
Ти - мій син 
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Частина 1 

Нова робота  

 

 

 

 

Періщить дощ. Чоловіча постать простує до старої розлогої будівлі. Чавкає 

болото, обляпує її, вилискує, сміється розмито, вишкірившись.  

Уже в коридорі відлуння кроків приглушується вільгістю від пластикових 

підборів і супроводжує хлопця карбованим ритмом, б’ючись об облуплені 

панелі стін, облізлу стелю, – безпорадно, та з відголоском, знов і знов 

падаючи до ніг прийшлого юнака. 

Зі скрипом відчиняються двері кабінету. Зі скрипом, як не дивно… 

– Вітаю! Вітаю, колего! 

– Моє шанування вам і дня доброго! 

Старий худорлявий чоловік іде назустріч юнакові, добродушно всміхаючись, 

подає по-дитячому руку долонею вгору. 

–Маєте досвід праці в нашому чи подібному закладі? 

– Ні… звичайно. Психотерапія на виробництві. Три роки. 

– То цілком інший контин∂ент. Цілком. 

– Розумію. 

– Ви їх лишень полюбіть – і буде все гаразд. Тут неможливо  

з холодною душею. Та й занадто прихильно – не годиться. Обнадієте – 

відповідальність більша. 

– Я постараюся… – замнувся, а далі: – Постараюся їм допомогти. 

– Ваших поки що п’ятеро. Ось їхні історії хвороби. 



– Дякую… 

Молодий лікар, одягнувши старанно білий халат, сідає за стіл,  

і денне світло одверто лягає йому на обличчя з явним шрамом «заячого чи 

вовчого сліду»… 

…Вуста складаються у стримок нерівно, і нижнє світло акцентує його ваду, 

неодноразово оперовану, зі шрамами, що ледь не налягають один на одного, 

особливо вилискуючись на ще мокрому від дощу обличчі, з великими, 

виразними, розкриленого розрізу очима, акуратним носом і густими 

широкими бровами на високому чолі, увінчаному хвилястим брунатним 

волоссям. Його виняткова, поза вадою, врода, контрастує, бунтує й мириться 

лагідним поглядом замислених очей. 

Він читає історії хвороби. Світлотіні граються його обличчям. 

… 

…Уже земля з поодинокими калюжами підсохла й дарує цвіт поміж зеленню 

газонів, розкреслених доріжками, по яких розвезені, наче розкидані, інвалідні 

візки, а подекуди – на лавках сидять люди, по-різному вдягнені, з сумними, 

збайдужілими до світу обличчями, майже  

не розмовляючи, а якщо й розмовляють, то ніби затримавшись у сповіль-

неному кадрі… безініціативно, безголосо... 

У цей сповільнений у русі простір вривається скрип вхідних дверей із 

написом «Інтернат для людей похилого віку й інвалідів», і на порозі 

з’являється Олексій – молодий лікар. Він важко й повільно йде доріжками, 

киваючи всім на шляху «до побачення». Люди в очікуванні… відповідають 

стримано, хоч у поглядах – прагнення затримати на собі бодай хвилю уваги, 

але… безпорадно й погідно змирені з дійсністю цієї минущості, знову 

покинуті, пониклі, самотні, відчужені. 

Коли юнак перетинає прохідну, його погляд ще раз виповзає на високу 

залізну браму, яка з нижнього ракурсу бачення вивищується над тими, хто її 

минає, і своїми кованими розплюснутими шпилями-стрілами впинається в 

небо. Хмари набігають на них грудьми і він шматує їх – холод металу … 



Натягнена струна відпускається… Олексій зітхає й опиняється  

в іншому світі… 

Люди поспішають; автобуси, буси, легковики ревно ячать; і ритм, цілком 

інший ритм, і світ земний ковтають Олексія, бо, опинившись у пащі 

ненаситного черева часу нашого, він відновлюється й міниться на виду. 

У тролейбусі, ненароком зачепивши дівчину, просить вибачення,  

а побачивши дитя, що показує йому свого двозубого рота, – усміхається; 

квіти, пахощі весни і парфумів, вишуканий манікюр і макіяж супутниці – все 

оздоблює вечір красою, за якою він скучив за зміну, красою, якої ніхто з 

присутніх у тролейбусі не відчував і не потребував так сильно, як він. 

Наче прожив життя чиєсь… декілька життів… Йому важко було, як із горбом 

за плечима, бути, жити, змагатися з тою реалією у витривалості, та є вона – 

його неминучість. І… їхні життя… теж… 

Тролейбус заколисує – і краса довкруг набуває якоїсь розмитої барви. Його 

душа повертається до них… 

… 

– Ти … син…мій… Ти мій син! 

Стара жінка хапає за руку… за рукав бодай би… задихаючись від емоцій, 

пильно вдивляючись, не відводячи погляду, щоб не згубити знайденого... 

