А воно було свіже, близьке 
Денисові, й він танцював знов із Ксенією. До кінця… А потім проводив її 
додому. Йшли через парк – і розлога лавочка підтримала ще і ще раз їхні 
бажання. 

… 
Оксана залишалася наче перерізана, розбита в кров і до крові, але 

щаслива десь вище. Вона була з таким хлопцем! Ні, з таємною дівочою 
мрією. 

… 
Наступні дні вона почувалася не дуже добре. Набрякла, десь узявся біль і 

дискомфорт. 
Декілька днів не виходила з дому, зателефонувала Денисові. 



– Привіт, Денисе. 
– Привіт! 
– Це Оксана… 
– Яка Оксана? 
– Як яка? Денисе, ти забув: дискотека… 
– Оксани не знаю. Не було і не передбачається… 
Він поклав трубку, і гудки закололи десь на рівні свідомості сам мозок… 
Як? Таке забути? Не пам’ятає Оксани. 
Але ж нас ніхто не знайомив. Він не знає мого навіть імені!?. Аж тепер 

зрозуміла. 
То були пристрасть і бажання заволодіти тим, чого хотіла, і вони тут 

були надто однакові… 
Через два тижні на дискотеці Денис танцював із високою світловолосою 

красунею, а на Оксану й не дивився. Він її не бачив, бо не хотів, хоч у поле 
зору його вона не могла не потрапити. 

…Дівчина сама підійшла до нього, але він стиснув губи і поглядом 
наказав відійти. 

– Нам треба поговорити… 
Повернувся… і на вухо шепнув: 
– Твій час вийшов. Не мозоль мені очей. 
– Денисе! 
Він танцював і поглинав усім єством цю світловолосу красуню, яка, 

звісно, була теж у його полоні… 
За якусь мить вони вийшли в ті самі двері… 
Оксана пішла з дискотеки, зрозумівши, що перемоги бувають коротко-

часні, а поразки болючі. 
До неї підійшов Василь Горенко й запропонував провести додому. 

Хлопець із паралельного класу. Він завжди червонів, зустрічаючись  
із чорнявкою Ксенією, сам світленький-світленький, натуральний блондин, 
навіть вії… Малим він був явно схожий на курча; пухнастий, здавалося, а 
мама його називала «пташенятко моє»... 

– Куди після музучилища? – спитав. 
– До конси. 
– Що таке «конса»? 
– Консерваторія. А ти після коледжу? 
– В інститут нафти і газу, на механічний. 
Вони бродили нічним містом… Потім… Оксані майнула геніальна 

думка… 
– Прийди завтра до мене о восьмій вечора. Буде маленьке свято. 
– День народження? 
– Ні. Але це не має ніякого значення… Гаразд? 
… 
Наступного дня батьки Ксенії поїхали в село до бабусі допомагати на 

городі, а Оксана залишилася вдома готуватися до вступу. 
Вона прибрала в хаті, дослідила бар і довго затрималась у ванній. 



Відчувала, що груди до болю набубнявіли, а місячні вже сьомий день як 
затрималися… 

… 
Увечері рівно о двадцятій нуль-нуль подзвонив Василь. Він стояв на 

порозі в костюмі випускному, з квітами і пакунками в руках. 
– Я вітаю тебе, Оксаночко, з нинішнім святом. Бажаю тобі вступити й 

бути щасливою, – останні слова він випалив швидко й невміло обійняв, 
поцілувавши Оксану в щічку. 

– А де всі? 
– Хто? Дурненький. Це наше свято. Не уявляєш, як я радію з того, що ми 

зустрілися… 
Оксана була м’яка, як котик, говорила натхненно й тихо, з помірним 

макіяжем, який увиразнював її вроду, і така ніжна, мила, люба, що Василь 
наморщив чоло й не міг одірвати очей. 

–  Я не знав,  я не думав,  що для тебе це має значення.  Я гадав –  ти  
з крутішими дружиш. 

– Могла, але він хотів мною погратися. Я й відштовхнула. А життя – 
штука серйозна… 

Василь милувався Оксаною, а вона вийняла з бару шампанське і попро-
сила відкоркувати. Воно завирувало, запінилося, облило Василів костюм, але 
він того не помічав, бо вони пили за закінчення музучи-лища і коледжу, за 
зустріч, за почуття, які, виявилось, були в кожного  
з них, а тепер уже ніяк не могли в їхніх серцях уміститися. 

Василь у компаніях бував, але з ними не водився: все часу бракувало: 
уроки (срібний медаліст), плавання, читальні зали бібліотек… 

… 
Сиділи близько, наодинці, за пляшкою шампанського… Він –  

із дівчиною, і було це так чи не вперше... для нього; тому хлопця вабило і 
збуджувало все, що дихало нею. 

Пили за кохання, яке їх чекає, і вона говорила про хлопця-мрію: 
надійного чоловіка, який любив би її й дітей, який допомагав би в усьому, а 
він – про дружину, яка, жартував, мала бути схожою на Оксану. 

Вона попросила, щоб він заплющив очі і поцілувала його так, наче 
наблизила в себе всього, вивернула думку навиворіт, а відтак вп’ялась  
у неї; і він, і вона наче гралися з похмілля в дорослих, будучи ними і… 

Вона скрикнула, але сказала, що то солодкий біль; і десь узялась 
краплина крові… А на пальці ранки й видно не було… І тоді він мовив: 

– Тепер я повинен з тобою одружитися… 
– Тебе добре виховали… 
– Я батьків з тобою познайомлю. Дозволь зателефонувати. 
Він набрав номер і сказав, опустивши голос на нижні регістри. 
– Мамо! Я затримаюся. Не чекай, – через паузу: – Вибач. Прийду вранці, 

я вже дорослий… 



Вони вступили обидвоє: Василь на механічний, а вона –  до кон-
серваторії. І одружилися одразу після Соломії. В них народилася дівчинка 
Оленка. 

… Довго мати Василева тримала онучку на руках, в неї тремтіли руки; 
сильна інтуїція бунтувала… і … не почувалася вона бабусею. 

Лише тоді, коли звела погляд на Оксану, яка втекла від дотику очей, 
зрозуміла, що серце материнське все-таки чує неправду… 

А Василь кохав до безтями Ксенію і був ображений на матір, коли та 
відмовилась доглядати Оленку, посилаючись на слабке здоров’я… 

Коли мати Ксенії почала з нею якось розмову, чи варто було заводити 
дитину, та рішуче відповіла: 

– Я не хотіла жити в цих злиднях з таким чоловіком-непотребом,  
з яким живеш ти. 

– Він твій батько! 
– Ну то й що? Що він мені пристарав? Що мені дала ти? Я сама мала 

торувати собі шлях. Знайти порядну сім’ю, батька своїй дитині, чоловіка з 
істинним авторитетом в товаристві… 

– То це ти женила на собі Василя, щоб мати безпечну родину?  
Я боюсь тебе, доню! 

– Бійся своєї безпорадності! 
Мати розрахувалася, пішла на пенсію за стажем, бавила Оленку.  

Бо що вона ще може? А це – ніби обов’язок… Традиція… 
Але щоразу, коли приходив Василь, вона хилилась до нього, ніби винна 

була, що десь упустила, що не така вже добра Оксана в неї,  
й не лише до нього, а й до всього світу… 

… 
Через якийсь час Оксану все дратувало: і Оленка, і Василь, навіть його 

кохання, його мати і власне навчання. Проте вона знала, що мусить стри-
муватися перед Василем, а головне – це знати, чого тобі треба… 

Після іспиту зі спеціальності вона розсварилася з Вікторією, яка дістала 
найвищий бал, і тільки тому, що та сказала Оксані: вона не чистить інтонації 
– і це несерйозно. 

Дорогою зі Львова вона випадково зустріла свою приятельку Миро-
славу, яка відкрила власну справу і планувала мати місце ще й у їхньому 
обласному центрі, а знаючи Оксану, довірила б розгорнути бізнес  
тут. Тому, на всяк випадок, залишила телефон, чекатиме впродовж  
трьох днів. 

Приїхавши додому, абияк переговоривши з Василем, сама вирішила… 
– Оксано! Я хотів довчитися стаціонарно. Мені важливі знання. Маючи 

свої проекти, я сподіваюсь на аспірантуру. А це виглядатиме, що мене 
вчитиме дружина, працюючи. Не допущу цього! 

– Я заочно вступаю на економічний. З математикою завжди ладила, а 
ваш родич працює в Чернівцях, гадаю, що нам допоможе. 

– Ми б не хотіли звертатися до цього родича. В нас дуже вже специфічні 
з ним стосунки… Це треба мамі принижуватися... 



– Треба, Василю… 
Оксана все одна вирішувала, була певна в собі і в їхніх порозуміннях  

з Василем, у здатності все могти й усе вміти. 
Вона розпочала бізнес, і дуже успішно. Вміла з усіма все владнати  

на відповідному рівні. 
…Мати Василева, сховавши біль і прикрість, бачачи любов сина  

до цієї жінки, відчуваючи, що він з нею щасливий, – домовилася  
з родичем – і Ксенія, покинувши консерваторію і втративши один рік, стала 
навчатися на економічному. 

Тепер її пальці шалено любили кнопки калькулятора, а не струни; вона 
цілковито переорієнтувала свої внутрішні цінності й така конкретика, 
розкоші, вимальовували контури уявного самоп’єдесталу жінки, яка чітко 
знає, чого вона хоче. А хотіла вона багато. 

Навіть Мирослава, приїхавши подивитися і перевірити її роботу, якось 
закинула: 

– Похвально, похвально! Але знай міру й неодмінно залишайся 
людиною, що відчуває інших. Не забувай про свою «десятину». Мені Бог дає 
– тож і я маю віддати тим, які не мають, бо «хто любить брата свого 
меншого, – любить мене», – в Писанні сказано. Мені казали, що ти не така. А 
я хочу, щоб моя справа процвітала з Божого благословіння. 

 – Гаразд. Я розумію все. Ти кажи мені, говори, іноді мені це потрібно. 
Мирослава зм’якла і залишилася задоволена відповіддю: їй, звісно, треба 

лише дещо підказати. 
А Оксана, помітивши зміну на Миросинім обличі, зрозуміла, що все в 

неї в ціль, вона справді добрий від природи психолог і дипломат…   
А зробить вона все одно по-своєму і невдовзі вирветься з-під Миросиного 
крила, відірветься; ще трохи – і в неї буде своя справа  
з власними «точками». 

Мирослава їй дала зелену дорогу, підписавши і ці документи… Вони 
кавували, пили за бізнес, за кохання, за дружбу і взаємовиручку. Оксана 
провела Миросю на вокзал (та їхала від неї до Києва) – і, коли повернулася 
до свого ще досить скромного, але офісу,– зайшов Василь. 

– Ну як, люба моя, пройшла перевірка успішно, бачу, що скажеш? 
– Добре, Василечку. Дуже добре, – і, подивившись на нього своїми 

жагучими очима, взявши його руку й, думаючи про своє, мовила: 
– Дуже добре… Я маю, що хочу… 
Василь сіпався в думці:  чи міг би він так відповісти?  Що за думки?   

А чому б… ні? Біля такої жінки… Напевне… міг… 
 



Блага невістка 
(новела) 
 
Мати Василева занедужала. Серце забунтувало. Потрапила до лічниці. 
Відвідували її щодня син з онукою, невістка. Турбувалися… 
А ото прийшла Ксенія сама. А Валентина Прокопівна жартома, 

несподівано якось навіть для самої себе, попросила: 
– Народи мені, доню, онука… 
Оксана замислилася, – та на мить: 
– Добре, мамо! Буде онук… чи онука… 
– Ну й блага у вас невістка, – докинув хтось у палаті, – саме благо. 
… Був день народження у Василя, коли вони зачали друге дитя. 

Урочисто було й красиво! 
– Ти особлива жінка… Кохаєш… Шануєш мою матір, дякую… Я боявся: 

змінилася. Сумнівався… а ти спокійно так… 
– Я згідна на сина. Для тебе.  
Василь був щасливий. А Оксана віддавала йому належне… 
…Валентина Прокопівна наче ожила. Раділа. За невісткою доглядала: 

завжди смачненького наготує, принесе і з Оленкою частіше залишалася… 
Оксана працювала. Вона розрахувала все чітко: цю дитину бавитиме 

Василева мати, а вона далі розкручуватиме свій бізнес, бо він уже крутиться і 
зупинити його не можна… 

… 
Сьогодні день якийсь особливий – самі відвідини. 
Приходила Ав∂устина. Ця жінка (чудна!) з благоговінням ставиться до 

вагітних жінок, хоч сама ніколи не була в такому стані… Вона з пенсії 
вділила Оксані на два квитки до філармонії. Приїдуть Святослава й Лесь 
Семчуки. Виняткова скрипкова гра. А ще вона була в них перша вчителька… 

Ксенія подякувала, але знала, що піти не зможе. Якраз привезуть товар – 
у неї справи. А класику, як захоче, послухає колись із диска, ще встигне. 
Вона вічна, класика, а бізнес минущий, його втримати треба, як розхожого 
чоловіка… 

Пробувала заплатити гроші – не захотіла Ав∂устина, дивачка, не має, а 
тут тратить на пустопорожнє… 

Заходили Соломія з Ганною – їдуть на день народження до Вікторії. Та 
ні, їй поки що ніколи. Хай без неї. Кожен день, кожна година –  
це гроші, це прибуток. А вона вміє їх лічити… Передала подарунок. 

…Затрималась на роботі, в ямці засмоктало… Поставила чай, відкрила 
печиво. Треба голод не перетримувати – не сама ж! 

Хтось постукав у двері. 
Відчинила. Жебрачка. Дитину одну на руках тримає, а друга в животі… 

Після повені на Закарпатті. На печиво так і очима стріляє… А це їй, Оксані, і 
самій треба… Хоч повно його в ящиках, та вони ціленькі, запечатані, жаль на 
жебрачку. Та й чи варто отак усе й усім роздавати? 

