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Старенька дев`ятка кольору мокрого асфальту на 

швидкості виїхала за межі Сєвєродонецька, різко 

пригальмувала, щоб обминути великі калюжі. За кермом 

жінка близько років сорока, явно, дуже поспішала. 

Проїхавши вздовж жіночого монастиря, тричі 

перехрестилась. Колись вона частенько відвідувала його, 

аби поставити свічки за здоров`я своїх рідних, але сьогодні 

не було ні сил, ні настрою. Заклопотана невідкладними 

справами, сама до себе в голос промовляла: 

-Хліба вистачить, серветки купила. Зараз зроблю 

нарізку і можна накривати стіл. 

В селищі біля автобусної  зупинки збавила швидкість, 

аби не забризкати дітей. Привітавшись до знайомих, 

вправно повернула у вузький провулок. Враховуючи, що 

мільйон разів їздила цією дорогою, навіть на дотик знала 

кожен горбочок та камінчик. Майже , безшумно зупинилась 

біля воріт батьківської хати. Вийшла з  машини, 

прихопивши жіночу сумочку та пару пакетів з продуктами. 

Нахиляючись, пройшла під вишнею, що розчепірила гілки 

на всі боки та постійно чіпляла коротко стрижене русяве 

волосся Тетяни. Біля самого порогу гілка рози вп’ялася 

гострими шипами  в футболку на худорлявій статурі жінки, 

що була давно їй не за розміром. Вже стало звичкою носити 

джинси та розтягнені майки, а сукні та спідниці залишились 

в минулому житті. Сірі очі виказували безмежний сум та 

відчай самотності. 

Поставивши на поріг пакети, пішла стежкою в сад. 

Різко зупинилась під старою абрикосою. Зазвичай,  на 

їхньому подвір`ї дерева довго не росли через високе 

стояння ґрунтових вод. А ця росла ще від тоді, як батько 

Андрій одружився з її матір`ю  Валентиною. Перше дерево, 

посаджене на своїм подвір`ї  досі щедро вгощало щороку 

м’ясистими червонобокими плодами.  
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Тетяна, ледь тримаючись на ногах, вхопилась обома 

руками за розлогу гілку, притулилась щокою до шорсткої 

кори. Сльози одна за одною втиналися в тканину світлої 

кофтини, залишаючи за собою мокрі плями. 

-Тепер ми з тобою старожили  в цій  садибі. Сьогодні 

сорок днів, як не стало мами, а за тиждень два роки по 

батькові. Ні родини, ні дитини, ні міцного плеча, хоч на 

тебе спертися,- ридма ридала жінка. В горлі, наче камінь 

стискав, не давав дихати. Ніколи так гірко не плакала, 

навіть тоді, коли дізналася про зраду коханого. Все тримала 

в собі, нікому не жалілася, не звинувачувала, крім себе. 

-Танюшо, тобі зле? Чому там стоїш, може швидку 

викликати?- почувся голос сусідки  Марії Петрівни. 

-Ні, ні. Все нормально. Ви з дядьком Павлом приходьте 

о дванадцятій годині, пом`янемо моїх. 

-Звісно, Тетянко. А хто ще буде?   

-Чорножукови та Агафонови прийдуть, все-таки скільки 

років товаришували з батьками. Ще сестра двоюрідна з 

родиною приїде,- вже трохи заспокоївшись, відповідала. 

-Може допомога яка потрібна? Ти кажи, прийду. Зараз 

тільки гуси загоню в загорожу,- запропонувала сусідка. 

-Все давно готово, зараз накриватиму. 

Розставляючи на стіл улюблені мамині тарілки з 

червоними маками, на мить замислилась. Наче фільм 

промайнули шкільні роки. Згадала, як  однокласник 

Льонька Сивий  завжди проводжав після школи додому. З 

кращою подругою Людмилою Савельєвою вигадали йому 

прізвисько Леший. А він же зовсім  не ображався, лише 

посміхався. Великі веснянки на носі та щоках здавалися ще 

більшими. В школі на перервах підкладав у зошит цукерки. 

Літом у щілину забору тишком впихав квіти, потім 

червоніючи казав, що нічого не знає. У випускному класі 

частенько цупив у батька цигарки, потім сховавшись в саду, 

за кущами втрьох палили. Якщо, було, мати спитає, чому 
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від неї такий запах? Відразу все на Льоху звертала, мовляв, 

він палив, а вони з Людкою поруч стояли. З посмішкою 

згадувала кращі часи життя. Вже багато років не 

спілкувалася з шкільними друзями. Вони давно подружжя, 

мають трьох дітей. Хоча Леонід був без тями закоханий 

зовсім не в дружину. Чому вони разом, Тетяна намагалась 

не згадувати. 

Запрошені на обід потрохи сходились, раз за разом 

гупали старі металеві ворота. Врешті всі зібралися за 

довгим столом в тіні між деревами. Вересень був дуже 

спекотний. Кілька місяців не було жодного дощу. Листя 

рано пожовкло, деяке висохло та покрутилося. Розпечене 

повітря доїдало останню зелень в садах.  

Впевнившись, що на столі всього вистачає, господиня й 

сама присіла до столу. Не було ніякого бажання нічого їсти, 

лише випила трохи домашнього вина, тепло пішло по тілу. 

-Тетяно, а твої не приїздили?- поцікавилась двоюрідна 

сестра Лариса, підсунувшись ближче, аби менше хто чув 

розмову. 

-Та хто я їм тепер? Всі живуть щасливо своїм 

особистим життям. Єдине нагадування про вісімнадцять 

років життя з ними - водійське посвідчення. Арсеній 

настояв навчитися водити машину, хоча й те було в його 

інтересах. Возила Дмитрика до школи на секцію з 

волейболу, їздила на ринок за продуктами, забирала його 

п’яного з ресторанів останнім часом. 

-От козел! Інших слів не знаходжу. Вісімнадцять років 

віддала свого життя, потім виставили за поріг в чім була! - 

сестра обурено стукнула себе по коліну кулаком, потім 

озирнувшись, поправила руді кучері. Наливши собі й сестрі 

в келихи вина, накладала в тарілки салат. 

-В тім, що сталося, і моя вина. Треба було послухати 

маму, а не своє, затьмарене коханням, серце. Може би жила 

зараз, як Людка з коханим чоловіком та дітьми. Я ж дурепа, 
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в якості кого жила? Готувала, прала, підносила.  Кинула 

навчання в інституті на третьому курсі. За ради чого?  

-Треба було дитину народити, може хоч одружився з 

тобою, мала б якісь права. При розлученні щось відсудила. 

-Та хіба ж я не намагалася, він слухати не хотів про 

дітей. Казав, що не час. Дмитрика в школу треба возити, 

потім Дмитрику в інститут треба гроші, тепер у Дмитрика 

вже є своя родина й дитина. Одна я лишилася ні з ким та ні 

з чим. Дякувати, твоя мати наполягала закінчити училище. 

Хоч якусь професію маю. Штукатурити стіни та клеїти 

шпалери - не робота моєї мрії, але на життя копійку 

заробляю. 

-Замовлень багато маєш?- спитав Сашко, чоловік 

Лариси. 

-Коли, як. Та це краще, ніж нічого. Їхати на заробітки не 

бачу сенсу. Кому заробляти? Хотіла теплиці відновити, 

мама марила на них. До останнього мене сварила: не так 

посіяла розсаду, води багато налила, то невчасно зібрала 

огірки, які переросли. Мама зналася на цьому, жити не 

могла без ринку. Було, раненько встане автобусом на ринок 

приїде, швиденько попродає все: зелень, огірочки, редиску. 

Та й назад, щоб на роботу встигнути. В неї нічого не 

пропадало, все в діло йшло. Для мене ж то тягар. Все 

дитинство в теплиці просиділа, а не виросла. Побачу дівчата 

гуляти йдуть, а в мене роботи ще до ночі вистачить. Аж по 

темному втечу на вулицю, коли половина розійдеться по 

домівках. Я з татом любила в ліс їздити. Кажу: 

-Тато, а косулі приходять до годівничок? 

-Приходять, ще й з малими. 

-Візьми мене на роботу, так хочеться побачити, ну будь 

ласочка!.. 

-Мама сваритиметься. 

-Та я швиденько, туди й назад. 
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-Як не викручувався, а все одно вмовлю. Ввечері мама 

ганчіркою  відшмагає, бо посохли помідори. Нехай би й 

зараз шмагала…- Тетяна схилила голову, тримаючи на 

колінах рудого кота. 

-Вдвох з Абрикосиком лишилися, єдина втіха. 

-Що ти вдієш? Кожному свій час. Все мине. Може ще 

пощастить вийти заміж, ще ж молода, вродлива. Дім від 

батьків лишився, гараж збудувала, молодець. Машина, хоч і 

старенька, але на ходу. Чим не завидна наречена?- втішала 

сусідка Валентина Петрівна. 

-Та той гараж мені коштував чимало, можна було ще 

одне авто придбати. Був би господар- витратилась би лише 

на матеріалах. А в даному випадку за роботу  прийшлося 

добряче викласти. 

-Ну  й нічого, не шкодуй ні за чим. Тільки скажи, чому 

так далеко від воріт збудувала, місця ніби вистачає в дворі? 

-Так порадили, подалі від газопроводу, ніби  

безпечніше,- пояснила Тетяна. 

 

Під вечір всі гості розійшлися. Збираючи посуд, 

помітила, що вулицею пішли її колишні однокласники. 

Сперечаючись між собою віддалились від воріт. Серце 

защеміло, хотілося вибігти, погукати. Сказати, аби зайшли в 

двір, обійняти обох… Лише сумним  поглядом їх провела. 

-Люд, може б зайшли? Все ж таки сама лишилася, не 

добре якось,- несміло запропонував чоловік 

-А більше нічого не вигадав!? В нас є час ходити по 

поминках? Вдома роботи повно!- відрубала дружина. 

-Хіба багато часу треба, аби виказати співчуття? 

-Випити захотів, так і скажи! Прийдемо додому сама 

тобі наллю, як так вже кортить! Співчуття.. Ти вже не 

пам’ятаєш, як через неї ледь вік собі не вкоротив? Як би я 

вчасно не надійшла, давно черви б з`їли! Сама винна, нічого 

її жаліти! Кожен отримує по заслузі! 
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-Яка ж ти жорстока, Людко. Ладно вона, чим батьки 

заслужили неповагу? Хороші люди були, нікому зла не 

бажали,- чоловік зупинився, повернувши голову в бік 

знайомої з дитинства садиби. 

-Сказала: додому і все! Чи будемо через неї сваритися 

на дорозі? Вхопивши під руку Леоніда, прискорила кроки. 

Час до колишньої красуні теж був безжальним. Після 

народження трьох дітей форми округлилися, ґудзики на 

улюбленій кофтинці ледь сходились в районі грудей. 

Спідниця кльош при ходьбі незграбно розгойдувалася в 

боки. Стягнуте у вузол на потилиці волосся, без смаку 

пофарбоване в рудий колір. Колись лагідні зелені очі, у 

гніві могли вогнем спалити. В загнаній безкінечними 

злиднями жінці, не впізнати колишню першу красуню 

Людмилу Берест. Чого не скажеш про її чоловіка, роки, 

навпаки, виправили всі недоліки. Руде кудряве волосся 

стало майже сивим, зникли підступні веснянки, що так не 

подобались Тетяні. Худорлявий парубок перетворився на 

високого мужнього чоловіка. Від постійної фізичної праці 

м`язи чітко виднілись крізь одяг. Лише сірі, завжди 

всміхнені очі, так само виказували доброту характеру. 

Втомлена та виснажена, Тетяна сіла біля відчиненого 

вікна, впускаючи в хату потоки свіжого повітря. Сонце сіло 

за лісом, темрява поступово наступала. Скоро ніч. Що 

робити вночі самотній людині? Прислуховуючись до 

кожного звука, намагалася  почути знайомі кроки в хаті. 

Але то марна справа. На вулиці загавкали собаки, юрба 

молоді пройшла під вікнами, лунала музика з телефонів. 

Звуки разом з компанією віддалились далі. Заплющивши 

очі, згадувала свої  ночі. Коли втомлені роботою батьки 

міцно спали. А вона вилазила через вікно, тихо відсувала 

засунуті ворота й на вулицю, де чекали друзі. Одного разу 

невдало вистрибнувши з вікна підвернула ногу, кульгала 

майже місяць. Батькам же брехала, що на фізкультурі 
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пошкодила, якби тато не дізнався правди, та не забив  вікно 

наглухо. 

 

Суботнього вечора подруги зустрілися на зупинці біля 

крамниці. В коротких джинсових спідницях, туфлі на 

високих підборах, однакового покрою блузки з рюшами на 

кокетці, відрізнялись лише кольором. Дівчата спеціально 

шукали однакові, тільки Тетяні дісталася жовта, а Людмилі 

рожева. З начесаним та набризканим лаком волоссям, з 

яскравим макіяжем дівчата були у повній боєготовності, аби 

вразити кавалерів наповал.  

-Знаєш, не подобається мені ця затія, дізнається мати, 

буде на горіхи,- Тетяна помітно нервувала, навіть перед 

іспитами не відчувала такого  мандражу. 

-Не дізнається. Скажеш, що до мого двоюрідного брата 

в гості їздили до Вітьки, вона його знає. До речі, він обіцяв 

нас назад привести на Яві. Тай взагалі, вже набридло сидіти 

тут, на дискотеці одні малолітки, ловити нікого. В тебе хоч 

є постійний залицяльник. От хто буде хвилюватися, 

чекатиме!- підморгнувши, злегка штовхнула подругу 

ліктем. 

-Та ну його! Вже дістав. Головне, щоб додому не 

поперся, бо точно мої хай піднімуть,- дівчина дістала з 

сумочки дзеркальце, оглянула себе з боків. 

-Невже він тобі зовсім не подобається? З першого класу 

хвостиком ходить,- вихопила дзеркальце і теж подивилась 

на себе. 

-Тільки, як надійний товариш. З ним весело і на озері 

ніхто не пристає. Але, як хлопця, зовсім  не сприймаю. 

-От і добре! Треба в місті шукати женихів з квартирою, 

машиною. Скоро інститут закінчимо, треба десь 

влаштовуватись. А то спадкуємо долю своїх батьків в селі, 

все життя по теплицях та біля худоби й пройде. Воно нам 

треба?- скривилась Людмила, ставши руки в боки. 
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-Аж ніяк! Дивись, автобус їде! 

В великому залі лунала гучна музика. Сотні красунь 

схожих одна на одну, наче їх виготовили на одній фабриці, 

вигукували: «American Boy», піднявши руки в гору. 

Начесане волосся висвітлене гідроперитом чи навпаки 

зафарбоване канцелярським чорнилом, нагадувало лев`ячі 

голови. В такт музики всі підстрибували. В натовпі 

постійно хтось комусь наступав на ноги та штовхав у спину. 

-Блін, знов медляк, ходімо провітримось, дихати нічим,- 

Тетяна смикнула подругу за руку, саме в той час до них 

підійшов світловолосий високий хлопець. 

-Дівчина танцює?- звернувся до Людмили. 

-Тань, сходи сама, ти ж розумієш… 

Трохи  образившись на подругу, дівчина вийшла на 

поріг. Прохолодне повітря разом з цигарковим димом 

вдарило в обличчя. Спустившись вниз сходами, почула 

позаду незнайомий голос: 

-Чуєш, мала, пригости цигарочкою! - вигукнула дівчина 

з компанії, жуючи жуйку. 

-Я не палю!- відповіла коротко, зніяковівши  від  такого 

неприємного знайомства. 

-Зажала чи нариваєшся!?- почула від іншої дівулі в 

чорній шкіряній спідниці та жакеті з заклепками.  

-Відчепіться!- коротко відповіла й відчуваючи недобре, 

вирішила повернутися в зал. 

-Гляди, ми тебе запам`ятали, після дискотеки  ще 

зустрінемось! 

Сто раз пошкодувавши, що послухала подругу, йшла 

проштовхуючись в центр зали, шукаючи поглядом 

Людмилу. Неодноразово чула від однокласників, про 

сутички між міськими та чужинцями. Розуміла, що треба, 

якнайшвидше забиратися геть, бо нічим хорошим все не 

закінчиться. 
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-Як вважаєш, він ніби нічого!?- намагаючись 

перекричати музику поцікавилась Людмила. 

-Не знаю, не впевнена! Де ж твій Вітька?  Я хочу 

додому! 

-Чого ти починаєш, розслабся!. Вітька, обіцяв приїхати 

пізніше. Веселися, подруго, все тільки починається! 

-У тому й справа, що починається…- похмуро відповіла 

Тетяна, озираючись навкруги. 

-Ти не ображайся, але я, мабуть, не поїду додому. 

Валерка, ну це той хлопець, обіцяв показати одне чудове 

місце, де вони з друзями тусять. 

-А я!?- обурилась дівчина. 

-Вітька пізніше одвезе, почекай трохи. 

-Все ясно! Бувай!- різко розвернулась, ігноруючи все, 

що у слід кричала Людмила. 

-Пішла, ти! Подруга називається!- дійшовши до виходу, 

почула позаду якісь голоси та цокання підборів. 

Озирнувшись, побачила, що за нею біжать двоє дівчат з тієї 

компанії. Намагаючись швидко вибігти на вулицю, 

зачепилась колготами за стілець біля дверей. Улюблені 

чорні колготи вмить відмітила жирна на всю довжину 

стрілка. 

-А щоб тебе!..- Здолавши п’ять сходинок вниз, не 

маючи часу на роздуми, причаїлася в темних кущах за 

рогом приміщення. Двоє розпалених дівчат спустилися 

сходами, за хвилину до них приєдналася третя. Розбіглися в 

різні боки, шукали. Вирішивши, що втікачка вже далеко, 

підтягнувши колготи, сіли на лавці. Вдовольнившись 

однією цигаркою на трьох, згодом повернулись в 

приміщення. 

Дівчина вибралась з кущів вся в павутинні та пилюці й 

пішла в напрямку автобусної зупинки. Але чого чекати? В 

такий час на Сиротіне вже не йде транспорт. В темряві 
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зійшла на обочину дороги й попрямувала у відомому 

напрямку, лаючи в голос сама себе: 

-Не сиділося вдома, маєш пригоду, дурепа! 

Перечепившись через діру в асфальті, покотилася 

стрімголов, збивши до крові обидва коліна. Сльози ринули з 

очей, потекла туш по щокам. Схлипуючи, мов маленьке 

дівчисько, намагалася знайти туфлі. Один черевик лежав 

поруч, до іншого з зусиллям дотяглася в канаву. Ще 

більший жах був в тім, що підбор був зламаний і тримався 

на шматочку шкіри. Спробувала йти босоніж, але за десять 

метрів зрозуміла - далеко не дійти. Охопивши голову обома 

руками, сіла на камінь. Кругом темрява, жодної живої душі. 

Околиця міста ліворуч, а до селища аби до ранку дійти. 

Яскраве світло засліпило очі, дівчина опустила голову, 

охопивши коліна руками. Авто зупинилось поруч, і не знати 

чого чекати далі? Бігти, чи лишитись? 

-Що сталося? Допомога потрібна?- почула приємний 

чоловічий голос. 

Дівчина встала, відвернувшись в протилежний бік від 

світла, похитала головою. 

-Що ти робиш вночі на дорозі? На тебе напали? Хто?- 

допитувався чоловік, на вигляд років тридцяти, охайний, 

чисто поголений. З кишені білої сорочки дістав хустинку, 

простягнув незнайомці. 

-Дякую,- з жахом розуміючи, в якому вигляді зараз, 

соромлячись витерла зарюмсане обличчя. 

-Так де ти була і куди прямувала?- вже більш спокійним 

тоном звернувся незнайомець. 

-На дискотеці з подругою були,- схлипуючи відповіла. 

-То й де ж подруга? 

-Залишилась з хлопцем в місті. Йшла пішки додому, в 

темряві перечепилась і ось,- вказала на збиті коліна, не 

насмілюючись підняти очей.  
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-Сідай в машину! Ніч на дворі чим, ви дівчата, думаєте? 

Шукаєте пригоди на заднє місце!- відчинив двері. 

-Я не поїду! Пішки дійду!- схвильовано відмовилась 

Тетяна, притиснувши до грудей зіпсоване взуття. 

-Дійде вона, подивися! Знаєш, скільки вночі знайдеться 

охочих скористатися твоїм тілом? Не факт, що жива додому 

потрапиш!? Де живеш? 

-В Сиротіно,- несміло відповіла, тремтячим голосом від 

страху і холоду. 

-Що з ними? Дай подивлюся. Зрозуміло, сідай. Та не 

бійся!- кинув на заднє сидіння  туфлі. Їй нічого не 

лишилося, як пристати на пропозицію. Авто повернуло в бік 

міста. 

-Куди ми їдемо!? Випустіть негайно!- намагалася 

вискочити на ходу. 

-От дурепа, не чіпатиму я тебе! Поглянь на себе! Гарні 

черевики, майже нові, шкода викидати. Правда?  

Дівчина покивала головою, трохи  заспокоївшись, 

стежила за дорогою аби запам’ятати. Приїхали в центр 

міста, кілька раз повернувши праворуч. Авто зупинилось 

біля двоповерхового будинку, мешканці якого давно 

погасили світло в квартирах. 

-Почекай тут, машину не зачиняю, тільки нікуди не 

йди! Добре? Я скоро буду. 

Їх погляди нарешті зустрілись. Крізь окуляри карі очі 

здавалися вогняними цеглинками. Тепер розгледіла 

худорляве засмагле обличчя. Темне русяве  волосся коротко 

пострижене, виблискувало при тьмяному освітленні в 

машині. Діставши взуття, ненавмисно торкнувся її 

тоненьких холодних пальчиків. Наче заряд у двісті двадцять 

пройшов крізь все тіло, дівчина аж смикнулася. Його теплі  

руки, очевидно, не знали фізичної праці, а на безіменнім 

пальці не було обручки. 
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Підбігцем забіг у середній під`їзд. За кілька хвилин в 

одній із квартир на другому поверсі засвітилося вікно. Вона 

ж мовчки спостерігала і думала: 

-Хто він: лицар на білому коні, чи погибель? 

Хвилин за двадцять незнайомець повернувся, 

простягнувши її улюблені кольору шоколаду туфлі-

човники. 

-Тримай, тепер служитимуть довго. Мій хороший 

товариш Гришка справжній майстер своєї справи. 

-Дуже Вам вдячна! Скільки з мене? 

-Жартуєш?.. Облиш. 

-Я так не можу, обов’язково віддам! Ви не думайте, я 

стипендію в інституті отримую. 

-Стипендія - то серйозний дохід! Де навчаєшся? 

-В ХФЕІ на третьому курсі економічного. 

-Економіка повинна бути економною… Їдьмо, повезу 

тебе додому. Тож, як тебе звати? 

-Маруся,- повернулась до вікна, посміхаючись. 

-А насправді? 

-Тетяна. 

