
Басараб 

(новела) 

 

Мати… Вона мимоволі пригадувала, коли сама була нареченою, трішки 

смішною, бо кирпатою... Скільки споминів, роздумів! 

Щасливо, хоч і тривожно билося материнське серце. Лише батько спокійно, 

здавалося, сидів і читав газету. 

І ОСЬ ДЗВІНОК – ЦЕЙ ДОВГОЖДАНИЙ ВІЩУН ТОРЖЕСТВА. ЯК 

ДОВГО ЧЕКАЛИ ВСІ ЦІЄЇ ХВИЛИНИ, ТА НІХТО НЕ НАВАЖИВСЯ 

ВІДЧИНЯТИ: СЕСТРИ ПЕРЕЗИРНУЛИСЯ, ЗНИЗАЛИ ПЛЕЧИМА, ТАТО 

НЕПОРУШНО СТОЯВ, ОПУСТИВШИ ГАЗЕТУ, ТІЛЬКИ МАМА, ОДНА 

ЛИШЕ МАМА СТУПИЛА КРОК, ДРУГИЙ – ЇЙ СУДИЛОся відкривати це 

торжество. 

На порозі стояла струнка русокоса дівчина, з чисто синіми очима,  

а біля неї – високий чорнявий юнак. Шість пар очей впилися тепер в нього, 

стежили за кожним  рухом, чекаючи  слів, чогось і такого, чого вони не знали 

досі... 

А МАТИ... ЇЇ ПОГЛЯД НЕ ВІДРИВАВСЯ ВІД ЙОГО ОЧЕЙ. ЯКАСЬ 

ЗГАДКА, ЯКАСЬ ДИВНА ЗГАДКА ПЛИВЛА ПЕРЕД ОЧИМА Й НІЯК НЕ 

МОГЛА НАТРАПИТИ В ПАМ’ЯТІ НА СВІЙ СЛІД. ЧОМУ ВОНИ ТАКІ 

ЗНАЙОМІ, ЙОГО ОЧІ? ТА НА МИТЬ ЦЯ ЗГАДКА ЗГУБИЛАСЯ ПОМІЖ 

ДУМОК, ПОВНИХ ПОВСЯКДЕННОГО МАТЕРинського клопоту. 

Поволі зав’язалась розмова, спочатку нескладна, а далі все жвавіша, 

веселіша. 

– Ти українець? – зронила мати в розмові, завваживши, що Іван подекуди 

ламає українські слова. 

Той підвів чорні очі й... вони знов уп’ялися в материнське серце: «Кого він 

мені нагадує?» – не встигло промайнути в її думках, коли наречений уже 

відповів:  

– Я – басараб. 



Ці слова, так просто й вільно вимовлені, мов ударили в груди матері. Аж 

тепер згадала те, чого так довго шукала її пам’ять. 

Келих здригнувся в руці, розсипався дзвінким брязкотом, але того не чула 

мати нареченої... 

«Басараб! Басараб» – кликав спомин... 

… 

Був важкий голодний повоєнний рік, але сім’я Катрина все-таки мала 

невеликий, важко зароблений запас на зиму. 

Багато басарабів покидали свої домівки і йшли обмінювати всілякі пожитки 

на харч. 

...ТОГО ДНЯ НЕЗАБУТНЬОГО СОНЯЧНОГО ЛІТА... ВОНА, КАТРЯ, 

ДІВЧИНА РОКІВ СІМНАДЦЯТИ, СТОЯЛА В САДУ Й РОЗГЛЯДАЛА 

ВИНОГРАДНІ ЛИСТОЧКИ. ЦІКАВИЛА ЇЇ КОЖНА ПРОЖИЛКА. 

ЛЮБИЛА ДІВЧИНА ПРИРОДУ, МРІЯЛА В МАЙБУТНЬОМУ СТАТИ 

ВЧИТЕЛЬКОЮ БІОЛОГІЇ! ЗАМИСЛИВШИСЬ, НЕ ПОМІТИЛА, як 

високий, чорнявий хлопчина підійшов до її хати. 

Навік запам’яталися його постать, обличчя й очі... очі, які вронили їй жагучу 

іскру в серце. Ніколи не бачила таких очей, а може, тому,  

що дивилася завжди спідлоба, за звичкою, може, тому... 

ВІН БУВ БАСАРАБОМ І ЙШОВ ЗА КИЛИМОК ВИМІНЯТИ ЩОСЬ ІЗ 

ХАРЧІВ, БО ВДОМА ЧЕКАЛА НА НЬОГО СТАРЕНЬКА НЕМІЧНА НЕНЯ. 

КАТРІ ТАК ЖАЛЬ СТАЛО ЦЬОГО ХЛОПЦЯ! ЯК ПРОСИЛА ЗА НЬОГО В 

МАМИ! МАТИ СПЕРШУ ВАГАЛАСЯ ТРОХИ, БО ВІДДАТИ В ТАКИЙ 

ГОЛОДНИЙ ЧАС ТОРБИНУ КУКУРУДЗИ БУЛО задорого, але зрозуміла 

хлопця, погодилася!, хоч килимок той у хаті був наразі майже недоречний. 

ТАК, ЯК НЕЖДАНО ВІН З’ЯВИВСЯ, ТАК І НЕЖДАНО ПІШОВ, ЩЕ 

ДУЖЧЕ ВРАЗИВШИ ДУШУ АДРЕСОЮ, ЯКУ ЗАПИСАВ І СХОВАВ БІЛЯ 

СЕРЦЯ, ПРОМОВИВШИ: «ЯКЩО ДІЙДУ (ТЕПЕР ТАКИЙ ЧАС) – ТО 

НЕОДМІННО ТОБІ НАПИШУ, НАПИШУ ТОБІ, ДАЛЕКА СИНЬООКА 

НАДДНІСТРЯНКО, НЕ ЗАБУВАЙ МЕНЕ, ІВАНА-БАСараба». 



Він пішов. У вечірньому присмерку розтанула його постать, однак ті гарячі 

іскринки вперше в житті закарбували дівоче серце, а в ньому палку надію. 

Минав час, та листоноша по-давньому обминала хату Катрину. А десь 

далеко-далеко чекала її нова доля... 

… 

– Мамо! Що сталося? – спитала стурбована Леся. 

Тільки тепер відчула мати, що в руках її нема келиха, а на землі виблискують 

скалки, немов щастя, розбите посеред долі... 

Та ні, хіба тепер розбите? 

– То... на щастя, діти 



БЕНЕФІС 

(образок) 

 

Життя – театр. А ми в ньому актори (?..) 

В. Шекспір 

 

...Затримують зарплату. Суспільство вирішує наші проблеми, а ми свої – 

дітей годувати мусимо. 

...МАЛА ЦІННІ КНИЖКИ, ПІШЛА В ЖІНОЧИЙ КЛУБ НА ВЕЧІР ПОЕЗІЇ, 

ВИСТУПИЛА, ПРОДАЛИСЬ ТАМ МЕНІ КНИЖКИ, ПОДАРУВАЛИ ДРУЗІ 

В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ, ЯК НЕ ДИВНО, ПРОДУКТИ, БО НА ПОДАРУН-

КИ В САМИХ КАТМА. РАДІЛА СВЯТОВІ. Є ЧИМ ДІТЕЙ ГОДУВАТИ. 

«НУ, ПРОСТО, – «БЕНЕФІС», – жартували інші. Протримаюся тиждень-два. 

Не було в клубі моєї Слави. Все діла невідкладні. Тож я зайшла, вертаючись. 

Зустріла мовчазна, розгублена. Сіли. Говорила я. Розповідала. 

– Що, Славо, з тобою? Де це ти? 

– Знаєш? Я все-таки обула сина. Он бачиш – чобітки йому. 

А вони нові, з фабричним блиском, з липкими застібками, відливали терпкою 

чорнотою у парі своїй. 

– Дорогі? 

– Тепер усе дороге. 

– Де ж ти взяла? 

Слава засміялася неприродно якось, розв’язано: 

– А то вже мій бенефіс!  

Тепер розгублена стояла я. 

– Та ж не буде так завжди. Що ж... трапилось. Я не відмовилася.  

Це щоб не повертати газових кранів. 

– Про що це ти? 

Вона кинула на стіл недавню газету з заміткою. 



– Жінку скоротили на роботі. Металася, старалася, та не знайшлася її доля в 

цьому житті. Сталося так, що одної ночі, коли діток уклала спати, – 

відкрутила газові крани – і не врятували нікого з них – задихнулися. 

Стискало горло. В душі щось кришилося. 

– Не треба вже, Славо, так! 

– Потерпимо. Авжеж. 

– Це гріх отак... себе та дітей позбавити віку. 

– А не гріх отак... за синові чоботи... 

– Чий же це гріх?.. Облиш, Славо. Розумію все. 

– Телефонуй мені частіше, не зникай. 

– Добре, дзвонитиму. 

Я їхала в тролейбусі, старалась забутися. Контролер підійшла,  

я розрахувалася, а жінка поруч не мала чим... 

– А ось у Києві, – мовив хтось, – жінка кинулася з дев’ятого поверху, 

залишивши записку: «Не можу дивитися в голодні очі своїх дітей. У моїй 

смерті прошу звинувачувати...» – а далі листочка не стало їй. 

ДОРОГОЮ ДОДОМУ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХОВІ БУДИНКИ НАПОВЗАЛИ 

ГРОМАДДЯМ НА МЕНЕ, ЗЛІТАЛИ ЛИСТІВКИ ЗАПИСКАМИ, КРАНИ 

ГАЗОВІ ГРАЛИСЯ В ДИТЯЧІ М’ЯЧИКИ, І ОБЛИЧЧЯ СЛАВИНЕ КАНУЛО 

В БЕЗДОГАННІЙ КРАСІ; ЇЇ МАТЕРИНСТВО, ВИРВАВШИСЬ В РЕАЛІЮ З 

ВЕЛИЧІ МАДОННИ – ПОЛОТНІЛО... ТА БЕЗмовно горбились звіром 

приборканим – чобітки теплі синові... 

 

 



       

 

 

 БЛУКАЮЧІ ЗОЙКИ 

(ескіз) 

 

                                                                                                 Пам’яті матері  

 

Караюся... Стрімкою пам’яттю, що дряпає, наче глід. Караюся неві-

данням своїм у ній. 

Десь струтився шлях, чи стратився... Ним не можу з Вами набутися... 

Знову втикаюся в пустку безлику. 

А душа болем стікає і стигне у свічах. 

...Тримаю огарок, вліплений у долоню. Нитка, за яку можна вчепитися. 

Тиком душі бачиться мені, що Ви є в живих клітинах, що під мертвотою 

воску, де мої руки, все моє тіло, що було колись у Вашому, – теж Ваше, 

бо з Вас воно! 

Мамо... 

Тому і я Ваша. Рідна... 

 

...Затяглося небо – хмарами. Злякала – блискавка, роздробилася... 

Пучок ламких ліній такий, як ті, що від тромбу розчахнули Ваші груди в 

чорне сонце... 

А небо лишалося – велике, як душа мамина, чи, може, то її душа зоста-

лася небом... 

 



Вдова на все село 

(новела) 

 

Утома тупо заповнювала тіло, панувала над ним – і воно в тяготі своїй 

прагнуло прикипіти до землі й відпочити. 

Громадили трави. Вила стрімко вгризалися в купи зеленого скосу, несли 

громаддя, що танцювало в руках, як смичок і скрипка. 

Життя здавалося чужим, безболісним, байдужим, та й то лише на мить – 

як чуття ті спивала втома. 

...Із ним легше було, навіть у ті скуті лихом роки. Бо як зримо жила  

в тім побитому, порізаному тілі любов! Він щодня цілував її натруджені руки 

й казав силу силенну добрих слів. 

 

Кривить негодою і хмурніє час пополудневий. Стримано знітився вечір. 

Скороминущий – він коханок ночі: ввійде в неї – й засвітить зорями 

далекими, не зігріє – про це і не відає, а вона змовчить... То є її неминучість. 

Навіть вона, ніч, тихозорить у таїні своїй... 

 

Живокіст – бур’янина й лік – підіймає дядька Йвана на ноги, дає йому 

силу в руки, і дядько знов вибирає з землі коріння чорне, те, що протікає 

молоком материнським і живить його кістки. 

Вбираючи в сині очі синій цвіт, знає, що дуже доречна рослина ця  

в світі сущому ще й тепер... 

Колись не помічав, минав, топтав, рубав шматочками той корінь,  

бо дужий був і молодий. А нині все вже інакше. Так буває... Така необачна 

молодість. 

Він журиться своєю донькою, бо надто довго тужить за любком своїм. 