Подала три – по одному кожному… 



– На хліб би… 
Дала гривню… 
Сіла, їсть, п’є… А жінка стоїть. Теж чаю хоче. 
– Чи не забагато тобі треба? 
Ні – то ні. Пішла. А позір отой так і залишила, погляд, що канув у неї, 

Ксенію – і в животі захололо…Напасть яка! Не можна вагітним жаліти! 
Вибігла за жінкою, та її вже не було. Кудись подалася… 
... 
Ще забігти в податкову – і зі справами все на сьогодні… 
Зайшла – остовпіла. Перед нею сидів Денис. Він і тут був дужчий. Узяв 

папери, переглянув, сказав, що є деякі проблеми. 
– З ним краще говорити треба, – підказали бувалі.– І все буде гаразд. 
Не впізнав… Та куди йому! 
«Не буду!» – вирішила. 
Оксана винайняла компетентного аудитора, щоб перевірив усе  

і з нею проговорив. Захищатиметься по-іншому. 
Життя – боротьба… а вона тепер вміла перемагати. Змусила з собою 

рахуватися, навіть Дениса. Гірке минуле пекло її, але вона не мала часу 
думати про це: робота, нелегка вагітність давалася взнаки й нагадувала про 
те, що є теперішнє…  

Та іноді їй самій не вірилося, що Оленка – не Василева донька.  
Як він її любив, а вона його! Хтось казав, що доня навіть схожа на нього, але 
Оксана бачила Дениса в її поставі, в чіткому синьому погляді глибоких очей, 
у рухах… Але про це не знав ніхто. І ніколи-ніколи не знатиме, навіть сам 
Денис…  

Оксані бувало важко, але напрочуд швидко вона відновлювала свої сили 
й далі доводила всьому світові, що вона може, здавалось би, неможливе – і 
все в неї буде, хоч багато вже є… 

Для нової самостійної справи потрібні були гроші, й вона готувалася 
відіслати Василя до Америки. Так їй легше: менше людей попід руками та й 
додатковий капітал вкрай потрібен. Якщо все вдасться, як заду-мала, – 
незабаром процвітатиме; не один чи одна їй заздритиме. 

До аспірантури Василь рвався, але куди йому? Досить тих злидарів 
розвелося серед ученої безпорадної інтелі∂енції. Ще й він. Здоровий, 
розумний її чоловік, тож раду собі дасть, – дадуть… Вона знає, вміє, відчуває 
нову хвилю… 

… 
Пологи були важкі. І народила Оксана хлопчика, наче на замов-лення – 

онука. Скільки радощів було! Та недовго. Дитя виявилося дуже хворе – 
приречене. Генетичне, родове захворювання… По батьковому родоводу, 
Василевому, через покоління… А тут ще й Оленка… нерідною виявилась… 

Усі були смутні, а Василь аж зачумлений. 
«Невже бути таке та малося?» Він знайшов генетика. Все підтвердилося. 
– Та ж чому ти мовчала,Оксано? 
– Я? Я… 



– А до чого тут кров і ніч та… 
– Я, напевно, любила, мій ле∂іню, може, так це було… Ти маєш право 

мені не вірити… – вона вперше в житті не знала, що казати… 
Василь ледь не одурів. Покинути б усе… Та Оленка до нього тягнеться, а 

син Андрійко… чи довго йому залишилося?..  
Скільки на нього всього стягнулося… 
Не знати, чи буває така напруга, яка була в цій родині, що без крику 

безмовно кричала… 
А тим часом відкрили візу… І Василь збирався їхати. То було йому,  

як порятунок. 
– Дітям, мамо, і Вам допоможу. Поки живий Андрій – не розлучаюся, 

але вже не в цій я сім’ї. Не зможу, певно, бути з Оксаною… 
… 
А Оксані не було куди дітися. Вона залишалася з Валентиною 

Прокопівною, яка мовчки їй допомагала з дітьми… А Оленка часто так 
підходила до бабусі й казала мамі: 

– Я люблю буню, а вона сумна і плаче… Мамо! Що робити? 
Втирала сльози і гладила по голівці… бабусеньку. 
– Ну, звідки ти така взялася? – іноді Валентина Прокопівна промовить. 
– З маминого животика. А ви наче й не знаєте, – хитала голівкою малеча.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Онука на старість… 
(новела) 
 
Василь змінився рішуче. З люблячого, податливого чоловіка зробився 

клубком нервів: боялася потягти за ниточку – бо розв’яжеться… 
Спільне життя ставало нестерпне. 
Вихований у порядній інтелі∂ентній сім’ї, Василь обурився під-

ступністю, якою був «обдарований», і хотілося йому єдиного: потоптати, 
змінити, перевернути все з ніг на голову… Заперечити або підкорити 
дійсність. 

А ще – він знав, що любити – це відповідально, окрім захопливо,  
і не міг заперечити Оленки… Вони її з Оксаною виносили, виростили, але 
вона була дитям обману, і Василь уникав зустрічей з дівчинкою. 

– Тату, я скучила за твоїми руками, – граючись, мовила. – Поноси мене 
на коркошах. 

Він присів, поправив волоссячко, зазирнув у вічі, притулив до себе: 
– Іншим разом. Добре? Тепер не можу. 
Він знав, що дитина ні в чому не винна, що все він мав би сприймати, 

абстрагуючись від нинішньої правди, але не виходило. Отак якось:  
усе та не виходило. Щось не пускало на рівні підсвідомості, нагадувало, що 
це вона… дитя обману… 

До сина він линув душею, але той був кволий, хворий і байдужий  
до оточуючого світу іноді. Певно, тому, що близький був йому інший… 

Оце – рідний каліка… 
Він метався, рвав себе на шматини і не знав, куди та подітись. 
Стелив собі в іншій кімнаті. 
Оксана мовчала. Вона ставала жінкою, якій заболіло, яка аж тепер 

збагнула, що вчинила, і тепер несла велику за те покуту. Вона  
не зраджувала Василя, але це не мало ніякогісінького значення, – було 
перше, яке, здавалося, сховала так далеко… а воно взяло й видивилось 
Андрійковим приреченням. Життя не розрахуєш. Ще недавно їй здавалося, 
що все піде як не є краще,  що ніщо не зможе зашкодити їй  
в особистому житті, в кар’єрі. І ніхто не посмів… але якось само вийшло. А 
може, не само? Може, на те воля Божа? Є ще Вона… Окрім мізерної її. 
Нікого не хотіла слухати, почути, відчути, тим паче тих, хто був, як їй 
здавалося, не такий завбачливий, мудрий, як вона. Ті інші, безпорадні й 
чуйні, самі собі винні. Невдахи, а вона – борець. Нелегко це все давалося, ой 
як нелегко. Титанічна праця! І вона здвигнула сесю гору.  
В неї все вийшло, все пішло. А зараз… 

Що робити з Андрійком? Як вчинить Василь? Як колись пояснити 
Оленці? Скільки ваговитих знаків питань. У горлі десь відповіді… 
застрягають. На них у неї нема поки що голосу…  

Їй дали почитати цю книжечку… Хто? Либонь, Валентина Прокопівна. 
Це все вона… Їй треба було онука… Щось гірке й непотрібне ятрило душу. 
Вона розгорнула сторінку… Притча про сім глечиків золота і нещасливу 



людину, бо щаслива вона була б, коли б сьомий змогла заповнити, а той 
ковтав золото і залишався напівпорожній… Мара подарувала це ненаситне 
золото… і нещастя. 

– Які дурниці. 
Вона відкинула книжку… 
Їй тепер заважало усе. Оксана не реалізовувала, а розтрачувала себе, свої 

гроші… Неможливо було не купувати цих найдорожчих ліків для Андрійка, 
бо це було б все одно, що вкоротити йому віку… І ті гроші йшли, як вода, 
тихо випливаючи з рук. 

Хлопчик хворів на муковісцидоз – генетичне захворювання. Воно 
здебільшого передається по материній лінії й дуже рідко через покоління по 
батьковій.  

На лікування Андрійка щомісяця йшло не менше ста п’ятдесяти доларів; 
гроші були, але найгіршим стало інше – лікування залишалося безперс-
пективним, а дитина приреченою: самостійно організм не засвоював і не 
виробляв ферментів для розщеплення продуктів харчування. 

Дитина потребувала ідеального догляду, медикаментозного і фізпро-
цедурного. Розумово хлопчик розвивався напрочуд успішно, але то все могло 
тішити, всі знали, недовго… 

Азарту в роботі не було. Працювати – натхнення з’являлося вряди-годи. 
Мала своїх помічниць, та вони не були її рівня…  

Невдовзі справи комерційні набрали інших обертів. Аудитор пояснила, 
що вона на межі банкрутства. 

«Ще не все втрачено! Я так не здамся!» – думала Оксана. Вона вирішила 
видряпатися. Залишалися гроші: чи на Андрія, чи на бізнес? Вона довго 
вагалася, а відтак поділила. Навіть заради дитини їй він потрібен, бізнес. 
Навіть так… Вона знайшла виправдання… і на завтра збиралася їхати в 
Чернівці по товар. Цього разу – сама. 

Валентина Прокопівна займалася дітьми. Вона була тією мудрою  
й терпенною жінкою, яка все бачила, не втручалася (бо тоді б це було не 
виправдано) і мовчки несла хрест родини, який прийняла свого часу заради 
сина, і який надалі нестиме, відіславши його далеко, заради нього ж самого. 
Вона була особливою матір’ю і бабусею – і була…  
як тисячі інших… 

Василь вирушав уранці в далеку дорогу, а Оксана – до Чернівців.  
Їх чекало прощання. А краще б… його не було. Краще… Та хто знає,  
що краще було б… 

Він довго дивився на сплячого Андрійка, а Оленка, обнявши тата  
за шию, щось жебоніла, ніяк не спроможна змиритися з думкою,  
що тато їде далеко й надовго, бо треба лікувати Андрійка, щоб він  
не помер… 

Оленка була цікавим малим дівчам, з чутливою інтуїцією… Їй здавалося, 
чомусь останнім часом тато не так любить її… 

І мале дівча, сіпаючи Василя за сорочку, відірвавши його від  
братчика, мовило:  



– Тату! Я хочу і буду вмирати! 
– Ти що, доню? Звідки такі думки й навіщо? 
– Я ладна вмирати, щоб ти мене знову любив, як колись… 
Василь зостановився і втратив дар мови. Вона, Оленка, стояла  

й дивилася на нього такими Оксаниними виразними очима, таким рішучим 
поглядом віддавала себе на муки заради любові, що Василеві пішли мурахи 
поза плечима. 

– Оленко! Я тебе люблю, доню, як колись. Ти вибач, я засмутився 
Андрійком… 

 Він висадив її на плечі й проніс, гарцюючи конем по кімнатах.  
З побаченого став сміятися, прокинувшись і тішачись рідній радості, 
Андрійко, не розуміючи, в чому тут річ, але усміхом даючи всім знову бути 
веселими. І Василь щасливів у дітях, а цієї хвилини – найдужче. 

Валентина Прокопівна стояла на дверях, у неї капали сльози, але вона 
всміхалася… 

… 
Ніхто не бачив Оксани й коли вона зайшла. Жінка дивилася, широко 

розплющивши очі, на оте все дійство. Здивовано, з ледь помітною усмішкою, 
що застигла на блідому обличчі. 

Вона була стомлена, а ще їй в одній хвилі здалося, що вона тут цілком 
непотрібна… 

Який жах! 
… 
Василь спозаранку зайшов до неї попрощатися і поцілувати Оленку. 
Оксана чекала його в м’якому кріслі. Постіль була, як учора, застелена, 

на ній розклала ще ввечері доня ляльки… Жінка, явно, не спала. Повіки були 
червоні й підпухлі. Плакала… 

А тут підвелася – й пішла, як навмання, назустріч… Вони хутко, нервово 
обнялися. 

– Вибач мені… – вона вперше йому це сказала після вияснення,  
а то була, мов камінь… – Якщо я здатна кохати, то лишень тебе. 

– Я вибачив, але чомусь пам’ятаю… В чужих світах забудеться, може… 
– Забудь… 
Він хутко ще раз обійняв її… 
– Я, напевне… повернуся… 
– Дякую. Я вірю тобі й чекатиму. Ми чекатимемо… Я навчусь молитися 

за нас… З Богом… 
Так розуміти й відчувати одне одного їм не доводилося ніколи… 
Василь миттю позирнув на годинник і відірвався від дружини. Саме так, 

відірвався, бо попередньої миті – він був з нею… 
Поцілував дітей, вклонився матері й вийшов. 
Оксана сиділа розбита вся, але щаслива. Він ще не розлюбив!  

Це додавало їй сили. Вона постарається… вона все зробить, що зможе… і 
чого не зможе… 

… 



Дорога була слизька, й машину ледь та заносило. 
Оксана за кермом сиділа понуро, втомлено. Їй, явно, бракувало сну. Та 

перемагала радість; за всі останні місяці такої не було. Він уже  
в дорозі, чоловік її життя. А вона… Яка благодать – це прощання і про-
щення… Яка благодать! 

Їй хотілося вперше молитися й дякувати Богу за ці небеса її долі. 
Зупинила машину при дорозі. 

Вона перехрестилася й проказала «Отче наш…», а далі молитов  
не знала. Просила Бога щасливої дороги Василеві й одужання Андрійкові. 
Чомусь відчувала вона: мала це проказати, молитву, не відкладаючи на потім. 

Нехай з Богом розрішується доля … 
Але ще щось висіло над нею, ще щось тягло до землі, і її душа забоялася. 

Забоялась якоїсь втрати, що була поруч. Може, Андрійкові гірше? Може! І 
вона мчала трасою на швидкості, яка виривалася  
з її рук… Певно, з Андрійком щось! Сказали лікарі, що недовгий вік,  
що даремні потуги в його лікуванні. Хай краще згорить за коротший час. 
Менше муки буде йому відпущено… 

Як негуманно! А дитя – лялечка. Вродливе яке! А коли всміхається, геть 
чисто не віриш у недалеку його смерть… Пішов у Василеву родину сповна… 
Їй так хотілось, аби сталося якесь диво й Андрійко залишився. Ще генетики 
казали, що з Василем у неї, певно, не буде здорових дітей… Чому з ним і не 
буде? Все закодовано десь на небесах, і нічого вона неспроможна тут та й 
зробити?  

Дуже душно… Це температура? Вона хвора? Сумбур думок. Виходить, 
не гроші –  пік щастя,  а любов і повага в сім’ї.  А ще –  здорові діти.  Гроші 
потрібні, але без п’єдесталу. 

Згадала притчу про Креза… Варто було прислухатися, а не на собі 
пізнавати… 

Голосувала жінка з дитиною! Останнім часом її переслідувало вбоге, 
страдницьке материнство… Чому? Чомусь мало так бути?.. 

Зупинила машину. Жінка просила підвезти. Спитала ціну. 
– Мені по дорозі. Грошей не візьму. 
Якийсь злам відбувався цієї хвилини... 
– Свекруха занедужала, – схвильовано мовила супутниця. – Ліки 

вирішать: жити чи вмерти. Чоловіка нема. Лише недавно поїхав на заробітки. 
А їду з порожніми руками, хоч не цілком… – кивнула на дитину… 

– Скільки? 
– Сто п’ятдесят доларів. Треба зичити… Не знаю, в кого в такий час…  

Вона до мене добра була, як мати. 
– В мене також… добра. Нате! 
Що робила вона? Так велося нині... Колись би прорахувала й утри-

малась, а тепер… 
Жінка отетеріла. 
– Як я вам повернути маю? 
– Ніяк. Що таке «простибіг»? 