-Подобається! Тобто, ім`я подобається, як  у Пушкіна… 

А я Арсеній, можна просто Сеня. 

За приємною розмовою, не помітила, як машина 

проїхала центральну вулицю селища. Де інде горіли ліхтарі. 

Собаки підняли ґвалт, почувши звуки  чужої автівки, бо 

своїх вони зустрічали по-іншому. 

-Ось тут поверніть ліворуч, обережно там каміння,- 

попередила Тетяна.-Біля синіх воріт зупиніть. Дякую Вам за 

все!  

-Тобі,- поправив Арсеній,- ми ж, наче, вже знайомі. 

Може зустрінемось при більш приємніших обставинах, десь 

сходимо? 

-Та, я не проти,- вмить розчервонілася, почала шукати 

ручку на дверях. 
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Чоловік вийшов, відчинив двері, подаючи руку, наче 

справжній леді. 

-Ще раз дякую і вибач, що завдала зайвого клопоту. 

-Навпаки, я радий нашому знайомству! Тож коли 

зустрінемось? 

-Я завтра маю їхати в Харків, а наступної суботи буду 

вдома. 

-Домовились! О сьомій вечора буде зручно? На все 

добре! 

-На все добре!- намагаючись якомога тихіше відчинити 

скрипучу хвіртку на старих воротах, але вони підступно 

здали її, сповістивши всю округу про прихід блудної 

доньки. Щойно ступила на поріг, отримала від матері по 

щоці. 

-За що, мамо!? 

-А ти не розумієш!? Тільки поглянь на себе, на кого ти 

схожа! Вештаєшся вночі не знати з ким, чого доброго в 

пелені скоро принесеш! Що за тип привіз на машині? 

-Мам, то Арсеній, ми випадково познайомились! Я 

зараз все поясню! 

-От і бачу, як зараз знайомляться й відразу в машину 

сідають! За що мені таке лихо? Ми з батьком все життя 

заради тебе  ішачили, ні дня ні продиху, щоб в тебе все було 

найкраще! Чим відплатила!? 

-А в мене спитали, чи потрібні такі жертви, щоб потім 

докоряти!? Хіба я не працюю на городі та в теплицях!? 

Дістало вже все мене і ви дістали! Я своїм життям хочу 

жити! 

-Чого серед ночі розкричалися? Зайдіть в хату, вже он 

сусіди вийшли з хати!- втрутився батько. 

Наступного дня мати з донькою не розмовляли. Тетяна 

мовчки зібрала речі у валізу. З самого ранку прибігла 

Людмила, з неохайним виглядом, по всьому видно - вдома 

ще не була. 
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-Тетянко, пробач, будь ласочка, що не пішла з тобою! 

Ти не уявляєш що зі мною вчора було! В таку халепу 

вскочила, ледь втекла! Тебе Вітька додому відвіз? Як ти? 

Чому похмура, щось трапилось?- сипала одне за одним 

питання. 

-Хочеш співчувань? Не знаю куди ти вскочила, а от я 

вскочила по повній! Поглянь на це,- підняла поли довгого 

махрового халату, оголивши замазані зеленкою коліна. 

-Нічого собі, на тебе скоїли напад? Хто це зробив? 

-Слава Богу, обійшлося. Сама впала, перечепилася, 

відбила каблук. Потім привіз додому один добрий чоловік. 

То все був такий жах!… Довга історія, розповідай, де тебе 

носило? 

-Нічого собі! Хто він, скільки років? 

-Не знаю, років тридцять, назвався Арсенієм. Більше 

нічого не знаю, досить питань! З мамою посварилися, не 

розмовляємо. 

-То фігня, мине! Ну він хоч симпатичний? Одружений? 

-Так темно було, не розгледіла. В окулярах, 

темноволосий. Все, твоя черга розповідати! 

-Ой, та що там розповідати, порівняно з твоїми 

пригодами. Прийшли на якусь брудну квартиру, де 

наркомани варять ширку. Поки він відійшов, я летіла звідти, 

ледь серце не вискочило. Добре, що тітка була вдома, 

впустила переночувати. А Вітька явився під ранок. Першим  

автобусом  поїхала додому. Піду, бо треба теж речі зібрати. 

Зустрінемось на зупинці, бувай! 

-Йди вже, від тебе тхне! Думала, влаштувати тобі за 

вчорашнє. Та бачу провела гарно час… 

Тиждень минув швидко в роздумах про побачення з 

Арсенієм. Міркувала, що вдягти відповідне, адже джинси та 

розтягнутий светрик не піде. По приїзду переміряла купу 

речей, зупинилась на бежевій трикотажній сукні, яку 

жодного разу не вдягла. Мати настояла купити та самій 
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вона не подобалась, нижче колін - занадто довга. Цього  

вечора зробила стриману зачіску, сколовши волосся на 

боках. Легкий макіяж висміяла би подруга, якби побачила. І 

хоча цей образ не додавав їй впевненості в собі та дуже 

хотілося справити враження на Арсенія. Після тижневої 

мовчанки мати почала говорити першою. 

-Досить вертітись перед дзеркалом, вже приїхав твій 

фраєр на іномарці! - присівши на дивані одним боком, 

намагалась спокійно поговорити з донькою. 

-Його Арсенієм звати, мамо, - посміхнувшись, 

крутнулась перед матір`ю. 

-Не подобається він мені. Посигналив, в двір не 

заходить. 

-Мам, ти його просто не роздивилась він - приємний, 

ввічливий,  людина з вищою освітою та при посаді. Чого ще 

треба? 

-Застарий для тебе. Років на десять старший. 

-А тато на сім від тебе, та й нічого!- перебила донька. 

-Сама дивись, щоб потім не шкодувала. Одне прошу, не 

поспішай, придивись до нього. Хто знає, що в  голові?- 

давала поради мати. 

-Ну добре, все зрозуміла! Мені вже дев’ятнадцять, не 

дитина. До того ж не під вінець йду, а на побачення.  

-О дванадцятій щоб була вдома! Чула? 

-Ага! Як Попелюшка!- взувши чорні чобітки, 

прихопила під руку  куртку та сумочку, вибігла з двору. 

Чоловік вийшов з машини в сірому діловому костюмі, з 

червоною трояндою в руці. 

-Добрий вечір. Ти сьогодні якась інша, навіть думаю, чи 

тебе запрошував на побачення?,- посміхнувся Арсеній. 

-Не подобаюсь такою, піти переодягти одяг? 

-Дуже подобаєшся! Просто красуня,- поцілувавши руку,  

провів до машини.-Ти не проти повечеряти в одному 

непоганому ресторані? 
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-Це певно, дорого. Може краще в кіно? 

-Кіно задешево для такої перлини, як ти. Краще в 

ресторан, тобі сподобається. 

-Як скажеш. 

Від`їхавши від двору, побачила Лешого, що прямував 

на зустріч з букетом жовтих хризантем. Тільки він міг 

випросити в Людки квіти, аби принести їй. Побачивши 

кохану в машині з незнайомцем, жбурнув їх в кущі. Дівчині 

навіть стало соромно, що стає виною  таких страждань. Але 

ж нічого не обіцяла, була завжди чесною. Не раз 

пояснювала, що дитинство минуло і крім дружби не може 

нічого  дати. В кожного має бути своє особисте життя. 

 

*** 

В кімнаті безперервно дзвонив телефон.  З просоння 

Тетяна не відразу змогла його знайти. Страшенно боліла 

голова, заніміли руки, бо спала сидячи за столом, ще й 

мабуть шию протягло  біля вікна. Врешті відповіла 

бригадиру Сергію, просив терміново сьогодні вийти на 

роботу. Вибачався, бо невчасно, але прийняв термінове 

замовлення з гарною передоплатою. Діватись нікуди, 

робота є робота та й гроші майже закінчилися. В останні два 

місяці витрат було чимало. Спочатку матір забрала швидка 

з інсультом, за тиждень були похорони. 

-Добре, о котрій приїхати? Кажи адресу, записую. 

На годиннику п’ята ранку, тож до сьомої є час прийти 

до тями й налаштуватися на працю. Умилась, одягла свіжі 

речі, нагодувала кота. Зібравши в сумку змінне вбрання, 

поклала в салон машини, почала відчиняти ворота. Тим 

часом на кухні вже свистів чайник. Мала п`ять хвилин на 

міцну каву для бадьорого настрою. Винесла паруючу чашку 

на двір, аби швидше випити, пішла через сад в бік городу. 

Намічаючи собі план домашніх справ на наступний 
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тиждень. Кіт з прискоком помчав за нею, обігнавши перед 

самими дверима, різко зупинився та видерся на дерево. 

-От же бешкетник! Знаєш, чим підняти настрій,- 

погладивши по смугастій голівці, дивилась йому прямо в 

очі. - Вибач, друже,  час їхати. Треба ж заробити тобі на 

ковбасу. Лишаєшся за старшого, будь слухняним. Їжу на 

день залишила біля порогу,- вимивши під краном чашку, 

повісила на штахетник. Зачинила ворота, сіла в авто. 

Проїхавши кільцеве, додала швидкості. Батько, коли був 

живий, пишався. Казав: 

-Молодець, доню, водиш вправно залізного коня, 

мабуть, в мою прабабку Улиту  пішла. Та й волами керувала 

й на коні верхи риссю могла промчати степом. 

Залишившись вдовою в сорок п’ять років, мала доньку 

Ганну - дівку на видані, двох гнідих волів та підводу. Тож 

нічого не залишалося, як приєднатися до чумаків та возити 

сіль з Бахмуту на продаж по селам та містам. Мала 

комерційну жилку, тому швидко знайшла постійних 

покупців. Але візницький промисел був важким та 

виснажливим, помічника не було, бо не дав Господь їм з 

чоловіком сина. 

 

Навантаживши повен віз, Улита рушила в дорогу 

останньою. Через дощі тиждень вся валка чекала хорошої 

погоди, врешті вийшло сонечко  і старший скомандував - в 

дорогу. Цього разу пішли вози іншим шляхом, бо старий 

розмило. На виїзді з незнайомого села до возу наблизився 

високий чорнявий хлопець в латаній свитці. Худий та 

невмитий, нагло звернувся, хватаючи жінку за руку. 

-Тітонько, візьміть мене з собою помічником! 

-Відчепися, ледащо, ще чого!- цураючись, вдарила 

батогом вола. 
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-Ось послухайте, я ж багато чого вмію робити! Візьміть 

бідного сироту, за харчі працюватиму!- біг слідом, 

перечіпляючись через бур`ян. 

-Та тебе довго вгодовувати треба поки працювати 

зможеш! Відійди бо вдарю!- замахнулась батогом, той аж 

затулив руками обличчя. 

-Тітонько, в вас ліве колесо от-от з осі зійде! Та я ж  

поставити можу й  чували розвантажити,- кричав у слід, 

втрачаючи останні сподівання. Аж раптом, підвода 

заскрипіла, колесо впало в калюжу. 

-От лишенько, наврочив! А взяла б тебе лихая!- 

зіскочивши з возу в довгих шкіряних чоботах, почала 

закочувати грубу довгу спідницю. Інші вози давно зникли 

за пагорбом, ніхто не залишився допомогти жінці. Ще й 

потішалися, мовляв, бабська дорога - від печі до порога… 

Юнак не вагаючись кинувся за колесом, але ж перш ніж 

поставити, треба віз розвантажити. Тож довелося добряче 

попрацювати. Впоравшись з колесом та склавши рівненько 

чували, зовсім безсилий, сів на камінь, втираючи рукавом 

мокре обличчя. 

-Як тебе звати?- смикнувши спідницю, зняла з голови 

мокру квітчасту хустку. Розклавши її, щоб просохла, 

потяглася за вузлом. Сіла з ним поруч, почала розв’язувати. 

-Петром кличуть. 

-А прізвище маєш?- відламала окраєць чорного хліба, 

відрізала шматок сала, зверху поклала цибулину, простягла 

йому.    

-Красно дякую, добродійко, оце обід! Кілька днів нічого 

в роті не тримав, - з жадністю почав їсти. Трохи вгамувавши 

голод, глибоко вдихнув, почав розповідати. 

-Хто знає, яке прізвище мав від народження, батьків 

своїх не пам’ятаю, блудив по селам, поки не взяв мене в 

помічники старий коваль. Носив воду, рубав дрова, піч 
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розпалював. Як підріс то й сам дечому навчився. Коней 

підковував людям, тож стали звати Петром Підкуйко. 

-Чому не лишився  в коваля?- суворо дивлячись, 

допитувалась Улита.  

-Якось викував на замовлення пану шаблю, про те  не 

сказав ковалю. А пану робота сподобалась, дав аж два 

золотих. От зрадів я тоді, таких грошей мені б на довго 

вистачило. Та коваль дізнався, відшмагав нагайкою, гроші 

забрав ще й вигнав. Казав, щоб спочатку свою кузню 

збудував, потім заробляв. Ось ціле літо ходжу селами в 

пошуках роботи. То корів за харчі пас, то криниці чистив, 

ледь Богу душу не віддав, як посунулось зверху каміння. 

-Кажеш, працьовитий?- зав’язавши вузол, кинула на 

підводу. 

-Роботи ніякої не боюся, візьміть! 

-Ну сідай, подивимось, чого вартий! 

На світанні дісталися Гончарівки. Голодні воли 

почувши дім, заревли в один голос. Улита відтягла на бік 

зламану огорожу, воли самі зайшли у двір. 

-Ганно, агов! Спиш й досі, ледащо!? Нагодуй та напої 

худобу!- зайшла в хату. 

Хлопець, не чекаючи наказів, поставив на місце 

загорожу, відв’язав волів. З хати вибігла дівчина років 

вісімнадцяти в одній спідній сорочці, заплітаючи находу 

русяве довге волосся. Побачивши незнайомця, з криком 

заскочила назад в хату. 

-Мам, то хто такий!?- від несподіванки почала швидко 

одягатися. 

-То Петро, буде нам допомагати по господарству поки 

що, а там побачимо. Чого стоїш? Води дай з дороги умитися 

та оці речі віднеси йому. 

-Так то ж батькове? 
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-То й що, нехай брудний за стіл з нами сідає!? Неси, 

кажу! І не барись там, бо почнеш витріщатися. Не ікона! На 

стіл став! Що є? Ми голодні! 

Поснідавши вареною картоплею з яйцями та квашеною 

капустою, випивши чарку міцної горілки, Улита захмеліла. 

Підперши кулаком підборіддя, почала тихо співати: 

Ой, діжечка, діжечка дубовая. 

В ній була горілочка медовая… 

 

-Мамо, може підете відпочивати, втомились з дороги?- 

перебила спів донька, знаючи наперед, чим скінчиться 

затяжне застілля. Як доп’є, до Векли шинкарки посилатиме, 

ще й по столі кулаком грюкатиме. 

-Мабуть піду, важка була дорога. Прибери ту все. 

-А, ти Петре, чували в комору занеси, вночі дощ піде, 

он як коліна ломить. 

-Все зроблю. Дякую, вам, за все!- хлопець встав та 

вклонився господині. 

-Богу дякуй,- піднялася, перехрестившись до ікон, 

почимчикувала в іншу кімнату. 

-Доню, придивись за ним. Як закінчить з роботою 

віднеси йому рядно в кузню. Негоже жінкам з чужим 

чоловіком в одній хаті ночувати.  

Відчинивши розбухлі від сирості двері, Петро зірвав, 

висячу перед очима, чорну павутину, увійшов зовні. 

-Оце так? Хто ж у вас цим займався? Ти дивись, усе 

необхідне є!- стукнув молотком кілька разів по ковадлу, 

відлуння розлетілось по всіх кутках, дівчина прикрила 

долонями вуха. 

-Тато покійний ковалем був. Вся округа їздила до нього. 

Вже скоро два роки, як ніхто молотком не стукав. Принесу 

мітлу, треба зібрати павутиння,  спатимеш тут. 

-Принеси, тільки сам все зроблю, бо ще щось викинеш в 

сміття. Наче до рідної оселі прийшов, навіть запах лишився 
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розпеченого металу. Я ж все дитинство біля горна спав, сам 

розпалював та міхи роздував,- розглядував приладдя Петро, 

не звертаючи увагу на вродливу дівчину. 

-Як знаєш, тримай! На вечерю покличу. Поки гляди, не 

грюкай, бо встане мати не с тої  ноги, буде обом… 

-Сувора вона в тебе. 

-Яка є,- повернулась, аж коса перелетіла через плече. 

Задравши гордо голову, жваво пішла до хати. 

Тієї осені Улита в останнє чумакувала, бо в 

господарстві з`явився чоловік, продали волів, купили дійну 

корову та коня. Вже було кому й сіно заготовляти і в полі 

орати. Відремонтувавши кузню, почав заробляти чималі 

гроші. Дівчата вечорами його на вечорниці зазивали, 

пригощали пампушками. Лише Ганна ніяковіла, коли йшов 

з двору. 

-Чого стоїш, кліпаєш? Мерщій чепурися та йди 

пильнуй!- гримнула мати. 

-Мамо, ви що? Та я ж… 

-А то я не бачу, сохнеш по ньому! Гляди, оком не 

моргнеш, мов теля, до чужого кілка припнуть! 

Наступного ранку Улита зайшла в кузню, поки Петро 

ще спав. Вдарила молотом по ковадлу, той аж з лави впав. 

Протерши очі, спохватився одягатися. 

-В мене, Петре, до тебе серйозна розмова буде,- 

спокійним тоном почала жінка, спостерігаючи  за його 

метушнею.  

-Щось сталося, що робити кажіть? Зараз все зроблю, 

тільки одягнуся. 

-От що, селом люди теревенять таке, що й нікуди не 

натягнеш. Тож скажи, чи добре тобі в нас жилося? 

-Тітонько, мені в вас, як в рідної мами! Я ж за вас до 

кінця життя Богу молитимусь!  

-Так якого ж дідька досі Ганну не сватаєш? Чи знайдеш 

собі десь кращу дружину? І роботяща, і вродлива. Мене вже 
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баби питають, з ким ваш приймак живе чи з донькою, чи з 

матір`ю ? Ть-фу, сором який! 

-Подобається, дуже подобається! Хіба ж я знав, що 

погодитесь віддати за бідного сироту єдину доньку! 

-Та тепер вже й не такий бідний. 

Петро впав на коліна перед Улитою. 

-Нема кому за мене просити, сам прошу: віддайте за 

мене Ганнусю, а мені будьте матір`ю! Обіцяю, бути їй 

добрим чоловіком, а для вас сином. 

Двері заскрипіли, зовні зазирнула Ганна, з подивом 

дивлячись то на матір то на Петра. 

-Доню, падай на коліна, благословлятиму вас з Петром! 

Досить в дівках ходити! 

 

Цю історію розповідав дід, потім батько Тетяні, як їм 

прізвище Підкуйко від прадіда дісталося. І що в Гончарівці 

люди довго жартували, як теща зятя на возі привезла. Що 

би там вони не говорили, а прожили Петро з Ганною довге й 

щасливе подружнє життя, про яке Тетяна перестала давно 

мріяти. 

 

*** 

Здавши за кілька днів об’єкт, Тетяна отримала разом з 

напарницями платню. Дівчата вмовляли поїхати в кафе 

посидіти, та відмовилась, бо мала купу домашніх справ. На 

центральній вулиці Сєвєродонецька, як її обігнав весільний 

кортеж. машини прикрашені стрічками та квітами 

повернули на площу до Льодового палацу, гучно сигналячи. 

Там вже фотографувались інші молодята, щасливі та 

усміхнені. Колись, як і всі дівчата, Тетяна теж мріяла про 

білу сукню з фатою, квіти та ляльку на капоті машини, про 

обручку на безіменнім пальці. Мрія не збулась. З сумом 

дивилась на молоду закохану пару. А все ж так добре 

починалося в них з Арсенієм. Були побачення й квіти, 
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надписи крейдою під вікном гуртожитку, походи в кіно та 

філармонію, розмови про вічне кохання. 

Якось він поцікавився, що вона любить більш за все: 

квіти, цукерки чи коштовності? 

-Будеш з мене сміятися: повітряні кульки,- відповіла 

Тетяна, дивлячись в очі коханому. 

-Чому? Що в них є такого, цікаво?- примруживши очі, 

чекав відповіді. 

-В дитинстві мріяла надути сотню кульок, зв’язати до 

купи та полетіти в небо. З висоти пташиного польоту 

подивитися на будинки, вулиці та людей, які звідти 

бачилися б мурахами. Хотіла парити над лісом, що зеленим 

морем тягнеться на сотні кілометрів. А ще побачити наше 

озеро, чи й справді воно схоже на клешню рака, його ж тому 

так  і назвали - Клешня. 

-Ти просто романтична мрійниця. Ніколи не чув таких 

мрій від дівчат. 

-А скільки їх в тебе було, ану зізнавайся!- схопила 

Арсенія жартуючи за горло. 

Так само жартуючи прокашлявся: 

-Ти перша, просто я книжок багато читав. До речі, хочу 

запросити тебе на наступні вихідні до себе на квартиру, 

подивишся як живе холостяк. 

Тетяні вже кортіло побачити його оселю. З розповідей 

зрозуміла, це десь у центрі міста . Звідти зручно їздити на 

роботу тролейбусом, працює на заводі Азот інженером. А 

ось чому самотній, про те уникав всіляко розмов. 

Переступивши поріг трьохкімнатної квартири, відразу 

шукала присутність  жіночих речей. Все було досить чисто, 

охайно. Вологі плями на підлозі говорили:  щойно було 

ретельне прибирання. Повісивши її пальто, повів за руку до 

дверей кімнати, злегка потягнув на себе. На них обрушив  

нескінченний потік маленьких повітряних кульок. Вони 
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були всюди: на підлозі, на стінах, на стелі. Білі й сріблясті, 

з’єднані між собою звисали крученими гірляндами. 

-О, Господи! Ти що їх скупив зі всього міста!?- очі 

сяяли, підстрибуючи від щастя, обійняла й поцілувала 

Арсенія. Почала підкидувати до гори, вони швидко 

підлітали та тихо падали. Граючи, ніби діти в сніжки, 

закохані, врешті втомлені, впали на ліжко, аби перевести 

дух. Зверну на них впала зі стелі гірлянда, не витримавши 

таких розваг. 

-В мене є ідея,- промовив чоловік. 

-Яка?  

-Думаю час повечеряти, треба тільки якось вилізти з під 

цих завалів. 

-Сподіваюся, це будуть не повітряні кульки чи мильні 

бульбашки, щось би більш приземлене. 

-Смажена курка смакуватиме?- Арсеній намагався 

знайти свої окуляри. 

-Смажена, точно не полетить від нас?- жартувала 

Тетяна. 

 

 

Прокидатися дуже не хотілося, але по носі хтось бемкав 

кулькою. Зробила кілька спроб відкрити очі, повернула 

голову на бік, відмахнувшись рукою. Знов і знов по голові 

дзенькала кулька. Відкривши одне око, побачила перед 

собою хлопчика років шести. Швидко натягла до самої шиї 

ковдру. 