Та громадити сіна вже не може дядько Іван. 

Згадує своє дівчисько малим іще: 

– Звідки очі чорні взяла, дівчино? 



– Мама, кажуть, дали. А тато – музики. Люблю грати на скрипочці. 

– Чия ж будеш? 

– Отакої! Ви ніби й не знаєте. 

– А кучері звідки? 

– Від дощу. Піду в дощ, вони й кучерявляться. 

– Виростеш – хлопці любити будуть, красунечко. 

– Звісно. Казали дідо, я створена з любові. З любові та в любові 

вродилася, без неї ж тепер ніяк. 

Учора вдова відмовила женихові на всеньке село. Вродливому, гожому, 

теж удівцеві. Той прийшов і по щирості своїй мовив, що тра ратуватися й 

жити треба: роботи багато в господарстві, а в нього дужі руки – все 

витримають, лишень би ніжна та ласкава була. Вона йому люба. Її ж не 

спитав. Хіба такого мож не любити? 

Промовляв отак, а вона згадувала, як на похороні дружини стояв він над 

нею і вдивлявся у так дочасний сон її. Вітерець сколихнув покривало і 

здалося: під ним дихають ще її тіло, любов і промовляють до нього:– моє 

щастя губилося в тобі, а ти ніс, не розібравшись, його, мов своє – тільки 

іншим... Ти радів і не знав, що зі мною лишень благодать ота в силі є....і 

тільки, як мене не стало, – ти оглух від пустки, онімів словами,  

а павутинка-єднання, незрима, колюча, липка, посивіла старістю нашою 

увірвалася, бо пішла у хвилю страчена я. Ти був моїм по закону божому, і 

був ти занадто гарний, казали інші, – а вроди мені тої, як на них, забагато 

лишалося. 

У чиємусь житті ти зливався краплиною-краплею, а в моєму повнів 

прохолодою цівки джерельної. 

Ти не будеш самотній, я знаю. Чом же інші не зможуть любити тебе 

невсипуще, як я колись?.. 

…Не забудь, любий, свічі міняти, що з нами тепер, щоб не гасли вони і 

мій шлях, аби не йти мені в світ той навпотемки, як без тебе... 



...Сьогодні казав він вже іншій слово на спільноту. А вдові все вчувалися 

та вчувалися ті далекі думки. 

Сусідки скрекотали перегодом, що такої немудрої ще світ не знав,  

а вона... Вона ще не відірвалася від свого минулого і неспроможна була 

поєднати себе з чужиною. 

...Увечері, коли сонце заходило, бігла до свого Андрія, як на побачення, і 

тихо-ніжно гладила землю його тіла. Бо їй хотілося не вірити, що душа його 

покинула цей світ, а лише стоїть незрима он за хрестом і не має вже права у 

тому признатися. 

 



 

Вранішня втома 

(образок) 

 

Чи чуєш і чи можеш та відчути ти, як дні мої сповзають, мов гадь яка – 

на мою нічну самотність, і чи відаєш, як дерев’янить німиною жіночість і 

лише зрідка скалкою лякає, що прийде твій огонь, аби спопелити мене. То 

най би... Лишень не он так бути: ні скрику, ні схлипу, ні усміху, бо в грудях 

тяж якийсь серце затяв: неволею замучене украй знесиліло воно, та все ще 

б’ється об твою неправдивість скалічену. 

...Не чуєш, не вчуваєш ти, не відаєш. Бо не сам... Любиш – і маєш на те 

право. А моє – в сьому світі насущному, в дивнім світлі не свіченім  

та й згубилося... 

Усе заплуталось – і затяглося ниткою шовковою на мені: ріже тіло – не 

виріже, душить та не подужає, жити буду, бо змушена... 

Ось і ще одна ніч переміряла думами всю мене. За вікном – світанок 

продививсь, благо, чисто, невинно і юно так... Раптом: вдих – і страху давке 

яблуко. Ти! Вона?.. Та не йде, а мов котиться, вся у вільному... Зелен-

матінка... Що ж, казали те люди, вже відала... 

Придивилась. О! Боже! Не ви ото... Твоя доля в цих людях привиділась!.. 

Мені. 

Встала. Сльози – на ноги цівками зацебеніли... 

І де бачено таке, щоб над щастям людським гірко плакати, над дитям, ще 

несповитим – жалітися... 

То ж гріх великий! Світу можна йому вжалити... Хай бог простить мене 

й дитя невинне в ній. 

А жаль – то весь мій... 

До синів у кімнату метнулася, наших... 

Тіло вкрила дитяче оголене... В нім стреміла потреба до захисту... 



І молитва знялася нечувана, бо словами до бога не казана, горло розпач 

прорвав, болем вирвався. 

Тяжко-тяжко. Не руште. Най виплачусь... 

 

 



гріх 

(образок) 

 

А їй чомусь усе запам’ятовувалось... 

То була начебто сповідь. А ще – вони були дуже добрими сусідками. Та й 

нині – говорили необачно голосно. Ольга в сусідній кімнаті все чула. Тітка 

казала... що то її... гріх..? 

… 

...Вона була страшна. Так, так, – страшна, ще й дуже! Досі я не бачила таких 

людей. Очі – скляні: за якимсь туманом ламкими крижинами застигли, ледь 

помітним прорубом своїм манили вглиб якоїсь невіданої долі... 

Щоки запалі, обдерті холодом, руки сині, закоцюблі. 

– До хати пустіть, люди добрі, – просила ледь чутним хриплим недужим 

голосом старенька. А я дивилася на неї й мені ставало страшно. Згодом 

відчула, що вже... боюся цієї жебрачки, ні, якогось жаху, який принесла Вона 

з собою, студеного, нелюдською… 

Мати розстелила солому, розіслала дідів кожух. А та – перехрестилася і стала 

молитися – у Бога нам щастя випрошувати... 

А я стояла. І ось погляд, той, якого я так боялася, вдарився об все моє єство. 

...Руки потяглися обняти мене. Вона пискливим голосом щось промовляла, 

кликала, губи тремтіли, хотіли всміхнутися, а очі, мов неживі, у сивій 

студені, чомусь не усміхалися... 

Я кинулась тікати до сусідів, як порятунок :з мене вирвався ревний плач. 

– Боюсь! – кричала я. 

А там, у хаті, над чимось жінка замислилась... 

Коли мати вернулася – її вже не було. 

А на другий день... Було свято в нашому селі. Ми йшли до своєї родини і 

тут... На санях... Ні! То неправда! Того не може бути, мамо! 



Якийсь чоловік віз на цвинтар... Вона!.. Руки... то були ті закоцюблі, сині, 

зашкарублі руки, що вчора прагнули обняти мене. То були ті очі, які 

впивалися своїми сірими крижинами. Так! То була Вона! 

– Знайшов у рові, за селом, замерзла, сердешна. – сказав той чоловік. – Ньо-

о-о! – ляснув коня... 

– Мамцю, мамо! То не я! Не я! Я не хотіла, щоб вона померла! Не я, мамцю, 

правда?!. – плакала, м’ялася в складках маминої спідниці... 

Мати мовчала, сльози котилися. 

– То наш великий ГРІХ, доню!.. 

 



Двоє 

(новела) 

 

Пройшли роки, а вони залишились такими ж, тільки суму Галині  

в очах зголубіло більше. Лише смутку. 

ДІТЕЙ У НИХ НЕ МОГЛО БУТИ. ПРОТЕ, ЛЮБИЛИ ОДНЕ ОДНОГО – 

ДУЖЕ. ТАКІ РІЗНІ, БУЛИ ПРЕКРАСНІ У СВОЄМУ ЄДНАННІ Й НЕ 

ПОЧУВАЛИСЯ НЕЩАСЛИВИМИ. ХОЧА... ДЕСЬ... КОМУСЬ ТА ВСЕ Ж 

ЗНАЛОСЯ, ЩО ЛЮДСЬКЕ ЄСТВО НЕПОКОЇТЬСЯ, КОЛИ ЙОМУ ЩОСЬ 

НАЛЕЖИТЬ І НЕ ДАНО... ТА В НИХ НЕ ТАк. Тут усе спокійно. Живуть на 

світі дві спаяні душі, дві половинки, як у тій легенді. Хіба це не щастя? 

ЕХ, ГАЛИНО, ГАЛИНКО, ГАЛИНОЧКО! САМА ДИВИНА. СКІЛЬКИ 

ЖИВУТЬ, А КОЖЕН ДЕНЬ ПОЛОНИТЬ ЙОГО СОБОЮ. ВОНА – 

НЕЗБАГНЕННА ВСЯ, НЕПЕРЕДБАЧУВАНА. ТА ЄСОКРОВЕННЕ. 

ВЧОРА... ЗНОВУ... СНИЛОСЬ ЙОМУ ДИТЯ. ДІВЧАТКО. ПРОСТЯГАЛО 

РУКИ І КЛИКАЛО: «ТАТУ!». І ВІН ТРИМАВ НА РУКАХ дитя, диво 

прекрасне  

з блакитними очима, повними сліз, – воно бігло кудись, упало й бігло знов, а 

він спинив його і підхопив на руки. Ледь торкнувся губами... святині... 

живої... 

Встав Олексій якийсь сильніший, повніший, та голос Галин оговтав, 

роздратував його... на мить тільки... Глянув їй у вічі – і злякався: відчула, 

значить... 

– Вибач... 

– Олексію... 

Він мовчав нестерпно. А серце її, що так поспішно й нерівно забилося тепер, 

уже хиталося, а не стукало, відчувши нові в собі рани... 

Іноді Галина ставала занадто мовчазною. Сильна в своїй натурі, вона не 

видавала болю, а Олексія в ті хвилини опановував зримий неспокій. Ні, він 



не бунтував. Він просто втомлювався і тоді зривався в своїй молодій ще 

силі... 

І ось... Це був скажений сон?.. Пам’ять! Ніколи! Такого не мало бути! 

...Оксана... Вчора була... Оксана. Пощо? 

Колись на випускному в школі, танцюючи, напівжартома кинула: 

– Хочеш я буду твоєю, чекатиму все життя... 

Сказала – й випурхнула. Дивна... Коли очуняв – вона танцювала вже з іншим. 

А йому було дуже хороше від тих слів. 

Не наважився запропонувати їй дружби, зустрічатися. Готувався  

до вступу, згадував, думав, радів... 

А згодом зустрів Галину. 

І ТУТ... УЧОРА... ПОВЕРТАВСЯ З ЛІКАРНІ. ДРУЖИНА ЛЯГЛА НА 

ОПЕРАЦІЮ. ОСТАННЯ НАДІЯ. О, ГОСПОДИ! ЦЯ ЖІНКА ДАЄ СЕБЕ НА 

ВСІЛЯКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ  

І НЕ ДОЗВОЛЯЄ ЙОМУ ШКОДУВАТИ ЇЇ. КАЖЕ – ТО ЖІНОЧЕ ПРАВО 

ВИРІШУВАТИ. ЦЬОГО РАЗУ ДОВГО НЕ ВІДХОДИЛА ВІД НАРКОЗУ, 

БУЛО ПОГАНО З СЕРЦЕМ. ЗАСИДІВСЯ ДО ПІВНОЧІ. ЗАЖУРЕНИЙ БРІВ 

ВУЛИЦЯМИ СТАРОГО МІСТА. ПІЗНО. ПУСТО. ВРАЗ ПРОНЕСЛАСЯ 

ПОВЗ НЬОГО ЩАСЛИВА Й ВЕСЕЛА КОМПАНІЯ. ТА ХТОСЬ СЕРЕД 

НИХ – СПИНИВСЯ... ВІН У ТЕМРЯВІ ВІДЧУВ ВАГУ ПОГЛЯДУ  

І… ЩОСЬ РІДНЕ, БЛИЗЬКЕ, ЗНАЙОМЕ Впізнав у постаті: 

– Оксана? Ти? Здається, ми не бачилися вічність! А наших тут негусто, та й 

коли є – на очі не потрапляють, ти – звідки? – він рвучко підбіг до неї, 

простяг для обіймів руки, і вони  ненароком стрілися губами: гарячими, 

нестримними. 

– У мене сьогодні – випускний в інституті. Ми, виходить, з тобою  

в одному місті жили чотири роки й досі не зустрічалися, Олексію... 

Дівчина хотіла ще щось сказати, але Олексій меланхолійно перебив її, став 

оповідати про своє життя, про Галину... 



Вона слухала мовчки, на очах тремтіли сльози, бачилось, ось-ось зірвуться в 

своєму трепеті. 

– Чого ти, Оксано? – спохопився Олексій. 

– Вибач, не буду. 