– Це коли своєю пожертвою просять у Бога відкуп частини якогось гріха 
за когось чи за себе… 

– То мені, певно, й треба… 
–  Нехай діється воля Божа з вами:  і так,  щоб було краще всім.  Який 

милосердний Господь! – підвела очі до неба жінка. – Дякую. 
– Мої бабця казали: «Богові дякуй…» 
Ці слова вирвалися десь на рівні підсвідомості й захопили Оксану якось 

зненацька… І небіжку бабусю згадала… Несподіваний був цей день. 
Їй стало легше… цілком легко. Дорога лилася назустріч, як коване 

дзеркало, а їй було на душі вільно… Вона ніколи не відала такої благодаті… 
Згадалася жінка-жебрачка в офісі… І стало знову важко, і знов боротьба 

за право чинити так… Оксана була вже інша, але вона ще була й та, хоч уже 
щось змінилось… Але «роздати все»,– як у Біблії сказано, це чи не глупота? 
– думалося. Вона ще в собі не була, вона ще суперечила собі. Хоч здавалось, 
уже була здатна на християнський вчинок… І знала, що все й вона у волі 
Божій, та щось нуртувало протестом… Звісно, то було лишень якесь 
пізнання, якесь зализування ран, але не якась стабільність у переконаннях, 
певність у своїй місії  
на землі отсій… 

Як важко залишатись сам-на-сам із собою… А вона завжди сама. 
Завжди. Це її могутній – твердий Сам-світ і їй (чи можливо?) від нього 
відступитися. Може, оце – то є тільки оте «дещо», що зробить певну 
реконструкцію в ньому, але не звалить його, цього її стрімкого світу, бо ж це 
значило, що звалило б її… 

Її дорога… і дорога насправді… Вона знову бачила ту льодяну постелю. 
Чому їй подумалось, що постелю?..  

…Думки згорнулися навиворіт, щось ними завертіло швидко, й усе стало 
єдиною площиною льодовні. Було гаряче. Осколки льоду прошпилювали її 
тіло, вони були, яко скло, а може, й скло то було?  

…А потім вона була над своїм тілом. Їй нічого не боліло. Всі мету-
шились, а їй байдуже… Їй зналося, ще треба побачити, чи заснули діти… Це 
те, що вона ще мала зробити?.. 

Оксана загинула, лікарі казали: легко… І ніхто не знав, яка то була  
її дорога… 

… 
Коли ховали невістку, Василь ще не доїхав… Все звалилося на її, 

Валентини Прокопівни, плечі, Андрійком й Оленкою заопікувалися родичі, 
дівчата квартету. Але… Жінка невиразно сказала про ліки! Андрійкові… Їх 
треба за схемою давати вчасно! І невдовзі вона мала другий похорон… 

...Вікторія просила, щоб Оленку забрати хоча б на якийсь час від 
Валентини Прокопівни, бо їй важко. Хай би поїхала відпочити, здоров’я 
поправити. Знайшлася путівка… 

– Я не покину бабусі, – мовила Оленка, – бо вона без мене помре, як 
мама й Андрійко. Я буду її доглядати, знаю, які ліки давати. Ніхто так не 
знає… 



Справді. Ніхто не міг, бо не знав, як ця дитина рятувала й доглядала 
бабусю, свою, не чужу; як таємниця її залишалася у минулому, що було 
далеке чи вмерло з Оксаною й Андрієм… 

… 
Залишались Валентина Прокопівна й Оленка. Онука… на старість… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вікна без світла… 
(новела) 
 
Стефа навідала Ав∂устину. Щось вона занедужала. 
– Мені снилося, – казала Ав∂уста, – рятувала я глухонімих. Натикалась 

на зрячих сліпих, що розстрілювали крихти людського спокою брутальним 
e∂o. І я молилася за катів, бо «не знають, що чинять»… 

Були мертві, розстріляні цієї миті. 
Сон якихось асоціацій!… І до чого мені снилися глухонімі? 
– Спиться – то сниться, – відповідала Стефа. – Не бери до голови, піди 

до ванної, ввімкни кран і подумай, що сон цей спливає з тією водою… 
… 
Ішла Ав∂устина в соціальну службу захисту просити помочі, бо 

нездужає, а їсти щось треба і на ліки також… Служба містилась у білому 
будинку, у верховній установі їхнього міста й видавалася Державою білого 
світла для неї у днині нинішній. 

… 
Проте вона відпускала її холодно й велично, ні з чим… Треба ще їй 

почекати. Втягнувши голову в плечі, важко розвернувшись, жінка пішла до 
дверей… 

Спустошена, виснажена, без надії на лікування… 
… 
В їхньому будинку відтинали світло за несплату. Їй повідомила сусідка 

навпроти. 
Ав∂устина знала, що до неї прийдуть також. 
Відчинила двері – а то її учень, Степанко Ялівецький. 
– Ти до мене? – не одразу збагнувши. 
– До вас, виходить… 
– Так оце ти перелякав усіх мешканців нашого будинку? 
– Робота така, наче кара. 
– Що ж, робота – так робота. Тобі треба працювати. Хоч краще було б, 

якби на чай прийшов… 
– Ав∂устино Петрівно,– думав цієї миті своє хлопець,– я хотів 

вибачитися перед вами за те, що надувся й відвернувся тоді на академ-
концерті… Неправий був… 

– Забуто. Я злого, неприємного не пам’ятаю, а то розривною кулею стала 
б… 

– Ав∂устино Петрівно, у вас борг невеликий. 
– Не заплачу, бо не маю чим, а мої друзі такі, як і я, «безгрішні»,  

а в багатших напозичалася… на лікарні… 
Підійшов ще один хлопчина, напарник Степанів. Відчинив дверцята 

електролічильників.  
– Це моя вчителька, – Степан йому. 
– А це моя робота. Хочу мати зарплату. Дитина тримісячна, клопотів 

багато, – а відтак опустив обценьки… 



– Мої проблеми не мусять бути вашими, – сказала Ав∂устина і кивнула 
молодикові головою. 

Він відтяв… 
Степан стояв, похнюпивши голову… 
Сусідка навпроти визирнула: 
– Та ж плитка не газова, а електрична. Що вже робити жінці? Які ви… А 

самі ж не знаєте, як і будь-хто з нас, що чекатиме вас надалі… 
– До побачення, – мовила Ав∂устина й зачинила двері, а сльози цяпо-

тіли, оті безпорадні сльози безвини, адже, пенсіонерка, хвора вона, 
неспроможна бути пунктуальною, а не неплатниця злісна, яку карати треба… 

Відтяли… Що робити далі? Не блокадний Ленінград, а заблокували… 
Тиша… Ніщо не зашкварчить. Ніхто не задзвонить у двері… Ще б 

вороги знайшлися на додачу, ще б розстріляли – та й годі… 
Смеркало. А в хату, звісно, мороку зайшло більше. І десь здалеку вікна 

Ав∂устининої квартири виглядали блиском стогону й ховали в собі чорноту, 
а не світло. 

Вона лягла, не повечерявши. Ще, забувшись, підійшла до плити, 
повернула ручку і відпустила назад. Не буде теплого чаю для неї сьогодні… 
Лежала. Не спала. 

Але що це? Дзвінок? І світло залило кімнату. То марево? 
Ні! То Степан опівночі прийшов і з’єднав потрібні дроти, він дав 

Ав∂устині світло для її дому. А за вікном падав гість прохолоди – дощ. 
Вона підбігла до дверей, відчинила, але тупіт був уже десь двома 

поверхами нижче… 
Скільки радощів було! Скільки радощів! Вона готувала чай і пила, чай 

без цукру, але зі світлом… Чай зі світлом – як урочисто… А то ж, наче  
й не зналося, є й таке щастя… 

… 
Наступного дня, коли Ав∂устина поверталася з хлібної крамниці, сусідка 

чекала її на сходовій клітці. 
– Приходив ще один, товстий і неприємний, сказав: за те, що самі ви 

підключилися – штраф, який доплюсують до боргу… 
– О, Боже! – зойкнула жінка і тихо, понуро відчинила квартиру. 
…Знову вечір настав дуже швидко. Був недогарок свічки, десь її третина, 

але вона не запалювала, а відклала на чорний день… Хоч він уже настав, 
чорнішого бути не могло… 

До сусідів іти не могла, а ніхто сам не запропонував зварити щось на 
їхній плиті – все гроші… певно… 

Вона їла хліб і запивала водою. 
Третьої ночі їй стало зле – і, запаливши свічку, пішла в кухню  

по ліки… 
…Болюча нога не спрацювала, так бувало не раз, жінка миттю опусти-

лася на підлогу, не стямившись навіть, що трапилося… Свічка випала  
з рук і світилася на доріжці, обіймаючи її кволим полум’ям… 



Ав∂устина не могла поворухнутися – якийсь психологічний параліч 
пройняв її. 

– Тільки не це! 
То, певно, серце скувало тіло, але руки ще прагли боротьби і вона, 

схопивши зі стільця плетений теплий светр, закрила те по краях взяте 
полум’я… 

Ще довго так лежала на підлозі, дослухаючись, чи вогонь не заліз  
до светра, чи не ставало його на неї більше. 

…Отак лежала на долівці долі своєї, в темряві часу, кинута чи покинута 
(але ким?) у світі великому не завжди (ой!) мудрому, посеред безсилля, 
неспроможна підвестися, щоб упасти в холодне ліжко… 

 
Вона врятувала сама себе. За інерцією. Спрацював інстинкт самозбе-

реження… І тільки… 
… 
Через два дні хтось заплатив борг – і наперед за три місяці… 
Світло світилося, але щось згасло в очах жінки. За ці дні вона звикла до 

мороку… І світло разило їй очі, розум, думки… Грошей жодних уже не було. 
Продуктових запасів також… Вона згадала Тараса Болеславовича…  

Ав∂устина випустила Драпка й лягла. Серце билося аритмічно, мороку 
перед очима й при світлі було багацько, ноги натрудоватіли… 

Драпко лежав на килимку під дверима ледь не весь день. 
Сусіди, побачивши, що щось не так, увійшли до незамкненої квартири, в 

якій лежало тіло, не мертве, бо дихало ще, але не рухалося. Лікар-сусід 
сказав:  

– Жива! 
… 
Коли черговий раз до лікарні прийшли дівчатка квартету, защебетали: 
– Ну, і як чуєтеся, Ав∂устино Петрівно? 
– Як чуєтеся? 
– А чуюся я, дівоньки-голубоньки мої (даруйте за таке порівняння), – 

рабом-вільновідпущеником. Були такі, якщо знаєте, за часів Римської імперії. 
Вони, здібні, могли здобувати освіту, бути вчителями, лікарями, інженерами і 
найголовніше – неприв’язаними до свого пана, а вільно відпущеними. А я 
хто? Відпущена пенсіонерка, – вільно, й аж так, що й годі думати, куди йти… 

– І разом з тим, – ніжно й натхненно мовила Соломія, – в світі музики й 
наших сердець є ім’я, що означає «священна». Це Ав∂устина… 

– Ми запрошуємо вас до нас погостювати, поки не набридне, – 
захоплено мовила, жестикулюючи, мов диригент, Вікторія. 

– Ну, а якщо набридне? 
– Зміните обстановку й будете у нас, – веселенько, грайливо так – 

Соломія. 
– Або в мене, – добродушно – Анничка. 
– Мої любі дівчатка… – вона всміхалася, і сльози втрималися, щоб  

не скотитися… 



– Дякую… Не знаю… Он як воно навіть буває… 
– Не тільки так. Ось лист вам від сина… 
Ав∂устина притулила конверт до грудей і все дивилася – не могла на-

дивитися на своїх дівчаток… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



…під покровом… 
(новела) 
 
Цією вулицею не їздили машини. Тут лише ходили поважним, – 

розміреним кроком. Щодесять метрів стояли пообіч лавочки та  
рясно – різні кафе й міні-маркети. Це була стометрівка, яку називали  
часто-густо «сотка». Коротенька центральна затишна вулиця міста. Вулиця 
відпочинку, спілкування й роздумів. Збудована у ІІ половині  
ХІХ – початку ХХ століття у стилі сецесії. Це шматок шляху, що виходив до 
Вічевого майдану й Куба гласності, це Станіславський Хрещатик, лише 
мініатюрний, спокійний… Вулиця була зі старими будинками, що тулилися 
один до одного. Будинками різної, але якої розкішної архітектури! І можна 
було дивитися на них, задивлятись і розмірко-вувати про все на світі… Бо 
вони промовляли, ті споруди, наче розуміли, відчували людські душі, 
містивши потаємно їх віками… 

Сьогодні був день зустрічі дівчат з квартету і їхньої вчительки.  
Збиралися, як відчували потребу. Не було тільки Оксани. Розмову про неї 
оминали. Говорили кожна про своє. Різні історії, що схвилювали останнім 
часом, а також про себе та про інших. Розпитували Ав∂устину про життя, про 
те, що думається, згадується, пам’ятається… 

– Іноді старі спомини, дівоньки, скрипучі, як зіпсоване кіно…  
Не хочеш їх такими бачити; то засвічені шматини. Знати не хочеш…  
І в певний час дуже боляче говорити... Та іноді нічого людині не зали-
шається, як ще перебувати закоханою в спомини, бо нема, щоб один  
в одного, і ніхто не має права порушити тої ідилії воскреслих перебувань… 
Що вже є… 

Дівчата слухали, але не зовсім, в усій глибині розуміли те, про що казала 
Ав∂устина, жодна з них не була просто сама. То й самотність була їм далека-
далека. Але вони з поваги кивали головами й пильно усе запам’ятовували, бо 
як і Ав∂устина, вони любили слухати старших, їхню кровну житейську 
філософію, яка десь-колись та й знайдеться для розуміння, якщо не для 
пережиття. 

– В Калуші випадок був такий, що приголомшив усіх. 
Семирічного хлопчика привезли швидкою до лікарні. Гострий 

апендицит. Дитина до ранку не дожила б, а лікар сказав матері, що операція 
вартує п’ятдесят доларів, без грошей не зробить… Та й із медикаментами, 
звісно, які проблеми... 

Мати бідує, ледь на хліб перепадає, а тут… Залишила сина в лікарні, 
вийшла, помолилася Богу й пішла, не бачачи нічого перед собою. 

Схаменулась, коли скрегіт іномарки вивів її зі стану несвідомого  
(що ледь не вчинила?). Зупинилися, вийшли хлопці круті. 

– Що, жити набридло? Чого під колеса лізеш? Ще про когось подумай. 
Проте побачивши, що вона в розпачі, а не в безумстві, спинилися  

в докорах: 
– Перестань, жінко, щось трапилося? 



Чолов’яга взяв під руки, струснув, наче міх якийсь: 
– Ну, прийшла до тями? 
– Може, скажете: як прийти?.. 
І вона оповіла свою історію з доктором. 
Вийшов один з-поміж них, вийняв гаманець, дістав гроші, жінці подав. 
– Що ж, нехай зробить операцію, наволоч. 
– Та я… як вам віддам? І де знайду… вас? 
– Не про те думаєш, мамо. Ми вміємо заробляти гроші, витрачати  

і розкладати за призначенням. Ми вміємо нагороджувати й карати. Якщо ти 
зустрілася нам…– то так треба… За нас не переживай. Рятуй сина. 