– Я… до вас… 

– Знала… Знала… До мене… – довгоочікувано хреститься з вдячністю. 

– Я Олексій… Михайлович. 

– Олексій … До мене… –від щастя вона ледве стоїть на ногах. 

Він силувано всміхається, розводить руками й киває головою. 

– Я ваш… лікар… 

Вона його не чує. 

– Ти мій, сину. А я здорова. Я просто забула, що трапилося в нас…  

Я здорова! І за мною не треба клопітно доглядати, як за Ігнатівною (показує 

на жінку в інвалідному візку). Я себе цілком обходжу і їм мало. Я дуже мало 



їм!.. А як захочеш – взагалі їсти не буду – все-все віддам тобі. Візьми мене, 

прошу, візьми мене додому… 

– Благаю, заспокійтеся. Ваш син… прийде іншим разом… 

– Й іншим разом прийде... Такий красень – мій син.  

Вона чула тільки те, що прагла почути… 

… 

По коридору йде медсестра. Охоплює жінку за плечі, пригортає  

до себе й умовляє: 

– Звісно, ваш. Бачите, прийшов. Приходив. Ходімо, я вам смачненького дам. 

Це він вам приніс. І всім приніс. 

– Він добрий. 

– Звісно, бабцю Катю! 

– Дуже добрий! 

– Так… 

Олексій розуміє, що він зробив щось методично невірно. 

Але як треба було? Не знає й тепер. А ця медсестра… 

Жінки: молода і старенька, йдуть до їдальні, де бабусі наливають їсти, а вона 

щасливо так: 

– То син… Пригощає. Він був. Мій син… 

 

…Хлюпає гола зупка в тарілці, плямкає старим беззубим ротом жінка 

(смачно як!)… тягне кусень хліба до губ… 

– Це він…– оглядає, облюбовує, цілує… 

За дверима постать. У шпарку все видно… Руки стиснені в кулаках. Зі 

швидким розмахом іде в ординаторську, шукає картку, виписує поспіхом 

адресу… 

 

 

 

Частина 2 



Хлопець мого віку 

 

 

 

 

 

 

Двері відчиняє Олексієва мати. Вона, пані Світлана, вишуканої вроди, 

наскрізь жіночна: у погляді, стомленій і радісній усмішці,  

в ненароком скуйовджених тонких, ніжних, приємно укладених самих собою 

пасмах волосся, в рухах материнської радості від зустрічі,  

в грудному, натхненному голосі… 

– І як твій перший день, сину?.. 

– Потім… мамо… добре? 

Мамин вид на мить хмурніє, але то на мить. Вона, прикусивши губу, 

всміхається, знову цілує свого велетня (проти неї) й запрошує в кухню, де 

чекає на нього запашний сніданок. 

Якийсь час вони мовчки смакують, а далі – материне серце не в змозі 

вичікувати довше (цікавість розпирає!) – й вона обережно, ледь  

не самими вустами, запитує: 

– Які вони? Скільки їх? 

– П’ятеро. Чверть ставки. 

– Гарне число. Наче оцінка, яка тебе так любила. Все буде «на п’ять», гадаю. 

– Еге, – киває головою син із повним ротом, але очі видають розгублення, 

надуті губи теж. 

Мати помічає це, але вдає, що не бачить: 

– Розкажи, хоч про одного чи одну… 

Перед Олексієм зринають знов разючі кадри з бабусею Катею, але, 

звернувши очі до матері, він напружено затискає пам’ять у лещата: «ні поки 

що», – киває головою, а, згадавши іншого пацієнта, каже: 



– Добре, мамо! 

– Цікаво ж, мабуть, – материні очі спалахують радістю… – Цікаво? 

Якимись смугами не налаштованого паралельного монтажу зринають кадри: 

«Олексій заходить у палату» і «Мати, щаслива, чекає на синову розповідь». 

«Олексій біля Івана ближче» – «Мамині глибокі очі…». На фоні внутрішньо 

динамічної музики, декілька разів змінивши один одного, фіксуються: 

– Він чекав на мене в кімнаті сам… Хлопець мого віку. Йому двадцять п’ять. 

Усе життя – в інвалідному кріслі. Дитячий церебральний параліч. Рухи не 

координуються й не фіксуються настільки, що він їздити сам не може. 

Втрапити в рот рукою, погодувати себе – і то йому ледве вдається… Сидів у 

кріслі (казав, що то велике щастя, що він не лежачий,  

а значить – не найважчий) зі скрученими ледь не в мотузку ногами, випуклим 

розкішним чолом, здебільшого судомно розтуленим ротом і виразними 

глибокими карими очима, що справді «важили, як олово» (немов у 

Стефаника…). Ті очі концентрували все в ньому, їх не торкнув параліч, і 

вони вбирали в себе весь світ. 