-Ти хто такий? 

-Я Дмитрик. А ти хто? 

-Тетяна,- і далі не знала що робити, просто кліпала 

очима. 

-Ти вмієш готувати кашу? У бабусі сьогодні втекло 

молоко, тому привела голодним. 
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-Спробую. Тільки ти повинен вийти, мені треба 
одягтися. 

З іншої кімнати глухо долітали уривки фраз. Чоловічий 
голос відразу впізнала, а інший грубий жіночий лишався 
загадкою. Взявши малого за руку, пішла перевірити 
холодильник. На щастя, в нім знайшлась пляшка молока, а в 
шафі - необхідна крупа. Чорнявий круглолиций хлопчина 
уважно спостерігав за нею, сидячи за столом.  

-У, смачна, солодка! А бабуся кладе мало цукру, тому її 
каша мені не подобається. 

Почувши, що Арсеній вже випроводжає гостю, відкрила 
трохи двері, аби слухати розмову. 

-Сину, я все розумію, але більше не можу доглядати 
онука. За півтора року вже втратила більше половини  своїх 
учнів. Ти батько, тож займися вихованням! 

-Ти ж знаєш, в мене робота й відрядження. 
-Знаю, які в тебе відрядження, у іншій кімнаті… Найми 

доглядальницю! 
-Ти у своєму розумі? Чужій людині довірити сина! 
-То значить, знайди дружину, врешті решт! Ти ж не 

маленький, навчись приймати серйозні рішення! Я все 
сказала! Бувай! 

Двері зачинились. Збентежений розмовою,  чоловік 
повернувся до дзеркала. Поправивши на голові волосся та 
окуляри на носі, хвилину стояв мовчки. Потім тихо, мов 
кішка, з-заду підкралася Тетяна, ставши навшпиньки, 
зазирнула через плече. Той повернувся, намагаючись 
підібрати потрібні слова для розмови. Вона ж випередила: 

-Хочу від тебе пояснень. Приходила твоя мама - вже 
зрозуміла. А Дмитрик?… 

-Мій син,- коротко відповів. 
-Де його мати? 
-Ліза, її так звали. Півтора роки тому її збив на смерть 

п’яний водій. Я, повинен був раніше розповісти, все чекав 
слушного часу. Тепер все знаєш. Мама допомагала. 
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Більшість часу він проводив з нею. Та сьогодні, якась муха 
укусила, відмовилась. ЇЇ можна зрозуміти, вона жити не 
може без своїх талановитих учнів. Давати приватні уроки 
музики з малим не зручно. Довелося відмовити багатьом. 

-Хіба вона не на пенсії? 
-При ній, навіть, не згадуй це слово, просто лютує, коли 

чує! Розумієш, вона не звикла носити дешевий одяг, їсти 
неякісні харчі, а ще рахунки за квартиру. Тож заробляє 
уроками. 

-Важкий випадок… Зітхнувши, пройшла на кухню. 
Поглянувши на хлопчика, помітила велику схожість між 
цими двома. Такі самі карі очі, тільки без окулярів. 

-Та бачу, ви, добре поладнали!- зрадів батько, 
помітивши пусту тарілку. 

-Синку, тобі подобається Тетяна? 
-Так! Вона краще готує, ніж бабуся. 
Взявши дівчину за руку, почав промову: 
-Танюша, ти нам дуже зараз с сином потрібна. Я тебе 

кохаю і сподіваюсь на взаємність. Я хочу, тобто прошу, щоб 
ти негайно до нас переїхала жити, в домі потрібна 
господиня. Я матеріально забезпечений. 

-Не розумію, ти робиш мені пропозицію?- 
приголомшена несподіванкою дівчина не знала чи радіти, 
чи втікати. 

-Так. Думаю, коли дитина трохи звикне до перемін, 
неодмінно поберемося і будемо жити довго та щасливо! 

-Я бачу ти все вирішив за мене. 
-Тож, ти згодна? 
-Навіть не знаю. Так,- глибоко вдихнула кілька разів, 

наче не вистачало повітря. 
- Але що буде з навчанням, адже скоро сесія? 
-Візьмеш академіку, на той рік продовжиш навчання. 

Це зараз зовсім не проблема.  Іншого виходу я не бачу, ну 
не можу я довірити свою дитину якійсь чужій тьоті, щоб 
навчила його поганим речам. 



 30 

-Ти просто вибив з під мене сідло,- похитала головою 
Тетяна, набрала з під крану холодної води, випила залпом. 

-То що, їдемо за твоїми речами? В понеділок відвизу 
особисто, владнаєш справи в інституті. Не хвилюйся, все 
буде добре! Дай обійму, тільки не думай втрачати 
свідомість, бо ти зблідла. Випий краще кави, сідай сам 
зварю.  

-Ну що, Дмитрику, поїдемо до Тані в гості? 
-На машині? Ура! 
 

*** 
Арсеній зупинив машину біля центрального ринку. 

Прихопивши барсетку, направився до торгових рядів. 
Тетяна з хлопчиком залишились чекати в салоні. За вікном 
падав пухкий сніг, прилипаючи до теплого скла. За пару 
секунд сповзав вже водянистою масою. Подмухавши на 
скло, дівчина тонким пальчиком вивела сердечко. 

-Машинку можеш намалювати? 
-Авжеж, дивись, спочатку два колеса, потім салон, аж 

ось і фари. 
-Чому у неї тільки два колеса, а у нашою чотири? 
-Тому, що їх не видно з боку. 
-Чому не видно, на нашій же видно? 
-Добре, нехай буде видно, зараз домалюю.  Навіщо 

тарабаниш ногами об спинку?- повернулася, подивитись. 
-Тебе хто взував? 
-Тато,- знов ще дужче задріботів носками об спинку 

сидіння. 
-Та ти ж змерз, - сівши на заднє сидіння, зняла малому 

осінні ботики, почала розтирати холодні ніжки. Дістала з 
кишені свої в’язані рукавиці, натягла йому на ноги. 

-Так тепліше?- малий кивнув у відповідь. 
Заскрипів багажник, Арсентій поклав пакети та щось 

більш важке, машина захиталась.  Обстукав від снігу 
чоботи, задоволено зайняв своє місце водія. Мовчки витер 
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ганчіркою розмальоване скло, рушив з місця. Посміхаючись 
спостерігав у дзеркало, як гомонять його самі дорогі люди. 
А сніг все летів, великі сніжинки клубилися все швидше 
попереду та позаду. Впавши на дорогу, відразу ставали 
водою.  

Зупинивши біля воріт машину, Арсеній дістав з 
багажника маленьку пухнасту ялиночку, адже скоро Новий 
рік. Та й не діло до майбутньої тещі йти без подарунків. 

-Поклади скоріше назад,- прошепотіла Тетяна, 
почувши, що батьки йдуть їх зустрічати. 

-А що таке? Думав твоїм буде приємно. 
-Мій тато лісничий і не любить зрубаних ялинок.  

Ховай скоріше! 
-Ти не казала про це. 
-А ти й не питав!- посміхнулась  у відповідь, 

приймаючи пакет з продуктами. 
-Сподіваюсь шампанське та дорогу ковбасу твій тато 

оцінить? 
Господарі радо їх зустріли. Гарно пообідавши, батько 

почав розпитувати про завод та його перспективи на 
майбутнє, поступово перейшли на політику. Дмитрик 
дивився по телевізору мультсеріал, йому було на все 
байдуже. Мати покликала доньку на кухню. Тетяна 
розрізала торт та діставала із шафи нові чашки. 

-Якщо хочеш знати мою думку, скажу прямо: не в 
захваті від розвитку ваших відносин. Може він і хороша 
людина, та спочатку люди одружуються потім живуть 
разом. І що це за маячня - покинути навчання? Хоча б 
порадилась з нами! Нехай би найняв няню для хлопчика, на 
крайній випадок - я б коли посиділа! Невже це така 
крайність? 

-Мам, не починай. Все ж добре, візьму академіку, 
закінчу навчання пізніше. Просто Дмитрику на той рік у 
школу, а він літери  не вимовляє. Арсеній знайшов 
хорошого логопеда, треба займатися. 
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-Ох, доню, заморочив він тобі голову, затуркав, сама б 
до такого не додумалась! А весілля на коли плануєте? 

-З весіллям теж трохи зачекаємо. Дитина повинна 
звикнути до нової людини в родині. Думаю літом, він візьме 
відпустку тоді й справимо. Просто зараз кінець року, 
Арсеній готує  купу звітів, проблема з обладнанням, зміна 
керівництва. Правда, не до веселощів,- обійнявши матір, 
поцілувала в щічку, вона так робила завжди, сподіваючись 
на пробачення. 

-А. Дивіться самі! Аби потім не шкодувала.   Неси торт 
на стіл, будемо чаювати. 

Додому повернулися вже в сутінках. Батько заніс 
хлопчика сонного в його кімнату, поклавши на ліжечко. 
Сам ще повернувся відігнати машину в гараж. Тетяна зняла 
малого мокрий одяг, поклала в ліжечко та вкрила теплою 
ковдрою. Той відразу заснув, мов янголятко. Погладила з 
ніжністю кучеряву голівку, вийшла з кімнати. Вдягнувши 
домашній халат, поставила на плиту чайник. За кілька 
хвилин повернувся Арсеній. 

-Знаєш, що я помітила,- почала першою розмову, 
наливаючи в його чашку чай.-Ти зовсім не займаєшся своїм 
сином! Дитина, ледь, не відморозила ноги, хіба можна в 
таку пору взувати осіннє взуття? 

-А я цим і не повинен займатися,- спокійним тоном 
відповів.-Я заробляю гроші, а дбати про родину тепер маєш 
ти. Ось гроші, гадаю, цього вистачить. Купиш, що сама 
вважатимеш за потрібне і собі щось купи тепле.  Продукти 
не бери, сам привезу. Важко носити великі пакети на п’ятий 
поверх. Забув, треба декому зателефонувати. День був 
важкий сьогодні, в душ і спати. В ранці вас не будитиму, 
зберусь на роботу сам. Ялинка на балконі, коробки з 
прикрасами малий покаже, розберетеся. Не барись на кухні. 
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*** 

Чутки швидко розлетілися селищем, перша тема для 
обговорення - переїзд Тетяни Підкуйко до вдівця з 
дитиною. 

-Така молода, гарна, що заставило піти за нього? 
-Зараз за гроші, куди хочеш підуть. А він багатий, взув 

та одягнув з ніг до голови, чому ж не піти? І ти б пішла, так 
не беруть! 

Всі, хто чув ту розмову в автобусі загиготали. Лише 
Леоніду було не до сміху. Весь блідий вискочив першим на 
зупинці. Мов навіжений, примчав додому. Перевернувши 
все в шафах, знайшов на кухні пляшку горілки, що батько 
сховав від матері. Випив з горла половину і хитаючись 
вийшов з хати. Знайшов в сараї мотузку й  стілець, приніс у 
садок, сів на землю під старою яблунею, вибираючи 
поглядом міцну гілку.  

-Ця буде в нагоді… 
В думках пролетіло дитинство і як вперше поцілував на 

озері Тетяну, отримавши у відповідь по потилиці. Як приніс 
вужа та поклав у відро на порозі, накривши кришкою. Тітка 
Валентина перечепившись вранці через нього, не аби як 
злякалася, швидку викликали.  Крику було… Тетяна цілий 
тиждень не розмовляла. Мутний мозок пожерцем виїдало 
питання: 

-Чому він, а не я? Чим заслужив її любов? Хоча, певно, 
кращий…Самодостатній, при посаді, ще й не рудий! 
Підступні веснянки, випалити б вас кислотою!  Як жити без 
неї, чим дихати, кохати, кому приносити квіти? Таня, 
Тетяночко, життя б за тебе віддав! Віддам, не сумнівайся! 
Навіщо воно без тебе? 

Зробив ще кілька жадібних ковтків. Хитаючись на 
стільці почав кидати край мотузки на гілку, вона не 
слухалась, падала раз за разом. 
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Побачивши його в садку з вулиці, кинувши на дорозі 
пакети, мчала чимдуж Людмила. 

-Льонь, злізь із стільця, я тебе прошу! Вхопила обома 
руками за ноги, той відштовхнув її. 

-Йди куди йшла! Не заважай чоловікові!- знову 
закинув, в цей раз вдало. Впіймавши однією рукою кінець, 
почав робити зашморг. 

-Через неї, так? Дурень ти, а не чоловік! Про батьків 
подумай! Не варта вона таких жертв! Думаєш, тужитиме по 
тобі, волосся на голові рватиме? Не дочекаєшся! Родина в 
неї, кохання, а тебе зариють, мов собаку за огорожею, на 
цвинтарі! Віддай мотузку, не смій!- видираючись до нього 
на стілець зіштовхнула п’яного на землю. Мотузка 
похиталась з боку в бік тай зупинилась прямо над їх 
головами. 

-Ну навіщо, Людко, заважаєш? Травиш душу. Не хочу 
тебе чути! Ти ж не розумієш мого болю, дихати нічим! Що 
ти знаєш про любов?- потягнувся до пустої пляшки, 
сподіваючись, хоч на краплину пекучої рідини. 

-Хочеш вішатися, давай, вішайся! Тільки знай, моє 
життя на твоїй совісті! Думаєш ти один безнадійно 
закоханий  і страждаєш? Помиляєшся, бо я тебе все  життя 
люблю! Не хотіла ставати між тобою та подругою. 
Сподівалася, ось Тетяна вийде заміж, помучишся та й 
охолонеш, а  я поруч! 

-Що ти верзеш, Людмило? 
-А ти послухай! Думаєш мені легко було, коли квіти з 

мого саду їй носив, чи обіймав? Я терпіла, вдавала, що 
пофіг, потім плакала ночами в подушку. Тепер скажу все, 
накипіло! Люблю тебе, дурня рудого і якщо в тебе совісті 
немає піду на смерть!- дівчина плакала, туш та помада 
потекли по обличчю, кілька ґудзиків  відірвалися від світло-
сірого драпового пальто,  брудні мокрі плями на ліктях на 
грудях та спині - все було байдуже. 
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-Не кажи так, ти молода й вродлива, навіщо здався 
такий невдаха, нічого в житті не вартий?- хлопець теж 
плакав, схопившись обома руками за голову. 

-Бо ти кращий за всіх на світі і веснянки твої я люблю 
всі до одної, нікому не віддам!- обома руками обійняла й 
цілувала в маківку. 

-Підемо звідси, холодно, сніг іде. Дивись, які небо та 
хмари. А в мене там в сумці пряники ванільні, ти ж любиш, 
- тримаючи  щосили брудного та мокрого Леоніда повела в 
хату. Нетямущий, звалився на диван, наче мішок. Людмила 
побігла в сад та зрізала кухонним ножом з дерева мотузку, 
скільки діставала. Повернулася в кімнату,  роздягла 
коханого й сама скинула весь одяг. Лягла поруч, 
накрившись ковдрою. Зробила так навмисно, бо знала: 
скоро його мати  повернеться з роботи. І хоча, м’яко 
кажучи, недолюблювала її, заради свого кохання, згодна 
була все життя  поважати та називати мамою.  

 
*** 

Минула виснажлива зима. Хлопчик часто хворів на 
застуду, кілька разів потрапляв до лікарні. Не полічити 
безсонних ночей, що провела Тетяна біля його ліжка. Вже 
не згадувала про косметику та наряди. В гардеробі лише 
зручний теплий одяг для прогулянок, домашній халат з 
капцями. Чоловік весь час проводив на роботі та у 
відрядженнях. Всі домашні турботи лягли на тендітні жіночі 
плечі. Поки Дмитрик в дитячому садочку треба встигнути 
злітати на ринок, обов`язково купити свіжу телятину, 
молоко та фрукти. Зайти в аптеку, вистояти чергу біля 
банку, щоб сплатити рахунки. А ще до приїзду додому 
чоловіка в квартирі повинен бути порядок та вечеря на 
столі. 

Пробираючись крізь натовп в торгівельному ряду, 
несподівано зустріла Людмилу з Леонідом, та не 
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приховувала свій округлий живіт, ще й взяла під руку 
чоловіка, аби було видно обручку. 

-Привіт. Чекаєте поповнення в родині? Вітаю! - 
намагаючись бути привітною, промовила Тетяна. 

-Вже не довго. А вас коли можна буде привітати? Ой, а 
ти обручку чому не носиш, певно коштовна?- навмисно 
підділа Людмила. 

-Вибачте, моя черга підійшла, поговоримо іншим 
разом,- не озираючись пішла до іншої ятки, уникаючи 
принизливих запитань. 

Влітку чоловік взяв заплановану відпустку і втрьох 
поїхали в Сочі. В готелі їх відмовились поселяти в одному 
номері, бо не було штампу в паспорті. Врешті, Арсеній 
поклав в паспорт кілька кольорових папірців, інцидент 
вдалось владнати. 

Море й сонце, вологий клімат вплинули на 
самопочуття. Два тижня поруч був коханий чоловік, Тетяна 
засмагла, відпочила, повеселішала. Якось завела розмову 
про дитину. 

-Ми вже півроку разом, може настав той час?… 
-Люба, ти й так останнім часом перевтомлюєшся. 

Скільки сил відняли лікарні, режим та дихальні вправи. За 
два місяця стане ще веселіше, відвести та забрати зі школи. 
Не думаю, що це буде вчасно. Почекаємо ще трохи, куди 
поспішати? Тим більше в жовтні візьму другу частину 
відпустки, поїдемо в Турцію. Ти ж не хочеш там ховати під 
одягом живіт?  

-Звісно, ти правий. 
-От і добре, сходи купи морозива, а мені пляшечку 

холодного пива, щось перегрівся на сонці. 
Восени не довелося їхати  в Турцію, Дмитрик захворів 

на запалення легень. Школу відвідував рідко. Тетяна сама з 
ним займалася уроками, щоб не відстав від шкільної 
програми. Свекруха Алла Семенівна приходила до них 
рідко, та коли така нагода випадала, на невістку сипались 
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зауваження та критика. Після її  візиту невістка плакала, 
навіть Дмитрику ставало шкода, сідав поруч, гладив по 
плечі маленькою долонею та втішав. Не раз жалілась 
чоловікові, сподівалась почути слова підтримки, але чула: 

-Звикай, я ж звик! Її не перевиховати, змирись. 
Нічого й не лишалося, тільки змиритися та не 

сприймати всерйоз її дорікання. До своїх батьків не мала 
можливості їздити часто, тож вони самі навідувались 
завжди з подарунками та повними сумками харчів. Або 
через сусідів передавали для малого козяче молоко, щоб 
скоріше одужував та набирався сил. 

-Навіщо стільки картоплі, ще ту не поїли? В нас все є, 
не везіть нічого! 

-Отож бо, харчуєтесь всякою хімією, потім хочете мати 
міцне здоров`я! Молоко пийте натуральне, а не йогурти.  

Поки батько бавився з Дмитриком, мати почала свій 
допит. 

-Краще скажи, коли думаєте розписатися? Про весілля 
вже мовчу. 

-Не знаю. Ти ж сама бачиш, то одне то інше на голову 
звалиться. 

-Він таки дочекається, сама з ним поговорю!  
-Не встрягай, мати! Розберуться без наших втручань. 

Будеш права свої качати, тільки гірше зробиш,- втрутився в 
розмову батько. 

-Та що такого сказала, хіба неправду? Ти завжди мене 
смикаєш, та може вже час і втрутитись!? 

-Все, погостювала? Поїхали додому! Бувай, доню. 
Пробач, приїхали, посперечалися й поїхали,- обійняв та 
поцілував дочку, потиснув руку онукові. 

Півшляху до автобусної зупинки батьки мовчали. 
Врешті мати почала розмову. 

-Ти не правий, Андрію. Живе в приймах, ніяких 
законних прав не має. Совісті в того Арсенія нема! А в мене 
душа болить за єдину дитину. Вже набридло пояснювати 
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знайомим, чому Тетяна досі не змінила прізвище. Була б 
моя воля, приперла би зятя, не відвертівся!- розмахуючи 
рукою, доводила свою правоту. 

-Думаєш в мене не болить? Згадай, як твоя мати все 
життя мене не хотіла, слова доброго ніколи не чув від неї. А 
тебе докоряла, мовляв, не за того пішла. Тож не роби боляче 
нашій Тетянці, їм і так дістається не солодко. Аби не 
сварились та всі були здорові. Знайомим нічого не пояснюй, 
менше знають, краще сплять! Все владнається. Хочеться 
діждатися свого рідного онука чи онучку та до пенсії якось 
п’ять років дотягти. Щось останнім часом сил немає і в 
голові паморочиться.  

-Андрію, не лякай мене! Ти ще не старий, сходи до 
лікаря, може щось призначить. 

-З лікарнею тільки зв’яжися, знайдуть те, чого й немає. 
Мине. Зараз приїду додому, перехилю чарочку настоянки на 
березових бруньках. Всі болячки, як рукою зніме. 
Всміхнися, Валю.  Коли посміхаєшся стаєш чарівною,  як 
двадцять п’ять років тому. 

-Таке скажеш… 
-Не віриш? Як побачив тебе тоді, сказав: сама не піде - 

вкраду! 
 

*** 
Після служби в армії та закінчення Чугуївського 

лісогосподарського технікуму молодого спеціаліста Андрія 
Підкуйко направили на роботу в Сєвєродонецьке 
лісомисливське господарство лісничим. В колективі його 
відразу добре прийняли, надали транспорт для огляду 
закріплених лісових угідь. Тож сидіти в канторі не 
приходилось, щойно отримав наряд, відразу рушав по 
знайомому маршруту. 

Вкотре проїжджаючи через Борівське, бачив 
симпатичну білявку з великою шкіряною сумкою через 
плече, що розносила по вулицям пошту. Вдягнена в легку 
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ситцеву сукню та босоніжки, легкою ходою йшла від хати 
до хати. Волосся акуратно зібране на потилиці та закручене 
в калач,  відкривало біле, трохи бліде обличчя. Виразні сині 
очі могли звести з розуму, будь кого. Андрію дуже кортіло 
познайомитись з нею, але  в кабіні був не сам. 

-Михайлович, ти знаєш цю дівчину?- спитав у 
напарника. 

-Яку? Оту з дитячою коляскою? - жартуючи уточнив. 
-Ні. Поштарку знаєш? 
-А, то Валя Сметана. Сподобалась? 
-Точно сметана. Я такого кольору волосся не бачив, 

ніби намастили сметаною. Вона заміжня? 
-А де там! Матуся в неї пришелепкувата, всіх місцевих 

кавалерів порозганяла, все не такі їй. Хлопці бояться й 
підходити до дівчини. Сама без чоловіка прожила все 
життя, тепер цій дихнути не дає, міліонера хоче. А їй вже 
двадцять п’ять, заміж час. 

-Дякую, Михайлович, я тебе тут висаджу. Доручення в 
канторі залишив, прийдеться вертатись, - пригальмував на 
роз`їзді. 