Вона підбігла, було, до одного з них, але приклала гроші до грудей 
бережно: 

– Дякую. Богові дякую й вам, що взяв вас своєю орудою в справі життя 
дитини моєї. 

– Скільки йому? 
– Сім ото виповнилось… 
– Як моєму, – хтось із них… 
Вона ще раз подякувала і, схопившись із місця, полинула до приймальні. 
Син був непритомний, вкритий холодним потом. 
– Як він? 
– Як бачите! 
– Нате… 
– Ну, що ж, певен, жити буде. Негайно в операційну! 
Операцію зробили успішно. Вранці, коли Івасик розплющив очі, побачив 

щасливу матір. 
– Ну ось, усе обійшлося, синку. Ти живий. Я працюватиму на двох 

роботах, складу і віддам. 
…А те, що потім побачила жінка в дверях, було несподіване  

і незрозуміле… 
Медсестра зайшла до палати бліда, з широко розплющеними очима  

й жахом на обличчі. 
– Там… Там… – вона підняла руку, щоб показати, але очі закотилися  

й вона важко впала непритомна, гримнувшись головою до ніжки ліжка. 
Збіглися хворі ходячі, почали шукати когось із медперсоналу. Відчинили 

двері ординаторської – і завмерли. 
До люстри, точніше, до гака, на якім вона кріпилася, було підвішено…  

ні, повішано лікаря. В зубах стирчали п’ятдесят доларів… 
… 
– Це вже, певно із серії жахів. Жорстоко як! – мовила Ганна. 
– Жорстоке перше і друге, – зітхнула Соломія. 
– Смерть взагалі жорстока, – замість першої – сталася інша,– схилила 

голову Вікторія. 
– Міг хлопчик загинути…– напівголосу, наче сама до себе прошепотіла 

Ав∂устина. 
– Кажуть, тепер у Калуші лікарі не беруть… 



– Хоч на час, поки не забудуть історії цієї… 
… 
Чогось розмова припинилась, і дівчата замовили каву, а Ав∂ус- 

тині – чай… 
– Моя мати каже, що є доля. Що кому написано, хто і що заслужив… – 

переводила розмову на інше Ганна. 
– Все, що дається для нас, – то наше… – продовжувала Соломія. 
– Згадалась мені історія – будинку № 10,– вела далі Вікторія, коли 

обвалилася стіна третього поверху, під уламками якої загинула молода жінка. 
Про це писали газети. Гуділо місто. Це ж треба так проходити, власне в ту 
мить, не чути, не відчувати… загинути так страшно… Мешканців будинків 
10 і 10а на вулиці, тепер Незалежності, терміново виселили і наш ляльковий 
театр теж. 

– Прикро… А ще тепер у нашому місті нема лялькового театру... 
– Це ж наші діти не мають Царства ляльок. Розвалене… –  

з розчаруванням зітхнула Соломія. 
– Я бачила, в яких умовах працюють артисти, – продовжувала Вікторія. 

– Я була в Люби на виставі «Кривенька качечка», – здавали.  
В аварійному приміщенні. А виступати просяться в чужі зали. Тут би знімати 
розруху війни… 

А вони так виспівали казочку! Люба відшукала такий місцевий колорит 
у піснях, що аж душа начувалася, відкривалася до розуміння долі чиєїсь… Ви 
пам’ятаєте, Ав∂устино Петрівно, Любу? Талановита, правда? Яке чуття звуку 
і долі! 

– Так. Пам’ятаю. І все думаю… що діти повинні мати свій Ляльковий 
палац, свій дитячий світ казки, правди… А він став руїною… Недобре це. 
Втратимо покоління у місті нашому. 

…  
Ав∂устина принесла цього разу фотографії названого сина, онука 

Ав∂усточка… Але ніхто з дівчат не спитав… Розмова текла цілком іншим 
руслом… Певно, треба то було, аби отак… 

Вони сиділи і кожна думала про своє… аж поки не почала Ганна… 
… 
–  Це була чи містика яка.  Чи закляття…  Оце фатум такий,  що як 

складати – то й не візьмешся вигадати. 
Цей випадок сколихнув усю округу… Жили собі люди, досить добре 

жили, мали хату, машину, сина. Жінка народила близняток. Треба чоловікові 
було їхати забирати дружину. Зібрав сина, а той необачно забіг позаду 
машини забавку якусь дістати – і сталося невиправне – батько переїхав свою 
дитину. 

Подивився – не повірив! Поклав хлопчика до стодоли, мовчазний, сам не 
свій… Що чинилося в його нутрі, ніхто не знав. 

...Ледь не образилась жінка, що так нерадо зустрічає чоловік попов-
нення. Але промовчала, а діти то одне, то друге про себе нагадували… 



Приїхали. Дружина діток на ліжко поклала. Широке, дубове. А подушок 
– гора: одна на одній; сама на кухню – попити, щоб молоко  
не пропало, приготувати дещо, добре, що сплять… 

Та де ж чоловік запропастився? І малий братиків не зустрічає. Вийшла, 
гукає всіх, – ані звуку. Тільки пес біля стодоли, як дзи∂а, крутиться, як ото 
навіжений без причини; то завиває, то з ланца рветься. Неспокійний якийсь. 
Усе на стодолу воланням вказує.  

Зайшла жінка – і зомліла. Син на землі переїханий, чоловік повішений. 
Отямилася. А плита, а діти! 
Зайшла, а вони під подушками… 
Яка сила ті подушки зрушила, що вони, роками не падаючи, всі попа-

дали і задушили діток… Ніхто не відав. 
Вхопилася жінка за коси і збожеволіла. Страшним місцем ця хата стала. 

Ніхто її не купував, ніхто з рідних не продавав. Оминали. А вітер у комині як 
завиє, аж мороз по тілу йде… 

– Це як прокляття чи нечисть якась… 
– Не доведи, Господи!.. 
Дівчата перехрестилися. 
– До церкви треба… Молитися. Постити… – роздумувала Ав∂устина… 
... 
Вони вчотирьох пішли до катедрального собору, замовили Службу Божу 

за здоров’я, за рідних і близьких, поставили свічки, помолилися. Прийдуть на 
відправу, одну й другу. 

І стало їм після церкви легше на душі, цільніше, зібраніше. Наче якась 
незрима страхівка їхнього майбутнього вчинилася і вчиниться ще  
на тих літургіях. 

Душа хотіла якогось одкровення, і воно було, адже «Господи…  
в таємних речах виявляєш премудрість мені…» – це Псалом. 

Були просто – жорстока правда, гола, і пізнання вищої гармонії  
й дисонансу в світі; і все воно не випадково зринуло по смерті Оксани, а 
лише, щоб попередити їхні завтрашні дні, що, дай Боже, збудуться, «під 
покровом Всевишнього…». 

  
 

 



Жебрак-рятівник 
(новела) 
 
– Я бачила його в підземному переході метро на вітку «Майдан 

Незалежності»; він мене не помітив. Грав. А звучав як! Я ніколи не чула, щоб 
так звучала скрипка. Він у темі зійшов на одну струну й видавав, як Паганіні 
– самозречено й віддано… так, що аж жили рвалися… 

Але в Паганіні не було цього твору, то був – його… Йому кидали 
гроші… Збоку була таблиця: «Допоможіть моїй хворій дитині». У хвору 
дитину не вірили! Багато таких . Вірили його музиці. 

Вибач, Анничко, але то був твій чоловік… – закінчила Вікторія. 
– Так… він… Я не знаю, чи можна любити дитину дужче… Як він 

любить Настусю! Він водив її всюди, сказали, що слуховий нерв не є нероз-
винений, як ми знали спочатку, а недорозвинений (чи сталося диво?), а це 
різні речі, отже, потрібні слухові апарати, на кожне вухо. Вони  
по три тисячі гривень кожен… 

– Є надія! – Ганна щасливо всміхнулася. – Є надія, що коли вона  
буде чути, зможе говорити. Як виявилось, вона не розмовляє тому,  
що не чує… 

– То він, виходить, працює на слухові апарати… 
– Так… Це була його відпустка… Він поїхав до Києва, жив у 

товариша… Його два рази рекетнули, потім друзі допомогли… Словом, усе 
важко. Навіть жебракувати… 

Ви знаєте, я люблю його… Ми з донею любимо. І він любить нас… 
Доньку – шалено. Мріє, щоб вона чула те, що робить він… 

А мене… Він став інший… Я не знаю, чи це любов, про яку ми звикли 
говорити, але це нині міцна сім’я… 

Я писала за кордон, не знаю чому. Просто рятувалася. Я щось прагла 
зробити, змінити у своєму житті, в нашому з Настею. Відгукнувся чоловік, 
що мав подібну в житті історію з сином. Йому багато років. Він зміг би мені 
й Настусі допомогти, але треба, щоб ми, я… була поруч. Кликав заміж. Не 
пустив Іван… 

Ви знаєте, я Йвана відразу сприйняла, як музику, – велично, а він, 
здалось, був інший… Та то мені тільки здавалося… – Він величний… 

Дівчата, здивовані, мовчали… 
– Усе те було минуще… І це треба було мені перетерпіти… Тільки 

так…Він уважно ставиться до мене, він чоловік, на якого я можу покластися, 
за плече якого можу сховатися. Це немало важить. 

Ви мислите: нещаслива? Неправда. У мене сім’я. Я думаю, з Настею 
буде все гаразд… Певна. Всі його старання не можуть бути даремні… 

Дівчата сиділи і слухали. Слухала Ав∂устина Петрівна й усміхалася… 
– Це добре,  якщо так… Я рада за тебе,  Анничко.  Ти щаслива,  бо хочеш 

бути така… 
– А ще – мені в цьому допомагає Іван. 
– Усе пливе, змінюється… Добре, якщо на добре… 



– Настуся багато чого вміє: вона шиє, плете, варить, прибирає, вона має 
смак, а ще малює – і картини в неї виходять якісь надзвичайні… Характер 
музики сприймає вона через роботи ¢ойї, Чюрльоніса. 

І коли дири∂ує Іван, вона вгадує де Allegro, де Capriccioso, де Andante… 
У неї є своя робота. «Ми. Allegro…». Вона вийняла з сумки оформлену 

роботу. То була графіка, динамічна, вибухова, як на творчість, річ…  
У ній, явно, була присутня музика… Дивно, що створила людина, яка  
не чула… Це від бажання Іванового вона відчувала ритми душ… Відчу-
вала… навіть без слухових апаратів. Я б сама не змогла зробити для неї й 
десятої частки, – тільки разом… 

Вона раділа, тішилася, вона щасливіла. 
Чоловік каже: в її картинах застигла музика… В малій виставковій залі 

художнього салону готується цього року її виставка… 
– Ви зробили все, що змогли… 
– Ми просто ще робимо, що можемо… 
Вони говорили… Та Анничка знала, що цієї миті її чоловік стоїть  

у підземному переході метро і невпинно грає… 
Це не концерт на дві години… То доля його чоловіча в нинішній день, у 

минулі чи наступні. Це подвиг музиканта, бо не лише для заробітку. Це його 
падіння і велич! Ні! Хай хто як хоче каже, але то не падіння… 

Там специфічна акустика. Такої нема в жодному театрі чи філармонії. 
Така може бути тільки тут… 

Без подіуму, без музичного керівника. Сам собі дири∂ент, виконавець, 
композитор і велет-душа… 

Він багато знає… Пережив. Передумав. Перебрав звуків. Залишились 
оці… композиції – і яка гармонія… 

Значить, все гаразд у нього. Все, як ото має бути! І як це? Сховавшись не 
в оркестрову яму, а під землю, проте серед дороги чи доріг... У гармонію 
дійства звуків вривається дисонанс, який має своє виправдання – то його 
голос, крик, душа, яка лине до простору… змінюється консонансом… Він 
вивищується. Він рятує! Ні! Вона, музика, то його і її порятунок: чотири 
струни в одному серці, ні – в двох, трьох. 

 
 
 
 
 
 

 



Тепер відпросися на щастя… 
(новела) 
 
Він зустрівся зненацька. Зустрівся – і наче був. А може, отак збувалося 

очікуване: Соломія, Богдан. Вони говорили очима, навіть коли не бачили 
одне одного. Були зрозумілі кожен порух, погляд, усміх. 

Розмовляли довго й мовчали довго. Вони відчували, що проживають  
ці миті – і недаремно. То був зрослий зі шкірою сегмент – кохання,  
що до долі дотулювалося. 

Вона їхала в Київ до Вікторії, а він – до Жмеринки, близько так… 
Виходити мав, але не зауважив зупинки своєї… проїхав. 
Перезирнулися й усміхнулись. Він знизав плечима: так вийшло –  

і вона вірила, що вийшло так, бо вагою свого жіночого єства прагла його 
бодай ще на трошки залишити собі… 

Він купував морозиво й яблука на зупинках, говорив весело й стисло, він 
мав аристократично вишукані рухи рук і руки теж… Їй здавалося спершу, що 
він уроджений піаніст, але то був чоловік з династії інженерів і до музики не 
дотикався, хіба в умінні її слухати. Він захоплено говорив про мистецтво й 
наївно щось мовив про свої відчуття до сили звуку, даруючи волошковий 
цвіт очей тій, що сиділа навпроти.  
А загалом то був розкішний чоловік… 

«У нього море жінок, – думалось Соломії… – В такого красеня…» 
Їй здавалося з Петром, що достатньо, коли тебе люблять… 
А цей їй нічого не казав. Він торкнувся її руки, як пересів на зупинці 

якійсь, аби взяли з-під сидіння супутники речі свої – і струм обпік її, 
здавалось, непровідне для таких дотиків тіло… Цього не відав ніхто, лише 
вони, проте струм замкнувся в коло й засвітив їх обох… Як тепло, хороше, 
благоговійно… 

– А дружина чекає у Жмеринці, – мовила навмання Соломія. 
– А дружини немає… 
– У вас… і нема? – випалила зі здивуванням, й аж згодом відчула,  

що дала маху. 
– А чим же я кращий за бас-гітариста? В неї своє життя, гастролі, свій 

світ. Ми зустрічаємося, навідуємо сина, він у її батьків, живемо дружно… 
– Живемо дружно… – повторила Соломія. 
Ці слова зазвучали до неї – для неї – про неї… 
– Живемо дружно… – роздумуючи далі про своє, мовила жінка, і він 

уловив її ритм думок. 
– То ж непогано… 
– Звісно… 
– Буває гірше… 
– Буває… 
– Буває краще. 
– Буває. 
– Скажіть, навіщо? 