– Що доброго скажете, лікарю? – натужно й уривчасто спитався. – Ще з мене 

щось можна зробити? 

Я дивився на нього і не знав що казати… 

– Спробуємо, – сказав я для годиться, а він подивився на мене так, аж стало 

моторошно за безвідповідальність моїх слів, бо він за них,  

не вірячи, все ж хапався. 

Хлопець говорив, запинаючись: 

– Ка-жуть, все мож-на... Нема неможливого. Я не тупий, ка-жуть.  

Та і найрозумніший хоче вір-и-ти… 

Він попросив стишити радіоприймач, щоб не говорити голосно, явно, йому 

було важко… 

– Що тут у нас? – почав я оптимістично свій візит. – На що скаржимося? 



– На те, що можна було лік-кувати свого часу, – не скаржуся, терплю, а ось 

на те, що не під-дається жодним методам лікування, – до-звольте по-

скаржитися… – криво посміхнувся… 

У нього не було смутку на обличчі, та враз воно... пересмикнулося страшним 

од болю вищиром. 

– Не приходять… Ще дівчата й хлопці з мальтійської служби навідують, ось 

магніто-фон, телевізор маленький з гуманітарки ви-діли-ли, щось приносять 

мені,  –  згодом змінився на виду.  –  Живу тут,  як туз.  Мені всі заздрять,  мені 

кра-ще, ніж іншим. Тому ні на що не скаржуся, слава Богу. Прошу Його! А 

він мені дає різну благо-дать: і відвідини,  

і гостинці, музику, телевізор, радіо. Це мої ен-ци-к-лопедії, – хлопець знов 

надовго запнувся... – Мені добре, лі-ка-рю. Хоч бажалося б бути поміж собі 

подібних ровес-ників, а тут старі люди, деякі зі склерозом, без пам’яті, а то й 

гір-ше. Їм легше, бо не роз-уміють свого стану, жалюгідного, безвихідного. Я 

ще молодий і багато чого можу:  

я жартувати вмію, мудро говорити з різними людьми, додаю оптимізму 

іншим. До мене тя-гнуться люди! Я можу стати і вам корисним... Є речі, які я 

знаю, а кожн-ому лі-кареві не скажеш… Вони втомилися всім усе роз-

повідати, хоч деякі навпаки тільки те й роб-лять… Лі-карю, візьміть мене 

собі… за помічника… 

Я дивився на цього хлопця й був приголомшений. Деякі фрази застрявали в 

мені, мов стріли, впивалися, як цвяхи, і були настільки не співвідносні з тим, 

що могло охопити око, що я отетерів і на якийсь час утратив дар мови. 

– Якби я був кращий, то став би, як ви, психо-терапевтом чи психі-атром, – 

ця наука потужна й може більше, ніж будь-яка інша… Тому ви ме-ні, лікарю, 

близь-кий, повірте… 

– Приємно, що маю таких прихильників, – мовив я цілком щиро. – Радий, 

друже… 

При тих словах Іван гордим нервовим тіком закинув голову.  

Він був задоволений  



– Там, у сусідній кімнаті, є без ніг бабця Маруся… Я допомагаю,  

як щось маю, а вона мені двері від-микає, бо має здорові руки. Ще кілька 

років тому вона в-ишивала, була потрібна всім, а тепер очі не бачать – тож 

забута. Діти, сини, ні разу не приїздили… А вже вона тут в-ісім літ… 

– Я бачив її в коридорі, ще маю до неї зайти. 

– А ви з нею по-говоріть. То й увесь лік. Але його так шкодують деякі, а 

купити його за жодні гроші не можна… якби на-а-а-віть вони були. Він 

усміхнувся, потягся і сповз по кріслу. Всі намагання зарадити самому собі 

були марні. 

– Як ваша ласка, підтягніть мене, лікарю… 

Я підійшов, узявся спереду. 

– Так незручно. Зі спинки треба. Вибачте. 

– У вас гарна мова, Іване. Мабуть, батьки постаралися… – необачно сказав я. 

А коли повернувся до хлопця, навіть злякався побачених змін  

на  виду його. 

– Певно, завдячую добрим людям… Слухаю радіо…(Як прекрасно 

вимовляти плавно вишукані слова…). І кажу вам, щасливий на добрих 

людей! Бог любить мене в тому. 

Я зам’явся… 

– Ну й добре, що так. Ви розумний, направду, і я беру вас собі за помічника. 

Про самопочуття моїх пацієнтів повідомлятимете.  

Але нехай це буде нашою з Вами… 

– Кажіть мені «ти». 

–… з тобою таємницею… 

– Згода… 

Я було вже рушив до виходу, як Іван спохопився: 

– А ви не бували в Майдані? 

– Ні, не бував. А що там? 