-Треба, то треба, пройдусь, тут не далеко. Бувай! 
Андрій розвернув машину, рвонув з місця. Біля 

провулка пригальмував, роздивляючись. Вже хотів їхати, як 
побачив Валентину, що причиняла хвіртку воріт. Щойно 
підійшла ближче, звернувся, не виходячи з автівки. 

-Валентино, можна в вас запитати? 
-Ми хіба знайомі?- дівчина намагалась пригадати, де 

могла його раніше бачити. 
-Ні, але можна легко виправити. Я Андрій, новий 

лісничий. 
-Що, ви Андрію, хотіли запитати? 
-Розумієте, мені листа повинні були прислати на ваше 

поштове відділення, часом не прийшов?  
-Як ваше прізвище, зараз подивлюся, - відкрила сумку. 
-Андрій Підкуйко. Погляньте, будь ласка. 
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-Нажаль, ще в дорозі. Як прибуде, на яку адресу 
принести? 

-Я сам вас знайду, бо щодня тут буваю. 
-Ґаразд. На все добре! 
-На все добре!- задоволений результатом знайомства, 

знов повернув машину, у направленні пункту призначення. 
За кілька вулиць пригальмував. 

-Михайлович, сідай, довезу! 
-Швидко ти з Сиротіного приїхав. На якій швидкості 

літав на сьомій? 
-Та перевірив папку, лежить. Сідаєш? 
-Я вже дійшов, он де моя хата біля сосни. Дякую, що 

зупинився. 
 
Купивши в місті два десятка чистих конвертів, Андрій 

написав своє прізвище на одному з них й опустив у поштову 
скриньку. Робив це кожну середу, щоб у п’ятницю був 
привід побачитись з гарненькою поштаркою. При зустрічі 
розповідав їй анекдоти та про смішні випадки, що 
траплялися на роботі, але не наважувався десь запросити у 
вечері.  

-Хто тобі так часто пише, часом не дружина?- 
поцікавилась поштарка. 

- Уявляєш, моя мама так мене любить, що пише листи 
майже щодня. 

-Не уявляю що можна в них писати? 
-Ти не уявляєш, а я їх читаю… Наприклад, вчора 

знеслося п’ять сірих курок, а позавчора три, вони через день 
несуться. А минулого тижня кішка привела кошенят. Чого 
смієшся, серйозно! 

-А твоя мама живе? 
-В Гончарівці. Всі родичі там! 
-Виходить мама кожну середу їде в Сєвєродонецьк, щоб 

відправити улюбленому синові листа?... 
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-Валічка, ти не поштарка, а агент ЦРУ під прикриттям. 
Нічого від тебе не приховаєш. 

Дівчина розсміялася, поправляючи на голові зачіску: 
-Для чого ти влаштував весь цей цирк? 
-Щоб мати змогу краще тебе пізнати, Валічка, а потім 

взяти тебе за дружину. 
-Ось так з ходу? А в мене запитати, може я не хочу? 
-Добре, питаю: підеш, чи не підеш за мене? Думаю, ти 

вже всі довідки про мене навела: не одружений, дітей не 
маю, але планую, не палю, але горілку на свята вживаю. Що 
ще не сказав?.. Яка буде відповідь? 

-Ну, якби навіть погодилась, моя мати все одно не 
дозволить, - чарівна посмішка зникла з її обличчя. 

-То ми ще побачимо. 
-Куди дружину приведеш,  жених? 
-Слушне питання. Дай трохи часу, житло буде!  
-Що ж, коли буде, тоді й поговоримо. Мені час йти, он 

скільки ще газет маю рознести. Ти на колесах, а я пішки. 
-Сідай відвезу, куди скажеш. 
-Та ні, то буде занадто. Плітки по селу швидше нас 

літають. Бувай! 
За тиждень знов була зустріч. Прямо біля поштового 

відділення Андрій дістав з багажника  велосипед. Швидко 
прикрутив переднє колесо, бо не влазило. Сподівався, 
подарунок сподобається. На вулицю відразу вибігли колега 
та клієнти Валентини, жартували, сміялися. 

-Валентино, ти хоч вмієш на нім їздити?- спитала Ольга 
Іванівна начальниця відділення. 

- Вмію, тільки що матері скажу звідки взявся? 
-Скажи правду, від майбутнього чоловіка, - чоловік 

відвів дівчину в бік з загадковим видом. 
-Із житлом вже проблеми немає, сьогодні господарі 

віддадуть ключі та документи. Правда там треба зробити 
ремонт та дещо самому  збудувати. На роботі обіцяли 
виписати за рахунок платні дошки та бруски. Що скажеш? 
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-Швидкий, ти Андрію. 
-Ввечері зайду по тебе. Сама побачиш, може пораду яку 

даси. 
-Добре, чекатиму о сьомій, - розчервонілась, щасливі 

очі сяяли. Зачепивши навмисно його плечем, направилась 
до робочого місця. 

-А поцілунок, хіба не заслужив? 
-Лише один і так люди дивляться. 
-Нехай дивляться, ми не крадемо нічого! 
 
Наближаючись до знайомого провулка, серце ледь не 

вискакувало з грудей від хвилювання. Якийсь місяць тому 
навіть не уявляв, що ось так легко захоче розпрощатися з 
вільним життям. Навіть жартував із своїх одногрупників. 
Казав, що, що вільний птах і літатиме до схочу. Та все, 
тепер хотілося скоріше привести кохану в свій будинок, 
посадити в саду черешні та абрикоси й чекати, коли на весні 
зацвітуть.  

Постукав у ворота, собака голосно загавкала. Трохи 
постояв, ніхто не виходив. Кинув кілька камінців у вікно, 
вийшла з двору заплакана Валентина в халаті та босоніж. 

-Ти ще не зібралася? Що таке, чому плакала? 
Дівчина показала синці на руках та нозі. Знову 

заплакала, притулившись до його грудей. 
-Сонечко моє, хто ж тебе так?- аж в грудях захолонуло 

від однієї думки про побої. 
-Тобі краще піти. Нічого в нас не вийде. Сказала, якщо 

піду з тобою, не дасть жодної копійки на весілля. 
-І часто вона тебе б`є?  
Дівчина нічого не відповіла, лише притулилася головою 

до чоловічого плеча. 
-Мені казали, що вона в тебе скажена, але не думав що 

на стільки. Не залишу тебе тут, ходімо забереш свої речі, - 
взявши дівчину за руку, пройшов у двір. Там вже чекала її 
мати. 
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-Добре, що зайшов, хоч подивлюся, через кого ми 
лаємось. Нічого тобі тут не світить, можеш йти звідки 
прийшов! Я не дозволяю їй йти заміж! Нам такі голодранці 
не потрібні!   

-Вам точно ніхто не потрібен. А дозвіл їй не потрібен, 
вже достатньо доросла приймати самостійно рішення. 
Грошей теж ніхто не просить, якось самі раду собі дамо,- 
спокійно говорив Андрій. 

-Речі зібрала, проти моєї волі підеш!? Тож додому не 
повертайся, коли покине тебе! Ти ще пошкодуєш, 
проситимеш пробачити! 

-Я вас більше не боюся і повертатись не збираюсь!- 
Валентина гірко заплакала. Не хотіла йти заміж без 
материнського благословення, без сватання та рушників, 
наче сирота. 

-Он ти як зі мною говориш!- жінка намагалась вхопити 
доньку за волосся, та чоловік загородив дорогу собою. 

-Я свою майбутню дружину не дозволю більше нікому 
ображати! Що ж ви, за мати, що так з рідною дитиною? - 
викотив з двору велосипед. 

-Ходімо звідси, тепер в тебе буде інше життя, обіцяю!   
За місяць було весілля. Матір запросили листівкою, але 

та не прийшла побажати дітям щастя. На широкому подвір`ї 
було накриті довгі столи. Гостей прийшло чимало, лунала 
музика й пісні до ранку. Наречена в білій сукні з фатою, не 
зводила щасливих очей зі свого нареченого. Свекруха 
зав’язуючи невістці хустину, бажала їм любові та злагоди. 

-Гляди, доню, буде ображати відразу мені кажи, я на 
нього управу маю. 

-Дякую, мамо, за турботу. Він не ображатиме,- 
обійняла, заплакавши свекруху. 

Теща все  в людей розпитувала про весілля доньки: що 
їли, що було на столах, скільки гостей та що дарували? Два 
роки потім не наважувалась навідати, явилась лише після 
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народження онуки. Цікаво стало побачити на кого дитина 
схожа. 

Андрій запросив тещу в хату, посадив за стіл, сам налив 
випити  горілочки за здоров’я їх донечки. 

- Хоч, ви теща, й різка на язик жінка, але бабця нашій 
Тетянці. Приходьте в наш дім, коли хочете. Тільки, щоб  
слів поганих не чув ні в хаті, ні поза хатою! 

-Та хіба я коли вам поганого бажала?- смиренним тоном 
відповідала, лихим оком роздивляючись меблі та килими, 
щоб було чим своїм сусідам хвалитися. 

Що було, те давно лишилося в минулому… 
 

*** 
Десяте вересня. В хаті на столі букет улюблених жовтих 

хризантем, коробка шоколадних цукерок та відкупорена 
пляшка шампанського. Вперше Тетяна відмічала свій день 
народження на самоті. Ще годину тому чекала сестру 
Ларису, але та повідомила по телефону, що терміново везе 
на рентген доньку Карину зі зламаною рукою. 

-Що ж Абрикосику, тільки ти можеш скласти мені 
компанію, - той замуркотівши, заскочив на стілець, поклав 
лапи на стіл, розглядаючи чим господарка буде пригощати. 

 
Зазвичай, Арсеній дарував на день народження білі 

хризантеми та її улюблений французький парфум. Та вона 
не втрачала надії, колись почути пропозицію стати 
законною дружиною. 

-Тобі не сподобались духи, це ж із нової колекції?- 
одягнувши добре випрасувану сорочку, ретельно обирав 
краватку. 

-Вони, як завжди прекрасні. Візьми, ось ця пасуватиме, 
- без емоцій подала, та прибрала в шафу непотрібні. 

-Чому без настрою, все ж таки день народження, а не 
поминки? Хочеш на вихідні відвизу тебе до батьків, ти  
казала, що скучила? 
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-Не вийде, Дмитро сказав приведе знайомитись свою 
наречену. Спробуй знайти час, твій син має серйозні наміри 
щодо неї. 

-Мій син і серйозні наміри, це щось нове! Він так 
сказав? 

-Скажу по секрету, вона вже на третьому місяці, тож 
зволікати немає часу. 

-Догралися! Що буде з навчанням? Вже й лишилося 
півтора року,-Арсеній помітно нервував,  ніяк не вдавалося 
зав’язати краватку. 

-Облиш, я зав’яжу. Казав, переведеться на заочне, якщо 
не буде за що жити. Гадаю,  сподівається на твою 
матеріальну підтримку. 

-Бачила її, що з себе, хоча б з нормальної родини? 
-Один раз бачила, коли застала їх вдвох. Симпатична, 

все інше побачиш сам. 
-Так все невчасно… 
-Арсен, може би й ми заодно зареєстрували свій шлюб? 
-Тань, а це якось вплине на наше з тобою життя? Я тебе 

всім забезпечив, щось не влаштовує? Дався тобі той штамп!  
-Звісно, штамп нічого не змінить,- зітхнувши, пішла 

слідом за чоловіком до дверей. 
 
Щойно розписалися, молода невістка Ірина переїхала  

жити до них. Спочатку всіх все влаштовувало. Тетяна 
намагалася у всьому догодити, постійно готувала щось 
смачненьке, слідкувала за її харчуванням. Ірина зовсім не 
виявляла інтересу до кухні, як і до ладу в квартирі. Брудні 
речі та посуд, ніхто, крім Тетяни, не прибирав. Це почало її 
дратувати. Повернувшись з важкими сумками з ринку, знов 
побачила розсипане насіння на килимах, купу немитого 
посуду та уламки її улюбленої чашки  на підлозі. 

-Ірино, я все розумію, можна хоча б трохи прибирати за 
собою!? У своєї мами, певно, такого не дозволяла?- урвався 
терпець у Тетяни. 
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-А ви, мені не мати! Якщо заважає, помийте самі!- 
нагло відповіла невістка. 

-Я тут не прибиральниця, щоб за всіма підбирати! 
-Так і є, всього на всього прибиральниця! Живете на 

всьому готовому у квартирі батька Дмитра! 
З кімнати вийшов Дмитро, почувши лайку між жінками. 
-Іро, досить, зайди в кімнату! Я зараз сам все зроблю, не 

сваріться! 
-Чому я повинна мовчати? Хоч хтось цій домашній 

курці  скаже правду!? 
-Замовкни, я сказав!- схопив дружину за руки почав 

заводити в кімнату. 
-Відпусти, боляче! Не забувай, що ношу твою дитину! 

А вам, в цій квартирі більше  нічого робити! Думаєте, 
Арсеній Сергійович у відрядженні щотижня, авжеж!? Вже 
три років живе з іншою жінкою та має сина! Що, 
несподіванка!?- Випаливши сповнену отрути фразу, 
отримала від чоловіка ляпас. В сльозах кинулась до себе в 
кімнату. Він же розгублено дивився на жінку, що з шести 
років замінила матір, підтримувала, прикривала перед 
батьком, могла віддати все до копійки, залившись без 
нічого. 

-Це правда? Дімо, скажи!? 
Вхідні двері відчинилися, Арсеній поклав ключі на 

тумбочку та поправив перед дзеркалом комірець на сорочці. 
-Я вже вдома, чому ніхто не зустрічає?- пройшов на 

кухню. 
-Правда, що в тебе є син на стороні?- бліда та 

розгублена жінка дивилась на нього, ледь тримаючись на 
ногах. 

-Давай поговоримо, спокійно, як дорослі люди,- сів за 
стіл, нервово витер запітнілі окуляри. 

-Три роки, ти спокійно приходиш від неї і вдаєш 
турботливого чоловіка? Ти огидний мені! 
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-Тань, поговоримо, як дорослі люди! Ну не міг я сказати 
правду! Тетяно, стій!  

Вона мовчки зняла з вішалки пальто та сумочку, 
витягла з кишені ключі від машини та квартири. Поклавши, 
наче останню жертву на вівтар, вийшла з квартири. Весь її  
світ зруйнувався в одну мить. Хто вона тепер і ким була до 
цього? Ні дружина, ні мати, навіть не жінка, бо втратила це 
відчуття. Кожна сходинка в низ віддавала пронизливим 
болем в серце. Хотілося вирвати його із грудей та залишити 
біля під`їзду. Не розуміючи,  як викликала собі таксі, мозок 
увімкнувся, коли водій спитав куди їхати. 

-Поїхали в Сиротіно. 
 
У вікно хтось тихо постукав.  Господарі нікого не 

чекали в такий час. Мати накинувши на плечі халат, вийшла 
в коридор. 

-Хто там? 
-Мам, відчини, це я, Тетяна! 
-О, Господи! Донечка, що ж ти в таку пору? Ти на 

машині, з ким приїхала?- мати не впізнала свою дитину, що 
була завжди весела та усміхнене, зараз бліда та виснажена. 

-На таксі приїхала. Не питай нічого, мені холодно, дай 
чогось міцного. 

-Що тут сталося? Дитино, ти сама приїхала?- спитав 
батько. 

-Андрію, йди лягай, потім,- махнула рукою. 
Випивши повну чарку горілки, донька поклала голову 

матері на коліна, як колись в дитинстві. 
-Я пішла від нього. 
-Чому? Ніби ж жили нормально? 
-В тім то й справа, що ніби… Він не бив мене, не лаяв, 

але живцем спалив, лишилась одна тінь. В нього вже давно 
інша жінка і дитина, а зі мною не хотів мати. Мамо, це 
покарання, що не слухала тебе, с самого ж початку 
попереджала. Зрозуміла дуже пізно. 
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Мати налила ще по чарці, відпивши, скривилася. 
-Як би знати де впадеш, соломи підіслала. Так не 

подобався він мені, але не втручалася, не хотіла завдавати 
тобі болю. Поплач, дитинко, зі сльозами не тільки сіль а й 
гіркота виходить. 

-Не можу, наче заціпеніло все в мені. Кров захолонула. 
-Не кажи такого, треба все пережити. Людина несе 

стільки, скільки може нести. Відпочинь, вдома ніхто не 
скривдить. Ти нам потрібна, а ми тобі. 

-Чому я в тебе така нещаслива? 
-Бо ти віддалася вся чужій родині й не тому чоловікові. 

Розчинилася, не залишивши нічого для себе,  тож він 
перестав тебе помічати. 

-Що ж робити? 
-Знайти свого. 
-Як же дізнатися, що мій? Була наче впевнена в його  

почуттях. 
-То був не твій. Прийде час, відчуєш його серцем. А він 

не дозволить тобі стати прозорою, наповнить вогнем 
любові. Засяєш, розквітнеш. З маленького зернятка  
проросте дерево, дасть свої плоди, ось так з`явиться родина.  
Коли народжується жінка, для неї десь у світі народжується 
її пара. Потім вони шукають один одного. 

-І всі знаходять? 
-Інколи, плутають. Тож хтось  лишається назавжди 

самотній. 
-А ти як свою знайшла? 
-Та й не шукала, сам прийшов, сказав: ходімо, тож 

пішла. 
 
 
Засунувши пакети в холодильник, зазирнувши в 

порожні каструлі, Арсеній озирнувся по кухні. Такого 
безладу за вісімнадцять років з Тетяною ніколи не було. З 
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іншої кімнати було чути сварку між молодим подружжям. 
Увійшовши до них в кімнату, промовив грубо: 

-Наведіть лад в квартирі, розвели тут смітник! І речі 
Тетянині підготуйте. 

-Тато, чому ти її не зупинив? 
-Навіщо? Можливо так буде краще. Все стало на свої 

місця, не доведеться брехати. 
 
Ірина діставала з шафи одяг та взуття. Відклала в бік 

хутряну шубу, майже нові сукні та кілька пар взуття. 
-Невже ти носитимеш чужі речі?- Дмитро намагався 

пристидити дружину. 
-Чому б ні! Ти на даний час не працюєш, в чім я маю 

ходити після пологів? Їй все одно нікуди одягати брендові 
речі. 

-Я в шоці від твоїх вчинків! Ніколи не думав, що вже за 
місяць побачу твоє справжнє нутро!- виніс с кімнати сумку, 
вийшов на балкон, запаливши цигарку. 
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Три кольори осені 
 

 

Червоні зорі 
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Ніщо не відволікає від поганих думок, краще ніж праця. 

Тетяна вирішила, що досить жити минулим, треба 

змінювати зовнішній вигляд та побут, можливо, й життя 

зміниться. Порахувала заощадження від тимчасових 

заробітків. Певно, вистачить на косметичний ремонт двох 

кімнат. Тож, заходилася виносити зайві речі, пересунула по 

можливості меблі, зняла з вікон фіранки. Вражала кількість 

непотреба, що зберігався на полицях. Принесла кілька 

мішків, щоб скласти зайве. Першими пішли конспекти з 

економіки, за ними купа вітальних листівок від родичів, 

пожовклих та потертих. Більш півмішка платівок від 

зламаного програвача. Трохи потримавши в руках свою 

улюблену музичну казку про Марію й Мірабелу. Колись 

тато подарував на Новий рік. Разом з Людмилою  багато 

разів прослуховували її, знали текст на пам'ять.  

-Ні, треба простір для нового,- теж поклала в мішок. 

Окремо зібрала мамині теплі речі, вирішила віддати одній 

бідній сусідці. Дістала з полиці велика пухова хустина, що 

зберігала рідний запах, притулила до себе і теж поклала в 

мішок. Досвідченим оком прикинула кількість шпалер для 

ремонту, склала список матеріалів. В хорошому настрої 

відправилась до будівельного магазину.  

Припаркувала дев`ятку біля великого торгівельного 

павільйону, прихопивши сумочку та список, зайшла зовні. 

Спочатку обрала більш важкі матеріали: цемент та 

штукатурку, потім наплавилась до рядів з виставленими на 

показ зразками шпалер. Довго розглядала, уявляла на стінах 

кімнат. Кілька разів підходила дівчина-консультант, 

пропонуючи допомогу. 

-Дякую, я покличу, коли визначуся. 

Мама завжди обирала більш спокійні приглушені тони, 

але Тетяні хотілось чогось незвичного, нестандартного. 

Згадала жахливі рулони, коли робили останній ремонт на 
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квартирі замовника. Але, закінчивши роботу, навіть була 

задоволена результатом.  Очі розбігались від кількості того, 

що сподобалось. Вирішила взяти ті, що сподобались 

першими. Розрахувавшись на касі, була рада, що вистачило 

грошей. Від`їхавши від торгівельного центру, згадала: не 

купила котячого корму, прийшлося заїхати в супермаркет. 

Швидко поклала в корзину: буханку хліба, пляшку молока, 

півкачалки ковбаси та котячий корм - поспішила стати в 

чергу до вільної каси. В гаманці виявилась недостатня сума 

грошей. 

-Що залишаєте, котячий корм?- спитала касирка. 

-Заберіть ковбасу,- Тетяна ще дістала з кишені копійки, 

сподіваючись розрахуватись. 

-Порахуйте все, я доплачу,- почувся знайомий голос 

Дмитра, що стояв в сусідній черзі. Дружина незадоволено 

смикнула його за лікоть. Не звертаючи уваги поклав сотню 

на касу. 

-Дякую, Дмитре,- соромлячись такої прикрості, взявши 

мовчки пакет, пішла до виходу. 

Відчинивши двері машини, поставила невеликий пакет 

на заднє сидіння. Раптом, почула за спиною чиїсь кроки, то 

був Дмитро. Поставив ще один  великий поруч. 

- Дмитре, навіщо? Не треба! 

-Там фрукти та тортик. Як там баба Валя? Передай це їй 

від мене, завжди мене пригощала чимось смачним. 

-Хіба тобі дружина нічого не сказала? Її вже другий 

місяць немає. Я телефонувала Арсенію й тобі. Ірина підняла 

слухавку та відповіла, що скаже. 

-Вибач, нічого не знав. Прийми моє співчуття. І взагалі 

пробач, що так все вийшло з татом,- обійняв її, хотів щось 

сказати. 

-Діма, ну швидше там! Нічого, що ми тут чекаємо? 

Потім поговорите!- кричала притупуючи ногами Ірина, біля 
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банкомату, однією рукою тримаючи дворічного хлопчика за 

руку й нервово курила. 

- Все нормально. Йди, тебе чекають. На тебе схожий. 

Як назвали? 

-Павликом. 

 

*** 

Дорогою додому весь час намагалася гнати від себе 

думки про минуле. Образа на колишнього різала по живому. 

Особливо боляче згадувала ранок, коли він привіз її речі, 

залишивши біля воріт. Мовчки поїхав, втік аби уникнути 

пояснень. 