Було холодно, він не знав, що казати, як повестися, що відповісти. Жаль її – в 

чомусь картав його... Хотілося виправдатися від вини, якої не було. 

Бачив, як тремтить усе її тіло від вечірньою холоду, як здригаються від 

спраги прекрасні дівочі вуста, і йому шалено захотілося спинити той трепет 

своїми губами... 

– Дочекалася тебе, виходить... 

Олексій схаменувся ... Та ні, було вже пізно, і він, усвідомлюючи що з ним, 

шаленів іще дужче... 

Вранці, прокинувшись, Оксана відчула себе ніби іншою... Найстрашніше – 

чужою в квартирі оцій. Тихо встала й пішла, ні – побігла щодуху. Олексій 

міцно спав, розкішно розкинувши руки на бездоганно чистій постелі, 

усміхаючись гордо вві сні. 

А там, у порожньому ізоляторі, кусала губи від нестерпного болю – Галина. 

Відчувала: щось трапилось. 

УСЕ ВІДІЙШЛО В МИНУЛЕ. ОЛЕКСІЙ ЗМУШУВАВ СЕБЕ ЗАБУТИ... І 

ЦЕ ЙОМУ ВДАВАЛОСЯ. ГАЛИНА ПОВЕРНУЛАСЯ З ЛІКАРНІ. 

ЗДОРОВ’Я ЇЇ ПОЛІПШУВАЛОСЯ. ТЕПЕР ВІН БАЧИВ, ЯК ЗРИНУЛА ДО 

ЖИТТЯ ЇЇ УСМІШКА, ЯКІ СТАЛИ ОЧІ... ЛІКАР СКАЗАВ, ХАЙ ВІДІЙДЕ 

ЯКИЙСЬ ЧАС ПО ОПЕРАЦІЇ, А ДАЛІ – є надія!.. 

Усе стало на свої місця. Вони знов раділи, а Галя почувалася щасливою. 

Вечорами вдвох прогулювалися в парку. Галині це йшло на користь. І тут 

одного вечора хтось хвацько взяв його за руку, і веселий Нінин сміх 

залоскотав слух: 

– Он які ми горді стали! Своїх не впізнаємо. Знайомтеся – мій Микола, 

Миколай. Через два тижні весілля. Приходьте, раді будемо. 

– Подумаємо, може й прибудемо. А як там наші? Кого бачила? 



І понеслася Ніна зі своїми розповідями. Було вже за північ, коли роз-

ставалися. 

– Як там Оксана? 

– Перше кохання засіпало, – не вгавала Ніна. 

– Та... 

– Ой, не питай лишень. 

– Що з нею? 

– Донечку недавно народила. Місяць уже сповнився малечі. Сама тільки... 

– Не жартуй! Донечка?.. Де ж вона?.. 

– Як то де?.. 

Чи зрозуміла, чи ні – не відала, але дуже похапцем вирвала клаптик з 

блокнота, написала адресу, подала Олексієві й розпрощалася. А в Галини 

струна якась застряла в серці й не дзвеніла, а тихо стогнала болем закутим, 

незнаним і стриманим... 

… 

...Вона його відпускала, але він не йшов. То йшов, але приходив знову. 

Покинути не міг. І чому Оксана мати тієї крихітки? То ж була випадковість. 

Випадковість і тільки. Випадково... Олеся не матиме тата... 

Заспокоював іноді хміль. Галина не заспокоювала, вона відмовчувалася що 

не день, і ставав дім чужиною холодною з нею. 

Одного прекрасного дня Олекса зостався сам. Галина пішла. Якогось 

півтягару зійшло з дум його. А та половина зосталася назавжди: мука без неї. 

… 

ПРОЙШОВ СТЕРПЛИЙ ЧАС РОКАМИ... СЬОГОДНІ ГАЛИНА 

ЗАСТУПАЛА НА СВОЄ ОСТАННЄ ПЕРЕД ВІДПУСТКОЮ ЧЕРГУВАННЯ. 

СЕСТРА НА ЗМІНІ ПЕРЕДАЛА ДВОХ ВАЖКОХВОРИХ: ЮНАКА І ЩЕ 

ОДНОГО ЧОЛОВІКА, ЗРОБИЛИ ОПЕРАЦІЮ, ПІСЛЯ АВАРІЇ, ВТРАЧАЄ 

ПАМ’ЯТЬ І МАРИТЬ. ЧЕРГУЮТЬ БІЛЯ НЬОГО ДРУЖИна та донька. 

Галина відхилила двері й остовпіла. То був він, Олексій... Марив. І в по-

спішному невиразному говорінні зривалося: 



– Галю, Галочко, Галченя моє... 

По його грудях заспокійливо ковзали Оксанині руки. Вони ніжно гладили 

його, лише при кожному слові здригалися наче б то... 

А Галина! Вона вперше за стільки років у ту мить почулася знову жінкою, 

яку люблять до забуття... 

Від цього їй легше ставало дихати, бути, згадувати його... легко зовсім... 

– Галю... Галинко... Галочко... 

Медсестра безсило сповзла непритомна. Її теж покинула земна пам’ять на 

якусь мить в отому потайному затвердлому, кількахвилевому щасті... 

 

 



Доля верби плакучої 

(образок) 

 

ЖІНКА ОДНА. НА ЦВИНТАРІ, БІЛЯ МАЛЕНЬКОГО ГРОБИКА 

ДИТЯЧОГО... САМА-САМІСІНЬКА, А НАВКОЛО – ВЕСЬ СВІТ... УПАВ 

ДО НІГ ОТИМ ГОРБИКОМ, ГОРБОМ ДОЛІ ЇЇ ВСЮДИСУЩОЇ НА ВІК ЇЇ 

ПОКЛАДЕНИМ. БЕЗПОМІЧНА, БЕЗВОЛЬНА, ВІДІРВАНА ВІД РОЗУМУ 

ЗЕМЛЯ БУЛА СКОНЦЕНТРОВАНА ТУТ, У застиглім серцевому імпульсі... 

Нині... був би день народження того дитяти, проте життя налічило йому, ой 

як мало. 

І чи повинне дитятко було в тім, що не могло мати по смерті того, хто з 

народження йому належним був – батька. 

Жінка старалась не згадувати, не пам’ятати всього... Та якщо хоч колись їй 

хотілось, щоб він був поруч – то саме тут і в цей день. 

Кажуть, пам’ять почуттів дужча від пам’яті розуму. А яка пам’ять при 

ньому?.. 

...Жінка світила свічку, вітер гасив її, а вона черкала сірники, світила знову. 

Закапала свічечка сльозами восковими, разом із жінкою заплакала. І мати 

навколішки захищала той вогник, який полишився в її житті, в її сирій 

покинутості. 

ТА ДАНО БУЛО ЇЇ НЕЗДОРОВОМУ ТІЛУ ПІДВЕСТИСЯ, ВСТАТИ Й 

ПІТИ, БО ВДОМА ЧЕКАЛИ ЇЇ ЩЕ ДВІЙКО СИНІВ – НЕ ВЗЯЛА ЇХ, БО 

ВІТЕР – ЗАСТУДЯТЬСЯ... ЙОГО СИНИ, І СХОЖІ НА НЬОГО ТАК, ЩО 

АЖ ОЧІ ВІДВЕРТАЛА ВІД БОЛЮ ІНОДІ, А ЯК ЗВОДИЛА – ШУКАЛА 

ХОЧ ЩО-НЕБУДЬ НЕСХОЖЕ І ЯК Бачила: чи то в погляді, чи то в 

пальчику, чи в слові, по-її мовленому, – раділа, пестила, бо ж вони – її, з неї, 

її маленькі часточки... 

А тепер вона тут. Все ще стоїть. Скам’яніле обличчя обпікає вітер. Вона того 

не чує. Хрестик здався їй білим пташиним розп’яттям... 



Лише верба плакуча, що посадив її старшенький, вже взріст із нею, – 

торкнула грудей віттям так, наче торкнуло дитя і відпустило; аж за вітром 

послалася тілом своїм вона... 

Може, то було таке дитяче прощення, що в соках жило цієї деревини, може... 

Жінка то йшла, то знову спинялась, озираючись. Сліз уже не було, вітер 

вишквалив. 

Лише над могилою плакали листочки вербові, бо з роду деревинного 

повелося, що вербі плакучій речена така доля – плакати... 

 

 

 



Діти 

(новела) 

 

Усе! Ніби – кращого й бути не може. Заздрять інші, смутні, одинокі. А вона – 

мужня жона. 

Ось і він. Чорні вуса, жагучі очі. Любить, каже, – такої ще не стрічав. А мав 

їх, мав... І таке життя буває. До дітей її – з увагою: гостинці, розуміння – все. 

Щось мулько занудило біля серця… А його? Що тепер з його рідними? Вони 

десь поруч, самі, без уваги, без тата... Хоча не її то вина. Без тата вони були 

ще задовго до їхніх зустрічей... 

А цим дітям – радість. Та й, зрештою, майже самі заставили: хочемо тата, він 

тебе любить, хочемо жити разом, з ним. 

Ну ось. Заспокоїтись би. Ні! Щось думка нуртує, струни якісь обірвалися в 

душі, ніби на гріх пішла в щасті своєму... 

– Ну і що ж це ти, Марто, таке вигадуєш. Твого забрала ота ледь  

не з постелі, а ти... Вже роки пройшли. Сім’ї в них не зможе бути, багацько 

назбиралося... Одумався, бач, певно. Головне – до дітей який, нелегко знайти 

такого. 

– Авжеж, сестро, авжеж... 

Зайшов і він. Став побіля вікна. Замислився... 

На щоці – родимка, мов намальована. Підійшла, поцілувала. 

--  Личить вона тобі. 

--У сина така ж, тільки на правій... Он і... вони... пішли – закляк біля вікна. 

Через дорогу до зупинки йшло двоє дітей, старший за руку вів дівчинку. 

– Запроси до нас, познайом, хочу, щоб вони не відчували, що не мають тата. 

Хай буде... що він просто з ними не живе, але є... 

Збіг радий, щасливий, покликав. 

МАЛІ ОБРАЖЕНО СТОЯЛИ ХВИЛИНКУ, АЛЕ, ЗАБАЧИВШИ, ЩО 

МИМО ЙШЛИ ХЛОПЦІ З ЇХНЬОГО ДВОРУ, ЯКІ ЧАСТО З ТАТАМИ 

ГУЛЯЛИ, ПОГОДИЛИСЬ, УСМІХНУЛИСЯ ПЕРЕМОЖНО ДО НИХ – І 



ЗАЙШЛИ... В ЧУЖУ КВАРТИРУ... ПРИВІТАЛА ЖІНКА, ТЕЖ ЧУЖА... 

ЧОМУСЬ ГРАЛИСЯ ДІТИ... ЧУЖІ... ТАТО БЕЗ Мами якийсь  

не такий тато, болючий, мов із колючок якихось у серці їхньому... та все ж не 

чужий зовсім. 

А ОСЬ ЦЕЙ, НОВИЙ СИН, РАДИЙ, КЛИЧЕ ДО СЕБЕ, В КІМНАТУ, 

ПОКАЗУЄ ЛІТАКИ. ЇХ У НЬОГО БАГАТО, ГАРНІ. СКЛЕЮВАВ, РОБИВ 

САМ, – ХВАЛИТЬСЯ... А МОЖЕ,  

З ТАТОМ? ЩОСЬ НЕМОВ УДАРИЛО В ОБЛИЧЧЯ... ДИТЯЧА РЕВНІСТЬ? 

ЗЛІСТЬ? СОРОМ… ЗА КОГО? ЗА НЬОГО? ОЙ! ТОМУ ТАК ДОВГО НЕ 

було його вдома! Допомагав! Звісно – допомагав... Не їм, а йому, чужому. 

Тому й він раденький такий. А  рідним, – не радісно зовсім. 

Чорні очі зібрали світлі сльози, що сколихнулись і покотилися вниз. Ростик 

схопив найкращий літак, скрутив і почав нещадно ламати...  

По хаті пронісся скрипучий тріск. 

Щасливий творець зблід й опустився на канапу. Він занімів якимсь своїм 

болем і не мав у цім жодного рятунку. 

Марта все бачила. Відчувала: щось має бути... А воно он як... Михайло, 

увійшовши в кімнату, всміхнувся й мовив: 

– Завтра, Ростику, підемо за збірною моделлю, візьмемо таку ж або ще 

кращу, навчимося складати, повернеш Славкові, а далі робитимеш сам або 

вдвох складатимете. Гаразд? 

Кинувся Ростик до тата, а очі, а сльози! 

– Я не хотів. То якось само! 