– Нічого, лікарю. У тому селі живуть мої тато й мама. Це недалеко… надцять 

кілометрів звідси. Розумію, їм ніколи, бо в тата вже інша сім’я, в мами теж 



чоловік і діти. Але я гадав, що хоч раз на два місяці (25 хвилин їзди поїздом!) 

навідаються. 

– Коли вони були? 

– За шість років жодного разу… Привіз тато – і я їх з того часу не бачив… 

– О, Боже! – зітхнула чи зойкнула моя душа… 

– Лікарю! Я вам допомагатиму, але зробіть мені послугу, при нагоді. 

– Так, так… – здивувався я… «А він справді гожий хлопець»… – подумалось 

мені. 

– Якщо будете колись у тих краях (всяке може статися, ви ж на своїх двох), 

скажіть людям із того села, що в Ганнусі Бонюкової син уже виріс і 

розумний, – вона батькові мене, кажуть, п’ятирічного покинула… хай не 

думає, що калікою в усьому зостався… Тож принагідно, заради любові до 

ближнього… 

– Принагідно… Добре…… Ти відпочинь… 

– Лікарю! Чи збагнули ви заповідь: «Люби ближнього свого, як самого 

себе»? 

– Здається, розумію… 

– А я – ні… А вірую… бо відчув спершу Любов до Бога, а після неї йде 

любов до людей, які добро чинять, розуміють, відчувають мене. А далі – це 

вже я… Високу любов ви пі-знали через людей, тому розумієте вислів той… 

Через матір, батька, бабусю… Вони своєю любов’ю вас навчили любити все 

на-вколо – їх і власну природу. А вже після них… полюбили Творця цих 

благ. 

Він запнувся, але Олексій нічого не відповів, він уп’явся поглядом  

в цього каліку… 

– А я пізнав Творця – одразу – через милосердя. Я люблю і тих, які оминають 

мене, гидують мною, бо так велить Господь, і я мушу хоч щось для Нього 

зробити, це так прос-то. Але мені їх жаль, бо, здається,  

не роз-уміють вони що не цілком правильний інший красний вислів… 

– Який, друже?.. 



– Кажуть люди: «Тіло – це храм душі»… Мені хочеться боротися проти 

фальшу у розум-інні цім… Виходить, якщо таке в мене тіло… 

– Я розумію тебе, Іванку. Ти маєш право так думати… так пізнавати свій 

шлях житейських цінностей. 

– Дякую, лікарю. Мені стало набагато легше на душі. А то вже гадав, що не-

мудрий я, коли мислю не як усі. Тому на-зивають мене філо-софом, 

кепкують, звичайно… 

– Ні, ти маєш рацію… – згодом, замислившись, продовжив: – Я пізнав Любов 

через матір, але я тебе розумію… Бо… напевне, коли був би на твоєму місці, 

– так само мислив би… А ще, аби наша розмова мала логічне завершення, 

скажу, що бабуся мені зачитувала з Євангелія від Матея: «Світло тіла – око. 

Як, отже, твоє око ясне – все тіло твоє буде світле… А коли твоє око лихе – 

все тіло твоє буде в темряві». 

– Оце, либонь, те, що я мав сьогодні почути… Я такий щасливий, що аж від 

того зіслаб. Але мені добре, повірте. 

В Івана очі від утоми вже закочувалися, чоло морщилося. 

– Санітарку попрошу. На ліжко треба. Втомився… 

… 

Олексієва мати, Світлана Іллівна, в задумі не сколихнулася, вона бачила 

щось своє… те, про що не хотіла згадувати, але воно вже знов було з нею…  

– Отакий у мене, мамо, хворий Іван… Батьки відмовилися, бо з ним 

клопітно… 

 

Частина 3 

Не найгірше 

 

 

 

 

 



 

…Її очі! Вони не змінилися. Ці й ті… Накладаються кадри і зринають у 

минулому… коли після крику, облита потом і проміжним болем юна красуня 

Світлана спитала: 

– Хто? 

– Ой, дівонько, лишенько, лишенько тобі! – скрикнула акушерка… 

Вони відвернули маля і роздивлялися самі, потім закутали й понесли з 

пологової зали. 

– Що там? Кажіть уже, що? 

– Дитя у вас із вадами трьома: «заячою губою», «вовчою пащею» і …. 

Третьої вона не розчула. 

– Який він? 

– Нема на що дивитися. Очі – і відкрита, скручена рот-паща. Залишайте 

дитину. Ви маєте право. 

Вона не чула свого тіла, не чула свого серця, воно глушило ритм іншого 

життя… 

З жінками в палаті не розмовляла. Зціджувала молоко, і сльози капали до 

склянки. Ні з ким не спілкувалася, хто приходив. До вікна не підходила. 