-Годі вже! Забагато честі думати про тебе! Час знайти 

себе у новому житті! Дмитра шкода, але він вже має свою 

родину і більше ніхто не потрібен. До біса все! Зараз приїду, 

розпочну корисну справу. Ого, сімнадцята година!  

Поставивши машину в гараж, пішла зачинити ворота. 

Повз неї пройшла, не піднімаючи очі, Людмила, тримаючи в 

обох руках важкі сумки. 

-Привіт, Людмило!- не втримавшись,  вигукнула їй у 

слід. 

-Привіт, вибач замислилась, - зніяковівши відповіла. 

Поставила на землю сумки, втомлено поглянула на Тетяну. 

-Зайди до мене, маму пом`янемо. 

-Правда не маю часу, зараз чоловік з роботи прийде, а 

їсти зовсім нічого та й кури голодні посідають. 

-Люд, не здохнуть твої кури, а чоловік тим більше! В 

мене торт є , ну що самій їсти!? Не бійся, не покусаємось. 

-З чого ти взяла, я не боюся,- зайшовши у двір  відчула 

спокій та ностальгію про дитинство. Нічого майже не 

змінилося з тих пір, так само під вікнами цвіли троянди, 

покошена трава вздовж стежки, біля колодязя на лавці відра 

з водою та чашка висить на гвіздочку.  

-Собака не вкусить? 
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-Вже немає собаки, старий був. 

-То може принести маленького, в нас собака недавно 

привела одне цуценя, таке гарненьке?- запропонувала 

колишня однокласниця. 

-Не знаю, в мене кіт є.   

-Одне другому  не заважає. 

-Сідай за стіл, подруго, зараз чайник увімкну.  А може 

вина, трішки?- підморгнувши дістала з шафи дві чашки та 

три чарки. В хату забіг кіт, почав тертися біля ніг. Тетяна 

насипала в тарілку котячого корму, той відволікся. 

-В вас нічого не змінилося, наче вчора ми з тобою 

ховалися від матері за сараєм з цигарками, лазили по 

черешні через тин до тітки Валентини. 

-Так, було діло. Давай, за моїх і за твоїх… 

- Гарне вино, солодке. 

-Ще мамине. Той рік було багато малини, вино робили,- 

Тетяна налила ще по одній. 

-Я не роблю вина, все одно не встигне вигратись. 

-Часто п’є?  

-Не так, щоб часто, але в вихідні хоч кажи, хоч кіл 

теши! Піде десь тишком вип’є й ходить веселий. Нічого не 

скажу, по господарству допомагає і зустріне з автобуса, 

коли прошу. Діти його люблять, тільки спуску не можна 

давати - зіп’ється. А твій колишній не заявлявся?  

-Ні. Та й не хочу про нього, все в минулому! Життя 

продовжується, впораюсь. 

-Вірно. Наливай мабуть чай, бо треба додому. Скільки 

ж років цим чашкам? 

-Це мамині улюблені, тільки для гостей діставали. Їх 

батькам ще на весілля подарували родичі. Пригощайся, їж 

торт, фрукти. Сьогодні Дмитра випадково зустріла  в 

супермаркеті, хотів це бабі Валі передати на гостинець, він 

не знав… 

-Хіба ти не повідомляла їм? 
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-Ну чого ж?  Телефонувала батькові  та з його 

дружиною розмовляла, не сказала. Ну Бог з ними! 

-Він не такий як татусь? 

-Ні. Дмитро  добрий, чого не скажеш про дружину. 

Стерво, ще та! 

-Тетяно, засиділась я в тебе. Ігор з Іваном такі телепні, 

вчитися зовсім не хочуть, тільки б м’яча ганяли. А Настуня, 

молодець  педагогічний закінчила, вже викладає мову та 

літературу в міській школі. Дякую за все!- Людмила 

направилась до дверей. 

-Візьми своїм, мені це не з’їсти самій, а діти будуть раді 

і чоловікові передай вітання. Не думай нічого такого! 

Думаєш, не знаю, що ти ревнуєш Леоніда досі до мене, тому 

й уникала весь час. Не треба, не був він моїм і ніколи не 

буде! Чужого щастя не хочу, а своє ще не зустріла.  

-Він же тоді через тебе ледь самогубство не скоїв, добре 

вчасно побачила. Не знаю, якби жила без нього, не уявляєш 

мою лють тоді! Як боляче було мовчати, бо бачила його 

щасливим поряд тебе. Скільки сліз виплакала в подушку 

через свою подругу,- заплющивши очі, похитала головою, 

подумки проганяючи старі спогади. 

-Пробач, я не знала цього. Думала, в вас все добре 

склалося без мене. 

-Що було, нехай там лишається! А я рада, що ми 

нарешті за скільки років поговорили, з душі камінь впав. 

Давно хотілося ось так, все щось в середині гризло. Подруги 

в мене крім тебе ніколи не було, з якою би могла поділитися 

радістю чи болем. В нас же не було таємниць,- Людмила 

дивилась вже веселими трохи хмільними очима. 

-Та одну ти таки приховала. Як би ж тоді знала про твоє 

кохання до Леоніда, то відразу би всі крапки були 

розставлені, не змогла би стояти між вами.  

-І я не могла, тому мовчала. 
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Дві жінки стояли, обійнявшись, біля воріт, відпустивши 

в минуле образи та недомовки. Шкодували, що раніше не 

наважувались на відверту розмову. Час не повернеш, а 

помилки треба виправляти. 

 

*** 

Ранок був похмурим. Зовсім не хотілося вставати з 

ліжка, бо не виспалась. Всю ніч крутилася, щось марилось 

та нічого не запам’ятала. Дотягнувшись до телефону, 

вирішила переглянути прогноз погоди, хоча й так 

зрозуміло, дощ не передбачається. Знову плюс двадцять 

вісім без опадів. З самого ранку не вщухав вітер, здіймаючи 

в повітря пил та пісок. Кілька днів поспіль лежать зібрані 

для прання речі. З вечора лишились не политими квіти, 

тільки й того, що живі. Тетяна намагалася думками 

налаштуватись на ремонт та якась нудьга викручувала 

душу. Ближче до обіду робота пішла. Вирівнявши стіну, 

почала ґрунтувати поверхню. В перерві між справами кілька 

разів телефонувала напарницям цікавилась, чи не буде 

ближчим часом замовлень. Гроші швидко витратила, в 

запасі лишилось триста гривень. Як на зло, згорів чайник. 

Розуміла: час прийшов, але так невчасно. 

День добіг кінця. Стомлена, не роздягаючись, лягла 

відпочити на дивані, поруч примостився рудий улюбленець. 

Почувши приємне муркотіння, відразу  провалилася в сон. 

Вже не чула завивання вітру за вікном, стукотіння гілок по 

даху. Настала тиша. В хату зайшли батьки, зрадівши 

кинулася їм назустріч, батько похмуро відсторонив її. 

Хотіла чимось пригостити, ні в шафі ні в столі нічого не 

знайшла. Мати плакала, не вимовляючи жодного слова. 

Серце стисло, важко стало дихати. Прокинулась від гіркого 

присмаку в роті. Кіт нявкаючи, шкрябав одяг. 

-Абрикосик, що таке? Дим… 
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Підвівшись на ноги, спробувала кілька разів увімкнути 

світло. У вікнах виднілась червона заграва. Кинулась на 

двір, від жаху заклякла, палала сусідська хата та огорожа. 

Вибігла на вулицю аж там тріщали палаючі інші будинки. 

Їдкий дим та сморід пір’я, пластику, гуми і ще багато чого 

вітер приносив звідусіль, виїдаючи очі. Люди в паніці 

бігали й кричали. Хтось впихав козу в салон автомобіля. 

Кілька машин на швидкості проїхало повз двору. Сусіди 

поспіхом заводили мотоцикл.  

-Що ж це робиться, де пожежні!- кинулась до них 

Тетяна. 

-Ніхто до нас не приїде, швидко бери документи і 

рятуйся! Ми багато разів телефонували, відповіли машини 

всі задіяні, чекайте! А чого чекати, поки живцем згорим!? 

Боженько, все життя дбали, будували, тепер стоїмо 

дивимось, як горить і нічого не можемо зробити! Сказали 

всім евакуюватися. Горить Муратово й Смоляніново, 

Осколонівка вже вигоріла вщерть! 

-Рушай, Павло, не можу це бачити! - Тітка Валентина в 

нічному халаті й капцях ридала, хапаючись за серце. З 

коляски мотоцикла верещало у мішку порося, все, що 

встигли врятувати. 

Вогонь перекидався з дерева на дерево, вже палала 

стара абрикоса в саду. Заскочивши в хату, не відразу 

розуміла що брати. Знайшла в темряві телефон та сумку з 

документами, тремтячими пальцями натискала 101, але 

лінія була зайнята. В голові паморочилось, серце 

вискакувало,  вибравшись на двір, почала відкривати 

ворота. Полум’я  охопило дощаний коридор. 

-Боже, ні! Ну хоч хтось допоможіть, почуйте!- ніхто її 

не чув. Вітер по звірячому завивав, ніби насміхаючись над 

людськими стражданнями та болем. Як би хто спитав, якого 

кольору біда, без вагань би відповіла - червоного, бо 
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поглянула їй в пекельне обличчя з вогняною пащею, що 

пожираючи, залишала чорний слід спустошення.   

-Киць, киць, Абрикосик! Де ж ти? Невже за мною в 

будинок забіг?- до її ніг кинувся переляканий кіт. 

-Тікаймо, тут нічого не врятувати! - зачинивши двері 

машини, рвонула з місця. Дороги майже не видно, лише 

палаючі будинки й ліс. Дерево впало, загородивши дорогу. 

Об’їхавши узбіччям, жінка тиснула щосили на газ. Їй все 

здавалося, що рухається повільно, сльози лились, горло 

стискало. Не могла повірити, що це не страшний сон, а 

реальність. Червоні зорі досягали  третини темного неба. 

Спалахи з’явилися поблизу жіночого монастиря та 

поступово підбирались до околиць міста.  

Ледь тримаючись на ногах, піднімалася сходами, 

тримаючи загорнутого в кофту кота. Ці три поверхи здалися 

стометровою вежею. Кілька разів натиснула на дзвоник. За 

дверима почулося шурхотіння, сонна Лариса відчинила 

двері. 

-Проходь! Що сталося, вся тремтиш?- запах диму линув 

їй в обличчя. Тетяна випустивши з рук кота, тіло стало 

ватяним, ноги не слухались, зсунувшись по стіні на коліна, 

затулила долонями обличчя, аби придушити крик відчаю. 

Чоловік сестри Сашко кинувся до неї.  

-Ларисо, неси заспокійливе, бачиш істерика!-  

підхопивши на руки, відніс в кімнату, поклав на диван. 

Трохи заспокоївшись, жінка нарешті крізь сльози, 

підібравши під себе ноги, розповідала про страшну пожежу 

в селищі. 

-Думала, страшніше, ніж в чотирнадцятому при 

обстрілах, немає нічого! Помилялася… І ніхто, розумієте, 

ніхто не поспішав нас рятувати! Сам на сам з пеклом! Люди 

відв’язували собак, відчиняли сараї, аби хоч хтось 

врятувався! Куди тепер, що робити, зима не за горами!? 
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-Сестричко, тихо, не плач, діти сплять! Добре, хоч сама 

ціла! Дивись, навіть кіт, прийшов тебе втішити,- не 

стримуючи сльози, Лариса намагалася заспокоїти родичку, 

обійнявши гладила її  по голові. 

Чоловік увімкнув телевізор, відкрив в телефоні відео з 

місця подій. Очевидці викладали в інтернет  фільми жахів. 

Цієї ночі ніхто не спав. Почалися дзвінки знайомих, друзів. 

Чути було, що за стінами не спали сусіди. З балконів та 

вікон спостерігали, як колони пожежної техніки мчали з 

міста. Їм назустріч рухались кілька автобусів та безліч 

легкових машин, що вивозили людей з охоплених полум’ям 

сіл. Розміщали погорільців в школах, гуртожитках. До 

ранку небайдужі почали приносити одяг та продукти до 

місць прийому допомоги.  

Лише настав ранок, Тетяна рвалася їхати, в Сиротіно та 

родичі не пускали. З новин дізналися, що через сильний 

вітер ніяк не вдається локалізувати пожежу. Ледь 

витримавши ще ніч, забравши кота, поїхала додому. За 

вікном мелькали важко впізнані краєвиди: випалене чорне 

узбіччя, залишки лісу, який ріс пів сотні років. На згарищах 

своїх  будинків, борсались чорні від сажі постаті, колись 

веселих життєрадісних односельців. Серце краяло від болю, 

мовчки зупинила машину біля відчинених воріт, 

сподіваючись на диво. 

-Господи, це не може бути правдою! Нехай я швидше 

прокинуся!- закривши обличчя долонями, стояла кілька 

хвилин, зробивши кілька глибоких вдихів, намагаючись 

стриматись від істерики. Зробила крок вперед. Від її 

прекрасного будинку лишились залишки обвуглених стін, 

ще тліло щось в середині уламків. На сусідній ділянці 

якийсь чоловік ходив з міношукачем, а з її уцілілого підвалу 

незнайомець в брудному одязі виносив банки з 

консервацією. 
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-Ах, ти ж сволота!- схопивши кілок, жінка  кинулась за 

ним навздогін. Той жбурнувши в бік банку з помідорами, 

рвонув через город. 

-На горі людськім поживитися, як земля тільки 

носить!?- гірко заплакавши зупинилася, рукою 

доторкнувшись до обгорілого стовбура вишні, він впав 

розколовшись на кілька частин. 

-Як далі жити?- до ніг підскочив кіт, почав тертися. 

Взявши на руки, притиснула до себе й поцілувала рудого 

вусаня. Тільки тепер побачила подарунок, що лишила доля, 

майже не ушкоджений гараж. Зовні поряд дверей стояли 

мішки з маминими теплими речами, що кілька днів тому 

дивом не встигла віддати сусідці. Витягла з мішка пухову 

сіру хустину, обгорнувшись сіла на маленький стілець, 

почала перебирати старі пожовклі листівки. 

-Виявляється я багачка! Колись пожартувала сусідка на 

рахунок гаража, мовляв, такий великий та просторий, що й 

жити можна. Таки доведеться…   

 

*** 

Родичи вмовляли Тетяну залишитися в них на деякий 

час. Представники влади обіцяли виплатити всім 

постраждалим грошові компенсації. Але Тетяна не 

погодилась їхати до родичів, пояснивши, що в її відсутність 

охочі поживитись розтягнуть останнє. 

-Хто знає, дочекаємось виплат чи ні, тож сподіватись 

треба лише на себе. 

Перебираючи уламки жінка знаходила скарби, так їх 

називала: то ложку знайшла, то молоток  та сокира з 

обгорілою ручкою. Лопата та граблі  з  саду ще не були 

прибрані. Все цінне збирала до купи. За цим заняттям її 

побачила подруга,  і швидко побігла додому.  Їх з Леонідом 

будинок біда обминула, згорів лише сарай, хоча чоловік 

встиг винести курей, отримавши опіки на обличчі та руках. 
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Дітей відправили до родичів у місто і всю ніч вдвох 

пильнували. Помітивши загорання, відразу  самотужки 

гасили. Людмила нашвидку поклала в пакет: хліб, олію, 

кілька пакунків крупи, яйця та пляшку молока. Нічого не 

пояснюючи чоловікові, вийшла з двору. 

-Тетяно! - покликала біля воріт. Та побачивши 

Людмилу, дуже зраділа. встромивши в землю лопату, пішла 

на зустріч. 

-Ти як? 

-Та, бачиш, збираю уламки щастя. 

-Я приходила відразу після пожежі тебе не застала, ось 

принесла тобі трохи харчів. Жити де збираєшся? 

-Тут. В гаражі поставлю буржуйку, Сашко пообіцяв на 

роботі зробити. Правда треба комусь її встановити. 

-Ти тільки скажи, пришлю Леоніда, допоможе. А може 

б до нас хоч на зиму перебралась, знайшлось би для тебе 

місце, - запропонувала подруга. 

-Дякую тобі, сестра диван привезла, хоч старенький та 

згодиться. Поки треба розібрати завали. Мнс-ники машину 

вантажну  щодня присилають вивозити сміття. Може ж 

колись щось держава нам виплатить, тож звільняю місце 

для будівництва. Якось збудую собі хатинку. Нікуди не 

хочу їхати, тут моє місце! 

-Може тобі щось потрібно, кажи? Чим зможу - 

допоможу. 

-Посуд може який старий : каструля чи пательня. 

Бачиш, я вже влаштувала собі грубку надворі, повісила 

пляшку замість рукомийника. Насос цілий в колодязі та 

немає ж електрики. Дістаю воду вручну і  то вже щось, 

люди й того не мають. Дякую, що завітала до мене! Знаєш, я 

тут ніби на острові залишилась. Сусіди до дітей в 

Лисичанськ поїхали, ні до чого повертатися. А ми з котом 

маємо пристосовуватись, така видно доля. 
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-Тримайся. Ти приходь, телефонуй коли завгодно,- 

Людмила обійняла подругу. 

-Немає можливості. Телефон сів, зарядити, сама 

розумієш,- жінка дістала з кишені вимкнений телефон. 

-Візьму на зарядку, потім пришлю когось з хлопців, 

принесуть. А одяг потрібен? 

-Не знаю, що мене змусило занести мішки в гараж з 

маминими речами? Хотіла позбавитись, бо займали місце в 

шафах. Ось, згодились. Люд, візьми собі шпалери, щойно 

придбала для ремонту, хорошої якості. Нікуди їх тепер 

клеїти, а ти може десь пристроїш. Нам з тобою одні кольори 

завжди подобались,- жінка дістала з закутка один рулон, 

хотіла розгорнути. 

-Облиш! Ти що!? Самій ще згодяться, коли час прийде,- 

обійняла подругу, потім мовчки пішла до воріт. 

 

*** 

Більше тижня не могла нормально спати, постійно вночі 

прокидалась від найменшого шурхотіння. Відсутність 

огорожі та сусідів створювали відчуття постійної тривоги. 

Здавалось повернуться ті, що вже намагалися поживитись. 

Ще й покинуті господарями собаки приходили на подвір`я в 

пошуках чогось їстівного. Щоночі снились червоні зорі в 

нічному небі та будинок, що на очах спалахнув і нічого не 

могла вдіяти. З криком прокидалася, сама не своя, 

витираючи піт, що виступив на лобі. Пригортаючи до себе 

кота, ніби найріднішу істоту в світі, намагалася заснути. 

Інколи запаливши свічку, виходила на двір, впевнитись в 

небезпеці. Поверталась, закутавшись в ковдру, і  просто 

чекала ранок. Кілька днів тому Приходив Леонід та 

встановив в її тимчасовому житлі буржуйку. Ночі ставали 

все прохолоднішими, тому з вечора спалювала в’язанку 

дров, щоб тепло було спати. Хоча тепло в приміщенні 

зберігалося недовго і до ранку рятували лише ковдри. За 



 63 

день Тетяна дуже втомлювалась, бо самотужки намагалась 

розібрати та вивезти завали з двору, тож м`язи на руках та 

ногах дуже  боліли.  

Кожен ранок починався з приготування сніданку на 

саморобній грубці в саду. Зазвичай, то була проста їжа, щоб 

менше втрачати часу та дров. Якби не кіт, певно, 

обходилась би з ранку кавою та цигарками, собі не хотілося 

готувати. Знайомі принесли кілька саджанців яблунь та 

черешень. Примітивши місце посадки, сходила за лопатою. 

Почала копати  поруч з місцем де росла стара абрикоса. 

-Тетяно, помічник потрібен?- почула знайомий голос 

Дмитра. 

-Мені тепер все потрібно і помічник, і всілякі 

дрібнички. Бачиш, з чим залишилась після пожежі? Тепер 

безхатька.  

Діставши з великої подорожної валізи спортивні штани 

та взуття, вже не юнак, а змужнілий чоловік, схопив лопату 

та жваво справився з лунками для саджанців. 

-Ось, Дмитре, сина ти вже маєш, сад заклав, лишилося 

побудувати будинок, щоб виконати важливі завдання в 

житті,- заливши в лунки воду, жартувала жінка. 

-З першими двома було не складно, там все зрозуміло, 

що куди. А третє завдання саме складніше,- відповів, 

примруживши темні очі. Зовні був дуже схожий на батька, 

але вищий на зріст. Темне хвилясте волосся виблискувало 

на сонці. Та  характер мав спокійніший. Доброзичливий та 

податливий, одним словом, мотузки вити можна. Провівши 

паралелі порівняння між батьком та сином, Тетяна забрала 

лопату й пішла у двір.  

-Ти, певно, голодний ? Щось ти блідий та замучений, 

довело тебе подружнє життя? 

Він, нічого не відповівши, пішов слідом.  Замість столу 

поставили лавку, замість стільців - два шлакоблоки, накриті 

ганчір’ям. Дмитро швидко з’їв, посмажені нашвидку, два 
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яйця. Підвівся, прихопивши порожні відра, попрямував до 

колодязя. Повернувся з повними відрами.  

-Може розповіси, що привело тебе сюди? Стільки часу 

не було,- діставши  з кишені старого піджака пачку цигарок 

та запальничку.  

-Ти палиш?  Раніше не помічав за тобою такого,- 

здивовано дивився, як  повільно випустила дим з рота. 

-Після того, що пережила й не таке робитимеш. 

-Ми з Іриною розлучаємось,- промовив сухо, 

зосередивши погляд на сухій гілці, що теребив в руці. 

Затиснув між пальцями, гілка хруснула навпіл. 

-Знаєш, мене це навіть не дивує. З самого початку не 

могла зрозуміти, що ти в ній знайшов. Обібрала до нитки, 

не сумніваюсь. Більш за все шкода Пашку, на світі не жив, а 

лиха хлібне з такою матусею. 

-В тім то й справа, він їй не потрібен, буде лише 

заважати. Просив, щоб залишила мені та хіба дурна, аби не 

використати всі шанси? Я вже давно помічав, з квартири 

зникали речі. Спочатку мовчав, потім не витримав. 

Влаштувала сварку, дорікала, що я мало їй даю грошей, 

мовляв, дитині на іграшки не вистачає. Після закінчення 

інституту влаштувався в майстерню по ремонту 

комп`юторів. Заробляв достатньо, як би розумно 

розпоряджалася коштами. Та де там? Нічні походи з 

подругами по барах та кафе, спустошували передчасно 

гаманець. На днях повернувся з роботи, сумка з речами 

стояла біля дверей, замки на дверях в квартиру змінені. 

Намагався поговорити по телефону, але сказала: немає про 

що говорити бо подала на розлучення. Кілька ночей провів 

на роботі. Сьогодні начальник попросив знайти інше місце 

для ночівлі.  

-До Арсенія чому не підеш? Невже татусь не знайшов 

би вихід? 
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-Він вже півроку з новою родиною живе в Ізраїлі. 