– Буває. Ти вибач йому, Славчику, прошу тебе, гаразд? Я хочу, щоб ви 

подружилися. 

– Побачимо, – відповів той. І йому здалося, що чужий тато все-таки дуже 

чужий, бо любить більше Ростика. І чому він, Славко, такий? Хіба гірший за 

нього, дітей інших?.. 



Минуло трохи часу, й у вуличній бійці Славко постав за Ростика,  

а Ростислав рятував йому життя, тримаючи скальпель у руках – через багато 

років. 

Виросли вони кріпко – братами. І радісно, і щасливо. Все було життям 

людським визнано. І... був хрест… який несла жінка, перша дружина 

Михайлова, мати його дітей – мовчки, терпляче, невинно та гордо ПО ТОЙ 

БІК правдивого щастя. 

 



Жінка з келихом дощу 

(образок) 

 

Ішов дощ, несподіваний знову. Десь був він не щедрий, навіть не за 

вікном, а далі... Наче градовий, не густий, дотикався руки подекуди. 

Великі краплі з даху падали ваговито й билися, розсипаючись по землі... 

Жінка підставила келиха. 

Краплі-градинки розскакувалися, попадаючи – і водночас не втриму-

ючись у келиху, – залишалися споминами тільки на дні... 

Шалене вона загадала бажання: наповнити келих щастям жіночим. 

Чекала... Холод зводив пальці, а вона не випускала в’язниці скла. 

Дощ стихав, а згодом і вщух цілком. Залишилось на дні прозорого дива 

трішки... 

...Hешта вихлюпалася, мов щастя, – падаючи стрімко... 

 

 



Люди! Яка мила! 

(новела) 

 

Тому й назвали її Людмилою. В дитбудинку. Оте гарне, мале, світу 

всміхнене дитинча. 

І не дивно, вже в університеті, приглянувшись до дівчини, – викладач, – 

закохався. І вона дістала – любов. Усю відразу: від батька, від брата, 

коханого. Він мав сім’ю. А їй її дуже мати хотілося. Не вийшло. 

Знайшов скерування далеке – відіслав: 

– Люблю! Але шукай долю свою. В мене моя проштампована.  

Чим зможу – поможу. 

– Не треба... 

Їхала. Плакала. Все невчасно. Народилась запізно – була б його. 

Народилася (а не народили її). 

Приїхала. Влаштувалася. Поселилася в гуртожитку для неодружених. 

Новоприбулу начальник облюбував, дав адресу й запросив на «явочну». 

Не пішла. Все збагнула. 

І тут схопив її поглядом і молодими дужими руками парубійко, студент 

іще, молодший за неї років на п’ять. 

І знову світ сколихнувся любов’ю, вірною, непроштампованою. 

Ось і її щастя: прийшло все-таки! 

Разом у кіно (і на людях!), разом готують сніданок, вечерю, разом  

у ласці сплітаються... 

Щастя! Вільне яке! Молоде! Справжнє... 

Не схаменулася, як ще одне мале диво у ній прокинулося, заворушилося 

– дитя. А він – батько! Бігла від лікаря додому, аж упала, розбивши коліно. А 

заболіло – серце... 

А він (чому?) Пішов новиною поділитися до дівчат, які його очима 

кликали... І нараяли: 



– Вартий, Васю, ти дівчини гідної. Не гулящої, інтернатської... Чи взяв, 

може, її ти дівчиною? 

А їй: 

– Викинь із себе. Не візьме тебе. 

Викинь! Викинь... Її підкинули... Інтернатська! А вони такі! Звикли себе 

і своє самі боронити. 

Викрала паспорт Василів. Узяла меддовідку, поставила могорич 

алкоголікові-слюсарю... І розписалася... 

Тепер уже не мати-одиначка... Тепер уже дитя не без тата... А воно – 

буде! 

Ох! Скільки було галасу! Скільки розмов і поглядів! Скільки помсти й 

дорікань. Підступниця!.. 

До красуні-сусідки зачастив Василь. Дитя б’ється, шкіру, здається,  

аж в тім’ї розтягує, а вони за стіною сміються-веселяться. Серце в Люди 

схлипує, а ліжко раз у раз поскрипує – в них... 

Народила. Дівчинку. 

Хто що мав – позносили: пелюшки, повзуни, коляску, та комендант не 

вгавав: «не годиться в нас». 

Збираючи свої речі, згадала Люда адресу, «явочну», для коханок 

начальникових притриману. 

Зателефонувала. Пішла. 

Відчинив. Здивувався. А вона з валізою й дитиною. 

Де ж та дівчина? Щось розхристане... 

Пішов – усе зробив, щоб повернулася до гуртожитку. 

А Василькові знов порадили: щоб позбутися зайвих клопотів – відсудити 

і шлюб, і батьківство. 

І сиділа вона, злочинниця, на тій лаві разом з дитиною... 

А в красуні дитя з Василем не зачиналося. І, будучи в явнім шлюбі, вони 

взяли дитя покинуте. Благородно як – дивувались усі. 



Підросло воно і...  Стало невгамовним і клопітним. Викуповували по 

судах спершу від трудової колонії, а так – від тюрми. Та не все викупиш... В 

хаті, здавалось, поселилася нечисть. 

І Василь – пішов!.. Звільнився від цих жінок, від цього міста... 

Того літа приїздив. І треба таке – випадково побачив Людмилу  

з донькою. Схожа! На нього!.. А було – ні. 

Але ж кажуть... Що можна задивитися... І тільки... 

А люди все знають... 

 



Маленька цяточка 

(замальовка) 

 

...Було, йшла до нього, наче несла в собі дар славний, усміхалася, бо не могла 

не радіти... Він – добрий, ніжний, надзвичайний. І вона його дуже любить. 

Очі теплі-теплі, а тіло... Піде вже од нього, а потім ще довго-довго вчуває в 

собі силу його. Та й доброти, доброти стільки! Вазони любить, викохує, 

кожному листочкові радіє чи квіточці. Їй здавалось: вона і то не така... 

Десь узявся малесенький павучок, той, що, кажуть, новини сповіщає. Він 

узяв легесенько, виніс лагідно на балкон, випустив. 

Знайшов собі хатку, – тішиться сам. – маленька цяточка, а жити  

їй хочеться... Сотворив бог природу – і все для життя... 

– А знаєш, Костю, в нас дитяточко буде... 

Спинився. Краса мертвим жахом осипалась. Ніжність вишкірилась. 

– Ти що... Ти що. Ми так не домовлялися... 

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

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

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

 



Міраж 

(новела) 

 

Якась магія тягла знову бачити його, бути з ним, про щось розмовляти, 

слухати, а далі шматувати мислі ночами, зі смиренням навхрест, засинати в 

схлипові, безволлі, у втомі... 

Йому теж потрібні були зустрічі, спілкування. Він те відчував... бо перед ним 

була душа, відверта, непідкупна – і сповна довірявся їй. 

Говорили – кожен про своє. Він – нечасто. Але щоразу вона вчувала, як 

рветься з нього жаль за домом, у якому донечка, дружина, його тепле 

минуле... 

Спомини жили в ньому, він зрісся з ними й не міг не тішитися бодай би хоч 

цим. 

– Коли зостався сам – було відчуття, наче вимерла вся моя родина... 

...Боліло в грудях – і серце відстукувало отим словам свій розпач... 

Вона бачила в ньому велику дитину, яка вміє і розуміє все на світі, лише не 

себе і те, що його, певно, не люблять. Йому просто дуже й дуже не вистачало 

тої любові, він вигадав її, жив нею – і так було йому легше. 

ВОНА – ПО-ЖІНОЧОМУ ЗАЗДРИЛА ЙОГО КОЛИШНІЙ ДРУЖИНІ, БО 

ЗНАЛА, ЩО ВАРТО ЛИШЕ ЇЙ ПОКЛИКАТИ – І ВІН ПІДЕ, БУДУЧИ 

НАЙЩАСЛИВІШИМ З УСІХ ЧОЛОВІКІВ НА СВІТІ. ПРОТЕ, НЕ 

ВІДЧУВАЛА, НЕ ЗНАЛА, НЕ ВІДАЛА, ПЕВНО, ТОГО ЙОГО ДРУЖИНА, 

А ВІН СПОДІВАВСЯ, чи навіть не сподіваючись, усе-таки вперто чекав. 

А хто ж тоді вона, ЦЯ жінка, для нього?.. Яка все розуміє очима, душею, яка 

боїться потривожити його собою, а любить його так юно, що аж самій стає 

лячно від пізнання таких почувань. 

Маючи пошарпане невдале минуле, розлучення, двійко дітей, чи має право 

прагнути його душі, його тіла, його близькості... 



Він був не такий, як усі, нестандартний мужній муж, безвольний іноді, 

безпомічний, і вона відчувала в собі силу десь рятувати, бути поруч, щоб 

йому легше було. 

Надзвичайно радісно усвідомлювати, що ТЕБЕ люблять... Тому був ніжним 

також.., але завжди був там... 

Вона уявляла його дружину впевненою і вродливою. Так, він, як і більшість 

чоловіків (це було помітно), – любив усе красиве. Час ішов. 

А вона хапалася за гадку, що була, є щасливою... Подумки говорила, бувало, 

з ним про те, що при зустрічі говорити не сміла – усміхалася, раділа, а думки 

ніжили, пестили його в ній і забувалися таїною сокровенною. 

– Любове, ти мене нищиш, коли хочеш побавитися досхочу  

і возвеличуєш, коли надумаєш, а забудешся – принизиш нижче пилинки на 

землі, така ти якась невблаганна, немилосердна моя  

(і чомусь тільки моя), любове!.. 

Зустрінься мені, мій любий нині, усміхнися  порухом вуса, пригладивши 

бороду. Я шаленію від утіхи, коли ти так смієшся. 

Я вже не можу без тебе і з тобою не можу. Я гублю тебе, а, маючи – знову 

втрачаю. Така, либонь, наша доля, недолею наречена, словами заніміла, 

дотиком і в подумці зомліла. О любове моя, радосте заплакана, щастя ти моє 

смуткове... 

...Вони мали зустрітися, та Вона не прийшла. 

Минали дні. Він нервував, думав, зайшов, – і був приголомшений. 

Вона виїхала. Втекла від себе, від нього, від тої Його минувшини, щоб не 

заважати... Навіщо? І десь далеко никла Вона, старіла на очах у розлуці, 

розуміла, що то, ой, ні, не вихід, але повернутися було вже занадто складно. 

Не втримався Він, поїхав, розшукав. То – доконечне була встромлена потреба 

бути з людиною, душа якої (Він те відчував) належала йому. 

ГЛЯНУВ – ЛЕДЬ УПІЗНАВ. ВОНА ВИДАЛАСЬ, А ЗГОДОМ ПОБАЧИВ, 

ЩО ТАК ВОНО Й БУЛО, – СТАРШОЮ ПРОТИ ДОЛІ СВОЄЇ, НАВІТЬ 

ПРОТИ НЕОЦІНЕНОГО НЕДАВНЬОГО. ЯКАСЬ ПРІРВА З’ЯВИЛАСЯ 



ПОМІЖ НИХ. І ВОНА ВМИТЬ СТАЛА ЙОМУ НЕЦІКАВОЮ, ІНШОЮ, ЗІ 

СВОЇМИ, НЕВІДОМИМИ ЙОМУ ДНЯМИ ПРОЖИТОГО ЖИТТЯ. В НІЙ 

ПРУЖИНИЛАСЬ ЯКАСЬ НАДОКУЧЛИВА ДИСГАРМОНІЯ КРАСИ І 

КОЛИШНЬОГО. ВІН РОЗГУБИВСЯ, АЛЕ НА МИТЬ, ЗВИК, І, 

ВЧЕПИВШИСЬ ЗА ЯКИЙСЬ ДАВНІЙ СПОМИН, ГОВОРИВ, 

СКАРЖИВСЯ, РАДИВСЯ І ЗНОВУ Ж – ПРО СІМ’Ю, ЯКОЇ ВЖЕ ДАВНО 

НЕ БУЛО, ПРО ЛЮБОВ ДРУЖИНИ НА ПОЧАТКу подружнього життя, 

згадував усе добре і жив тим. 

Розповідаючи, забував про неї, не розумів наглої її старості, а Вона мовчала і 

задихалася, аби не розплакатись. 

– Я дуже й дуже люблю Тебе... – сказала, а здалось, наче прожила все своє 

життя. Такий то був голос, тембр, із розпачем, безвіллям, безпорадністю 

змішаний. 

Він, нарешті, спинився, відшукуючи очима те, за що б міг зачепити своє 

перше слово, думку й усе минав... головне... 