– …Виходить… 
– Розкажіть про себе… 
– Не зараз. 
– Тоді не треба. 
– Вдячна… 
– В Києві родина? 
– Подруга… 
– Хороша подруга? 
– Не те слово… 
Вони розмовляли про все й ні про що, говорили й мовчали, а напруга 

була така велетенська і бентежна, що кожне боялося дотику, щоб  
не заіскрило серце… 

– Ви знаєте Київ? 
– Ні, лише потрібний маршрут, екскурсійні місця. 
– Вокзал на ремонті до Дня незалежності. Вокзал тісний зараз… 
– Але ж ми якось помістимося? 
– Гадаю, так… Дозвольте супроводити… 
– Чи варто? Що ж далі? 
– А що Бог дасть – те й буде… 
– Тоді, нехай… 
Вона не бачила ремонтних незручностей, багацько дрібниць… 
– Ви одружена? 
– Ні… Але я… 
– «Але» мене не цікавить… 
– Це вагоме «але»… – мовила Соломія.  
Вона хотіла сказати, але не змогла, щось заціпило їй рота, щось 

спазмувало в голові, у грудях, щось билося, борсалося в її крові, певно, серце, 
що відчувало щось нове, незвичне, і по-новому. 

– Тоді мені поталанило… 
– Не знаю… 
– Я щасливий бути з вами… 
Вони повернулись на привокзальну площу, залишили речі в камері 

зберігання й вирішили побродити розлогими шляхами столиці, проїхатись у 
метро й загубитися у розмаїтті вулиць, чудових і байдужих до такої кількості 
людей, їхніх доль, зустрічей і постійних прощань. 

До цієї теми не поверталися… 
Якийсь вайлуватий чоловік, рвучись, поспішаючи поперед людського 

потоку, ненароком штовхнув Соломію, й миттю її огорнули його руки, 
точніше рука; Соломія призупинилася, підвела очі, але не глянула, вона не 
забрала руки зі стану, й вони так ішли, нікого й нічого не бачачи, лише 
бесідували ні про що – і так тремко говорили про все на світі їхні уста, тіла, 
душі… 

Їм треба було виговоритися.  
Соломія іноді спиняла себе на думці, що вона чинить легковажно, не 

знаючи цього чоловіка,  що так не можна,  –  і не все так,  як вона сказала,  та 



уточнювати оте «але» їй не хотілося, і вона просто жила станом єдності, яка 
їй давалася, яка, відчувала, мала сповнитися колись почуттями, стрімкими й 
верховними, якщо така воля небес. 

Був Дніпро, не холодний, але не теплий, розлогий і мудрий Дніпро,  
і вони дійшли до Гідропарку і подалися берегом. 

Ріка зняла в них напругу. Вона спливла за водою. Сповзла зі шкіри, 
вигнулася лише десь зсередини. Снага народилася з води, як усе живе на світі 
сущому, вона, вода, не могла стати ізолятором, коли поле магнітилося так 
сильно, що не втримувало тіла, що прагли взаємності, якої досі не мало 
кожне з них, хіба лише щось близьке до того…  

… 
До Вікторії Соломія прийде лише дня наступного, зателефонувала 

напередодні, що затримається. 
І була ніч, тільки зоряна, зоряна. 
І було щастя, стрімке, утаємничене. Він знав, що є щось між ними… але 

не хотів знати. Головне, вона не в шлюбі. А якщо мати важко хвора чи син 
каліка (не дай Боже! А що ще може бути страшніше?) – то це для нього 
нічого не значить. Головне – вона. А все решта – дрібниці. Вона, яка своїм 
коханням розчиняє його в собі, а він не може насититися щастям незваним, і 
призначеним йому чоловічим щастям, що дає не просто фізичне задоволення, 
а що виростає в ньому у вищій чоловічій суті земного буття… Сам до кінця 
не міг усього збагнути, він мріяв про сповнення, бо нічого не могло завадити 
цьому щастю наразі… 

– Я приїду до тебе. 
– Не можна… Я сама… приїду. 
– Коли чекати? 
– Трохи почекай. 
– Ти розворушила такі важелі, що вони розтиснуть мене, як я буду 

ваготіти сам… довго… 
– Який ти дивний. 
– А ти… Чому сумна? Щось не так? Я негідне щось мовив – то вибач… 
– Я люблю… тебе… слухати… 
– А ще… 
– А ще… Всього не розкажеш… Що ж: «Усе найкраще ти знаєш, про 

всю решту дізнаєшся згодом». 
– Ти говориш так, ніби десь та працюєш у штабі і це, звісно, військова 

таємниця… 
– Нехай не військова… а… 
– Тоді нехай… зостається… Мені досить того, що я відчуваю… 

Інформації зайві. Для чоловіка дуже важливо відчувати на рівні… –  
він хотів показати – на рівні серця, але засоромився і показав вище, – на рівні 
плечей… 

– А це просто там… – вона показала, – карк, аби на нього когось 
звалити… 

– Чоловік без солодкої ноші – пустопорожня «особь». 



– Особь… 
– А ти знаєш, як одружувався мій дід-козак? Підвозив бабусю, моло-

дицю, в четвер, на возі, а в суботу були заручини. 
Вона засміялася, але помітила, що казав він цілком серйозно… Тому 

замислилась… 
– Ти не зі мною… Про кого, признавайся, твої думки? 
– Про хлопчиків моїх, синів… 
– У тебе двоє?.. 
– Так… 
– Багаті будемо. То буде троє… 
Вона похнюпила голову, але він так ніжно обійняв, поцілував її,  

що вона поринула в казку забуття, яка, вона десь знала, може зненацька 
скінчитись, а їй хотілося ще миті, щоб налити незнаного щастя доволі… 

– Сумно… Тобі сумно зі мною? 
– Ні… 
– Вони здорові? Проблемні? Діти… 
– Вони дуже хороші… 
– Ти шалена жінка і ревна мати… Чого більше? 
– Колись я знала певно. Зараз засумнівалась… 
– Колись як було?.. 
– Матері… більше… 
– Ото тепер любиш… 
– Який ти прудкий. 
Він пестив її груди, шию, щоки, він дихав – і вона чула, як завмирає його 

подих… 
… 
На зворотному шляху Соломія заїхала в Жмеринку до нього. В його 

квартиру. Вони розмовляли довго про все-все. В основному про його матір, 
сестру, сина. Вона в нього гостювала… Богдан познайомив її зі своїми 
друзями, скромними, порядними інтелі∂ентами, що багаті були на все, окрім 
грошей, згадували заробітки, сміялися, жартували, що чекають ∂рін-карти, бо 
всі дружно написали анкети, але кому поталанить – побачать… 

Було все надто гарно, щоб так залишатись надовго… 
… 
Ніколи шлях додому не був такий важкий для неї. Ніколи…  

Її зустрінуть – Павлик, Назар і Петро. А вона як? Як вона їм погляне  
у вічі? 

Але в очах не було допиту – і вона їх відвела… Як просто. 
Діти як діти, як завжди – і вона защебетала, защебетала… 
Петро приготував сніданок, вона їла довго, старалася відводити погляди 

на дітей, а обмінювалася з Петром лише тоді, коли це були погляди 
здивування… 

Вона скаже пізніше. Лише не тепер. Знайде слушну хвилинку, знайде 
відповідні слова. Він знає, що вона його не любить, як би то мало бути, він 
мудрий, усе зрозуміє… Добре, що офіційно не розписувалися, шлюбу не 



брали – тож буде не так болісно. А Павлик? А як тоді Павлик? Вона не знала, 
що і як має вирішитись із Павликом і засмутилася. 

Відчула, десь заплуталась, чи то доля її заплутала? 
З Петром уникала близьких стосунків: була хвора, не в настрої, турбот, 

роботи багато. Він не наполягав. Вичікував. Щось закрада- 
лось, але відрубував лиху думку. Все нормально: і таке й так буває…  
Як у людей – так і в них… 

… 
Її лихоманило. Простудилася в дорозі, та й ще на додачу вчепив її грип. 

Температура висока трималася три дні. Петро доглядав її, а уві сні вона щось 
бурмотіла й когось кликала… 

Коли очуняла, він спитав: 
– Хто такий Богдан? 
– Чоловік, якого я зустріла… і він… 
– Не треба далі… Я радий, що ти одужуєш… 
Петро ходив смутний день, другий, а на третій – повернувся  

з роботи геть чисто п’яний… 
– Який ти приклад подаєш синам? 
Він зупинився… Хотів щось відповісти, але в останню мить передумав і 

пішов спати. 
Тепер він часто бував такий… 
– Нам треба роз’їхатися… 
– Це тобі треба, але не мені й не синам… 
– Ми не можемо так жити далі… 
– Ти не можеш «так», а я взагалі «жити». Викинь мене на сміття.  

Не відчини дверей, запротор до тюрми, отруй… Позбудься цього старого 
діда, який тобі не потрібен. Сини нічого не зрозуміють, а я їм теж не скажу. 
Зроби щось, бо я не можу. 

– Будь чоловіком. Не ний… 
– Я вже не чоловік… але я ще батько нашим синам. Як роз’їхати те, що я 

батько? 
Були вихідні, Соломія взяла відгули – і поїхала до Богдана. Розказувала 

довго. Свою долю оповідала… 
– Боже! Скільки на тебе одну… 
– Сини в дев’ятому. Їм треба в десятий, а далі – вища школа. 
– Невже ти не робиш жодної різниці між його і своїм синами… 
– Як ти можеш так? 
– Вибач, я не цілком, певно, те розумію. Я стараюсь. Боюся за тебе… 
– А я за нього, за Петра, він якийсь безпорадний. 
– Це жалюгідно, коли чоловік безпорадний. 
– Але можна його розуміти, як рідного… 
– Кожен чоловік дасть собі раду за будь-яких обставин… 
– Тут не будь-які… Тут конкретні… 
– Я не хочу тебе відпускати до нього… 
– А він відпустив. 



– Ми кохаєм одне одного – і маємо на те більше права… 
– Про які ти права? Мені здається, тут лише безправ’я… 
– Нам треба щось вирішувати. Переїжджай до мене. 
– Сама не зможу. 
– Не сама, але бажано без Петра… 
– Ти глузуєш… 
– А ти губиш себе невдячно… Все, що могла, ти зробила, а тепер від-

просися на щастя… 
– Що таке щастя? 
– Коли тебе люблять і ти… 
– А ще, коли щасливі діти… 
 Вони йшли попри церкву, і вона зайшла. Правилася Служба, була 

сповідь… 
– Чи маю я право бути щаслива? Ще й так?.. Я кохаю цю людину,  

і він згідний брати дітей до себе. 
– Звісно, можеш, бо в шлюбі християнськім ти не була. Чини,  

як серце підказує… Молися в скруті за розрішення проблем… 
Вони йшли знову щасливі і знову була казка… Київ… 
Вікторія, як завжди, була стримана… 
– Я не знала… Але це почуття, як музика… 
– Музика теж минуща. Її звуки поглинає тиша… 
– Знову все ти ускладнюєш, заплутуєш… 
– Ти не розумієш мене… 
– Розумію і не знаю… Я хочу, щоб ти була щаслива… Але певно,  

що і нас чекають випробування. 
… 
Коли Соломія повернулася, синів не було вдома. На столі чекала 

записка: «Ми поїхали з ночівлею в гори. Не хвилюйся». 
Серце забилося тривогою: в кожної матері ці ночівлі – тривога. Всіляке 

може бути, а ще той випадок із Данилом, з родини далекої.  
Теж була компанія, веселощі, випивка. Данило не пам’ятає нічого,  
а отямився – вже за ∂ратами за з∂валтування… Хоча ні… Першого пам’я-
тав… Він викрутився, відкупився… 

Та годі вже тим думкам! 
Петро прийшов знову п’яний. Вона відчувала, що їй він противиться, але 

тверезий знову рідний-рідний. Вона Богдана любить, а цього жалує. Не 
жаліє,  а жалує,  розуміє,  відчуває,  співчуває,  та й жаль,  що йому якось весь 
час не таланить з жінками… хоч чоловік він добрий… А в неї – любов… 

Петро спав, і кімнату переповнював перегар… Він пив уже два тижні 
майже щодня. Нині не роздягався… Змокрів… 

Вона роздягла, поміняла. 
Що ж, сама винна, мусить… 
Хлопці повернулися через день після її приїзду. Якісь не такі… 
– Як відпочинок? 
– А в тебе як? 



– У мене все гаразд… 
– І в нас також… Якщо й недобре, ми те простимулюємо, щоб було 

краще… 
– Ти про що? 
– Зовсім ні про що… В тебе своє життя, а в нас своє… 
Так говорив з нею її Назар, а Павло лише його стримував… 
– Накурився? 
– Спробував, як усі. 
– І ти, Павлику? 
– Не буду більше… – і вийшов погуляти з псом… 
Забракло повітря, а стало багато сліз… 
…Назар відчував, що з мамою… в мами… щось не те, що безпорадний у 

тому батько… і не знав, що чинити… Єдине, що міг придумати в цьому віці, 
– це протестувати проти всього і вся навіть в отакий спосіб.  
І нічого наче в тому такого страшного нема, як кажуть, лише вилиці болять 
від сміху, а ще – ніби піднесення якесь, ніби над побутом стаєш вище: 
маминим відчуженням, як йому здавалося, батьковим алкоголем, 
Павликовою безпорадністю… 

– Я прошу, сину, – витисла з себе Соломія, – дуже прошу, – не треба. 
Цей штучний «кайф» – то омана, облуда. Це несправжнє… 

– Хай хоч таке… Я хоч щось роблю, аби все змінити, а ти що? Навіть не 
любиш батька! 

– Як ти можеш? Яке ти маєш право так зі мною розмовляти? 
– Право сина, який уже щось розуміє… а не годується лише мате-

ринським молоком. Він запив через тебе! 
– Звідкіля ти це взяв? Він сп’яну тобі наговорив дурниць, а ти  

й повірив. 
– На жаль, він і сп’яну нічого ніколи на тебе не сказав. А це ти щойно 

сама підтвердила, «повелася»… 
– Забуваєш, сину, що не маєш права втручатися в не свої справи.  