Квартиру переписав на мене, от дружина й скористалась 

цим. Та й взагалі, сказав: самому викручуватись з ситуації. 

-Це схоже на нього! Дімо, Дімо,- плеснула долонею по 

потилиці,- дати б тобі добряче та не допоможе! Влип ти по 

повній! – загасивши цигарку об землю, жінка замислилась. 

-Знаю. За тиждень буде суд. Майно, певно, поділять. А 

поки нікуди йти. 

-Ти ж знаєш, я б рада була прийняти, так бачиш сама 

живу на згарищі і практично без грошей. Роботи зараз 

немає. Дякувати, добрим людям, не дали з голоду вмерти! 

-Тань, ти не думай, не збираюся сидіти на шиї, я ж 

працюю. Звісно міг би зняти десь кімнату та більш за все 

мені потрібна твоя моральна підтримка. Хоч на деякий час.  

-Ну що з тобою робити!?- відійшовши в бік, 

зателефонувала. 

-Люд, привіт! В мене тут безвихідна ситуація, потім 

поясню. Не знайдеться в вас зайвої подушки та ковдри? 

Дякую. 

-Лишайся. Але тут тобі не курорт! Дров нарубай на 

вечір, ще он той залишок стіни треба розібрати, лом там 

лежить. Цеглу складеш на купу, сміття за двір, завтра 

машина буде вивозити. 

-Дякую. Знаю, що ми завинили перед тобою. Залишили 

сам на сам з проблемами  і ніхто не цікавився, як ти живеш. 

Тепер прийшов, ніби пес побитий.  

-Людина не може бути сама. Завжди хтось є поруч. Аж, 

он Настя прийшла! Донька моєї подруги, піди забери вузол! 

Привітавшись, рудоволоса дівчина, окинула поглядом 

незнайомця, люб’язно посміхнулася. 

-Ви вже гостей приймаєте, тітко Тетяно?- підходячи 

ближче, роздивлялась навкруги. 

-Це Дмитро, скоріше постоялець. Як там дома справи?- 

жінка навмисно змінила тему розмови. 
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- В нас все добре. А де ж ваш постоялець спатиме, адже 

диван в вас один?  

-Щось будемо думати, дошки пошукаємо,- відповіла 

Тетяна. 

-В нас дома  є розкладачка. Мені скоро на маршрутку 

збиратися, тож ходімо, дамо, - заклавши руки  в кармани 

джинсів, направилась до воріт. 

-Йди. Однією проблемою буде менше, - Тетяна почала 

накладати сухі дрова в грубку. Встромивши в дриветню 

сокиру,  Дмитро мовчки пішов за дівчиною. Поруч з його 

довгов’язою статурою, вона здавалася маленькою та 

тендітною.  

-Далеко йти?- нарешті наважився завести розмову. 

-Ні, не далеко. Хвилин п’ять ходу.  

-Можна дещо запитати?- прокашлявшись, 

обмірковуючи слова, щоб не  образити. 

-Я навіть знаю, що хочеш запитати. Це гетерохромія. 

Бувають такі випадки, як у людей, так і в тварин. Каре око 

від тата, а зелене від мами дісталося у спадок.  

-Звідки ти знала, що саме це хочу спитати? 

-Ти не перший, побачивши мої дивні очі, спитав про це. 

Вже давно звикла, тому й не ображаюся. В дитинстві, 

правда, доводилось терпіти всякі глузування від ровесників. 

Навіть одному хлопчині у другому класі синець під око 

поставила. А коли його матуся прибігла на розбірки,  моя 

мама жартуючи сказала, що у обох дітей тепер різні 

відтінки очей. 

-А це якось впливає на зір, наприклад?- цікавився 

Дмитро. 

-Ну це ж не хвороба, а лише особливість. І взагалі, моя 

бабуся  запевняла, що такі люди щасливі, то ж я сподіваюся 

все попереду! І вдячна Богу, що живу саме зараз, а не в 

давні часи, коли таких жінок вважали відьмами й могли 

звинуватити в зуроченні малюків чи пожежі в селі. 
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-Це точно! Чим займаєшся? Навчаєшся чи.. 

-Працюю в школі,- перебила дівчина. Її приємний голос 

хотілося чути знов і знов. 

-Педагог, значить. Поважна професія. 

-Як мій тато завжди каже - вчителька! 

-Подобається робота? Учні не ображають, адже тебе 

легко прийняти за ученицю? 

-Ні не ображають. Та я сама розберуся з тим, хто хоч 

спробує таке зробити! Робота подобається і колектив 

хороший. Одна проблема: доводиться жити в гуртожитку, 

бо не зручно  кожного дня їздити додому.  

-Розумію, дівчатам вранці треба стільки всього зробити: 

то зачіска, то макіяж, то манікюр. Чоловікам простіше: 

встав, умився, поголився. Все готовий. 

-Ти добре знаєшся на жіночих справах. Ось ми 

прийшли. Почекай тут, бо в нас собака не прив’язана, може 

вкусити.  

Дмитро озирнувся, намагаючись не забути зворотній 

шлях. Помітив, що з вікна будинку хтось визирнув та 

сховався за фіранкою. Почувався трохи ніяково та терпляче 

чекав. За кілька хвилин Настя винесла розкладачку. 

-Тримай. 

-Радий був нашому знайомству. 

-Я теж. Вибач, не маю часу з тобою стояти, скоро 

остання маршрутка в місто.  А там ще треба ввечері 

перевірити купу зошитів.  

-Звісно. Ще зустрінемось! А може колись десь сходимо 

разом в місті, даси номер телефону? 

-Записати нікуди. 

-Кажи, запам’ятаю  для програміста це не проблема,- 

Дмитро сам дивувався, що язик на стільки розв’язався. 

Зазвичай дуже соромився заводити розмову з дівчатами, а 

тут просто прорвало. 
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Заскочила в хату, повісила легку сіру куртку на 

вішалку, заправила за вуха перед дзеркалом своє 

неслухняне руде волосся. Зелені очі сяяли, ніби виграла в 

джекпот. Мати спостерігаючи за такою жвавістю, спитала: 

-І хто то був? Знайоме обличчя. 

-Дмитро, приїхав до Тетяни. Я дала їм нашу стару 

розкладачку, ти ж не проти?- донька, почала збирати речі в 

сумку. 

-Ні, ну вона точно не в своєму розумі, та Тетяна! Від 

цих Зарайських лише неприємності можна очікувати!- 

обурювалась жінка.  

-Гляди мені, щоб нічого з ним не затіяла! Тетяна 

розповідала, що  одружений ще й дитину має! 

-Мам, ти завжди все перебільшуєш. В мене зараз робота 

на першому плані.  

-То й добре! А з Тетяною ще матиму розмову! Мало від 

них натерпілася? 

 

*** 

Дмитро прискорив кроки, бо дуже поспішав на зустріч, 

яка мала відбутися за  п'ятнадцять хвилин. Щойно, здав у 

ломбард обручку, що більше не мала значення. Дорогою 

зайшов в магазин дитячих товарів та придбав синові 

машинку. Сподівався, що колишня приведе його з собою. 

Після всіх принижень та образ влаштованих на суді, не 

хотів ні бачити, ні чути Ірину. Але залишались невирішені 

питання, тому прийшов в призначений час та місце. Біля 

торгового центру гучно лунала музика та реклама побутової 

техніки. Вже минуло півгодини, нервово поглядав раз за 

разом на годинник. Таксисти пропонували скористатися  їх 

послугами. Причеплива циганка, хапала за руку, 

поворожити. 

-Відчепіться всі, від мене! Немає в мене грошей! 
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Ще не стара циганка, похитавши головою, махнула 

рукою: 

-Правду кажеш, тебе вже добряче обібрали… 

Нарешті в натовпі побачив Ірину. Був дуже 

розчарований, бо прийшла без сина. 

-Ну, привіт!- демонстративно підійшла, намагаючись 

покрасуватися обновами та зачіскою. 

-Думав, вже не прийдеш. Де Пашка? 

-У матері. Не вистачало тягати дитину по холоду!- 

увімкнувши турботливу матусю, з пихою дивилась на 

колишнього. 

-Передай йому, скажеш, що від тата,- простягнув 

велику коробку з іграшкою.  

-Дарма втрачався  в нас все є! Нічого травмувати 

дитину, йому краще відразу звикати до нового тата.  

-Навіть так? Кому ж так пощастило?- поклав коробку на 

лавку поруч. 

-Яка тобі різниця, все одно не знаєш!? Ми нарешті 

матимемо гідне життя в іншій країні з нормальними 

умовами Набридло так жити, рахуючи копійки! Все, 

облишимо цю тему! Тримай: ключі та адреса. Згідно 

рішення суду: однокімнатна, по вулиці Танкістів. Бачиш, не 

така вже я й погана. Потурбувалася, щоб не був безхатьком! 

А ще телефон господаря, про оформлення документів самі 

домовитесь, він в курсі. 

-Нечувана щедрість. Що з нашою квартирою? Хоч щось 

з меблів я можу забрати? 

-Ні. Я її продала разом з меблями. Нам з Павликом 

потрібні гроші на переїзд за кордон, а це чималі витрати. 

Купа паперів, а ще треба прискорити процедуру. До речі, 

дозвіл на дитину приніс? 

-Так. Тримай. Ти добре подумала? Навіщо везеш з 

собою сина? Якщо вже так кортіло заміж, їхала б сама. 
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Влаштувала б своє життя, потім забрала. Гадаєш комусь 

потрібна чужа дитина? 

-Наче тобі вона потрібна?- уважно переглянувши 

документ, згорнула в трубочку й поклала в сумку. -  Малий 

їде зі мною і крапка! Що ти можеш йому дати, Зарайський, 

крім красивого прізвища? Поглянь на себе, ходиш не 

зрозуміло в чим по три роки! А там він матиме все: 

нормальні умови життя, хорошу освіту та перспективи 

стати людиною! 

-Тобто, хочеш сказати, що ми жили не по людські? 

Коли виходила за мене заміж, інакше казала!  Сама все 

спустила, тепер мене винуватиш! Що ж ти зробила з моїм 

життям та і з своїм теж!? 

-Заплач ще, пожалій сам себе! В мене все гаразд, а буде 

ще краще! Бувай! 

-Ірко, візьми іграшку сину! Скажеш, Дід Мороз 

передав, будь людиною. 

Жінка, висмикнувши лікоть з його руки, схопила 

коробку й пішла, залишаючи порожнечу та біль в його 

серці. Кілька хвилин стояв мовчки, дивлячись їй у слід. З 

руки випали ключі, брязнувши об тротуарну плитку. 

Прийшовши до тями, підняв  ключі та дістав з кишені 

шматок паперу з адресою. 

-Чоловіче, таксі не потрібно?- почулося позаду. 

-Потрібно. Їдьмо за цією адресою. 

Вийшовши з таксі перед потрібним під’їздом, 

роздивився придомову територію п’ятиповерхівки. Ніби, 

тихий чистий район. Піднявся сходами на третій поверх, 

зупинився перед старими обдертими дверима з кількома 

замковими отворами. Зробивши десяток спроб, поки 

нарешті двері зі скрипом відкрилися. Проходячи зовні, не 

сподівався побачити царські хороми, але занедбаність 

вразила. Стеля мала первинну штукатурку, з величезним 

набілом крейди. Поверх затертих шпалер висів 



 71 

електрокабель. При кожному кроці дощана підлога 

страшенно скрипіла, певно, й  сусіди з низу чули ці звуки. 

Деякі меблі залишились від колишніх господарів: пара 

дерев’яних стільців, старий подертий диван, полірована 

шафа радянських часів та брудний червоний килим на стіні. 

Щойно зайшов на кухню, за ним миттєво зачинилися двері. 

Крізь скло побачив літню жінку в великих круглих 

окулярах. 

-Ти хто такий? Що робиш в чужій квартирі? Тут нічого 

красти, давно все цінне винесено! - засунувши палицю між 

ручкою та одвірком, кричала на незнайомця. 

-Я господар цієї квартири, ось ключі! А ви хто така?- 

здивований Дмитро, навіть розгубився від такої 

несподіванки. 

-Ти брешеш, господаря особисто знаю! Покажи свої 

документи, бо викличу поліцію! 

-Ось мій паспорт, дивіться,- розгорнувши приклав до 

скла документ. 

-Зарайський Дмитро Арсенович, покажи прописку! 

Ближче! Ти тут не прописаний, викликаю поліцію!- жінка, 

нервово почала натискати кнопки на телефоні. 

-Не треба дзвонити! Я зараз увімкну гучний зв'язок з 

колишнім господарем і він сам дасть пояснення. 

-Ало, Василь Миколайович, це знов Дмитро 

Зарайський. 

-Щось сталося, не можете потрапити в квартиру, там на 

нижній замок зачинено,- почувся хриплий голос з телефону. 

-Та ні в квартиру, я потрапив, але мене тут заблокувала 

на кухні ваша сусідка, хоче поліцію викликати, не могли б 

їй пояснити все!? 

-Вася, це ти!?- кричала через двері жінка, поправляючи 

окуляри. 

-Так, Олексіїївно! Випусти хлопця, я продав батькову 

квартиру! 
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-А чому нічого мені не сказав? Знаєш як я злякалася, 

побачивши, що в квартиру хтось намагається залізти!? 

-Олексіївно, я за рулем, потім поговоримо! Бувай. 

Жінка сердито повернулася та почимчикувала до 

дверей. Щось бурмочучи собі під ніс, ледь не впала, 

перечепившись за підстилку. Її було прикро, що марно 

втратила свій час, пильнуючи за чужим помешканням, 

пропустивши чергову серію  улюбленого серіалу. 

-Агов, а двері не хочете звільнити!?- вигукнув у слід 

чоловік. Жінка повернулася, не відразу із зусиллям витягла 

палицю з дверей. 

-Дякую. Тепер давайте нормально знайомитись, 

Дмитро,- вже посміхаючись, простягнув жінці руку. 

-Таїса Олексіївна,-  в руці тримаючи палицю, теж 

відповіла посмішкою. Мої двері навпроти, на всякий  

випадок,- заспокоївшись, розглядала нового сусіда, щоб 

запам’ятати обличчя. Той нарешті дістався ванної кімнати, 

де в очі кинулись іржаві крани й брудний унітаз.  

-Роботи тут непочатий край. 

-А що ти хотів? Доживав тут літній чоловік, ще й до 

чарки  інколи прикладався, тому все в такому стані. А ти 

часом не пиячиш?- жінка пильно придивилась до Дмитра. 

-Ні, не пиячу. Ремонтую комп’ютори, можу й вам  

подивитися, як що маєте. 

-Телефон можеш подивитися? Щось останнім часом 

постійно вимикається й зарядку не тримає,- простягла 

старенький з великими кнопками телефон.  

-Та тут акумулятор вийшов з ладу, певно, від терміну 

використання. Якщо хочете, можу завтра купити й 

поставити новий? 

-Будь ласка, купи; я гроші поверну. Бо ноги болять 

ходити, та й сама не розумію який потрібен. 

-Домовились, чекайте завтра. 
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*** 

Стоячи на колінах Тетяна вкотре намагалася розпалити 

вогонь. Наклавши в топку відсирілі після дощу дрова, до 

того ж товсті, почала злитися. Вже спалила інститутський 

конспект по економіці та чиркнувши останній сірник, 

жбурнула коробку об стіну. Розплакалась, мов дівчисько, 

притуляючи змерзлі  пальці до губ. Вхідні двері широко 

відкрилися, впускаючи холод зовні. Дмитро кинувся 

піднімати з підлоги, зарюмсану жінку. 

-Ну що сталося? Не вдалося пожежу влаштувати, 

плачеш? 

-Я так більше не можу! Не уявляєш, як я втомилася від 

такого життя! Сніг скоро впаде, дров немає. Як ми 

перезимуємо тут?  

-І не будемо! Завтра о десятій маю бути у нотаріуса. В 

нас буде, хоч і жахливе та, все ж таки, житло. Ірина, 

продавши нашу трьохкімнатну, придбала однушку. Звісно, 

обрала найдешевший варіант, щоб потішитися, яка вона 

добра душа. Та я й за це їй вдячний. Завтра поїдемо, сама 

все побачиш. Зараз сам розпалю вогонь, поки посидь, 

заспокойся.  

-Дімо, це твоє житло й не зобов’язаний мене з собою 

брати. Молодий, може завести родину, я тільки заважатиму! 

-Не кажи такого ніколи! Ти й Пашка для мене 

найрідніші люди. Замерзнути не дам, так і знай! І взагалі, я 

ж чоловік, мусиш слухатися! 

-Он, як, чоловік навчився говорити! Колись подібне 

чула від Арсенія. 

-Вибач,  трохи тисну. Сама повинна прийняти рішення, 

але дуже прошу - не відмовляйся! Зимою житимемо в місті, 

а весною разом почнемо тут будівництво. То як? 

-Вибору немає. Згодна! Тож, якщо планується переїзд в 

мене дещо є на входини. 

-Що саме? 
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-Потім побачиш, думаю, буде не зайвим… 

Більше години чекала, нервово випалила кілька 

цигарок. Нарешті з дверей нотаріальної кантори вийшло 

двоє, потиснувши руки, розійшлися.  

-Чому так довго? Ми вже змерзли з котом, кілька раз 

заводила машину. 

-Нотаріус вимагала згоду дружини. Виявилось, що 

інформації про розлучення не було в базі даних. Довелося 

телефонувати своєму адвокатові, той просив судовий 

секретаріат підтвердити розірвання шлюбу. Слава Богу, все 

владнали, можемо їхати. 

-Вітаю тебе! Їдьмо! 

Прибувши на місце, дістали з багажника: особисті речі, 

відро й віник- піднялись в квартиру. Відчинили двері, за 

звичаєм, пустили першого кота, потім самі зайшли. Той 

відразу побіг оглядати нове помешкання.  

-Тільки не лякайся, тут все дуже занедбано, але є 

електрика, газ, індивідуальне опалення та дах на головою. 

Це вже не так мало! 

-На жаль, такі речі усвідомлюєш, коли все втрачаєш.  

Треба цінувати, що на сьогодні маємо. О, тут є дещо з 

посуду! Правда все брудне. Нову проводку Леонід 

допоможе зробити, він електрик зі стажем, тож одна 

проблема відпадає. Шпалери в нас є, переклеїмо. 

-Звідки шпалери? Коли ти  встигла їх придбати?- 

здивувався. 

-Я їх купувала до пожежі для ремонту в будинку. Тож 

це і буде мій подарунок тобі, який обіцяла. Якщо добре 

постараємось, Новий рік зустрінемо в людських умовах. 

Вимиємо, наведемо лад й житимемо, мов королі! Неси 

пакет з миючими засобами! 

-Доброго дня! У вас було відчинено, а дзвоник не 

працює. Тому зайшла без дозволу,- з цікавістю дивилася на 

Тетяну сусідка в окулярах. 
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-Добрий! Знайомтеся, це наша сусідка навпроти Таїса 

Олексіївна. А це моя мачуха Тетяна. Яке жахливе слово, 

мачуха. Вибач, Тетяно. 

-А батько ж де?- цікавилась сусідка. 

-Він з нами не живе!- Дмитро відповів коротко, для 

ясності. 

-Сподіваюсь, пам’ятаєш про телефон? Сьогодні зовсім 

не вмикався, а не дай Боже захворіти, й швидку не зможу 

викликати. 

-Давайте ваш телефон, зараз заміню. Хвилинку, 

вмикаємо… Все, працює! 

-Який ти молодець! Скільки я тобі винна, зараз 

принесу? 

-Пусте, Олексіївно, це не дорого коштує. 

-А речі коли перевозити будете, зараз чи після 

ремонту?- розпитувала жінка. 

-Та в нас і речей особливо немає. Все, що було згоріло 

при пожежі в Сиротіно, лишилась тільки машина та рудий 

кіт. Йому тут мабуть сподобалось, он як мордочку вмиває 

на підвіконні, - підійшовши погладила улюбленця, той 

заскочив їй на плече.  

-Пробачте, дуже шкода. Чула від сусідів і по 

телебаченню цілий тиждень показували, як боролися з  

лихом, пожежні з’їхались з усіх областей. Навіть авіацію 

залучали. Шкода людей і ліс, а тварин скільки 

безпритульних лишилося! 

-Не знаєте ніхто з будинку гараж в оренду не здає? 

Треба десь машину нам ставити, хоча б на ніч,- спитала 

Тетяна. 

-Можете нашим користуватися. Чоловік, як помер п’ять 

років тому, машину продала. Волга в нас була. Чоловік з неї 

пилинки здував, дуже любив. Дітей в нас не було, лише два 

племінники. Продала й поділила гроші їм порівну, щоб не 

сварилися. Думала, хоч хтось догляне, як нездужаю. Та 
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щось вже й дорогу забули до мене. Он, бачите, сині ворота, 

то наш. Правда, там треба трохи прибрати. Якщо треба, дам 

ключ. Бачу, ви, люди порядні. Не те, що ваші сусіди через 

стіну. То пиячать, то б’ються між собою. Не вмішуйтесь, 

навіть коли Світлана благатиме, бо матимете клопіт. Мені 

вже було й не раз.  

-Дякую за слушні поради, - домивши газову плиту, 

Тетяна поставила чайник. 

-Поки не можу вас запросити до столу, безлад кругом. 

Та й посуд треба вимити, той що в столі є.  

-Йди за мною, дам ключ,- спираючись на палицю 

сусідка повела в свою квартиру. Дістала з тумбочки старий 

великий гвинтовий клюк, простягло Тетяні. Витягла з шафи 

картонну коробку,- Грошей Дмитро не взяв з мене,  тож 

нехай буде подарунок на входини. Там чайний сервіз, не 

знаю скільки років простояв без діла. Не  вистачає одного 

блюдця, колись розбили. 

Відкривши коробку, Тетяна завмерла, побачивши білі 

порцелянові чашки з позолотою на краях та ручці. Саме 

такий сервіс був у батьків, сльози виступили з очей.  

-Таїса Олексіївно, дякую!- обійняла й поцілувала 

сусідку. 

-Дитино, чого ж так схвилювалася? Плачеш чому? 

-Ви не уявляєте, який для мене дорогий подарунок 

зробили! В нас був такий самий сервіз, мамин улюблений. 

Лише для  гостей ставили. Зараз дивлюсь на них та й  бачу 

свій дім. Дякую! 

-Треба ж таке? 

-Піду, там вже чайник закипів. Трохи наведемо лад, 

обов’язково запросимо на чай! Якщо вам потрібна буде 

якась допомога, кажіть. В магазин чи в аптеку, мені не 

важко сходити.  

-Тетяно, в мене ліжко одне зайве стоїть, нехай Дмитро 

прийде, забере. В вас спати ні на чим. 
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-Добре, ще раз за все дякую!  

 

*** 

Тетяні знов наснився жахливий сон. Прокинувшись, 

намагалася згадати, лише червоні зорі на небі та вогонь, що 

підбирається до їх оселі. Навіть - серце пекло від жару. 