Сповнений своїм по вінця, не міг спромогтися ще на один струмінь води 

живої. Він лише знав, відчував єдине: цієї хвилини Він думає й мусить 

думати про неї також. 

– ТИ ПРЕКРАСНА, – ТАК ВИРВАЛОСЬ У НЬОГО БЕЗ ДУМОК, І ВОНА  

ВИПРОМЕНИЛАСЯ СВОЄЮ ОСЯЙНОЮ АУРОЮ, ПОМОЛОДШАЛА Й 

ОЖИЛА НА ОЧАХ У КОЖНІЙ РИСОЧЦІ НА ВИДУ... – АЛЕ ТИ 

ВАРТУЄШ КОГОСЬ КРАЩОГО, СИЛЬНІШОГО, ГІДНІШОГО. ТЕБЕ 

ЛЮБЛЯТЬ, ВІН ДОБРИЙ, ВИХОДЬ ЗА НЬОГО ЗАМіж.  

Я не той, хто міг би тобі подарувати велике Сонце людського щастя... 

– Любий ти мій, – промовляло все її єство, але Вона покірно мовчала. 

– ТИ НЕ БАЖАЄШ МЕНІ ЗЛА. ТИ ХОЧЕШ, АБИ Я БУЛА ЩАСЛИВА. 

ЗАСУМНІВАВСЯ, ЧИ МОЖЕШ ПОДАРУВАТИ МЕНІ ВЕЛИКЕ СОНЦЕ 

ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ. Я НЕ ХОЧУ ЙОГО ВІД ТЕБЕ, БО ЗНАЮ, ЩО 

ВОНО, ТЕ СОНЦЕ, НЕДОСЯЖНЕ І ЙОГО НЕ МОЖНА ПРИГОРНУТИ, БО 

СПОПЕЛИТЬ ТОГО, ХТО ЗАЗІХАЄ НА ЙОГО ТЕпло. 



...А Він усе дужче й дужче відчував, що та любов її важка для нього, навіть 

гірше – враз стала йому непотрібна... 

– Ти прекрасна... Ти близька мені. А рідніша – Вона. Я не можу без неї... 

Зморщилося, знітилось усе єство, стало згустком болю і так залишилося 

назавжди... 

 



На весіллі 

(образок) 
 
То був гуцульський звичай: дружка після молодої перетанцьовувала з усіма 
гостями. 
Пашіло обличчя, стомлена всміхалася і танцювала далі. Та ось підійшла, 
спинилася... Як бути?.. Очі гарячі дідові грали музикою, а... замість ноги – 
дерев’яниця, поруч – милиці. 
Він взяв одну, встав, потім міцно схопився за дружку. Труснув сивиною – вдарили 
музики. 
То був дивний, тяжкий, тісний і живучий танець. Так, так... Оці завжди сталеві очі 
дідові кидали всім, що він – ЖИВЕ, що він ще, ой, як може жити, що життя його ще 
не так-то й обікрало... 
Стукотіла дерев’янця замість ноги, стукотіли поруч два серця… так незвично для 
себе стукотіли... 
 
 



На причалі 

(образок) 
 
Вони мовчали. Вони ні про що не говорили. Лиш очі казали багато. Зрима тяга 
єднала їх... і стримувала. Та чому? 
Чиста, дитяча наївність, непорушна й недоторканна вирізалася  
з її очей і вкарбовувалась у юній усмішці щасливим болем... 
Пароплав прибув. То кликало море! 
Та не обох, його залишало. 
...Отямився, вирвав з блокнота листочок, записав щось і подарував надію – таку 
велику! 
Вона стояла. Відчалював пароплав, і щось розтягало між ними магічну відстань, ні, 
не відстань, а щойно спаяні серця хтось розривав... 
Вони мовчали... Вони ні про що не говорили. Кричав про щось, гув пароплав... 
Він рвався туди, до неї, щось хотів сказати, спинити, не відпустити, забрати з 
собою... 
І вона, стиснувши поруччя, намагалася вловити якісь звуки, та не могла, не чула. А 
в руках був аркушик, який, знала, врятує їх, а то і знов поєднає. 
Розтулила. На долоні... 
Морський вітер! Незвиклому до ніжностей, йому нестерпно кортіло викрасти в 
когось цей клаптик щастя... Поник її погляд... Листочок...  
Але його ховали хвилі!.. 
Вони мовчали. Вони ні про що не говорили, вони бачили, як тонуло їхнє єднання. 
Рвалися два серця одне до одного, два, цілком незнаних; ламалися РУХИ РУК... 
...І ВОНИ – усміхалися! Були щасливі! Бо ті ламкі рухи, що вирвались останньої 
миті, казали, що вони, німі, не можуть мовчати, коли говорити суджено... 
 
 



орися 

(новела) 

 

Щось горіхове було в тому імені. Таким воно звабним здавалося. Крихке, 

потаємне, сильне і вишукане. 

А угледіла я її поміж людського натовпу, в церкві, в кутку, за колонами, – 

перед іконостасом. Вона щиро-щиро молилася. Молода, світлоока  

і світловолоса жінка, з прекрасною фігурою і вишуканими манерами, в 

чомусь інша була за всіх тут присутніх... 

ПРИ ВИХОДІ, КОЛИ МИМОВОЛІ МИ СТРІЛИСЯ ОЧИМА, ПОГЛЯД 

КОВЗНУВ ПОВЗ МЕНЕ, БУЦІМ: НЕ РУШ ДУШІ МОЄЇ, ВОНА 

НАЛЕЖИТЬ ЛИШЕ МЕНІ, А ПОСТАВА МОГЛА ТВЕРДИТИ, ЩО 

ВПЕВНЕНО ЙДЕ В СВОЄМУ ЖИТТІ ВОНА – ЧІТКА, ПІДНЕСЕНА ХОДА, 

ВІДВЕРТИЙ, ГОРДИЙ, ПОВОРОТ ГОЛОВИ... ТАКІ ЖІНКИ, видавалось 

мені, самі собі можуть дати раду в житті, то – сильні натури, й до церкви 

вона не вписувалася в наш, тоді атеїстичний час, і до роботи вчительської 

також зі своїми молитвами... 

ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ Я ЗНОВУ БАЧИЛА ЇЇ НА ТОМУ Ж ВІДДАЛЕНОМУ 

МІСЦІ. ПОГЛЯД СТРАДНИЙ БУВ ЗВЕРНЕНИЙ ПОНАД ІКОНУ, ВУСТА 

ТРЕМТІЛИ... НЕЗАЛЕЖНИЙ ВИРАЗ НЕ ЗБЕРІГСЯ, АЛЕ ЩОСЬ СИЛЬНЕ 

ВИДАВАЛИ ОЧІ, СПОВНЕНІ СВІТЛИХ СЛІЗ, ЯКІ, ХИТАЮЧИСЬ У 

ВСЮДИШУКАЮЧОМУ РУСІ, ЗРИВАЛИСЯ Й Падали їй на груди 

невидимим камінням. Вона була тоді кимсь скривджена (дуже боляче), 

незахищена і безпомічна... 

...Так, либонь, мало статися, згодом ми з нею познайомилися. 

...ТО БУЛО, НАЧЕ ВИДІННЯ – ВОНА КОХАЛА. ПОЛЮБИВ І ВІН ЇЇ. В 

ЦЬОМУ ВЕЛИКОМУ СВІТІ, ЗАХАРАЩЕНОМУ КОРИСТОЛЮБСТВОМ, 

ОБЛУДОЮ, ОБМАНОМ, ЛЮДСЬКОЮ НЕЩИРІСТЮ ПОЧУТТІВ, ВОНИ 

ЗНАЙШЛИ ОДНЕ ОДНОГО. ТО БУЛО ЩОСЬ НАТХНЕНЕ БОГОМ, І 



ВОНИ БУЛИ БЛАЖЕННИМИ ВІДЧУВАТИ, ЗНАТИ, Бачити те благо. 

Зримозречена сила вгризалася в їхні дні, щоб ту святість зламати. 

Зосталися тільки листи, написані й не відіслані: «Прагну: сповни мене 

любовію!.. Я без неї безвольна... Безсилію... Світ стирається, смутком 

затоплений. Чи мій розум ще здатний щось вдіяти? Повернути! – благаю 

Всевишнього. Необачна, я винна, в тім каюся. 

Не примушуй, щоб стала навколішки! 

Не хотіла я того розторгнення. Я – кохала!.. Зривалась... та вірила... Дивні 

люди братались з огудою. І злиденно – людей я послухала. То й біду в тім на 

себе накликала: мої речі вдалися – образою. 

...Нині їхали поруч... – не стрілися: ми... і очі, і думи, і тяга нас...  

Так чужими ми досі не зналися. Прикро, гірко, і в тому я мучуся. Ти зарікся... 

Мов став повелителем... Не стинай мою душу заручену. Перед злом і 

облудою тьмавою – ЗАСВІТИСЬ!» 

«...УВІ СНІ СНИЛОСЯ, ЩО Я КЛИКАЛА ТЕБЕ КЛИЧЕМ-ГОЛОСОМ, А 

ПРОКИНУЛАСЬ – СХАМЕНУЛАСЯ, ЗАДИХАЮСЬ, ВІД НЕМОЧІ Й 

СЛОВА ЄДИНОГО МОВИТИ. А СЕРЦЕ ГРУДИ РОЗНОСИЛО, ДУМИ 

ГОЛОВУ БОЛЯМИ ЛУПАЛИ... ГОЛОС ЗОВСІМ БЕЗЗВУКАМИ 

КОРЧИВСЯ. ВУСТА ЩОСЬ НАМАГАЛИСЯ ВИДАТИ, АЛЕ МІГ то 

почути-побачити хіба той, хто колись теж спроможний був душу згубно свою 

так безмовити... 

Не почув ти мене в пульсі-хаосі... Бо там кликали чітко та голосно  

з повелінням щобудня мати собі та й тебе... 

Ой чи відаєш? Мали б знати ми, що в житті й у любові буває так: крик без-

мовний – велить нам, вирішує... долю нашу, а той, що безмовний крик – лиш 

волає безсило, безміряно, що – по нас...». 

Сколихнувся світ, як схитнувся він, і поникло життя, коли в долі своїй поник 

він. Бо мати, схотівши великого добра синові, позволила йому – ніяке. 

– Старша вона за тебе, мудріша, керуватиме з тебе, хитруватиме – не 

позволю! 



І він... запив-загуляв. Отак минали дні його байдужі. Орисі не шукав, не міг. 

КОЛИ БАЧИЛА ЙОГО НЕТВЕРЕЗОГО, НЕГОЛЕНОГО – ПОБИВАЛАСЯ 

ЗА ЙОГО ДОЛЮ Й ТЯЖІЛА НЕЮ В ДУШІ. ТОМУ БІГЛА СЮДИ. 

ПОРЯТУНКУ У БОГА ВИПРОШУВАТИ. А ЧАС МИНАВ. ТОЙ 

НЕНАСИТНИЙ ДО БОЛЮ ЧАС. ОРЕСТ ОДРУЖИВСЯ З ДІВЧИСЬКОМ 

МОЛОДЕСЕНЬКИМ, ЯКЕ НЕ ЗАБАРИЛОСЯ НАРОДИТИ ЙОМУ ДВійко 

дівчаток-близнят. А через кілька років, як сформувалось у розкішну жінку, 

побачило те дівча, що світ начинений мужами, цікавішими, ніж Орест. І 

двійко дівчаток зосталися виховуватись у неньки його. Отакою були її 

старість і радість за сина. 

ПРО ВСЕ Я ДІЗНАЛАСЯ ВІД ІНШИХ. МИ З ОРИСЕЮ НЕ 

ЛИСТУВАЛИСЯ. ТІЛЬКИ ЗРІДКА ЗДОРОВИЛИ ЗІ СВЯТАМИ ЧЕМНО: 

ВОНА МЕНЕ, А Я ЇЇ. ПИСАТИ БУЛО Б ВАЖКО. «ЇХ ТРЕБА НЕОДМІННО 

НАВЕРНУТИ ОДНЕ ДО ОДНОГО. ХОЧ ТЕПЕР –  

А ТРЕБА», – ГАДАЛА Я. І ПРИЇХАЛА ДО СВОГО МІСТА 

СТУДЕНТСького без запрошення, зайшла до Орисі, та батько її сказав, що 

вона в церкві. Я пішла. Та... на велике моє здивування її не було там, де 

колись... 

ТО БУЛО НЕДІЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ ШКОЛЯРІВ. І ВОНА, ОРИСЯ, ОЙ... У 

ЖАЛОБІ... (НІ!) – У ЧЕРНЕЧОМУ... СТОЯЛА Й ОПОВІДАЛА ДІТЯМ ПРО 

ЛЮБОВ ІЗ БІБЛІЇ: ЩИРО, ПЕРЕКОНЛИВО, ЗРОЗУМІЛО, РОЗСУДЛИВО. 