Є речі, які вирішують тільки дорослі. 
– А як же тоді твоє виховання мене, нас як рівноправних членів 

родини… Я в це повірив. Нема твоїх, моїх проблем – є наші! А тепер:  
у тата своя – алкоголь, у тебе своя – нелюбов до нього, в мене своя – 
штучний стимул щастя, в Павла – питання жити чи не жити, коли ти всім від 
народження не потрібен… 

– Ти що? Він так думає?.. Що ти, сину?!. 
– І він, і я, і тато, і ти… Ми всі різні… Подробилася наша родина, а ти 

ніби цього не помічаєш. Механічно виконуєш свої обов’язки, а сама… 
Пам’ятаєш, коли я питав маленький, навіщо створюється сім’я –  
ти говорила, що для спільноти душ, для щастя всіх. Не для грошей,  
не для вигоди…  –  В нас усе було,  а тут ти стала якась інша…  Я вже 
дорослий. Усе розумію… 

Задзвонив телефон, Назар говорив на молодіжному жаргоні,  
«гнав понти» при мамі, даючи їй зрозуміти, що в нього свій світ –  



і він іде від неї до нього, того світу, штучного і несправжнього,  
бо справжнього у сім’ї немає…  

– Назарчику… Сину… 
– Бай-бай… – він луснув дверима. 
Соломія сиділа в задумі й розуміла, що нічого не тямить. Що робити 

далі, що буде… не відала… але вже якийсь недобрий віщун скалив на неї 
свої зуби… 

… 
Вона набрала номер телефону своєї тітки і попросила прийти. 
– Я варю варення… Терміново? – спиталася та… 
– Дуже… 
Через півгодини тітка Софія зайшла до Соломії. Вона була її хрещеною 

мамою, справжньою, невипадковою… 
– Ти бліда… Чи не завагітніла, бува?.. 
Соломія зблідла ще дужче, витріщивши очі, але то була мить… Вона про 

щось подумала, було, але в ту ж мить відкинула… 
– Ні… Тут усе нормально… На душі недобре… Мушу виговоритися… 

Поради потребую. 
Софія вийняла плетиво й тихо беззвучно стала механічно плести, щоб 

так не виявляти хвилювання і залишитися спокійною за всяких обставин. 
– Я слухаю, доню… 
І Соломія оповіла жінці свою історію, свій роман, свою любов, що якось 

притишено, бо не звично, називала коханням, яке мало право на життя (про 
це може мріяти кожна жінка!) і про паралельний розвал, роздріб її сім’ї, яка 
е∂оїстично заперечує її щастя, навіть конкретно не відаючи, яке воно є… 
Вона вперше кохає так і її кохають сповна; вона вперше чується жінкою на 
шпилі благодаті і не хоче втратити цієї людини, бо таке трапляється лише 
раз… 

– Знаю… – сказала жінка і відклала плетиво вбік… – Знаю таке, 
Соломіє… А краще б не знати… Хто відає, яка у тім правда? То це ми 
любимо себе… Сильно… в цій любові… А сказано: «люби ближнього…»,  
а лиш далі: «як самого себе»… 

Соломія забоялася, що тітка Софія забулася і вирішить читати  
їй нотацію… але мовчала, а жінка провадила далі… 

– Я була старша, а твоя мати зовсім мала, коли бабуся зустріла цього 
вогонь-козарлюгу, як його називали в селі… Вона була пані (наші прадіди 
мали молочарню на всю округу), а він такий собі вільний сокіл… Батько вже 
їй надто та був благий… 

І сталася межи ними любов… Рівно ж, сталася… – вона замислилася, 
взяла плетиво, накинула кілька петель і тихо, як голубка, воркотіла,  
а не говорила просто… 

Отож сталася межи ними любов – і все решту від неї сталося…  
Бо при сільській читальні був у них театр, і грали вони там спільні  
ролі – догралися… 



Зібралися… якось одної неділі – та й виїхали з села… Дружина його 
лишилася без ∂азди, а батько без жіночої руки в домі. Мені було дванадцять. 
Якось іду, було, по воду до криниці, а відро важке, мене ледь не переламує, 
надійшла з церкви його дружина покинута, Петрина, забрала відро, в хату 
занесла, вареників допомогла доліпити, а я весь посуд перемила. Отоді мені 
так любо й затишно стало, ніби Мати Божа матір в дім прислала мені, бо 
молилась я… 

Щось, було, поговорили вони між собою, і тато до неї пішов на покіс, а 
вона нас на вечерю до себе запросила… Добре було нам з нею… Спокійна 
вона була, неговірка, тільки очима так погладить лагідно –  
і стає добре і тепло… 

По осені прийшли вони до нас. 
Акурат1  на осінь приїхали мама, але сама… Зайшли до хати, а там 

∂аздиня нова, діти коло неї притулилися… Потяглася вона до голівки моєї – я 
відвернулася (бо когось дужче вона любила, ніж нас і тата) – не допустила до 
себе. 

Пішла вона й уже більше не приходила… 
Виросла я, шукати матір намірилася, а де ж її знайдеш? Розпитувала по 

родині, знайомих – знали: поховала вона Дмитра свого, йшов через ріку 
навесні – під лід пішов… 

Довго вона ходила як не при собі… А згодом до монастиря пристала. 
Бачила наших рідних, казала, що молитов для нас багато склала, що це від 
багатства всілякого ліпше, на многі роки, а внукам, каже, – недужа, може, й 
не стане, то самим відмолити на долю добру треба буде… 

– То бабця Петрина не рідна нам? 
– Кровна й рідна, доню, це різні речі. Рідна вона, – виростила, вибавила, 

вилюбила. А як вилюбила – то як нерідна? Кровна – була, – гаряча голова, 
спрагле серце… добра молитва…  

– Як непросто усе в житті… 
– Все в кровнім роду повторюється… Ось і ти… Вже від тебе Назар від-

вертається… 
– То я не маю права бути як жінка щасливою? 
– …За благо дітей жінки віддають життя… 
– Звісно. Звісно. Парадокс… А я десь читала, що «краще віддати життя, 

ніж щастя…». 
– Твоє життя потрібне не лише тобі. 
– Як усе повз мене… Дотикнулася – досить… І вдавай, що вже ти –  

не причетна… 
– Молоде, спільне, перше – то має міцні на те корені, тому оте перше 

кохання, перший шлюб – усе виважувати треба, а потім воно часто-густо 
невчасне приходить… Не завжди. А здебільшого так…  
Щастя – прекотиполе… Хіба твоє кохання буде виявом велетенської любові, 
коли щастя своє загребеш отакою ціною?  

– Тітко Софіє! – і впала їй у обійми. 



– Така вона, доля жіноча... Та ти сама вибирай, я тобі не порадниця.  
А що мусила – те сказала… Зараз в кутку помолюся. Ото вся моя тобі 
поміч… 

Тітка склала руки… 
…Соломія дивилася просто себе й не бачила нічого. Їй було від сліз усе 

розмито… Найголовніше, простір, як тунель попереду… Що робити? Що 
чинити? За що вчепитися? Вона любить Богдана і вона любить дітей. Це різні 
любові. А вони витісняють одна одну. 

Зайшов Павлик. 
– Мамо! – побачивши Соломію, схвильованою. – Не треба, мамо! 

Плакати не треба… Я допоможу… Я скучив… дуже… Яблучний пляцок… 
спекти на завтра прошу… До речі, завтра свято апостолів Петра і Павла… 
Завтра… Наше з татом свято… 

– Петра і Павла? Свято? Ну, звісно, буде! Клич Назара. Буде свято сім’ї! 
Тітка Софія, плетучи, усміхнулась, а сльози скапнули: тут повернулася 

мати, а десь пішла манівцями жінка, щастя, якої ніколи уже не вернути. Та 
воно було! А цього, як виходить, іноді досить…  
Та воно є. І воно ненаситне… 
 



Народитися разом 
(новела) 
 
Вікторія привезла сюди бабусині вишиті рушники й увінчала ними 

портрети Шевченка, Франка і Стефаника. 
Рушники, як і серветки, вирізнялися неабиякою колористикою  

і геометричним рисунком, що закарбувався верхами Карпат. А ще як придане 
– бабусину стару дерев’яну скриню з металевими обкантовками і виразним 
левовим тисненням на колодочці. Певно, куплено було ту колодку ще за 
Польщі десь у Львові, а робили скриню народні умільці, бо різьблена була 
вона смужками на вигнутім віку  
та передній стінці, яворова, міцна, з темно-коричневим відливом, 
відполірована часом, чи хто її зна… Ні шашіль не знищив її, зілля уберігало, 
ні війна не понівечила. Скриня, якій ледь не сотня літ, була поважною 
покатою господинею цієї світлиці. В ній Соломія зберігала кресаню, плахту, 
киптар – родові реліквії,– альбоми, старі вжиткові речі. До скрині Віктор 
замовив у світлицю дубовий стіл з такими ж ваговитими стільцями, і це була 
оселя, що дихала старовиною. А ще – гуцульський килим, верети, на стіну – 
велику картину з видом Карпат… У світлиці перебував дух родини, і тому 
Вікторія знала, що вона втримана у всьому цьому рідною землею, а не десь 
борсається у вишуканому, але прохолодному просторі невідомих 
чужинецьких ∂ранд-модернів тирсо-пресованого сучасного дизайну. Хоч 
куди від часу нинішнього дітися? 

 У спальні й кухні було, як у всіх. 
…І любили вони цю залу – світлицю. Тут було затишно, переконливо, і 

значеннєво якось. 
Віктор і Вікторія сідали чаювати чи вечеряти за цей розлогий стіл одне 

навпроти одного і бесідували. Так вони облюбовували свою нову невеличку 
затишну оселю в Києві. 

Єдине, що не було притаманне краю Прикарпатському, – це камін. Але 
він вніс сюди потрібну живість, ще якесь особливе тепло, запах, домашній 
затишок як присутність чогось бажаного і потрібного їм нині… 

– А ти знаєш, люба, що є першоозначуваним слова «пізнавати»? 
– Не знаю. 
– Французькою «пізнавати» connaitre буквально означає «народитися 

разом». 
– «Разом»? Цікаво… 
– «Пізнати людину», «пізнати жінку», «пізнати кохання»... 
– Це ж народитися разом у коханні, як у купелі… Гарно як… 
Вони обидвоє всміхнулися, задумалися. В каміні потріскували дрова зі 

старої розчімхнутої громом липи, в якій жив медовий запах її цвіту. Віктор 
дров запас і тримав основні в гаражі, а липові у засіку біля каміна. Запах 
диму проникав в їхнє дихання і лоскотав приємно груди. Було добре й тепло. 

Вікторія любила так сидіти й довго дивитися на вогонь. Потріскували 
дрова, наче щось непотрібне, недобре… вбирав у себе, палив той вогонь і 



воно витріскувало, згорало на вугіль. Коли полум’я меншало, Вікторія 
заплющувала очі – вона не любила безсилого вогню. 

І знову дивилася, коли ще жевріло живе й гаряче вугілля. Воно гралося 
думкою, уявою, мінилося несподівано, стихало… 

Вікторія мовчала, як і Віктор. 
Іноді не треба слів. Іноді благо отак мовчати, перебуваючи поруч  

і бути зовсім близько в диханні, порухові одне одного. То благодать – те 
мовчання, як відчуття… 

… 
– Ти знаєш, любий, наше кохання я хотіла бачити, як музику Бетховена 

чи Ва∂нера «Лоен∂рін», «Танейзер», а чи Дебюссі «Пелеаста  
і Мелізанда». А воно звучало якось… інакше… 

Я лише згодом зрозуміла, що накликала на себе фатальний кінець… Ці 
твори динамічні, трагічні… 

– А тепер яка музика звучить у тобі, в наших стосунках? 
– Музика Рахманінова. 
– І чого ж ти очікуєш? 
– «Народження разом»… Божої присутності при тому… 
– То ти хочеш… – він швидко підійшов до дружини, обійняв, при-

горнув… – Ти хочеш, щоб ми… 
– Так, щоб ми повінчалися… Я тепер готова бути дружиною за хрис-

тиянським законом. Уже була за світським, – посміхнулася… А тепер… Ти 
відчув, що я змінилася? Я прагну серцем, щоб ми народилися разом у вірі… 

– Я не був у церковному шлюбі. Можна… 
– Я думала багато. А потім натрапила на це християнське откровення 

Жозетти Круассан «Покликання жінки чи святеництво серця»…  
Я зрозуміла себе, роль жінки, єднання нас і що треба для справжнього щастя. 
Унікальний довідник… Для серця. 

Вони говорили у їхній хаті, і Христос з образів дивився на них  
з Матір’ю – наче всміхалися… 

… 
Їхали в гори, на рідне Прикарпаття, отак навмання. Де сподобається, де 

душа ворухнеться неспокоєм радості і краси – зупиняться. 
Вибрали мальовниче село. Домовилися із господинею, в якої була 

чепурненька хата і брама для заїзду автомобіля, та й сама жіночка щира, 
говірка, привітна. 

Пані Настуся (тепер так поважно кликалися деякі ∂азди) влітку жила в 
літній кухні,  а хату з чотирьох кімнат і кухні на веранді віддавала 
приїжджим. 

Віктор домовився за кімнату, що була спальнею, – інші були вже зайняті. 
За харчування з жінкою теж погодились: забажалося молочно-рослинної 
здорової, натуральної сільської їжі. 

Вони відчували, що то їхній час, як дар Божий… І, безумовно, праця 
душі і тіла… Повнота взаємного кохання – це відмова від себе заради 
почуття до іншого.  



– Я думала про нас… Тоді, як побралися… Я подарувала себе і кохання 
тобі, а потім ненаситно лише приймала кохання від тебе; я не стала жінкою, я 
була повелителькою, і в цім були всі наші біди… 

Віктор здивувався, відійшов у кут кімнати й довго затримав погляд на 
дружині. Він сам нічого не відав, бо те, що і тоді мав, сприймав, як велику 
благодать, проте це признання прозвучало кардинально новим диханням 
їхніх стосунків… 

Фраза, яка була карбунком його свідомості, десь заграла іншими 
барвами: 

– «Музиці може поступитися лише кохання…» – почав він… 
– «Але й у коханні є своя музика…» – це у Пушкіна, – продовжила 

Вікторія… 
Вони палко цілували одне одного, а потім сплелися тілами і стали 

єдиним… 
– Любий… я ще не все сказала…  
Але він цілував і нічого більше не хотів чути… 
… 
… А на ранок Вікторія взяла скрипочку й вони з Віктором зібралися йти 

в гори. 
– Я дам кошичок на грибочки, ожинку. Футляра – шкода, – не вгавала 

господиня. 
– А у футлярі – інструмент. Ми на рослинний збір маємо паперовий 

мішечок. Зберемо трави, ожини наїмося, а по гриби підемо іншим разом – у 
глибокий ліс. 

– Зі скрипкою – на плаї? Не з трембітою? Чудасія. 
– Зі скрипкою – це унікально, – усміхнувся Віктор. І вони пішли. 
Довго пані Настуся дивилася вслід своїм квартирантам, бо вже дуже 

дивні вони якісь. І чого тільки людям не забажається?.. Неспо- 
дівані якісь… 

… 
Сонечко визирало, усміхалося, не пекло ще, – гріло… обережно…  

і галявина світилася світанком, що встелився їй до ніг за звуки, що принесла 
вона і розсипала самоцвітами нетемперованого строю скрипкової гри. 

Грала «Рапсодію» Левицького, згадуючи подруг з квартету, Скорика 
«Мелодію», думаючи про Ав∂устину Петрівну, і ще бажалось: Баха для 
Віктора… Ва∂нера «Аркуш з альбому». І промовляла вона благодатними 
водоспадами, чистими водами, глибокими ярами, мовчазними деревами, 
квітчастими полонинами… І листочки трав і дерев тяглися до цієї мелодії та 
згодом підкорялися сонечкові й розімлівали в музиці, заплющивши незримі 
очиці від вібрації, що не від вітру. 

Вікторія грала. Жодної акустики! І скільки її, незбагненної! Як дивно 
чутно було її! 

Вона так не звучала ніколи. Краще? Гірше? По-іншому? Якось розкішно 
в природному дарі розливсь її дар… 



Музика не просто канонічна, а органічна, та тут органічна по-
особливому. 