Невже знов доведеться десь тікати та починати з нуля? Тихо 

підвелася, у вікнах ще темно. Аби не розбудити Дмитра, 

взяла зі стільця халат, безшумно вийшла з кімнати. 

Увімкнула на кухні світло, а на годиннику четверта ранку. 

Біля плити стояв мішок з сухим клеєм для кладки кахельної 

плитки. Могла б закінчити останній ряд та не хотіла 

заважати сусідам. Домовились, починати роботи не раніше 

пів восьмої ранку в будні дні, щоб діти виспались перед 

заняттями. Наливши чай в білу чашку, з тих що подарувала 

сусідка, сіла біля вікна. На підвіконні лежав простий 

олівець та шматок шпалери, почала замальовувати вазу з 

цукерками на столі, вийшло досить непогано. За годину 

прокинувся Дмитро почав збиратися на роботу. Поснідали 

та обговорили план роботи на вечір. Потім він пішов, 

причинивши за собою вхідні двері. В квартирі настала 

тиша. Чула, як сусідські діти пробігли сходами з верхнього 

поверху. За стіною загавкала собака, в цей час з літнім 

господарем вони ходять на прогулянку. Тому з 

Абрикосиком слід виходити пізніше, щоб уникнути 

сутички.  Вимила посуд, зібрала з дивану постіль. Саме час 

докласти плитку. В великій кімнаті, що слугувала спальною 

та вітальнею вже поклеїли  шпалери  ніжно- бузкового 

кольору з дрібними білими квітами. Насичено салатові 

залишились для кухні. Треба скоріше закінчити з ремонтом, 

бо за тиждень необхідно вийти на роботу. В телефонній 

розмові бригадир повідомив, що поступило замовлення на 

малярні роботи в коледжі. Одягнувши старі спортивні 

штани та довгу розтягнуту футболку, взялась за справу. 
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Вдень заходила Таїса Олексіївна, оглянувши кімнати,  

жартувала: 

-Гарно, що й казати! Навіть не впізнати квартиру. 

Закінчите, приходьте до мене! Там є де душі розгулятися. 

Мало не забула, чого приходила. Тобі не важко сходити в 

аптеку? Ліків залишилось на один день, потім хоч плач? 

Ось гроші,- жінка простягла разом з папірцем. 

-Добре, домию підлогу після клею й сходжу, заодно 

подихаю свіжим повітрям. 

-Ще купи кілька канцелярських ручок, всі, як на зло, 

повисихали! 

 

Свіже повітря підбадьорило жінку. Здавалося досить 

тепло, розстібнула блискавку на куртці. Весь вчорашній 

сніг розтанув, утворивши великі калюжі на асфальті. Зграя 

горобців жваво купалася в одній. Помітивши наближення 

людини, миттю здійнялися й посідали на кущ. Витираючи 

мокрі носики об гілля та причепуривши пір`я, поглядали на 

всі боки. Тетяна зупинилась, спостерігаючи за птахами. Ті 

знову всі разом перелетіли на інше місце, ніби заздалегідь 

домовились. Інша зграйка скубла на пагорбі травичку. Так 

можна простояти й до вечора, дивитися за безтурботними 

створіннями.  Жінка тихими кроками рушила далі. Йшла 

вулицею, міркувала про життя. Наскільки люди складно 

влаштовані, вічні проблеми, турботи й усе  не так. Птахи ж 

вільні, їм так мало потрібно…  

Поруч промчало авто, дрібні брудні краплі миттю 

забризкали чоботи, повернувши її думки до реальності. 

Обтрусивши на порозі брудні краплини з одягу, зайшла в 

крамницю. Зорієнтувавшись з розташуванням товару, 

підійшла до полиці з концелярією. Обравши кілька дешевих 

ручок для сусідки, хотіла вже йти до каси. Раптом її увага 

привернули полиці з пензликами та фарбами. Пригадала 

свої ранішні замальовки, підійшла ближче. Кілька хвилин 
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розглядала і не могла обрати, згодом взяла коробку з 

фарбами та кілька пензликів ще поглянула на альбом для 

малювання. 

-Непоганий вибір,- почула незнайомий чоловічий голос. 

Обернувшись побачила чоловіка років п’ятидесяти, що 

тримав в руках кілька записних книжок. Залишивши одну, 

інші поставив на місце. 

-Ви так вважаєте?- посміхнувшись, Тетяна дістала з 

полиці альбом. 

-Не сумнівайтесь, для початківців те, що треба. А 

альбом краще візьміть ось цей, папір має більшу щільність 

та товщину, фарби не будуть розтікатись. 

-А як дізнались, що початківець? 

-Професійний художник знає, для чого завітав до 

крамниці. Ви ж вагались, обирали навмання. 

Розрахувавшись на касі, жінка зупинилась біля виходу. 

Склавши в пакет придбання, з цікавістю розглядала 

незнайомця. Середнього зросту, сірі очі примружувались 

при яскравому світлі. Іншу частину обличчя закривала 

захисна маска. Сіре укорочене драпове пальто 

підкреслювало струнку статуру. Чорний шарфик та кашкет 

йшли в тон до начищеного до блиску взуття. Підійшовши 

ближче, він зупинився, ввічливо відчинив жінці двері, 

пропускаючи вперед. 

-Дякую. Я не знала, що з одного погляду можна так 

багато знати про людину,- відійшовши на відстань, 

спустила маску.  

-Не так вже й багато, наприклад, вашого імені не знаю, 

хоча вже продовж десяти хвилин за вами спостерігаю, - 

чоловік теж стягнув маску на підборіддя, вдихнувши 

свіжого повітря.  

-Тетяна, - жінка засміялася, прикриваючи долонею 

губи. 
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-Антон. А що, вас, так розвеселило, не розумію? Ніби 

всі ґудзики  на місці, черевики зранку начистив. Щось не 

так? Кляті маски!  

-О, ні, вибачте все у вас нормально! Просто ще одне 

відкриття: де можна познайомитись з чоловіком. Заради  

Бога, не дивіться на моє взуття! Біля крамниці якийсь 

пришилепкуватий водій залив брудом, тепер висохло… 

-Чому ж, досить мило все виглядає. Якщо роздивлятися 

плями, можна помітити деякі нові форми візерунків. Знаєте, 

є колір мокрого асфальту, а це колір забризканих чобіт. 

Можна сфотографую на телефон?- спробував дістати з 

кишені телефон. 

-Ні, ні! Думаю ці форми не варті такої уваги! 

-Добре, не буду. Якщо вас зацікавить, можу 

запропонувати книги по малюванню?  Давно лежать без 

діла в шафі. Можемо пройти, я тут неподалік живу. 

Тетяна насторожено подивилась на Антона й застигла 

на місці в роздумах.  

-О, Господи! Ви, тільки нічого поганого не подумайте! 

-Вже подумала. І часто так з жінками знайомитесь, а 

потім приводите їх додому? На вигляд, ніби нормальна 

людина. Та хто знає, чим промите?  

-Який жах, Тетяно! Справді таке подумали? З жінками 

навіть забув, коли знайомився останній раз!  

-Бо одружений?- жінка хитро задала питання, 

примруживши одне око. 

-Розлучений. Можу показати паспорт. Жіночої уваги 

вистачає на роботі, але в місце в серці вільне, бо ще не 

зустрів ту єдину.  

-Оце вже не так мало інформації для першого разу. 

Мабуть, чекаєте, аби я розповіла? Але зараз не готова 

вилити душу першому ліпшому.  
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-В мене пропозиція: обмінятися телефонами. Коли 

будете готові, продовжимо нашу бесіду. Впевнений, є що 

розповісти. Недарма кажуть, очі - дзеркало душі… 

 

*** 

До кінця робочого дня залишалося п’ять хвилин. 

Вимкнувши паяльник, відчинив вікно щоб провітрити 

приміщення. Відкрилися двері, ще хтось прийшов з 

відвідувачів. Складаючи інструменті за стіною, що 

відмежувала робоче місце та стіл для прийому замовлень, 

Дмитро вигукнув: 

-Приходьте завтра! Робочий час закінчився!  

-Будь ласка, ну подивіться мій ноут! З ранку підсумкова 

контрольна, я не встигла роздрукувати тестові завдання!- 

почувся досить знайомий приємний голос. 

Визирнувши з підсобки, вже не зміг відмовити. 

Дивовижні незабутні очі дивилися з жалістю кішечки.  

-Привіт Насте! Що за проблеми? Показуй. 

-Привіт! Та, ось вимкнувся раптово і не вмикається. 

Колеги порадили до вашої майстерні віднести. Школа, де я 

працюю, тут поруч. Не думала тебе зустріти. 

-Я, певно, не сказав де працюю. Ну тут потрібно 

програми перезавантажити, на це потрібно деякий час? 

-Я тебе дуже прошу, зроби з ним щось! Це дуже 

важливо! Скільки скажеш, гроші не проблема! 

-Припини такі розмови! Що не зробиш заради цих 

очей? Сідай, можеш журнали подивитися з рекламою,- 

увімкнувши свій комп`ютор,  почав свою справу. Щоб не 

заважати, Настя дістала з пакета зошити, почала перевіряти, 

час від часу краєм ока, підглядаючи за майстром. 

-Що роздрукувати, зараз все зробимо?-  спитав, 

поклавши папір в принтер. 
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-Ось цей файл, двадцять вісім екземплярів. Хотіла 

спитати, чому не зателефонував?- розчервонівшись від 

свого ж запитання, відвернулася до вікна.  

-Ти була права, краще було записати номер. Дорогою  

пам’ятав, а прийшов -взявся за роботу і не записав. Хотів 

через Тетяну дізнатися та все закрутилося з переїздом. 

Може скажеш ще раз, на цей раз виправлюся? 

-Пиши. 

-Записав! Почекай за дверима, зараз поставлю під 

охорону й проведу тебе до гуртожитку, вже темно. 

-Буду дуже вдячна,- вийшовши з приміщення, аж дух 

запирало від неочікуваних подій. Не уявляла, про що з ним 

розмовляти? Щічки та вуха розчервонілися, палахкотіли 

жаром. Ловила себе на думці, що сама давно бажала 

зустрітися, та  не було слушної нагоди. 

Взявши  з її рук пакет та повісивши на плече сумку с 

ноутбуком, подав руку дівчині. Та сором’язливо простягла 

тоненьку долоньку в білій рукавичці. Йшла поряд 

затамовуючи подих, боялася зустрітися з ним поглядом. 

Мовчки дійшовши до площі, першою наважилась завести 

розмову. 

-Як влаштувалися на новому місці? 

-Нормально. Робимо потроху ремонт. Звісно, ще багато 

всього треба, гроші швидко спливають, але то приємні 

витрати.  

-Скажи, що відчув після розлучення? Не шкодуєш? 

-Різне відчуття. З одного боку, ніби, вирвався з клітки 

на волю і більше не хочеться потрапляти. З іншого, дуже 

сумую за сином. Він і Тетяна самі близькі в мене люди. З 

батьком ми давно віддалилися, бо я змарнував його 

сподівання: не ту професію обрав, не з тією жінкою 

одружився, не спадкував його риси характеру. 

-Чому ж не спробував залишити сина собі? 
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-Сам виріс без матері, не хочу, щоб мій син ріс без неї. 

Тетяна була до мене  доброю і чуйною, але мами все рівно 

не вистачало. Вже не пам’ятаю її, лише знаю - була доброю. 

А Ірина, яка не є, але ж мати.  

-Ти весь час називаєш мачуху Танею, не тіткою, ні 

мамою. 

-Так, бо мама в мене одна. Тетяну завжди сприймав 

просто батьковою дружиною, а собі подружкою. Лише зараз 

почав розуміти, вона ж віддала частину свого життя нам. 

Засуджував батька, але виправити нічого не можливо. 

-Дякую, що провів і за ремонт! Ти мене просто 

врятував! 

-Звертайся, коли буде потрібно. Я завтра можу тобі 

зателефонувати?  

-Так, тільки після шістнадцятої. До побачення?- 

прийнявши  свої речі, поглянула йому в очі, вже не 

соромлячись. 

-До побачення! Сподіваюсь на зустріч! 

 

*** 

Попрощавшись в коридорі з сусідкою, Тетяна зайшла у 

квартиру. Лише увімкнула світло, назустріч вибіг кіт. 

Підійшовши до дверей, жалісно занявкав.  

-Я зовсім забула про тебе!  Добре, поки не роззулася 

підемо на прогулянку. На дворі вже темно. В таку пору всі 

сусіди давно сидять по домівках, дивляться серіали. Дмитро 

чомусь затримався, а домовлялися пересунути шафи на 

кухні. Вдень поклеїла лише половину кімнати. 

Жінка відійшла подалі від будинку. Кіт пробігши до 

сусіднього під`їзду, швидко повернувся назад, ніби чогось 

злякався. Заскочив поряд на дерево, пильно вдивляючись в 

темряву. До дверей поїзду  наблизилась незнайома жінка з 

дитиною. Викинувши під вікно недопалок, хитаючись, 

зайшла в приміщення.  



 84 

Тетяна відчувши, що замерзає, бо до цього досить довго 

перебувала на дворі, покликала кота. Той ще не хотів йти, 

але відчуваючи голод, стрибнув з дерева на плече 

господарці. В коридорі чувся дитячий плач та гучний стукіт 

у двері. 

-Не кричи, сказала тобі!- жінка  кашляючи, смикнула 

малого за руку, той ще більше розплакався.  

-Чому  кричите на дитину і навіщо стукаєте в двері?!- 

Тетяна не відразу впізнала матір Ірини, бо бачила  лише  

пару раз. Тоді її вигляд був кращим. Зараз же на підпитку  

та в  брудному одязі, ніби, безхатько. 

-Я до Діми прийшла, мені цю адресу донька написала! 

Так то він зустрічає рідного сина та тещу!? Колишню… 

-Він ще на роботі, не кричіть, зараз відчиню двері!- 

пройшовши вперед, увімкнула світло. Гостя, кинувши на 

підлогу сумку, не роззуваючись пройшла в кімнату. 

-О, ремонт бач робить, а рідний син у бабці голодує! А 

пенсія в мене маленька, на ліки не вистачає, не те що 

дитину годувати.  

-Чому малий з вами, де мати? - роздягнувши заплакану 

дитину, повела до ванної кімнати вмивати. Штани були 

мокрі певно не першу годину. - Одяг в нього є якийсь, що ж 

ви мокру дитину по холоду водите!? 

-В сумці подивись, там все, з чим Ірка мені його три дні 

тому залишила! 

Тетяна лише розстібнула сумку, по запаху зрозуміла, 

немає сенсу нічого шукати. Побігла в кімнату, знайшла 

футболку з довгими рукавами  та шкарпетки й почала 

одягати хлопчика. Закотивши рукава, натягла до колін теплі 

в’язані шкарпетки. Малий кліпаючи великими карими, як у 

батька, очима, роздивлявся дивну тітку. Розігрівши суп, 

насипала в тарілку, той не чекаючи запрошення, почав з 

жадністю їсти. Доївши, випив чай з печивом, зіскочив зі 

стільця й побіг в кімнату до кота.  
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-Так де його мати? Невже грошей від продажі квартири 

вистачило лише на місяць? 

-В тебе немає чогось погрітися, хоч п’ятдесят грам?- 

доївши суп, витерла долонею обличчя. 

-Вбити вас треба, а не годувати. Немає спиртного, не 

тримаємо! 

-Так вона ж зі своїм німцем, чи хто він там, просиділи 

місяць у найманій квартирі в Ужгороді. Харчувались за її 

рахунок, по ресторанах ходили. Потім поїхав, а вона 

привезла малого мені, сама ж десь поїхала. Чи за ним, чи 

без нього не сказала. Що скажеш робити? Знаю, скажеш - 

пияка! Все вірно, та і є! Та ще не зовсім  розум пропила. 

Дитині краще бути з батьком, ніж зі мною! Ну ти ж згодна з 

цим? 

-Так. Хоч одна розумна думка прийшла в вашу голову, 

дякувати Богу! 

-Ну все, я своє виконала, дитину передала. Піду. Ти не 

даси мені тридцятничок, на таксі? Темно вже, а мені на 

Павлоград до подруги добиратися. 

-Тримайте, на таксі, а не на пляшку!- зачинивши за 

жінкою двері, пішла поглянути на малого. Той на дивані в 

обнімку з котом міцно спав. Накривши ковдрою, 

погладивши по нечесаній  голівці, вийшла з кімнати. 

Розуміючи, що іншого дитячого одягу немає, почала 

напускати в ванну воду для прання. Розвішуючи на мотузку 

маленькі речі, почула, як клацнули вхідні двері. 

-Що ж ти так довго?- поцікавилась суворо з порогу. 

-На роботі затримався, вибач. Певно, вже пізно щось 

починати з меблями, відкладемо на завтра. Я голодний, 

слона б з`їв. Ти прання влаштувала? 

-Дмитре, в нас гість, тільки тихо, вже спить,- відкривши 

двері в кімнату, вказала на диван. 

-Пашка? Як він тут опинився?- підійшовши до дивана, 

сів навколішки. 
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-Ходімо на кухню все розповім. 

 
*** 

З самого ранку на кухні кипіла робота: смажились 
млинці, варився суп та молочна каша. Тетяна згадала ті 
часи, коли Дмитро був маленьким і домашні турботи  
забирали весь час. З того часу минули роки та  інколи навіть 
сумувала за тими днями, родинними святами, за 
розкиданими іграшками серед кімнати, за казками на ніч. 
Тож в гарному настрої готувала сніданок для маленької 
родини. Першим не утримався від смачних запахів, сів за 
стіл Зарайський старший. 

- Доброго ранку! В нас млинці на сніданок!? Не 
пам’ятаю вже, коли смакував ними.  

-Не забувай, скоро прокинеться наш основний 
дегустатор, навіть не знаю, що йому до вподоби.  

-Не парся, їсть все. Його мати не любила готувати, тому 
з цим проблем не буде. 

-Дмитре, ти їй телефонував? 
-Так. Абонент не може прийняти ваш дзвінок, 

зателефонуйте  будь ласка пізніше,- жуючи, процитував 
відповідь автовідповідача. 

-Ще набирай! Якщо не відповість, завтра йди в службу 
по справам дітей. В міліцію звертайся, нехай розшукують!  
Все поясни, нехай зареєструють заяву. Не смійся, це тобі не 
жарти! Потім звинуватять у викраданні дитини, побачиш. 
Довго не розсиджуйся, краще допоможи відтягти шафи. 
Треба закінчити з шпалерами, бо це може розтягнутися не 
на один день.  

-Як сама з ним будеш клеїти? Може мені відпроситися з 
роботи? 

-Впораюсь. Краще  працюй, бо мені тепер не 
прийдеться виходити на роботу. Треба думати, як малого в 
дитсадочок оформити, документи ж відсутні. Так, що завтра 
йди, проси нехай допоможуть отримати дублікат. Сходила б 
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сама, але хто я  йому доводжуся?- повернувши голову, 
побачила  заспаного Павлика, що не міг зрозуміти де 
знаходиться. 

-Привіт, синку! А ну дай п’ять, як вчив!- малий ляснув 
маленькою долонькою по татовій великій, засміявся. Дві 
чарівні ямочки з`явилися на щічках, довга татова футболка 
смішно висіла по самі п’яти. 

-Ходімо умиватися, чистити зубки, потім бабуся Тетяна 
тебе нагодує. А тато піде на роботу. Не холодна вода? 
Потерпи, ти ж чоловік, а вони не плачуть, коли умиваються. 
Молодець, слухайся бабусю! 

Підмостивши на стілець маленьку подушечку, щоб 
малому вище сидіти за столом, жінка поставила перед ним 
тарілку з молочною кашею, попередньо її  остудивши. Той з 
задоволенням прийнявся їси. Тут як тут, поруч з`явився 
котик, теж забажав сніданку, йому теж дісталася каша. В 
двері хтось постукав, пішла відчинити. 

-Добрий ранок, ледь донесла, приймай! В одному пакеті 
дитячий одяг, в іншому іграшки, добре  не встигли віддати 
сусідам, - жінка не роззуваючись всілася на стілець, 
переводячи подих.  

-Дякую, Ларисо, ми зараз просто не викрутимось на 
одну зарплату. Проходь, будь ласка. Ти снідала? Я млинці 
смажила.  

-Від млинців з чаєм точно не відмовлюся. Дивлюсь на 
тебе, Тетяно, аж сум бере. Історія знову повторюється, на ті 
самі граблі! Нічому тебе життя не вчить! 

-А сама що б на моєму місці зробила? Невже би 
залишила дитину з тією алкоголічкою? Ти не бачила, яким 
брудним та голодним вчора привела. Жах просто! Тим 
більше, я сама живу тут на яких правах?  

-Ну була б розумніша, мала б свою окрему квартиру, 
заслужила за вісімнадцять років. Треба було знайти спосіб 
стати законною дружиною! 
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-Не починай, бо посваримось! Що було, того вже не 
переробиш. Зараз про інше слід думати. Звісно, мені 
байдуже, що з тією аферисткою, але дитина без документів. 
Та й взагалі, вся це ситуація незрозуміла, аби потім не 
утнула чого, Тетяна поставила в мийку тарілки. 

-Ну що, Павлику, поїв? Пішли іграшки подивимось!- 
взявши за руку хлопчика, Лариса повела в іншу кімнату.  

-Дивись, це слоник, а це котик. Кажи ко-тик!- Трохи 
погравшись, жінка повернулась на кухню, де Тетяна 
домивала посуд. 

-Він погано говорить? Скільки йому?- Лариса випила 
склянку води бо відчула спрагу від голосної розмови. 

-Третій рік пішов. Деякі слова каже, просто з дитиною, 
явно, ніхто не займався,- Тетяна витерла рушником руки, 
сіла за стіл допити свій чай.  

-Скажи, навіщо народжувати дітей, а потім мов кошеня 
кидати!? Придушила б ту матусю. Дитина здорова, 
гарнюня… 

-Допоможеш мені, тут залишилось небагато? Самій не 
зручно. 

-Звісно, тільки на стілець не полізу! 
-І не треба, намазуй та подавай, далі я сама. До речі, у 

вас не залишилось дитячого сидіння для машини? Можливо 
прийдеться медогляд проходити, щоб в садочок оформити, 
не їздити ж на громадському транспорті. 

 
*** 

Зимовий день короткий, на годиннику шістнадцята 
година, а вже зовсім темно. Людмила поспішала додому 
після роботи, з пакетами в обох руках, як і завжди. 
Втомлена та роздратована, час від часу зупинялася 
відпочити,  було важко дихати, хоча ніколи на серце не 
скаржилась. З голови не йшла лайка в крамниці, через ті 
кляті маски. Один покупець постійно приходив без неї, 
потім влаштовував лайку, не підбираючи слів… 
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-Я вам скільки разів  казала, без маски заходити не 
можна! Для кого на дверях написано!? Невже це важко, 
одягнути, хоча б у приміщенні!? Ходите, розносите бацили! 
От заплатили б чималий штраф, тоді б думали про 
наслідки!- кричала на всю крамницю Людмила. 