ТО ЧУЛАСЯ ВЕЛИКА БЛАГА ВІСТЬ БОЖА Й ДО БОГА. ВОНА БУЛА 

СОБОЮ... – І НЕ ВОНА То була... 

– Орисю, – прошепотіла я... – Сестрице... – схаменулася. 

Розплющилось ймення горіхове, засльозилась моя надія... 

Вона стояла, з ЛЮБОВ’Ю на вустах. І мені враз здалося, що над її головою в 

тому натхненному мовленні світився НІМБ... Та вона цього не відала! 

 



Подорожня 
(образок) 
 
                                                                         Люди не тому були створені, 
                                                                                  щоб жити в містах. 
                                                                                Джек Лондон «Місячна долина» 
 
Від гамору міста. Від гальм машин, метро і трамваїв, від пилу, що сизо 

сміється на листі. Від вакууму урбанізації, що роз’їдає моє тіло, блокує 
думку, одягаючи в безсилля. Втікаю!.. 

Не хочу шуму! Нехай він живе десь окремо. Шукаю куточка, закутка – 
сховатися. Так мало тут лавочок, аби присісти! Забувають про подорожнього. 
Я чужа... Не приймає мене місто. Воно полюбило сина, а мене виштовхує, і я 
їду електричкою,  поїздом...  Тільки шепіт і стукіт коліс.  Тільки це – і все...  Я 
хочу до мальв. Високих і квітучих. Вони хиляться, падають поодинці, а разом 
– оберемок щасливого світу. 

Ось простір, ліс, зелень! Тихо... Бережно... Відчуваю власне тіло, що 
дихає спокоєм, мої думи обіймають життя, і я маю безмежну волю. 

...Кличе покинута хата, криниця, яку треба почистити – і буде жива вода, 
озоновий рай та затишок долі. Цвіте картопля. Розсипалась цвітом... Я вдома, 
тут моя прадідівщина. Втекла... Чи надовго? Нехай що на трошки... Щоб 
відглухнути, відчути щось невловиме, зберегти буття й замісити завтрашній 
день. Викисне, виспіє, спечеться тут, і розкраю його на дні собі, дітям, 
онукам... І понесу ті скарби зі старої світлиці – до нової оселі, що хоч і гарна, 
та як у невістках, – серед шуму, неспокою, – німа якась. 

Тільки хліб її освітить, освятить, схвалить, сповнить оселею. 
...І знову гуркіт... І знову втеча... І знов розполовинюсь. І знову мальви... 

Щоб сильнішою бути, треба бути разом... І треба йти, втікати... Щоб бути... 
 
 
 



Прихисток 

(образок) 

 

Я... Тут. Нехай, що чужина зжирає мозок. Нехай пульсує кров... Жити! 

Просто стулити долоні до неба. В них – порятунок... 

На очі спали завіси... А серце бачить! Любов. Богатирська яка! Щось 

більше,  ніж та,  що була,  та,  яку мала...  Вона рятує на шлях,  що зостався...  

Син... (Най заступиться за мене минуле!..) 

Так сильно, так м’яко втримує, заколисує колисанкою, що не з дитин-

ства... Аби задрімали рани. Сила кудись хоче подітися... Син... 

Дотикаюся, а то справжнє, бездонне, вірне... Почуття... Як уже ним 

начуваюся!.. 

День згортає злидоту болів, рве на ганчір’я і кидає в огонь... Задуха... 

Продивляється подих вітру – майне прохолодою, – щоби від жару. Син... 

 

 



Підкова 

 

Знайшла. Підкову на шляху! На сонці! В поросі! 

Опеклись мої пальці й припали до грудей, залишивши на тілі  розколоте 

тавро. 

Хтось бачив на грудях відбиток моєї долі, а вона  просто пекла моє тіло. 

...Не втримали пальці підкови – випустили. 

І від болю раптово звільнилася я. Від щастя жаданого, міцного, 

залізного, що його загубив хтось – також... 

А завтра хтось не на сонці підкову знайде і стане щасливий – холодною 

нею... 

 

 



 

Сама самотою 

(образок) 

 

Згрижений тугою огризок дня згорнувся далеко за полудень. Виваляна в 

самотині, зніджена, знуджена, сиділа, опершись на підвіконня в квартирі 

своїй і дивилась у вікно, в повітряний простір, ніби його дотикала очима. 

Десь за ним, був ще один: простір – вулик людських життів високого 

світлого дому... 

..А он падає щось у просторі! Падає – і простір його не тримає… 

(розбиваються ті, хто не літає?). То птаха каменем кинулася вниз, – перед 

самою землею, оминула траєкторію руху земного тяжіння і знову злетіла (що 

за птаха, не видно без окулярів). Але хіба те важливе? Добре – вона злетіла! 

Жінка огортає поглядом одне вікно, друге... 

Вони далеко, ті люди, ті долі – не втримується погляд. Хилиться голова. 

Слабка ще себе так довго втримувати, або ой, сама самотою.  

То більше, ніж самотиночка, – це тонше, а так просторіше... 

В панелях до задухи душно. Вони палять живий дух штучністю, тому в 

кімнаті жінки багато зілля: полину, меліси, чебрецю... 

Трави ще не цілком висушені й вільгістю лишень завмирають,  

не вмираючи, залишаючись кодом життя, вітрами обіймані, сонцем пещені – 

літом пахнуть. Це ніби жіноча снага жалкує за днями любованими. 

Син у столиці. Хай вчиться, працює. Хай тішить її. Йому треба, щоб 

вона втрималась і не злягла. Адже тільки напружиться, втратить силу, зайва 

хвилина піде і – не повернеться… 

Зібратись би з силами – і вона їх поволі зізбирує, їх наче нема (але вони 

є, просто тіло про це ще не знає). 

Головне – снага до життя, що стриміти має з єства, заземлитися на якусь 

зачіпочку... 



Дивувалась колись: як то людям стареньким робити нічого та визирати 

когось у вікно, а тепер сама йде хлипнути повітря, щоб не жити задухою. 

Обмежений простір кімнати, окраєць життя, обмежений малорухомим тілом. 

Тихо... Що то хвора, стара. 

А квітка вазону навпроти дивиться в її душу й не чужою їй є. За склом 

тому цвіту світу забули відкрити, а вона цвіте красою, що з душі вирвалася, й 

у тім вона суща. 

...Біля вікна заніміли коліна, треба рухатися, заскрипіло крісло, 

триколісний візочок до рук... Її відпускає цвіт, що в будинку навпроти, до 

очікування подруги, спілкування, такого бажаного... І та зачіпочка нині дуже 

важлива.  Чекала на сестру –  та їй ніколи знову.  Є рідні –  чужі,  а є чужі –  

рідні. 

І цвіт заздритиме їй, покинутий сам самотою... 

 

 



СПОКУТА 

її монолог 

(новела) 

 

До мене йшло світло, яке я вчувала давно. А тепер – цілком близько. Так 

близько, що клітинами свого тіла вбирала хвилю його благодаті... 

...Прикрив сонце заслоном у поїзді, бо дуже пекло. 

Мучила спрага. Дав напитися. 

А потім – поруч з ним... Ішов сліпий дощ... 

...Плакала чиясь душа, що жила поруч. Заблукала десь коло нього  

й не хотіла звідти вибиратися. Вільгість проникла в мене, і я відчула, що рве 

мене біль... 

Бачила його блакитне вогнисте світло – виринало його життя... 

Він зчитував моє – і я не захищалася. Ми не розмовляли – спілкувалися 

подумки. 

Я дотикалася поглядом його тіла, юного, як у сина – і поверталась на землю. 

Креслила сонні ескізи... і – скреслила їх. 

Упало пасмо волосся мені понад очі. Поправила. І помітила, як погляд його 

сповз на мою руку... на якій золотом огорнулося моє вистраждане в довгій 

самотності щастя – обручка... 

Фібрами душі почувала ще гомін – благання – чуття, якого не мав він від 

мами... відлуння, що не знаходив його в дівчини, м’якості, без якої 

обходиться чоловіча дружба. 

У мені концентрувалося те... і разом з тим, – ще одна половина його віку... 

Яка глибока в нього молодість! 

То були земні закони – закони землі. Й у тім законі ми були законні. 

У нас було все, а цього могло й не бути... 

– Тоді навіщо? – подумала я. 

– А ми – то спокута одне для одного. Кажуть, є прекрасна земна спокута, – 

всміхнувся він. 



Я відрікалася від незбагненного, оскільки була занадто земною, щоб діяти 

якось інакше. 

Землю відчувала, як тіло дитини. А він був десь – там. І я боялася цього. 

Мені здавалося, що там можливі тільки невагома самотність, порожнеча і 

безлике щастя... 

У мене ріс син… і був чоловік, який обожнював мене як жінку. Я була 

щаслива. Іноді... щастя моє захлиналося, я заплющувала очі, й у мені зринало 

те світло, в якому бачила його, того хлопчину... 

Згодом бути мені ставало важко... Не знала що, згодом визначили – 

нездужала... Мов упало на мене розірване небо, розчавити хотіло,  

та лише покалічило. 

А чоловік бажав мене мати, як завжди, – здоровою. 

Якось прийшов і чесно (ледь не по-геройськи!) признався, що  

в нього – любов, якої він досі не знав! «Її молодість – то велика спокуса», – 

мовив. І руки мої – оніміли! 

Параліч був затяжний. Основну хворобу перестали лікувати. 

Уже думали про операцію. Ні, знов відклали. Радилися – і відкладали.  

Руки здавалися мені часом якимсь лахміттям, вбраним у шкіру,  

як у панчоху. Бо коли приходили робити внутрішньовенне вливання, те 

лахміття вони ворушили, вивертали, мотали на голку, і воно, гадала я, ось-

ось витягнеться... 

Тромбувалася кров і висмикувалися згустки. Десь, либонь, я була складена з 

них. 

...А той хлопчина писав поспішні листівки, іноді приїздив. 

Ходили з сином до церкви. 

Хлопець, про якого мені важко було говорити в палаті, хто він мені? Без 

відповіді питання лишалось не раз. 

В одній листівці юнак записав: «Кожному на землі велено бути причетним до 

самотності іншого...». 



НА ЩО ВІН СЕБЕ ПРИРІКАВ? ТИМ ЧАСОМ Я ЧІПЛЯЛАСЯ ЗА НЬОГО 

ДУЖЧЕ, НІЖ ЗА МИЛОСЕРДЯ (ПРИНАЙМНІ, ТАК Я ГАДАЛА), – І 

ПИСАЛА ЙОМУ: «МИ ЗІЙШЛИСЯ, НАПЕВНО, ТОМУ, ЩО ПОДІБНО (?!) 

ЯКОСЬ ОДИНОКІ В ЦЬОМУ ЖИТТІ... У МЕНІ НУРТУЄ ОСОБЛИВЕ ДО 

ВАС ПОЧУТТЯ, ЯКОГО НЕ ЗНАЛА ДОсі. Я ще його не осягла, просто 

знаю, що заперечити його не можу, бо воно є. Іншим є те, що не посмію 

віднайти на нього права. 

Зоставайтеся зі своєю таїною. Якщо це щось неприємне – забудьте, і все. Я 

сприймаю Вас таким, яким Ви є». 

Так. Я відчула, що між нами була якась таємниця, яку він закував  

від мене в панцир, і я билася об ту броню. Все – окрім неї – вчувалось мені. Я 

передумала всяке. Навіщо? Не знаю. Чомусь так думалось. 

Я виписалася з лікарні, й ми пішли додому, наче він, дім, завжди  

був наш, усіх трьох. Після нічної дороги, хвилювань і ситного обіду, який ми 

готували разом, похапцем, він схилився на велике крісло й... задрімав. 

Я дивилась на нього, на його хвилясте волосся і враз мене осінило, як тоді, в 

поїзді: 

Бачила його дитинство. Безпечних батьків. Красуню-матір, яка дбала про 

дітей, та коли зустріла іншу людину, покинула все й виїхала до Франції. Син 

ще довго любив її. Любив як син, як підліток вродливу жінку, й красою тою 

виправдовував її. 

ВІН ПРОЩАВ ЇЇ, ЯК ТІЛЬКИ ВОНА ПРИЇЗДИЛА, БО ЩОРАЗУ ГАДАВ: 

НАЗАВЖДИ.  