Вікторові написала записку: «Тепер нас ніхто не зв’язує. Повертаюся до своїх 

батьків на Чернігівщину. Цей край – то щоразу нове випробування. Дитина – 

це моя необачність: вихід із безвиході… Але й це, бачу, – не вихід.... Я 

любила іншого, вийшла за тебе. Мене вибрала твоя мати…  Дякую їй за все. 

Нехай вибачить. Ми розлучаємося. Це – важкий сон, а не життя разом із 

тобою». 

На п’ятий день Віктор прийшов забирати Світлану з пологового будинку.  

Захотів побачити сина. 

Підійшла вона – дівчина його мрій, якої не можна було не кохати, краса, яка 

(не тямив, яким чином) могла народити щось інше… 

– Мати теж хоче побачити? – спитала медсестра, заносячи згорточок, 

підходячи до Віктора. 



«Мати»…  Яка вона мати?  І чи хоче?  Що це навколо діється?  І знову серце 

билося, билося, спотикалося… А ще – вона посивіла на другий день після 

пологів… Цілком, через один волосок пересипала сивина її волосся в 

двадцять чотири роки… 

Віктор цього не бачив. Він стежив за кожним рухом медсестри, готувався 

побачити чудовисько. Виявляється, воно буває всяке: навіть своє, рідне… 

Коли сестра підкликала ближче, Віктор старався не дивитися на голівку 

дитини, він бачив гарно складений тулуб із ручками й ніжками, які рухалися, 

жили, мали гарну форму, біленьку шовковисту шкіру, та коли очі спинилися 

на роті, закусив губу й ледь не скрикнув! Рот  

не затулявся. То була понівечена по краях діра, зяяло піднебіння, губи 

склалися збоку в злу квітку. Отакий був син їхній, малий каліка… 

Світлана не дивилася на тіло, вона зазирнула з-за плеча медсестри, а дитя 

повернуло до неї голову і подивилося великими, дорослими (і її!) очима в 

душу, зачепило серце й утримало так на якусь хвилю. 

– Що ж, – наш, – сказав Віктор. – Людина понівечена, маленька.  

Та он який ще муж буде… – ствердив,  батько ж бо.  –  Чому ж не має права 

жити? 

Підійшов лікар… 

Світлані стало погано. З неї хлюпнула кров. Залишили в лікарні,  

а виписка затяглася на декілька днів. 

Їй не приносили дитини. Вона не годувала. Та й як? Лише зціджувала 

молоко. Не плакала вже. Перед очима не раз поставали очі її дитяти (жінки ж 

казали, що немовлята до місяця не чують і не бачать),  

а в неї він бачив і явно – лише її... 

Віктор вирішив усе сам. Він забирав їх двох, не згадуючи про записку. 

– Операції можуть щось дати, а іноді… – казав лікар. – Три вади –  

то рідкісне явище, складне. Операцій багато треба, і грошей… Вам спадщина 

часом не прийшла? – сказав, що мав сказати: – Отже,  

не залишаєте? 



– Ми любимо, народжуємо – не для дослідів, – твердо мовив батько. 

Світлана уявила… як тільце її сина заспиртують і з якоїсь заспиртованої 

банки дивитимуться все життя на неї його очі. 

Їй пропонували вибір… а все якось само вибиралося…. Може, краще, що не 

зі страхами… на все життя залишається… 

Вони прийшли додому, й коли відійшли Віктор і Софія Павлівна, Світлана 

підійшла до сина, підхопила його на руки, і він знову подивився на неї своїми 

глибокими дорослими очима, наче благав... 

– Я залишуся, – прошепотіла. 

На порозі стояли мати з сином, на другому краю кімнати – теж, але кімната їх 

не розділяла, і вони залишалися разом задля цього малого тільця. 

– Якось то буде. Що Бог дав – то наше. Не найгірше… 

 

Що таке «не найгірше» Світлана не знала, але якщо так мовила Софія 

Михайлівна – то так воно є. Вона їй вірила… 

 

 

 

 

Частина 4 

Безумство 

 

 

 

 

 

 

Світанок дарував роси сонцеві… Був день – під сонцем! 



Дорога до інтернату інвалідів виломленим відбитком світла стелилася; 

повизбирувало світило сіризну й холод зі стежок-доріжок, нагріло – і 

котиться собі. 

Сьогодні вийшов завчасу. Ну й годинникові стрілки! Переплутав геть чисто 

годину. 

Ішов Старозамковою вулицею, вірніше, її вже майже пройшов. Щось 

пригадав. Розгорнув записничок, пішов за адресою. 

Відчинила молода особа з дитиною на руках. 

– Тут помешкання Нитаківни Катерини Степанівни? 

– Ні, вона тут жила колись. Ми купили помешкання в рідних її. 

Зачинилися двері, і стало ще важче. Хотів запитати за сина, але чомусь не 

мав бажання натискати ∂удзик дзвінка потрібної йому квартири, а натис – 

сусідньої. 