Чому вона звучала не так, як в елітних салонах? – думав Віктор.Тут, 
певно, інший склад повітря, а ще – ти стоїш на землі, що живе й віддає тобі 
силу, і ти, як Антей, сильнішою стаєш від неї. Може… 

Це особлива відкрита сцена… У футлярі ноти були… Пульт. З галузок 
сухих – на дереві… Грає. Повторює… Та музика пустопорожньою  
не буває. Талант має живість, – вона в ньому є… Втома. Праця. Задоволення і 
постійне прагнення кращого… 

Вікторія у грі… Вона відривається від Віктора, вона забуває про нього, 
він добрий і дужий, але він носить її на руках – і тим відриває, як Геракл 
Антея, від землі, що живить її силою… Але вона про це не знає. Не хоче, не 
треба. Все в руках неминучості. Десь чують її Мойри…1 ні Музи…2 
Грація…3 Іріда…4 Афіна…5 

Вона, як Орфей…6 Орфіївна його духу в цій миті, у виконанні… 
Чому їй здавалося, що природа поглине музику, а тут навпаки… 
А ген люди косили трави, збирали збіжжя, слухали… 
І Вікторія вишукує тембр звуку через дану акустику… Вона стає 

інакшою сама, та й інакшим стає те, що грає… Вона посвячена у вихід 
творчості за межі… То не просто музика, а щось більше… 

Її перемикає на пісню народну… 
І відчуває, що себе перевершує… 
Очі… Чужі, глибокі очі!.. Ще і ще… Люди з села пасли корови – заслу-

хались, підійшли. І вони розуміють, відчувають… Вона потрібна їм… 
Як мало долонь, що плескають. Як багато у тих долонях! 
Вікторія ледь підіймає й опускає смик, скрипку, всміхається щаслива. 

Бачить Віктора… 
Отак, здається, притулиться, – і закриється ним, щоб не торкнув хто 

оголених дротів, як нервів, чи нервів, як струн… 
Він підходить, обіймає. 
Якась цікава сільська жіночка, подивована музиці, зашепотіла своє: 
– Гарна… його любаска, певно. 
– Не любаска, дружина… – зачувши, у відповідь Віктор. 
– Дружин так не люблять… вони так не грають… 
– Можуть… 
Люди йдуть розчаровані відповіддю. Їм хотілося, щоб була їхня 

правда… 
– Я бачу близький твій неповторний успіх… 
– А я… – Вікторія посміхається… 
Вона замовкає, й обидвоє повільно опускаються на траву… 
– Ти ще так не грала… Ти не була ще така вродлива… 
– Я, любий, справді, такою ще не була… Я сильна подвійно, бо я вже – 

мати… 
– Та невже… ти? 
– А я наче й не жінка? 



– Княгиня моя… 
Він плакав. Востаннє, певно, ще в дитинстві, сльози не розчинялися в 

нім, як іноді, а знаходились, як роси у траві… 
– Яке щастя мати дитя любові… 
Це був день, як дар… і дар – від неба… 
Пологи були важкі. Бо тридцять п’ять – то не двадцять, але від кеса-

ревого розтину відмовились… Народила сама дівчинку маленьку, і назвали її 
Любов’ю, Любою… Бо любов це була як продовження… 

І був біль і щастя було, коли розкривалося в муках солодких тіло,  
і виривалося з нього мале тільце, що з них зачалося, творцем осяяне… Їй 
здавалось, Бетховен зринув шалено у ній… 

Довго Вікторія відходила після пологів. Запросили гостей, аж коли 
Любоньці було три місяці. 

Зібралися найближчі. Віктор і Вікторія не любили гамірних компаній і 
свят на честь важкого ситного столу. Стіл був шведський, але вишуканий. 
Компанія невеличка. Всі вміщалися в їхній світлиці, а господар сидів на 
ворсистому покритті підлоги, дехто приєднався до нього,  
і балакали, смакували, обмінювалися враженнями. 

Вікторія була ніжна, весела, щаслива в любові та покірна в любові – і в 
тім прекрасна… 

Проте вона була ще слабка в руках, втратила крові багато, – бліда, 
скрипка її не слухалася, та й ніколи було… Але все це поправно – і вони 
старалися… 

Їй видалося, що канапок варто ще доробити. Жінка вийшла на кухню, 
порізала хліб, відкрила… шпроти… 

Але… Яка необачність! Усе сталося несподівано. Вона приспішила  
й поранилась, у ліву руку, глибоко… 

Кров цебеніла, вона затулила рану хлібом, м’якушем (знадобились 
бабусині оповіді) – і покликала від гостей Віктора. 

– Що трапилося? 
– Рука… 
– Палець середній чутливий? – спитав гість – лікар… 
– Так… 
– Це головне. Нерва не зачепило, а все решта – дрібниці. Тут ціле їх 

сплетіння, нервів. Велике щастя, що обійшлося так… 
Костянтин зробив перев’язку, обробивши рану, і сказав, що грати місяць 

десь не зможе Вікторія, доки цілком не загоїться рана, але палець, руку треба 
розробляти… 

Усе Вікторія робила, як належиться, але рука боліла і «розробка» пальця 
ставала каторжнішою з кожнем днем… 

Через місяць Вікторію чекала досить складна мікрохірургічна операція. 
Її, на перший погляд, побутова травма виявилась непростою… То був розріз 
сухожилля третього пальця лівої кисті. Сухожилля втекло високо, треба було 
його відтягнути, зв’язати силіконом, вичистивши мертві тканини. Отже, 
вставлено було імплантант, – що мав би прижитися – і потихеньку 



розробитися палець. Якщо буде все добре, – повторно зробити операцію, 
взявши вже її сухожилля, пересадивши замість силіконового. 

Перша операція тривала близко чотирьох годин, друга – дві години… 
Палець розробляла обережно, щоб не перепрацювати, бо переван-

таження звело б нанівець усі старання лікарів і призвело до операції нової. 
Ніхто не міг дати гарантії того, чи Вікторія зможе повернутися 

повноцінно до гри. Все залежало від багатьох чинників, зокрема її здоров’я, 
витривалості організму і вміння фізично та психічно організувати себе, 
подолати перешкоди і… перемогти. 

Вікторові сказали, що надто складно все… А Вікторія надіялась, вона 
вірила в диво. 

Донечки не могла носити на руках, лише на правій, подружжя змушене 
було запросити жіночку, щоб допомагала з дитиною та на кухні. 
Прибиранням займався Віктор… 

Вікторія боролася, прислухаючись до пальця як окремого живого 
організму, а він був неспроможний достатньо лягти на струну, притиснути її 
й видати чіткий звук… 

Масаж, фізпроцедури, медконсультації, психологічний настрій –  
усе це змушена була пильнувати Вікторія сама. Вона знала, що без гри – то 
неповноцінне життя для неї. 

Аутотренін∂. Вона за Володимиром Леві склала формулу самонавію-
вання і проказувала переконливо по декілька разів на день. 

Вона погладжувала, розминала, розтирала кисть, пальці і свідомістю 
своєю направляла енергію туди, де мало чинитися диво. 

Вона тішилася донею, але знала, що проблеми забирали її від неї… 
І відчувала струну цільності й… цілісності, яка трималася в ній стерже-

нево. Вона в ній жила! Воля до повернення… Психологічне налаштування 
(не струни, а її самої, знову все, як у скрипки!) – і вона щось могла знову. 
Читала, записувала, експериментувала. Ціла шухляда аркушів  
із записами, графіками, результатами, цілий комплекс лікування  
та реабілітації. 

Вікторія дивилася на доню і в Бога просила прощення. Вона надто 
акцентувалася на потребі грати… 

Якщо дано їй талант – вона неодмінно має його реалізувати, інакше себе 
елементарно перестане поважати, не навчить сильною бути Любу, розчарує 
Віктора… Праця. Праця! І ще раз праця. Музика, терпелива, уважна й 
віддана… 

Коли б хто знав, як їй давалися перші звуки! Яка була безсила їхня 
інтонація, «брудний» тембр. Які елементарні вправи учнівської програми 
вона виконувала, щоб завести в живість те, що хотіло вже спокою. Її 
координація рухів рук, яка була завжди налаштована, іноді зривалася…  

Адже різне грають дві руки на скрипці. Різно… Та все закладено –  
у вестибулярному апараті… Добре, що вона це знає… Вона організовує 
себе… І слухачеві (він знову буде у неї!) вона неодмінно поверне, віддасть 
повноцінний звук… 



… 
Вікторія перемогла, проте основна робота залишилась у консерваторії… 
 А ще – вона захистила десертацію на тему «Психологічна та фізична 

реабілітація скрипаля-виконавця після травми лівої китиці». 
Знадобились папери в шухляді письмового столика. Тепер вміння 

володіти собою, психологічно відновлювати форму – це була майбутня 
професура Вікторії. 

Вона мала своїх учнів і мала своїх послідовників. 
… 
А сьогодні вона виступала в своєму рідному місті зі своїм ансамблем… 

Тут були батьки, однокласники, друзі, Ав∂устина… (Це був і її бенефіс). 
Учителі збуваються в своїх учнях… Ав∂устина – в ній, у Вікторії –  
її учні, відповідно... Оленка такими очима споглядала успіх Вікторії, що та 
зостановилась, було, і спитала: 

– Що скажеш, Оленочко? 
– Після музшколи йду до музучилища. Хочу, як ви… 
– Якщо хочеш – так буде. 
– А я все спитати, чи смію. Що в житті найголовніше, по-вашому? 
– По-моєму… Любов Всевишня… Віра… Праця. О! Її величність 

Праця!.. А «якщо є талант, – тоді твоє щастя, – вона згадала Овдія 
Микитовича, – сягає висі»… Але його право треба постійно відстоювати… 

 
 
 
 
 

 



Медовий доторк 
(новела) 
 
Вони мали приїхати: її найдальші та найближчі гості. Вікторія 

повідомила, що нездужає Ав∂устина. 
І вона побачить малого Ав∂усточка! Ав∂устина – Ав∂усточко! Жінка 

бавилася словами, знов прибирала на кухні, поперекладала деякі продукти, 
щоб зручніше було готувати. А для малого – мед. Ох, цей мед! Стільки 
спогадів! 

Вікторія для неї зробила багато, витягнула з хвороби, боргів. Вона їй 
подарувала реліквію свою, найдорожче, що мала – іменний смик… 

… 
Мед із пасіки… 
Вони поїхали на вихідні до рідних Віктора. Спинилися в батьків старих 

на Львівщині. Вранці Ав∂устина пішла собі до ставу посидіти,  
з вітерцем погомоніти. Вона любила село якоюсь любов’ю небуден-ною… і 
все споглядала наче в іншому справжньому світі, не нашпиго-ваному 
гуркотом, без зашморгу вихлопних газів і хімії. 

Поруч зі ставом була чиясь пасіка, і якийсь чоловік господарював біля 
вуликів: іноді розмовляв зі своїми підопічними, іноді довго мовчав… 

Ав∂устина підійшла ближче, привіталася… 
– Це ваша кусюча і солодка праця?.. 
– Це моя любов, – відповів той густим басом. 
Ав∂устина посміхнулася… Це був чоловік, який відав те, чого вона  

не знала… А ще – їй дуже подобався тембр його голосу. 
– Зайдіть через подвір’я, подивитеся, якщо справді цікавитесь. Лавки 

мені не пересидите… 
Ав∂устина по-молодечому схопилася з місця і полинула через подвір’я, 

попри маленьку стару хатину до вуликів і до цього пасічника… 
– Ну, ось, і зробив, що надумав, було, на день нинішній… 
– Розкажіть мені про бджіл… 
– Що ви знаєте? 
– Що працьовиті і дають мед… 
– Ну, це вже багато, – усміхнувся у вуса, й Ав∂устина побачила,  

що посміхається, радіє він ніжно, внутрішньо якось і разом з тим, цілим 
своїм єством: і носом, і вустами, і ямочками на щоках, і зморшками біля 
очей… 

– Здивуйте мене тим, про що й не здогадуюсь… 
– Бджоли паруються в польоті! – він сказав це знов якось натхненно і 

трішки з жалем як на людину. – У чистому теплому просторі… 
 Чоловік подивився на жінку і зніяковів… 
– Вибачте, але це так… Ви спиталися… 
– Наче симфонія… в їхньому єднанні… 
– Добре, що ви мене розумієте… 
– А я думала, що бджоли... трудівниці… 



– Це я про бджолу-матку. В неї може бути декілька вильотів – і вона 
запліднюється для відкладання яєчок на все своє недовге життя. 

– І навіщо тих ледарів-трутнів? 
Він розсміявся щиро і стримався вчасно… Вона – теж… 
– Ви неодружена, ясно. Ви навіть не розумієте ролі чоловіка  

в природі… 
Вони розсміялися обидвоє, а потім Ав∂устина по-дитячому ображено 

продовжила: 
– Це добре, що ви одружений і все розумієте.  
І коси вмістилися їй у долонях, якими вона охопила голову.  
А він, сміючись, провадив далі: 
– Я не одружений, але розумію хоча б тому, що сам чоловік.  

Кіс не ховайте, ніхто вам їх не висмикає… 
– Це ж дощівка в тарілочці! – вигукнула жінка. – Тож бджоли п’ють не 

лише росу? 
– Робочі бджоли, народившись, усі проходять свою так звану 

кваліфікацію в три стани. Спершу вони «покоївки», далі «водоноси», яких ви 
й бачите, а вже потім – уже «польові бджоли»… 

– Це така своєрідна в природі, як на мене, мала Месопотамія. Едем. 
Висока, незбагненна для нас цивілізація, в якій духовні цінності  
й матеріальні не змішані, а мають свою чистоту. Є порядок і чітке розуміння 
свого місця… 

– Не ідеалізуйте царства бджіл. Вони іноді бувають войовничі, 
загарбники, можуть захопити чужий вулик, коли матка слабне і нема їй 
заміни. Так, так, у них – матріархат… 

– А що таке, будьте ласкаві сказати, трутівка? Я питала бабусю, але вона 
пояснила цілком незрозуміло: «це бджола, але не медоносиця: фальшива 
матка». Про який тут йдеться фальш? 