А ЗГОДОМ ПОЧИНАВ НЕ ЛЮБИТИ ЇЇ, НАЙДУЖЧЕ, КОЛИ БАТЬКО 

ПРИХОДИВ П’ЯНИЙ. (ЦЕ ЧЕРЕЗ НЕЇ!). ТА Й БАТЬКО БУВ 

НЕВБЛАГАННИЙ: ПРИСКІПУВАВСЯ ДО НЬОГО, НЕРВУВАВ... І ТОДІ 

ВІН ХАПАВСЯ ЗА СТРАХІТЛИВУ гадку, що вже... вже не любить своїх 

батьків. Не знав, куди подітися. 



У рясний дощ забіг сховатися до монастиря, а згодом… утік туди. Було йому 

шістнадцять. Готувався стати ченцем. Ніколи жодних жінок! Бути самотнім, 

ні, з Богом – єдиний вихід! 

Однієї літньої ночі повертався з далекої за містом каплички, де йому легко 

молилось, і зустрів дівчину – обшарпану, негарну, зі старечими очима, 

повними болю й безнадії. 

Вона ледве ступала. Тіло заносило. Хвора? Таке велике жіноче страждання 

він бачив уперше в своєму чоловічому житті. Тому йшов за нею. 

Та враз вона похитнулась якось глибше – і важко впала непритомна. 

Була брудна, з пошарпаною не лише одіжжю, але й тілом. Про все, що 

сталося – здогадатись було неважко. Поніс її до лікарні, горнув чуже тіло й 

різко усвідомлював, що якось по-особливому відчуває все її єство... 

Зробили операцію. Врятували, та не могла вона бути повноцінною жінкою, 

матір’ю. 

Почувалася калікою, знівеченою, а він... себе – незручно, лише тому, що був 

здоровий. 

І прийшла йому божевільна гадка: стати їй рівнею. Читав, що італійські 

співаки жертвували задля голосу своєю чоловічою здатністю...  

А він – заради любові до іншої людини... 

А ПОТІМ... ВОНИ РОЗГУБИЛИСЯ. РІДНІ ВИВЕЗЛИ ДІВЧИНУ ЗА 

КОРДОН, А КУДИ – НІХТО НЕ ЗНАВ. ШУКАВ – БЕЗНАДІЙНО. НІХТО 

ЙОГО НЕ РОЗУМІВ. НІХТО! І ВІН ТЕЖ ВИЇХАВ – ДО ТІТКИ, СЮДИ... І 

ТУТ... ЦЯ ЖІНКА... ВІН НЕ БАЧИВ ЇЇ ВІКУ.  

ДЛЯ НЬОГО БАГАТО ЧОГО МАЛО ЦІЛКОМ ІНШУ цінність... 

І я... побачила... себе... Отже, ця жінка – це я. А та дівчина – та сплакана 

душа, яка його не покидала. 

– Навіщо Ви душу мою розгорнули? 

– Так само сталося... 

– Тепер Ви все знаєте... 

– Знаю. 



А краще було би не знати. Бо він канув у мені. І почуття як сплав любові до 

сина, друга й коханого робив мою тугу незмірною, а він був вірний (?) тій 

дівчині, якої ніде не було... 

Десь знову дівалися сили. Мені хотілося не мати дару того, що мала: бачити 

й відчувати інших так сильно. 

ЗГОДОМ, В ОДНІ ВІДВІДИНИ Я СКАЗАЛА, ЩО НЕВТІШНА Я. І ЯКЩО 

ЗІ МНОЮ ЩОСЬ ТРАПИТЬСЯ – НЕХАЙ НЕ ЗАБУВАЄ МОГО СИНА, 

НАВІДУЄ Й ВОДИТЬ ДО ЦЕРКВИ. ЗНАЛА – МІЙ ЧАС МИНУВ. РАДОЩІ 

ДОЛІ СТИРАЛИСЯ. Я БАЧИЛА СИНА КРІЗЬ МАТОВІ ПОВНІ СЛІЗ МОЇ 

ДНІ Й НЕ ЗНАЛА, ЯК ЙОМУ В ТІМ зарадити. 

Він стрепенувся й промовив: 

– НЕ ТРЕБА, ПАНІ ОЛЬГО! Я ЩЕ НЕ ВИСВЯТИВСЯ НА СВЯЩЕНИКА І 

МОЖУ ОДРУЖИТИСЯ. ВІЗЬМУ ВАС ЗА ЖІНКУ, І СИН ВАШ НЕ БУДЕ 

САМОТНІЙ. ВИХОВАЮ ЙОГО, ЯК ВИ НЕ ЗМОЖЕТЕ, А МОЖЕ, БОГ 

ПОМОЖЕ – І ВИХОВАЄМО ЙОГО ВДВОХ. Я НЕ СМІВ. ХТО Я ДЛЯ ВАС? 

БАГАТО ЧОГО НЕ ВМІЮ. УМІЮ ВІРити й любити.  

Не можу бути Вам повноцінним чоловіком, тож не претендую на взаємність. 

Так, либонь, мусило бути. Признаюся, що люблю Вас. 

– Таку покривлену каліку?!! 

– Але я здатний бачити Вашу душу і незаперечний розум... Бог дав мені 

бачити Вас у красі... 

...Пульсували міріади гадок: жалість? милосердя? спасіння? Любить як 

сестру? подругу? чи кохану жінку? Навіщо йому я така? Ці сумніви сіяв 

обпечений розум з високості моїх літ, а в нього було все простіше, – 

правдиво, чисто й безпосередньо, як молодість. 

Я звела очі, щоб ними спитатися, але його сяйво засліпило мені світ... 

 

 



 

Талан 

(образок) 

 

ТИ НЕ ДАВАВ МЕНІ ЗГИНУТИ В ВИХОРІ ЖИТЕЙСЬКОМУ, В ТАЛАНТІ 

МОЄМУ,  

В ТАЛАНІ, ВКАРБОВАНОМУ В РЯТУНОК ДУШІ НА ЖИТТЯ І СМЕРТЬ. 

ТО БУВ ТИ,  

ЩО РОЗУМІВ МЕНЕ І НЕ ХОТІВ ВИЗНАВАТИ, ЩО ВІРИВ І ДОРІКАВ 

НЕЛЮБОВ’Ю, ЩО КОХАВ ЯКОСЬ ПО-СВОЄМУ Й ЗАПЕРЕЧУВАВ 

ПОВСЯКЧАС СЕБЕ. ТО БУВ ТИ!  

І ТЕБЕ НЕ СТАЛО В МЕНІ... НЕ СТАЛО, БО ПРИЙШОВ ВІН. ЗЕМНИЙ, 

ЖАДАНИЙ, ДОБРИЙ, НЕЗАПЕРЕЧНИЙ. ВІН ОГОРНУВ МЕНЕ СВОЄЮ 

ЛЮБОВ’Ю, МОВ ДИТЯ ПІСЛЯ КУПЕЛЮ, ЗІГРІВ ЧИСТОТОЮ ДУШІ 

СВОЄЇ Й НАРІК СВОЄЮ... І ТЕ СТАЛОСЯ. ЗЕМНЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 

БОЖЕ БУТИ МУЖЕМ І Жоною – і я стала нею. Любов моя заспокоїлася, 

заколихалася... 

ТА БУВА ІНКОЛИ, ЯК ДОВГО НЕ ЇДЕ АВТОБУС І ЗБИРАЄТЬСЯ ПОВНО 

ЛЮДЕЙ  

НА ЗУПИНЦІ, Я ПОВЕРТАЮ ГОЛОВУ Й ШУКАЮ ОЧИМА ТЕБЕ. ТАК 

МИМОВОЛІ БУЦІМТО ВИХОДИТЬ СЕ. НЕ ЗНАЙШОВШИ, ЙДУ ПОВЗ 

ТЕБЕ, ПОВЗ ТВОЮ ОСЕЛЮ. НЕ СВІТЯТЬСЯ ВІКНА, ТИ НЕ ПРИЙШОВ, 

А МОЖЕ, Й НЕ ПРИЙДЕШ НА Ніч. Та й навіщо? В порожні, холодні стіни, 

у квартиру, в якій так тихо.  

Я питала Тебе, чи можна назвати наші стосунки грішними.  

Ти посміхався й казав, що ні. Якщо Бог сотворив нас одне для одного – чи то 

гріх? 

– Кажуть, щоб не було грішно, треба звінчатися в церкві. 

Ти довго вовтузився, тяжко зітхав і цілував мене жадібно й довго,  

доки я забувала про все на світі, навіть оті слова. 



У НАС НЕ БУЛО ВІНЦЯ, ЯК І КІНЦЯ, ДОВГІ-ДОВГІ РОКИ. ТИ МАВ 

ІНШИХ ЖІНОК, У МЕНЕ БУЛИ ЖЕНИХИ. АЛЕ ВСЕ ТЕ БУЛО, МОГЛО 

БУТИ – БО БУВ ТИ... У ВИРІШАЛЬНІ ХВИЛИНИ Я ПРИХОДИЛА ДО 

ТЕБЕ, Й ВОНИ ЗНИКАЛИ З ДОЛІ МОЄЇ, МОВ ПРИВИДИ. А ТВОЇ ЖІНКИ 

БУЛИ, ПЕВНО, СОЛОДШІ, НА повсякчас. Я – то мрія, про свято, про 

вигадку, як ото іграшка гарна й бажана... 

«І так буде нескінченно», – думав Ти. 

А я писала, і в тому був порятунок, я творила, і це було наче марево. 

Але тут... любов мою переорано, враз наново засіяно. Тепле зерно проросло і 

колоситься хлібом-долею. А Тебе десь нема в мені... Лише хмари нагадують 

про небеса й піднебесся, про НАШУ вись. А я вже земна і не Твоя, мій 

любий, званий, мій... (колись). 

Мої руки обіймають не Тебе і не з Тобою мені (все-таки) хороше. Тепло, 

затишно, добре із тим життям насущним, врешті-решт якось упевнено... 

Талант забуто десь. Він до високості рветься, а я важка, земна і неможливо 

нам удвох. Сиротиною покинутою він проситься десь у хату. І його пускають 

листочком списаним, любов’ю давньою, мов жебрака, мов каліку, якого 

відцуралися безпечні багаті родичі... 

 

 



Танець і апельсини 

(новела) 

 

Немов пружина, двиготіла вона тілом у швидкому танці, рухалася так, 

що натовп то розривався, то стискався, віддаляючись від неї, окремнішньої 

танцівниці. 

Ніхто не заздрив, ніхто в думках нічого не заперечував, заперечувати не 

мали чого. Знали: все було і не було нічого... Нічого не було... 

Вона розважала далекого дорогого й багатого гостя. І сьогодні цей 

 танець – ще не кінець агонії її чуття, яке вона втиснула десь далеко, щоби 

враз не зірватися. 

Хмільна, розпашіла, вродлива й нещаслива. Вона була, наче виклик всім 

іншим, які не знали чи знали щось і нічого про її світ, про сім’ю, чоловіка, що 

в безумстві в клініці чекав на її прихід.  Той чоловік хотів  

і любив її… й апельсини. 

Вона приходила і несла їх, хворому, її (за паспортом) і не її вже. І все 

навколо було чуже, окрім нього, якого полюбила ще школяркою, вивчаючи 

хімію та біологію, доглядаючи його донечку, яку до неї виховував сам. 

Коли її мати, кохана жінка його, приїхала забрати доньку, він почав 

непокоїтись і говорити щось таке безупину, що годі було й слухати. Донька 

поїхала, а він все говорив. Казав, що всі його чують: і стіни,  

і картини, і шухляди, там він поскладав таємниці... І килимок під ногами. О! 

Він знає багато! Як вона вперше прийшла, як поцілувала і спопелила хлопця, 

як сказала: «коли любиш, прийми це дитя, воно моє». І він узяв – а вона 

поїхала... Він любив її, донечку… Вона з малесенької була його,  

в ній він бачив свою мрію, а через п’ять років зупинила його сіроока 

школярка і сказала, що любить... Він знав, що це таке – і мовив лише, що не 

сам, а вона їх обох обійняла... 

Після випускного, недобравши трьох балів на вступі, пішла викладати 

танці в будинок офіцерів і ревно плекала сім’ю.  



А коли приїхала Та жінка і сказала, що забирає доню до Німеччини і 

влаштує її там до престижного дитячого будинку, де гарно харчують  

і доглядають, близько до їхньої вілли, він не витримав... 

Не маючи жодних прав... Не маючи нічого... Отак став щось казати, 

виправдовуючи ситуацію і водночас засуджуючи її... Зірвалася його голова. 

Коли викликали швидку, він був весь уже червоний і пітний. Дружина 

вхопила апельсину, як порятунок, поклала на долоню і якось незвично для 

себе мовила: 

– Он вона, твоя доля, твоє кохання, твоя доня. Кругла, сонячна, солодка. 