Старенька жіночка, яка постійно кліпала, відчинила й, почувши Катеринине 

ім’я, запросила до хати. 

– Катруся тут жила. Тепер десь у притулку, кажуть, а може і в психо-

неврологічному диспансері. Не в собі буває іноді. А так – саме добро жінка. 

– А де ж її син? 

– Син? Загинув давно. В Афганістані був. Солдатом. Привезли труну запаяну 

– і ні віконечка, нічого видно там не було. Отоді Катерина стала сама не своя. 

Не повірила в смерть сина, все питалася, чи не бачили її Олексія. Таким 

надривним то було, що ми казали їй, що він прийде недмінно, якщо живий. 

Гарний хлопець був, на вас трішки схожий. 

Олексієві пройшов дрож по всім тілі, захлинувся лікар несподіванкою і 

цілком утопив голову в плечах. 

– Я подумав… покинули… 

– А рідні таки покинули, задурили жінці голову, переписали квартиру на 

себе. Її – у притулок, самі ж продали квартиру й виїхали…А ви хто їй будете? 

– Я – її лікар. До неї ніхто не приходить. 



– Я не можу, не бачу, ледь сама виживаю. Передайте вітання від Климентії. 

Може, згадає. Живу ще. А далі – й за гробом чи буде кому піти… 

– А діти? 

– Не було. Чоловік уже чотири роки як помер. Взяла квартирантів, аби 

доглядали, я їм свою комірчину заповіла. 

– І як вони? 

–  Чужі –  таки не свої,  я їм на заваді,  та все ж поміж людей у світі живому 

вештаюся, не в притулку. Дай Боже пам’яті, розуму і щоб себе обійти – то 

вже можна б і миритися. Вони молоді, – хай у кімнаті, а я вже тут, на кухні, 

можу. Їсти дають, я зварити не бачу, хоч картоплю оббираю, навмання. 

Катаракта, старість, такий уже мій час… Але краще мені незрівнянно, ніж 

Катрі, вона ще й молодша за мене, а зістарило її лихо геть чисто… 

… 

Олексій засидівся й не отямився, як сплинув час, і він уже на роботу ледь не 

спізнювався. 

– Вибачте, дякую. Мушу йти. 

–  Заходь,  заходь,  милий чоловіче.  Рада буду.  Якусь звісточку від Катрі 

принеси. 

– Якщо зможу – забіжу. Однак не обіцяю… 

Олексій біг із цього дому, летів… Не сподівався таке почути. Хотілось 

іншого: очі їхні побачити, а воно он як вийшло… 

Коли підходив до корпусу, його перепинив якийсь чоловік. 

– Дозвольте з вами переговорити. 

– Прошу. 

– Мені сказали, що ви лікар Марії Стоянівни, тієї, що без ніг. 

– Так, я… 

– Я син її. 

– Дуже добре. Вона мовчить, у собі затаїлась, прикро їй тут самій. 

Навідуйтесь частіше. 



Очі молодого чоловіка забігали, він намагався поглядом не зустрітися з 

Олексієм. 

– Я вас хочу щось попросити. 

– Слухаю. 

– Мені потрібна довідка, що мати при повному психічному здоров’ї підписує 

документи на хату, передаючи її в спадок мені, старшому синові. Зі мною 

юрист. 

– Олексій зам’явся і вп’явся поглядом у «сина». 

– Я говорив з мамою. Вона згідна, все підпише. 

– А хіба в Марії Стоянівни є син чи сини? Їх тут чомусь ніхто не бачив… Я 

не говоритиму… з вами більше. 

– Я не за дурно. Ось п’ятдесят доларів. 

–  Он як?  Купіть матері щось,  або дайте на хліб і смалець,  на «Мівіну»  чи 

цукор, чай… 

– Ну, це вже моя справа. 

– А це – моя… 

Із-за дерева спостерігала за ними з візка безнога Стоянівна. Вилиці ходором 

ходили, а сльози котилися по щоках. Вона була скривджена, податлива, 

добра і безпорадна. Хто ж мав за неї вступитися? 

– Буду шукати лікаря іншого. Ви занадто … правильний… 

– Це ж мати… ваша… Усі ж під Богом ходимо! 

– А мені Бог у гаманець не замикається, – мовив лукаво… – Сам гроші 

заробляю. І дбаю про себе сам. Приїздити сюди далеко й клопітно. Великих 

багатств не успадкував. Менший брат спився, наймитує –  

то йому нема що казати, а я маю все вислуховувати?.. Отже… 

– Ні. 

Він пішов, не попрощавшись. За брамою на нього чекала «Волга». 

«Оце так!» – подумав Олексій і тільки хитнув головою. 