– В природі це, здається, єдине створіння, що народжує без запліднення. 
– Нічого собі! Тобто і∂норує чоловічу роль. 
– Якщо з певних причин вулик залишається без матки, – то бджоли 

личинку звичайної бджоли годують матковим молочком і з неї виростає 
бджола – трутівка, яка здатна без запліднення мати потомство, але вона 
народжує лише трутнів… 

– Це справді все нове для мене настільки… Я й не думала, що так… 
– А ви звідкіля така цікава прибули? 
– Схожа я на прибулицю? 
– А це й придивлятися не треба…  
– З Франківська… 
– Мене звати – Юрко… А вас? 
– Ав∂устина… 
– З далеких країв ім’я вишукали… 
– Кличте Меланією, не ображуся. Навпаки. То моє хрещене ім’я… 
– Пані Меланіє – Ав∂устино… (Ав∂устина вам більше підходить). Воно, 

як і ви, наче з іншого світу… 



– Ну от і познайомилися. Дякую… Надокучила вам, тож піду. 
– Зачекайте, розкажіть щось про себе. Здивуйте мене своїм світом… 
– Мій світ не терпить фальшу і вимагає гармонії… 
– І ви її творець? 
– Ні, виконавець його волі… 
Юрко замислився. Йому було чимось недосяжне те, про що говорила 

Ав∂устина… 
– Я неодмінно вам щось заграю. Але вже, як повернусь, а ви десь будете 

в наших краях… 
– Ваші краї – і мої краї. Моя однокімнатна теж у місті Сан-Франциско на 

Бистриці, – жартуючи, мовив, – звісно в Івано-Франківську, а це моя 
бЗтьківщина… Батьків, на жаль, уже нема. А щоб тут зустрічало мене життя 
– я розвів бджіл… 

Вони зустрічалися й два наступні дні… Вікторія щиро раділа… 
– І як це Юрко впустив вас у свої володіння? Жодної жінки  

не впускав,  казав,  що бджоли кусючі в нього,  до укусів їхніх він (!)  має 
імунітет, та й солодші вони, як на життя… Отакий затятий старий парубок… 

А по селу вже гомоніли-гомоніли… 
Ав∂устина залишила йому свій номер телефону, він свій у місті,  

і чоловік подарував їй великий слоїк справжнього меду, того, який найбільше 
сподобала собі Ав∂а, лісового. 

– Це ж праця скількох бджіл тут!.. 
… 
Отак вони й розпрощалися. 
Юрко знав, що він ніколи не посміє потривожити її світу гармонії, 

Ав∂устина, – що подальший крок мав іти не від жінки… 
… 
Який весняний мед! Серед зими! Він переливався бурштином різних 

відтінків, був густий, липкий, пахучий і дуже солодкий. Дуже! 
Але Ав∂устину сповнювало, окрім споминів, передчуття майбутнього 

дня, зустрічі з сином, який сам так назвався, й онуком, який знайшовся з 
іменем її. 

Не маючи власних дітей, вона навіть боялася цієї зустрічі, адже як по-
вестися, як бути бабусею? Тут вона здалася на волю Божу, помолилася, 
пішла до церкви, поставила свічку за приїзд щасливий і на подяку  
за те, що має сина й онука. 

Вранці зустрічала поїзд… 
… 
На пероні була за годину. Проходжувалася. Змерзла, танцювала на місці, 

била чоботом об чобіт, підстрибувала, не відриваючи носиків взуття від 
викладеного плиткою перону… 

Ось поїзд. Потрібний вагон… 
Вони йшли… А ноги ватяні-ватяні… 
Син покинув своїх і побіг назустріч. 
– Як ваше здоров’я, Ав∂устино Петрівно? 



– Добре, синку, добре… 
Вони стояли ще якусь хвилю. А здалеку чекали їх Наталя і Ав∂устин. 

Жінка зачаялась, до кого спершу звернутися… 
– Це Наталя, – виручив Григорій. 
Вони обнялися. 
– А це наш Ав∂устин… 
Малий подивився на чужу жінку: 
– Ви моя бабуся? 
– Якщо так тобі сказали тато й мама, то так воно, певно, і є… 
– А ви сама не знаєте? 
– Не знаю… Я хочу бачити в тобі свого внука… 
Така доросла розмова відбувалася, і головне, що вона була чесна… Це 

влаштовувало Ав∂устину. 
Хлопчик подав бабусі руку, й вона затримала маленьку рученьку  

в своїй долоні й захотіла її зігріти… 
– Тобі холодно? 
– Ні вже… 
– Тоді ходімо… 
… 
Ав∂устина відчинила двері, і їх зустрів невдоволений кіт Драпко… 
Ав∂устко пішов за ним,  але кіт не давався йому до рук…  Він відчув  

у ньому суперника в ласці своєї господині… 
Ав∂устину сповнювало єдине: відчуття й розуміння того, хто зве  

її бабусею. 
Відчуття було приємне, але чуже і незвичне… Чогось бракувало для 

того, щоб вона його відчула ближче… 
В однокімнатній малогабаритній квартирі було б їм незручно,  

і Григорій вирішив, що вони на місяць відпустки винаймуть квар- 
тиру, щоб було де переночувати, а так будуть якомога більше часу  
разом з Ав∂устиною. 

– Я, може, буду в бабусі, хочу спати з нею в її квартирі, а з вами я живу 
весь час. 

Це було несподівано. Але, певно, так мало бути… 
– Добре… Будеш зі мною, – сказала Ав∂устина й аж тоді сама зрозуміла, 

що сказала. 
В неї зовсім не було досвіду поводження з дітьми, але вирішила нічого 

не вигадувати. Вона уважно, з теплотою її жіночого єства ставилася до цього 
маленького чоловічка і, як виявилось, нічого надзвичайного не треба для 
цього було робити… 

Вони повечеряли, помилися і лягли спати… на Ав∂устинине ліжко,  яке 
було для двох не дуже зручне, бо сітка вгнулася, й Ав∂устин закотився до 
бабусі під пахву й так спав солодко всеньку ніч… 

Ав∂устина не спала… Зоряно-місячне світло падало на дитину, і вона 
розглядала це диво, що, як манна небесна, звалилося на неї не знати  



за яке таке добро і збентежило її жіночу суть запізнілим материнством в 
онукові… 

Тепло дитячого тіла передавалося їй і сповнювало всю. Певно, якісь 
атоми чи молекули розчинялися в просторі аур чи доль, які, змістившися, 
взаємозамінивши енергетику одне одного, ставали не просто близькими, а 
рідними, єдиними. 

Це було те, чого їй бракувало: відчуття малого тільця поряд… Можливо, 
для цього їй потрібно було прожити все своє в терпінні мовчазне і стримане в 
щасті (ніхто того не знав) життя, щоб отримати таку живу нагороду… 

Серце билося, але воно не мало права боліти, не могла вона йти по ліки, 
бо розбудила б дитину. Вона залишилася… І залишалася напрочуд 
сильнішою, ніж до цього. Он воно як буває. 

Вранці хлопчик розплющив оченята, зустрівся ними з бабусиними, 
усміхнувся, розтуливши свого ротика з молочними зубками, підповз до 
бабусі, обійняв її й поцілував у щоку. 

Боже! Її ніхто так не обіймав, не цілував! 
Голова йшла обертом, а малий почимчикував туди, куди цар пішки 

ходив, сказавши, що повернеться… 
Був сніданок, а потім малий попросив показати скрипку. Вона зіграла 

щось просте, дитяче, але він сказав, щоб зіграла щось таке велике,  
як дерево, – і вона заграла… 

Він слухав… Він слухав! Він умів слухати!.. Ав∂устина дивувалася… 
– Це треба ще один і один рік, щоб навчитися грати, як Ви? 
– Так! Ще рік-два почекати треба. А то в тебе пальчики маленькі, шкірка 

на них ніжна, буде боліти, облазити до крові… 
Він з дитячою безпосередністю схопився зі стільця, пішов до Драпка, 

почав повзати навкарачки, говорити до нього щось, і Драпко підпустив його 
до себе, давався погладити, навіть як той охоплював його хвіст… 

Прийшли Наталка і Григорій, почали готувати обід… 
Опісля вирішили піти до парку Шевченка на атракціони… 
Сонце проникало крізь листя дерев золотими тремкими струнами. 
Хлопчик задивився на стародавні дерева. 
– Вони такі гарні й великі, як твоя музика, бабусю… 
Молодята перезирнулись і знизали плечима. 
– Ви йому гарно пояснили… 
– Ми… ні, він сам… 
– Бабусю! А нова шкірка наросте? 
– Не розумію… 
– Нова… шкірка на пальчиках наросте?  
– Звісно, звісно… 
– Тоді хочу вчитися вже… як бабуся… А то я йду, а вона всюди ходить 

за мною… музика… А за вами не ходить? – він звернувся до батьків… 
– Дивовижно! – жінка присіла перед хлопчиком. – А ти воістину мій 

онук!.. 
– Ви така смішна… А гадали – чужий? 



– Любий мій! А чому музика велика, як дерево, а не як будинок,  
як той новий багатоповерховий, він більший? 

–  А подивіться.  Будинок складається тільки з ліній:  це як крик,   
свист – і все. Хіба це музика? А дерево – воно всіляке… І красиве,  
і зелене влітку, і велике, і справжнє, а ще… – він потягся до вуха бабусиного 
і прошепотів: – Воно – живе… Я бачив, у нього є кров… 

Відбулося диво див – і їй не було в тім чого заперечити… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Теплий двір 
(новела) 
 
Довгі гудки кричали, янчали, прощались… Прощались? Росли звуком, 

розстрілом ранили ранами голову, і він падав ниць на нестелене ліжко, яке 
приймало його, як могила мерця. 

Кувала самотність і тихо душила в обіймах безжальних. Безлика 
тулилась холодним часом до губ нецілованих довго, а чи давно; торкалась 
байдужим подихом грудей, розкішно зарослих чоловічим вирвом снаги і 
жадання… Вони, занедбані, в розпач крилато здіймалися і опускалися, 
завмираючи лише на хвилю… 

Юрко зривавсь, виривався, ходив по хаті і, волаючи руками понад 
головою, аби простір якось заповнити в кімнаті отсій (бо у світі  
не в змозі), руки ті відпускав, і вони падали, як думки безпорадні, як слова 
не проказані, не в осколки дробилися, а тягнули його по життю дуже 
смутно… так… довгі роки. 

… 
Він любив колись бережно, а вона, на запросини не спромігшися, 

відступилася. Розбрелися вони дводолями, чи ж дводольні були? Він тепер 
тягся до цієї, що була зараз, у якої мовчав телефон так невпинно… Що 
вивернула його душу – та… повернула… назад… 

Тому заспокоювався спомином іншої. Він звик знатись із парубку-
ванням давнім, яке безтурботно перебувало в його долі, але тепер, окрім 
тавра «старого парубка», дарувало незрушне відступництво долі, чи що? 
Його ритм життя, що ні до чого не зобов’язував, тепер чимось та іншим 
магнітився; він боявся якоїсь зміни, не хотів її, а вона вже була… 

Життя гарцювало конем необ’їждженим, наразі намагаючись безшумно 
скинути благо, що в двері просилося. 

Намагався себе в тому просвітку випитати… та й про себе… і шалено 
не смів дотикнути чужинець… Краще мрію залишити, аніж простір чуття – 
порожнечею. 

… 
Що наразі було з цією спокійною жінкою? Певно, просто… якась 

одвертість? 
… 
А нинішнього ранку телефонувала вона. Син з Ав∂усточком  

до Наталиної мами поїхали на Тернопілля. І тому вона знову сама.  
Голос стривожений зі сну, хрипкий, і вже зранку стомлений, хворий…  
і наче не її. 

Ав∂устина поспіхом перепросила його і сказала, що снився їй сон, 
важкий якийсь, глибокий, десь у горлі й серці застряг болем зрізаним. 

– …Хоч уві сні не було так боляче, просто тісно до неможливого. Був 
обмежений простір. Кімната. Мені дарована келія – і на всі прийдешні часи. 



На мене навалювались люди, яких я не знала… Не люди, а їхні тіла, і я не в 
змозі була вдихнути… дихати… 

Були двері міцні, свіжотесані й зачинені наглухо. Ще… – витав запах 
зраненого тіла… дерева… 

Хтось постукав – мені не ставало сили впустити… 
Була мати в кімнаті. Я не знала вві сні, що її вже на світі давно та й 

нема… Певно, мама буває назавжди. Вголос щось я казала, а вона мовчки 
серцем зі мною бесідувала… 

Невдоволено мати поглянула – і пішла… І прокинулась я з серцем-
раною, що не билось, а борсалось, у боки різні мене хитаючи. 

…Сон був якийсь давкий навіть. А що віщував? Не відала. Тому вранці 
якось механічно підняла з підлоги біля ліжка на ніч відставлений телефон і 
так же механічно, не задумуючись, набрала чужий і чомусь, власне, його 
номер… 

– Так, так! – це була його відповідь замість «алло» чи «слухаю». 
На другому кінці дроту чула, як не мирилась із думкою страху за неї 

чиясь душа.  
Він опанував себе й заспокоїв, як міг. 
– Станьте на коліна і помоліться. Тільки молитва зніме з вас тяжбу, яку 

маєте… 
… 
Увечері м’який, низький чоловічий голос обережно спитав про 

здоров’я. Відповів чужий. Серцевий напад повторився і вдень. Її забрали до 
лікарні. Друзі ходили з передачами, син з невісткою, онук – приїхали, а він 
не смів… Бродив від однієї церкви до іншої, замовляв Службу Божу, ставив 
свічки «за здоров’я» (по три служби на день!). А думки, а руки! Вони, 
здавалося, були складені в молитві, навіть коли він ходив і розмахував 
ними. Їх складало його серце. 

Він не хотів Ав∂устини втратити, цієї незбагненної для світу жінки, – і 
так сильно того хотів, що, напевно, і відмолив… 

Третього дня її перевели з реанімації до палати. 
Будучи вище світу земного цього, відчула Ав∂устина близьку силу 

земної людини, того невпевненого в собі чоловіка, якого мало хто розумів, 
помічав, який прикликав її з тих світів, – і вона повернулася… Може, й 
так?.. 

… 
Юрко зателефонував, коли була уже вдома. Приїхали, Ав∂усточко, 

діти. Щось спитав і зрадів. Ну, а потім – мовчав… а вона відповіла: 
– Дякую… 
– Що ви знаєте? 
– Я незримо… бачила вас… А відчула, коли зателефонувала. Нікому 

іншому чомусь? Чому? Зрозуміла згодом. 
– Так, так… Невже? – у відповідь. 



– Я відчула опору, а ще – чоловіче плече… 
– Я не з сильних… 
– Не так… 
– Я боявся за вас… 
– Ви мене рятували… Рятують руками, ліками, життям своїм, а ви… Ви 

рятували своєю душею… її теплом, чуттям, якого не проказали на тому 
кінці дроту, а дріт був, як нерв, чи то нерв, як дріт. І колючий який! 

– Я не вартий такого… Та дякую… 
Юрко якось по-новому сильнішав від тих слів поруч цієї жінки.  

А вона просилася на його плече… 
Все життя казали, що він є безпутнім і безхарактерним, пропащим 

творчим талантом… 
…Щось нове… Щось незвичне в дні нинішньому… 
Хтозна, долями їм чи зійтись доведеться – та серця – наче в коло 

зімкнулися…  
Та путі Господні не передбачувані… 
... 
В хаті було душно від думок; і Юрій вийшов у двір. Вечір лагідний 

пестив тіло; добрий і повний світ над ним був живий і теплий… І такий, 
інший, як ніколи… 

Двір приймав його – господарем… І дерева, дарма що голі, – від-
тепліли… (зима, певно, була незимна). 

Він підняв розпростерті руки над своєю сивогривою головою, –  
і обійняв небо свого несподіваного і безмежного щастя… Воно було… 
поруч!..   

 
 

 