Тільки з’їж її – й усе буде гаразд. 

Він довго дивився на апельсинку, дорогою до лікарні обертав на всі 

боки, а вже в палаті жадібно з’їв, промовляючи: 

– Принеси мені ще. А... Добре... 

Танець тривав. І вона посміхалася... Сьогодні в нього буде багато апель-

синового щастя. 

 



ФАТУМ 

ще один монолог 

(новела) 

 

Учора боліло все тіло, і я протистояла світові, що несподівано позбавив мене 

материнства. 

А сьогодні душа болить. Пошматована, заламана, зігнена в крижану дугу, 

щоб заземлитись і втриматись. 

Я сама, і мовчу. 

А кричала – вчора. Коли родила дитя. Маленьке тільце, що рухалось і жило, 

відрізали від мене й поклали в лоток сусіднього крісла. Я бачила, як воно 

безмовно стихало й помирало, бо йому ще не був час. 

Мене чистили від сліду материнства. Комусь не подобалися мої нерви – я 

рухалась. І що мені від них уже лишилося? Вишкребли наче все... 

А згодом нікого не стало... 

Несподіваний холод зливи повертає мене на землю у тверде мокре крісло 

серед дикої реалії часу. Я знову живу. 

А воно лежить нерухомо. У нього його череп і ніс. Як не дивно – його. І він, 

батько цього мертвого дитяти, став мені рідним віднині. 

Уночі серце захлиналося стуком, а свідомість будилася навіть  

у транквілізаторах. 

Хтось ледь чутно постукав у палатні двері, хоч знала я, що нікого там не 

було... Я – не спроможна була підвестися, але прокинулася, впустила той 

імпульс у свою думку і сповнилась ним... 

...А там, за дверима, у холодильнику, була частинка мого тіла, моєї душі. 

Мого хлопчика заберуть лише завтра. Вагота черепа сповзає на повіки, і я 

нечутно звалююся в сон. 

І там знову – дитя, але велике вже, доношене. Я спеленала його, щоб похо-

вати, а воно звільнило рученьку, зарухалось і помахало, прощаючи... 



Прокинулась. Був гострий біль у голові й серці, але він ущухав, затерпав, 

лишилось тільки відчуття малого тільця на животі... 

 

У дитинстві я мала багато ляльок й одну весь час ховала. В яке відчуття? 

Коли бабця казала, що дітей приносять лелеки, я, просила цих птахів, 

молила, аби принесли мені багато-багато, а потім, невтішна, плакала в кутку, 

бо вони мене не почули. 

...Як питали – повідала я, що маю багато любові... і – щастя в серці... Куди 

все подіти оте?.. 

 

Діти... Вже дорослою я щаслива була саме в них... 

Гнули до себе лікарні – я часто належала їм. 

Якось у невимушеній розмові лікарка моя сказала, що маю ще один шанс 

одужати – народити дитя. Я здивувалася й замислилась. 

Та думка, було, відлітала від мене й тому, що вже десяток літ я не перебувала 

в шлюбі, та й... І яке було моє здивування, коли мій дорослий син якось 

сказав: 

– Це добра думка, мамо. То – вихід, то справді шанс, і немудро було б його 

не використати. 

– Але ж... 

– ГЛЯНЬ, НАВКОЛО БАГАТО ЧОЛОВІКІВ, ЯКИМ ТИ ПОДОБАЄШСЯ... 

ВІН, ЗВІСНО, ПЕРЕБІЛЬШУВАВ. ДО ТОГО, НОСИВ ГАЗЕТИ З 

ОГОЛОШЕННЯМИ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ПІДХОДИЛИ МЕНІ ЗА ЗРОСТОМ. 

ДИВАК. ХОТІВ, АБИ Я БУЛА ЗДОРОВА І ЩАСЛИВА. І ЦЕ ТОЙ 

ШИБЕНИК, ЯКИЙ ЗМАЛЕЧКУ ЗАВДАВАВ МЕНІ ТАкого клопоту! Це той 

малий егоїст, який, коли я любила одну людину, сказав, що піде від мене 

геть, якщо приходитиме «цей дядя».... А тепер докоряє, навіщо я його тоді 

слухала, і шукає мені женихів. Це в сорок-то років! 



...А цей чоловік знайшовся якось сам. Я знала його дуже давно. Багато жінок 

його знало, а я заслухалася, вразилася чуйністю і спинилася.  

Він здавався мені без минулого. Як я тоді помилялася! 

Наше зближення було для нього останньою лебединою піснею, – казав. 

Чомусь давно недоторканою була його самотність... 

...Все сталося добре, ні – щасливо! 

Я чекала дитяти. 

Коли йшла з чоловіком під руку, відчувала таку опіку, що здавалося:  

з цією людиною можна йти отак усе життя. 

Він любив мене, дитя своє в мені. Але щастя не вічне. Сталось неперед-

бачене. Я потрапила до лікарні й тут почалося: 

– Усе, що хочеш, тільки не це... 

Він не приходив день, другий. Чому? Соромився своїх літ? Даремно. Я нічого 

не розуміла. Він – відмовчувався: 

– Навіщо тобі негативні емоції? Згодом. 

Жінки в палаті цікавилися моєю біографією, батьківством, якого  

не могли спостерігати. Обручка на пальці була куснем дорогого металу, який 

мені був заважкий. 

Прикро... Я переставала хотіти його розуміти. Все, що відбувалось, не 

підлягало ніякій логіці. Що це? Впертість, нехтування чи безумство?.. 

Син приносив від нього передачі, до яких я не могла доторкатися. 

Стомлювалась... 

СВІТ ЗАГАДОК, НЕПОРОЗУМІНЬ, ТАЄМНИЧОСТІ НАШАРОВУВАВСЯ 

СУПРОТИ МЕНЕ І ЩОСЬ НЕ ВТРИМАЛО МЕНЕ В НЬОМУ. Я ЗЛИЛАСЯ 

ПЕРЕДЧАСНИМИ ПОЛОГОВИМИ ВОДАМИ. ТАК НА ЛІЖКУ, В 

ПАЛАТІ, БЕЗЗВУЧНО І СТРІМКО НАРОДИЛОСЬ У МЕНЕ ДИТЯ. ВОНО 

ВМІЩАЛОСЬ НА РОЗПРОСТЕРТІЙ ДОЛОНІ Й РУХАлось, радіючи світу. 

Я відчула дотик цього незахищеного тіла і, скрикнувши, поклала його на 

живіт. Так-так! Воно рухалося, а пуповина його ще в’язалась зі мною – воно 

жило! 



...Звичний рух ножиць. І дитина моя – в лотку сусіднього маніпуляційного 

крісла, ще мить – і затихла... 

Пам’ять чуття сильніша... 

Я не спала. Ще відчувала тільце... й не гадала про те, що було в холо-

дильнику... 

...Вранішнє світло судомило болем... Голова ламалася від пострілів думок. Я 

спромоглася розказати сон. І тоді почула те, що мусила знати. Одна жінок 

мовила: 

– Твоє дитя, що народилось та й ще рухалося – має душу. Отож,  

не закопати його треба, а поховати, перехрестити свяченою водою  

й дати ім’я. Це зробить і батько. 

...Я дуже чекала чоловіка того дня. То був день святого Михайла і день 

похорону нашого дитяти. Я чекала його... Хіба треба мати на те право? 

Трупик забрав син. Чоловік чекав на нього на зупинці. Він зробив, казав син; 

уночі маленьку труночку. 

...Котилися сльози, розхристане волосся зривалося й падало на спітніле його 

чоло, як копав мерзлу землю. 

А коли син дав папірець, на якому я все записала, що казали жінки, взяв у 

руки його і спазм перехопив горло: 

– Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа хрещу тебе, сину, в цей день святого 

Михайла і даю тобі ім’я Михайлик. Амінь. 

Кожне слово карбувалося, кропилося свяченою водою, різалося паузою і 

зривалося сльозами... Он як! Він тато!... Яке страшне усвідомлення 

батьківства... 

А я не знаходила собі в палаті місця. Хотілось учепитися за те, що мало б 

утримати мене на цьому світі... Мимоволі шукала в сумочці фотографію 

сина. Розгублена, згублена, я не побачила, як із рук випала наша з Петром 

фотографія: 

Сусідка по ліжку підняла її й... ужахнулася. 

– Це він? Ваш чоловік? Це Ваш? 



– Так, на жаль. На жаль, так... 

– А Ви знаєте??? Чи знаєте Ви?.. Він Вам казав?.. Вибачте, але я була свідком 

його трагедії. 

Жінка хутко, щоб я не перебила її, почала: 

– То було десять років тому. В патології перед пологами я познайомилася з 

жінкою, яка чекала дитину від третього чоловіка. 

Вродлива й ніжна, вона була на заздрість усім дуже щаслива у своїй любові. 

А чоловік прибігав до неї по декілька разів на день, як ніхто; вранці – з 

квітами. 

Одного з передпологових тижнів Тетяні стало погано. А за кілька днів ця 

жінка при пологах померла. 

Я БАЧИЛА, ЯК ТОГО РАНКУ З КВІТАМИ ПРИБУВ ЇЇ ЧОЛОВІК, ЯК 

ЙОМУ СКАЗАЛИ... І ЯК КІЛЬКА ХВИЛЬ ВІН СТОЯВ, 

ПРИГОЛОМШЕНИЙ НОВИНОЮ, А ВІДТАК ЗАРЕВЛА ЙОГО ЧОЛОВІЧА 

ДУША РАНЕНИМ ЗВІРОМ, АЖ ДОКИ ЗІ ЗВІРСТВА ТОГО НЕ ВИВІЛЬ-

НИЛАСЬ, БО СТРИМОК СХОПИВ ЙОГО, ЗАЧЕПИВШИ ЗА спасіння живе. 

– Дитина ж як? 

– Дитина також не вижила. 

Померло все. І тільки він один залишився тут на розтерзання своїх 

подальших самотніх років. А тепер він тихо сповз по стіні й тільки пищав у 

нескореному безумстві... 

...Згадалася циганка йому, що причепилась була в чернівецькому поїзді. Він 

усміхнувся і сказав: 

– Лише, що буде... 

– Ой-йо-йой, парубче. Нещастя яке! Щоразу як переступатимеш поріг 

пологового будинку – з тобою переступить поріг горе. 

– Де розум твій, жінко? 

– Це твій хрест. 

– Не кажи більше... 



Він ходив весь день під враженням сказаного, почутого, а відтак забув. Усе. 

Не хотів пам’ятати. Не вірив. А чому мав вірити?.. Тетяна захлиснула його 

любов’ю. Тетяна колись. А тепер? 

Синові моєму було жаль нас обох. Петра він до кінця не розумів. 

 Не до кінця його розуміла і я. 

Син кликав його в лікарню до мене. Той ішов, але зі східець вертався знову. 

– Нехай з мамою буде все гаразд. Нехай хоч із нею... І нехай вибачить, як 

зможе... 

Коли син прийшов чергового разу, я йому нічого не казала, а він: 

– Не кидай Петра Корнійовича, мамо. Прости йому ці невідвідини. 

– Нехай йому Бог прощає. 

– Він добрий чоловік. Я його відчув там, на цвинтарі. 

– А я не відчула взагалі. Мені треба було трішки його підтримки і я виносила 

б. Хіба не бачиш – я з ним сама. Він не зі мною, сину. Він слабкий, 

безпорадний... 

– Він занадто добрий і в тім безпорадний, мамо. 

...Я ще довго лежала в лікарні. І знов чулася самотньою. 

ЗГОДОМ СИН ПРИБІГ І СКАЗАВ, ЩО ПЕТРО В БОЖЕВІЛЬНІ: З НИМ 

ЩОСЬ ТАКЕ ТРАПИЛОСЬ!.. ВІН НЕВГАВАВ, ПЛАКАВ, ЗРИВАВСЯ І 

СКАРЖИВСЯ, ЩО ТЕТЯНА НАРОДИЛА ЙОМУ СИНА І ВІН СТАВ 

БАТЬКОМ. (ПЛУТАЄ ІМЕНА!) А ВІН ВИНЕН  

У ТОМУ, ЩО ЯКОСЬ УВЕЧЕРІ ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕСТУПИВ ПОРІГ 

ПОЛогового будинку! Він винен – і не знає, куди подіти оту провину?!! 

...Я вростала в лікарняне ліжко. Ковдра здавалася важкою, і мені було 

холодно. 

...Затерпала душа... Роздерта, зігнена в крижану дугу, – щоб заземлитись і 

втриматися... 

 