… 



І знову паралельний часовий монтаж: «хата Стоянівни, син маленький, 

любий такий, тягнеться до матері, а вона йому сльози втирає, другий син…»  

«Ця зустріч, подарунок-хустина, радість Стоянівни… А може, подобрів би… 

син…». Важко як! Душа на шматки дреться… 

«Широко розплющені очі Стоянівни…» – «І тієї ж миті летить чорним 

птахом машина… синова» – «Здіймаються материнські груди» –«Син десь 

втрачає пильність…» – «Заломлює жінка руки» – «Скрегіт, фатальність: 

аварія…» 

– Боже, прости, бо не відає, що чинить… – здіймає руки і серце Стоянівна. 

Не знаючи… та благаючи… 

Підбігли люди, витягли. 

Живий, скалічений… 

А на обличчі – сонячний порух: йому щось казало небо…  

 

 

 

Частина 5 

Бабусина правда 

 

 

 

 

 

 

По дорозі додому Олексій забігає до бабусі, Софії Павлівни. 

А вона, схилившись над фотоальбомом, розглядає світлини онуків. 

– Олесю, дивися – це на першій операції ви в Ленінграді, а це он – на другій. 

Це ти ходиш, а ось ти вже красень – після третьої, а он мама вже усміхається, 

а на тих, наче ніж хтось їй у серце встромив, і вона  



з ним ходить… А тата нема… Постійно на заробітках. Оце аж тепер приїхав, 

здоров’я втрачене відлежує. А це Павлик… Павлик…  

Олексій згадує свого двоюрідного брата, малого ще: 

– Ти – виродок. А я гарний. Кажуть, що звір і то не такий страшний, як ти. 

Це в пісочниці. А сльози які! 

Тільки бабусині руки, великі, теплі, рідні заспокоюють, лише материні 

слова… 

– Є люди потворні душею. Оце страшно. Он якою буває омана. Зовні – краса, 

а всередині… Знаєш, я тобі почитаю. 

Мати розгортає маленьку блакитну, одну з перших книжечок Ліни Костенко 

«Вітрила» й читає поему про красу і потворність: 

На восьмий день надумалась: 

– Зажени мені в душу потворність, 

зостав на обличчі красу. 

– Дивися, дочко, 

хороша душа 

може перетворитись в погану. 

А погана хорошою вже не стане. 

Малий Олексик слухає і заспокоюється, бо він питав бабусю і знає: в нього є 

найголовніше – непотворна душа.  

… 

– А Павла перевели до іншої в’язниці. Уявляєш? На вулиці пальцем 

показують: бабця ∂валтівника. 

Тітка Ліля все в клопотах своїх. Театр, гастролі, а я по лікарнях – не вберегли 

ми Павлика. Не вберегли… 

– Шануй, Лесику, маму, і батька шануй. Усе життя на тебе поклали. Вони 

тебе народжували не раз… із кожною операцією… Я боялась – розвалиться 

сім’я: батько постійно на заробітках у Росії. Вже стільки років! Усі 

дивуються, як може бути так довго сам. А він телефонує і, наче юнак, 



признається матері в коханні. Вони люблять одне одного,  

бо люблять тебе. А біда їх ще більш поріднила. Буває таке… відаю… 

– Знаю, буню, – мовив Олексій. 

Виклав молоко, сметану, хліб. 

Обійняв бабусю, поцілував у щоку, мусив дуже вже нахилитися  

до старенької, малої на зріст Софії Павлівни, подарував їй усмішку  

й тепло очей, по-хлоп’ячому мовивши: 

– Бай-бай! – та й зник за дверима. 

 

 

 

Частина 6 

Нинішній день 

 

 

 

 

 

 

Іде Олексій. Несе на зміну пакет із виноградом. Йому назустріч підіймається 

Катерина, усміхається, невпевнено простягає руки. Юнак віддає їй пакет, а 

вона бере галузку, обходить усіх, пригощає по виноградинці. 

– Дякую. 

– Син мій знов у мене… 

… 

– Нетямуща, – хтось із присутніх, – і їй добре. А тут при розумі… –  

з відчаю недобре так хтось… 

Олексій підходить до двох чоловіків, що тихо, по-старечому похнюпили 

голови. 

– Як ся маємо? 



Ті кивають ствердно, але погляди, мов неживі, повзуть за Олексієм. 

Він сідає на лавочку. 

– Завтра втрьох підемо до парку. Свято ж завтра, неділя. Готуйте одяг, 

взуття. На озері там лебеді білі. Вони дарують надію… У вас, може, друзі 

знайдуться … 

Під’їхала бабця Маруся. 

– Ви сьогодні в новій хустині. 

– Син привіз, ще тоді… –схлипнула, а далі: – Материнство моє, лікарю, – 

теж… із ногами відтятими … 

– Не кажіть, не кажіть. Маю сюрприз для вас – листа. Одна жінка хоче з вами 

листуватися. Час від часу писатиме, а згодом, можливо, й сама прийде. Вона 

теж хворіє… 

Олексій виймає конверт, де бабусиним ламким почерком написано: «пані 

Марії Стоянівні»; подає окуляри. 

– Ну й «пані», – усміхнулася сама до себе. – Хоч не так, а приємно. 

Вона тремтячими руками збоку надриває конверт і читає перші рядки: 

«Пані Маріє, добрий день! 

Певно, люди мусять тягтися одне до одного, інакше буде страшенно сумно й 

самотньо на землі…» 

 

Очі бігають по рядках.  Обличчя ясніє,  і стає якось легше дихати,  жити,  

почуватися… 

До Івана прийшла молодь християнська з церкви катедральної, при 

мальтійській службі. І він просить підвезти його до лікаря. 

– Іване, ти що, запускаєш бороду, що не голений? 

– Та ж все тт-так, власне, за-думано. Вигля-даю кру-тіше. Та й гадаю, що 

коли такого не люблять, може, з боро-дою до серця при-паду… 

Говорить уривчасто, але весело, і тому стає всім добре й затишніше… 

Усі четверо зібралися. Лише Катерина, ота не Шевченкова, а наша Катерина, 

цілком інша, пішла по виноградинці пожильцям роздавати… А щастя 



стільки, що в грудях наче місця йому замало.  

Ну й нехай! Хай потішиться вигадкою, якщо правди нема. Не небезпечна… 

вона, тож може тут бути … 

Олексій полегшено вдихає. Ряба тінь падає до ніг від дерев попри доріжку. 

Легко, добре. Він задоволений нинішнім днем! 

Та он, кульгаючи, з віддаленої алеї біжить старий чоловік: 

– Дохторе... Лікарю! Обм’якла вона… Не дихає… – хрипким голосом. 

Однак Олексій його не чує, він насолоджується літнім днем, замилуваний у 

нього… 

Хто може йти – іде, хто може їхати у візку – їде. 

Стрепенувся, відчув, прибіг Олексій… Катерина розпласталась  

на долівці. Поруч розсипані кілька виноградинок, які вже підбирав, заносячи 

до рота, недоумкуватий Гнат, вишкіривши брудні криві жовті з зеленавим 

нальотом зуби. 

– Либонь, померла, – мовила жінка. 

– Не дихає, – додав чоловік… 

Олексій узяв Катеринину руку й ніяк не міг вловити пульсу – його не було..? 

Проте сколихнулись повіки жінки. 

Перед нею було обличчя сина… 

– …Ти!.. мій син… – прошепотіла й померла. 

Олексій узяв жінку на руки й поніс до будинку. 

…Ішла процесія, мовчазна, інтернатська процесія… Вони не плакали… Вони 

знали – то смерть одного з них… 

Текли сльози в Олексія. Він з іншого світу. Він умів плакати. 

А тим часом медсестра, сільська дівчина, закінчивши розмову  

по телефону, в радості й у нестямі кидається в зморений натовп і, 

розшукавши тітку Марусю, радісно вигукує: 

– Цьотко!1, телефонував ото ваш старшенький... Віднині теж має біду – 

покалічився в аварії.  Ліва рука не діє,  як фалатє 2 висит.  Та,  дякує Богу,  що 



має праву. Буде хоч як перехреститися. Казав, аби-сте збиралиси, то й будут 

вас забирати… 

Дехто з процесії посміхнувся, повірив у надію, яку вже втратив, було… 

Тітка Марія плакала… 

Сонце світило. Висушувало сльози Олексієві, на виду Катерини застигли 

щастя й упокорення. 

Він уперше торкався мертвого тіла, яке ще жило теплом, було упокоєне, – 

безвільне і не чуже йому... 

 

 

Частина 7 

На вселенські світи… 

 

 

 

 

 

 

Яка процесія!.. Накладаються, змінюються кадри один одним: «Іван», – 

«тітка Маруся», – «двоє старих, мов старці», – «інші люди», «Катерина – 

жива, зі щасливим обличчям» – і «мертва, не Шевченкова Катерина, інша, 

часу нашого…» 

 

«…І тільки стукіт серця на весь екран, у хаосі кадрів…» 

 

«…Паде листок із дерева – і котить його вітер – шляхом»; «чиясь нога 

наступає й утоптує його в болото». А інший падає на рамено чоловіка, і той 

несе його, навіть не знаючи про це…». 

 



«…Хтось шепоче якісь слова, притуливши розгорнену Біблію  

до грудей…». 

 

«… Стукіт серця, складений зі стукоту моря сердець». 

І яскрава мала процесія з Сином… ближче вже… близько… на руках  

із Жінкою-Матір’ю… з цими людьми… в хаосі земного буття – на вселенські 

світи…» 

 

 