-Сама ти, мов бацила, розкричалася! Не крамниця, а 
курник! Буду в іншу ходити скуплятися!- ляснувши 
дверима,  вийшов. 

-Здались тобі ті маски! І так торгівля не йде, люди 
сидять вдома, ще ти останніх покупців відважуєш,- 
зауважила напарниця. 

-Береженого, Бог береже! Хіба не чуєш, як кашляє? Хто 
знає, чим хворіє, а в мене троє дітей, про це не думала?.. 

 
 Зайшовши в хату, жінка відразу підняла галас на дітей, 

побачивши купу немитого посуду, порожні каструлі та 
розсипане насіння на підлозі.  

- Ігоре, Сашко ви хоч колись відсунетесь від того 
комп`ютора!? Мало того, що уроки не вчите, вчителі 
постійно скаржаться, так ще й на хлів хату перетворили! 
Підвелись обидва, віник знаєте де!  

В хату зайшов батько, почувши, що дружина вже 
сварить хлопців, ще додав: 

-Хто Тарзана відв’язував? Скільки раз казав, якщо 
гуляєте з собакою, то не залишайте самого в дворі? Розірвав 
мішок з зерном, йдіть, збирайте! 

Сашко першим незадоволено натягнув на голову шапку, 
зняв з вішалки куртку, вийшов з хати. За ним відразу 
прослідував Ігор.  

-А ти куди?- вигукнула мати. 
-Тато ж сказав зерно зібрати, пробурмотів Ігор. 
-Сашко сам впорається, а ти чисти картоплю! Сидите 

два лоби, нічого не допомагаєте! Що за діти зараз, хоч кажи, 
хоч кіл теши! 
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Роблячи зусилля, приготувала вечерю, сама ж до столу 
не сіла. Випивши склянку гарячого чаю з лимоном, лягла 
відпочити. Чи то було в хаті холодно, чи захворіла, ніяк не 
могла зігрітися. Загорнувшись в ковдру, нарешті задрімала. 
Наснилося літо, теплий  день. Разом з чоловіком пішли на 
Клешню купатися. Першою зайшла в воду, а вона мутна. 
Почала кликати Леоніда:  

-Пливи за мною на той берег! 
-Людо, вертайся! Ходімо додому! 
Жінка поглянула, а під нею чорне болото, за мить  

почало засмоктувати, вже по саме горло. В грудях все 
стисло, не вистачало повітря, сил не було навіть закричати. 

Прокинулась, важко дихаючи.  Голова страшенно 
боліла, ніби череп стисло в тиски, мучила спрага, боліли 
м`язи. Хотіла підвестися на ноги, в голові запаморочилось. 
На годиннику, перша ночі. Діти й чоловік давно спали, не 
хотіла нікого будити. Трохи полежавши, таки підвелася. 
Діставши з шафи термометр, увімкнула чайник, сіла за 
столом. На термометрі 39,5. Важко переступаючи, дісталась 
шафи, щоб знайти якісь ліки.  

-Тільки цього не вистачало! – пробурмотіла сама до 
себе,- може сезонна застуда? Зараз вип`ю пігулку, то мине. 

Вранці чоловік прокинувся першим, відразу запідозрив 
неладне. Зазвичай о сьомій ранку вже дружина клопоче на 
кухні, цокотить каструлями, кипить чайник, та не цього 
разу. Ще й з вечора рано лягла спати…  

-Людмило, ти що проспала? Скоро на роботу, завтра 
буде вихідний, матимеш час виспатися. 

-Не впевнена, що можу взагалі піднятися. Зателефонуй 
Оксані, без мене хай товар приймуть.  

-Що в тебе болить? Може принести чогось поїсти? Діти 
вже збираються до школи, самі поснідали. 

-Краще спитай, що не болить. Подай термометр, 
здається знов температура. Слабкість, дихати важко, болить 
десь під ребрами і зовсім не відчуваю запаху. 



 91 

-Ти мене лякаєш. Тримай. Зараз зателефоную на роботу, 
проситиму вихідний. Все це мені дуже не подобається!  

До воріт під`їхала карета швидкої. Медпрацівники в 
захисних костюмах та масках пройшли за чоловіком в 
будинок. Оглянувши хвору, зробили тест на ковид. 
Повідомили, що їй терміново необхідна госпіталізація. 
Взяли аналізи в усіх членів родини та рекомендували всім 
контактним особам залишатися вдома на карантині під 
суворим наглядом. Леонід нервово збирав необхідні речі в 
сумку.  

-Льонь, якщо помру, щоб синів виховував в суворості! 
Нехай навчаються самостійності. Там в кишені шуби в мене 
схованка, на всяк випадок. 

-Людочко, ти поправишся, все буде добре, чуєш! Ти 
нам потрібна! Пробач, я не був зразковим чоловіком та  
обіцяю: відтепер буду приділяти тобі більше уваги! На море 
літом поїдемо, ти ж хотіла! 

-Пробач, що ревнувала тебе все життя до Тетяни, та я ж 
люблю тебе, чорта рудого!- важко дихаючи, закашлялася. 
Чоловік проводжаючи до машини, аж заплакав. 

-Ви чи подуріли, люди!- лікар швидкої перебив їх 
розмову.  

-Ще заповіт тут складіть! Всього лиш їдемо в лікарню, 
де зроблять необхідне обстеження, призначать лікування. 
Все буде добре, там спеціалісти з досвідом – пройдете курс 
лікування і швидко одужаєте. Треба їхати, час втрачаємо, а 
десь ще хворі нас чекають! 

Ліфт здригнувшись, зупинився, завищали  старі двері. 
Літня  санітарка, схожа чи то на космонавта, чи на 
сніговика, вивезла каталку, штовхаючи вперед себе, 
попрямувала довгим мало-освітленим коридором. Біля 
дверей третьої палати зупинилась, допомагаючи підвестися, 
тримала хвору під лікоть. Провівши до ліжка, принесла її 
речі.  
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-Трохи відпочиньте. Ви, тут не самі, знайомтеся. Зараз 
прийде ваш лікар,- закривши за собою двері, потягла 
медичну каталку до ліфту. 

Відчувши втому та слабкість, Людмила відразу лягла на 
бік та підмостила під голову збиту подушку, намагаючись 
роздивитися навколо себе. Під стелею горіли дві економ-
лампи, що давали недостатньо світла. Стіни пофарбовані 
сірою фарбою, здавалися синіми. Поруч її ліжка стояла 
стара деревинна тумбочка, а далі ще три ліжка, одне з них 
було порожнім. За вікном вже стемніло, час наче втратив 
свою розмірність, хвилини тяглися цілу вічність. По 
коридору знову когось повезли, але двері відчинились трохи 
далі по коридору. Одна з пацієнток, вже досить літня жінка, 
давала телефоном вказівки. 

-Вірочка, на ніч курям двері зачиняй, бо холодно та й 
лисиця може вбратися! А що там кіт з собакою? Нехай не 
сумують, довго тут не затримаюсь! 

-Як би ж то так,- кашляючи та тримаючи руку на 
грудях, ледь промовила інша, трохи молодша, похмура 
жінка на сусідньому ліжку. 

-Меланія, ну що ти все бурчиш? Скоро одужаєш, бо 
маєш хороші показники, сама чула, лікар сказав!- 
відірвавшись від телефонної розмови, зауважила сусідка по 
ліжку. 

-Звідси вже, мабуть, нам всім одна дорога, в чорному 
мішку. Медиків  поки дочекаєшся, сто разів вмерти можна. 
А, вже все одно - кінець! 

Від таких слів повіяло холодом, кінцівки відразу 
замерзли.  Людмила почала вкриватися ковдрою, руки 
трусилися чи від страху, чи від температури. Важко та часто 
дихаючи, лежала мовчки дивлячись в стелю. Страшні думки 
лізли в голову, згадувала кого в житті могла образити, що 
не так зробила. Чим заслужила таке покарання? Добре, як 
що тільки вона з родини все спокутуватиме. Діти ж чим 
завинили? А чоловік? Він же найдобріша людина в світі, 



 93 

ніколи ні в чому не відмовляв. Завжди допомагав і сусідам і 
знайомим. Та він же , як дитина, потребує жіночої уваги, 
пропаде сам, почне пиячити!  Сльози наверталися, слабкою 
рукою намацала в кишені кофти телефон. В голові 
паморочилось, ледь розібравши надписи, натиснула виклик. 

-Доню, привіт,- сподіваючись очути рідний доньчин 
голос. 

-Це Тетяна. Людо, ти мабуть помилилася номером? 
-Тетяна, ти мені теж потрібна. Якщо зі мною щось 

трапиться, приглянь там за моїми,- з руки випав телефон, 
вдарившись об кахельну підлогу. Перед очима все пливло, 
хтось з сусідок по палаті голосно  кликав на допомогу.  

-Люда, що трапилося!? Ти де? - подруга більше не 
відповідала. Кілька разів спробувала зателефонувати, 
телефон був вимкненим. Набрала номер Леоніда, той не 
взяв трубку. Нарешті додзвонилася до Насті, та вся в 
сльозах розповіла, що маму доставила швидка до 
інфекційного відділення. 

-Сонечко, заспокойся! Ще нічого не відомо, завтра все 
з`ясуємо! Не треба передчасно панікувати. Треба 
сподіватися, що вона одужає. Сльозами ти їй не 
допоможеш! Тримайся. Дозавтра!   

 
Перед очима білий простір, наче всі спектри разом 

змішались та утворили, пригадала з уроків фізики. Де я є, 
думала? Чи ще на цьому, чи вже в інших світах? І Що так 
розпирає зовні, заважає поворухнути навіть язиком,  в роті 
аж пересохло. Інстинктивно хотіла дотягтися рукою до рота 
та вчасно помітила під`єднану до руки крапельницю. Іншою 
натягла на оголені груди простирадло. Ноги заніміли, не 
слухалися й замерзли. Намагалася подати хоча б якийсь 
звук, щоб почули. Побачила перед собою великі сірі жіночі 
очі, з довгими віями, крізь прозору маску. Все, що може 
відрізняти їх одну від одної, колір та посадка очей, а ще 
брови.  
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-Лежіть спокійно, зараз покличу лікаря.   
Лише зараз Людмила краєм ока побачила на ліжку 

поруч свою сусідку по палаті, під`єднану до апарату. 
Грудна клітина рівно піднімалась та опускалася вниз. З під 
простирадла виглядали оголені стопи. Здалося, що пальці, 
якогось незвичного кольору. 

-Зараз зробите глибокий вдих, на видих витягнемо 
трубку. Давайте - вдих! Все відкашляй! Все добре, 
молодець! Якийсь час будете дихати за допомогою кисневої 
маски. Якщо все буде нормально, переведуть в загальну 
палату. Пити хочете? Зараз Галя дасть. В грудині болить?- 
лікарка перевірила показники пульсаксиметру. 

-Болить, але трохи менші, ніж на початку. 
-Коли болить, то не все так і погано… 
Лікарка підійшла до іншої пацієнтки, перевіряючи її 

стан. Відставивши в бік штатив, кивнула головою колезі. Та 
відразу відкрила двері в коридор та допомогла вивезти 
ліжко. З інших палат доносилися крики то стогін, що 
викликали моторошні думки про людські страждання. 
Людмилі здалося, що серце от-от зупиниться. Втекти би 
зараз з цього жахливого місця, бігти, не озираючись. Але 
немає сили, навіть, дотягтися до чашки з водою. Зробивши 
зусилля, жінка дотяглася до неї. Взяла та втримати не 
змогла. Чашка впала на кахельну підлогу й розбилася. 
Паніка, відчай та безпорадність охопила жінку, не 
вистачало повітря. В палату зайшла медсестра, поправила 
кисневу маску, перевірила сатурацію й покликала санітарку. 

-Вона померла?- ледь промовила від хвилювання, 
Людмила, дивлячись переляканими очима на жінку в 
захисному костюмі. 

-Ні, її перевезли в іншу палату, - відповіла медсестра, 
намагаючись не подавати виду. Підмостила хворій вище 
подушку. 

-Не обдурюйте мене, я чула, як за дверима шелестів 
пакет, щось шипіло, схоже на оприскувач. Потім чіткий 
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звук, ніби, застібнули блискавку на новій куртці…- жінка 
закашлялась, поклавши руку на грудину. 

-Нажаль, таке трапляється. Заспокойся, не можна 
плакати, бо це може спровокувати погіршення стану. 
Дихайте глибоко, зараз все мине. В вас хороші показники 
для одужання.  

-В Меланії теж були хороші… 
-Вона здалася, не боролася за життя. Так неможна! 

Думаєте в цій лікарні все залежить тільки від нас? 
Помиляєтесь, ще є вищі сили та ваше бажання жити. Вона 
була самотньою, ніхто з рідних вже не чекав на цьому світі, 
ось і пішла. Ми ж боролися, робили все можливе й вірили в 
одужання, а вона не вірила. Вас хто чекає вдома? 

-Діти й чоловік,- більш впевнено відповіла Людмила. 
-От і думайте про те, що хочете скоріше їх всіх 

обійняти. Погляньте, сніг пішов. За тиждень Новий рік. 
Невже хочете ось такий подарунок зробити своїм рідним? 
Ото ж бо! Тримайтеся, боріться за життя! Головна задача 
зараз багато пити і хоч через силу, треба потроху починати 
їсти.  З самого ранку принесли передачу, все в тумбочці. 

- А хто приходив?- поцікавилась хвора. 
-Не знаю. З прийомного пункту сказали, дві жінки 

приходили, питали про стан. Тож давайте, одужуйте, скоро 
переведуть в іншу палату. Ковдру принести? 

 
Трохи оговтавшись, лежала думала, дивлячись у вікно. 

Кожен вдих та видих, шумів у масці. Хотілося 
зателефонувати рідним, розповісти про все, але телефона не 
було. Та й навіщо? Вони й без того стурбовані. Краще 
потім, коли буде краще. В палату зайшла санітарка, дістала 
з пакету та поставила на стіл: сік, мандарини, бульйон в 
скляній баночці та записку. Людмила доторкнулася рукою 
до банки. 

-Ще теплий. Від Тетяни. Знає ж прекрасно, що я терпіти 
не можу ці всі бульйони з дитинства,- з зусиллям взяла один 
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мандарин, трохи відсторонила маску, намагаючись 
понюхати. Але ніяких запахів не відчула. Лише страшенна 
втома та біль у м’язах, ніби, мішки на собі носила. Тому 
розібратися з мандарином, вирішила трохи згодом. 

 
*** 

Поклавши в корзину необхідні продукти, Тетяна стала в 
чергу біля каси супермаркету, слідом за нею стало ще 
кілька людей.  В приміщенні лунала різдвяна музика, касові 
апарати видавали звуки, ідентифікуючи товар, наче в 
вулику все гуділо. Черга вже просунулась до каси, в кишені 
раптом задзвенів телефон.  

-Алло,- підтримуючи плечем телефон, однією рукою 
жінка складала в великий пакет покупки. 

-Тетяно, доброго дня! Це Антон, пам’ятаєте? Вирішив 
зателефонувати. 

-Антоне, вибачте! Зараз не зручно розмовляти, я потім 
сама вас наберу!- поклавши в сумочку телефон, почала  
розраховуватись. На виході, хтось її ззаду штовхнув, пакет 
стукнувся об двері і з одного боку з’явилася діра.  

-Вибачте, я не навмисно, так вийшло, перечепився через 
шнурок. Будь ласка!- виправдовувався юнак. Тетяна, 
киваючи головою попрямувала до машини.  

-Те, що й подумала- кілька яєць розбилося, досадна 
прикрість!- вставила ключ в замок запалювання. Дорогою 
до селища, з сумом дивилася на присипане снігом чорне 
узбіччя, наче зовсім інша місцевість. Колись завжди 
милувалася зеленими соснами, тепер же від них залишились 
хіба обуглені стовбури. Завітавши до свого гаражу, знайшла 
та поклала в багажник лопату. Довго не затримуючись, 
поїхала до будинку подруги. Зупинивши машину біля воріт, 
кілька разів набрала номер Леоніда, той довго не відповідав. 

-Привіт, впізнаєш? Поглянь у вікно, я біля ваших воріт. 
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-Танюш, а ми на ізоляції, ти знаєш?- промовив чоловік 
хриплим голосом, відтягнувши на бік фіранку,  помахав 
рукою. 

-Так. Ми з Настею вчора віднесли передачу. Сказали, 
що одужує твоя дружина. Я  привезла вам деякі продукти, 
на тиждень вистачить. Ви взагалі як? 

- Воюємо, але відчувається відсутність дружини: самі 
прибираємо, готуємо, пораємось по господарству. Дуже 
вдячний за продукти! Вчора просив сусідку хліба принести, 
так і не дочекався. 

-Люди бояться, тож я і подумала, треба вас відвідати. 
Біля воріт поставлю, вийдеш, забереш. За кілька днів Новий 
рік, трохи смаколиків, щоб святкувати. А Настя, казала, що 
до нас в гості прийде. Все буде нормально, нехай Людмила 
скоріше одужує! 

-Звісно. Ви теж будьте обережні! А Павлика на кого 
лишила? 

-З Дмитром. Нехай теж відчує себе батьком, бо майже 
весь час я з ним. Почав бусею мене називати, так дивно!  

-А мати не з’являлася?- поцікавився Леонід.  
-Десь в Польщу подалась на заробітки. Погано, що 

потім явиться, почне всім знов мозок виносити. Дитина 
тільки заспокоїлась. Настя з ним займається два рази на 
тиждень, вже деякі слова почав говорити. Весною може в 
садочок вдасться  віддати. Звикла я до нього, наче до 
рідного. 

-Мені дуже шкода, що все в тебе так. Та скажу, що з 
рідними не менше проблем. Буває, що ремінь доводиться 
застосовувати, щоб зрозуміли. Терпіння тобі великого!  

 
*** 

Давно минув той час, коли Тетяна вірила в новорічні 
дива, але вечір перед  святом навіяв спогади про щасливе 
дитинство. Про велику ялинку, прикрашену цукерками та 
яблуками. Як вночі підкравшись, витягала з обгортки 
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цукерки, взамін поклала зім’яті фантики. І коли тато вранці 
розгортав, ніби дуже хотілось солодкого, натикався на 
пустушки, хитро питав чи не кіт поцупив вночі цукерки? На 
що, сміючись запевняла - Бармалій приходив.  

Досмаживши котлети та розклавши салати , зробила 
кілька дзвінків. Привітала родичів та друзів з наступаючим 
святом, щоб вночі не заважали малому спати.  Віднесла 
хворій сусідці гостинці, бо навряд чи  вона готувала щось. 
Останнім часом її зовсім замучила гіпертонія. Тетяна 
закінчивши останні приготування до вечері, спостерігала у 
вікно, як весело Павлик наздоганяє тата з Настею. Поки 
малий згрібав лопаткою сніг, Дмитро ніжно обійняв Настю 
та поцілував. Кіт втік від всіх, видершись на дерево, 
намагався дістати лапою  іншого кота, що необачно забрів 
на його територію. Хіба не диво, бачити їх щасливими? 
Увагу відволік телефон, хто б міг бути, промайнуло в 
голові, наче з усіма вже говорила? 

-Добрий вечір, Тетяно! Не дочекавшись від вас дзвінка, 
вирішив привітати з роком, що йде і тим, що на підході! 

-Вибачте, Антоне, вилетіло з голови, обіцяла 
передзвонити! Я теж вас вітаю! 

-А що ви робите сьогодні  ввечері?- відразу перейшов 
до головного питання чоловік. 

-Зараз будемо вечеряти з дітьми. В нас один член 
родини, не може чекати до ночі, - жінка радісно відповіла. 
Підійшла до вікна помахавши своїм рукою, щоб 
повертались додому.  

-Ви сказали діти і, певно, є чоловік? 
-На жаль, я не заміжня,- почувши стукіт в двері, пішла 

відчинити. 
-Це дуже добре! Тобто не добре, але… А ви не проти, 

скласти мені компанію після родинної вечері?  Пройшлись 
би містом? 

-Це приваблива пропозиція. Треба подумати. 
-Скажіть адресу, о дев’ятнадцятій зайду за вами. 
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Краєм вуха Дмитро чув, розмову Тетяни, але не став 
розпитувати. Добре повечерявши, всі перейшли з кухні в 
іншу кімнату. Малесенька ялиночка сяяла на столі, бо в 
кімнаті не вистачало місця для великої. Разом поспівали про 
неї пісеньку, настав час для подарунків. Дмитро з Настею, 
переглянувшись, вийшли з кімнати. Хвилин за п’ять 
повернулися Дідом Морозом та Снігуронькою з великим 
червоним мішком. Малий спочатку злякався і сховався за 
бабусю, потім визирав з-за спини. Потім  вийшов, почав 
роздивлятися свій подарунок. Велика поліцейська машина 
їздила по підлозі з увімкненою сиреною та мигалками. 
Взявши в руки машинку, малий побіг в коридор, повернувся 
з захисними масками, та вручив гостям. Не аби як цим 
розвеселив усіх. Потім Дід Мороз дістав з мішка ще 
подарунок для Снігуроньки якесь круте приладдя для 
ноутбука.  Дівчина дуже зраділа, бо саме його шукала в 
неті. Дійшла черга й до бабусі Тетяни. 

-А це тобі подаруночок, щоб завжди була гарною,-  Дід 
Мороз в великих червоних рукавицях простягнув коробку з 
феном. 

-Дякую!- мов дитина зраділа подарунку, почала 
відкривати коробку . 

-А котра година? О, господи! Зараз за мною прийде, я 
ще не готова!- побігла до ванної кімнати. 

-Здається в Тетяни з`явився залицяльник,- тихо 
прошепотів на вухо Снігуроньці Мороз.  

-Тетяно Андріївно, поміч потрібна?- дівчина вийшла 
теж з кімнати. Морозу ж довелося сидіти пітніти, щоб не 
залишати Павлика на одинці. В двері хтось постукав. Тетяна 
на ходу застібаючи куртку, підбігла до дверей. 

-Тань, ну хоч покажи його, щоб ми бачили з ким йдеш 
на побачення. Він хто взагалі? 

-Антон,- розчервонівшись коротко відповіла. 
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-І все? А прізвище, хто, чим займається?- цікавився 
Дмитро, не встиг ще зняти з себе костюм. Жінка у відповідь 
лише знизала плечами. 

-Ну ти й даєш!  
Біля порогу стояв Антон з букетом великих жовтих 

хризантем. Побачивши цікаву компанію, трохи розгубився. 
Та посміхнувшись, простягнув квіти Тетяні.  

-Ще раз добрий вечір, це тобі. Вибач, білі всі розкупили 
на свята, тож дісталися лише жовті. 

-Це добре, що розкупили! Мені навіть подобаються 
жовті квіти. Знайомтеся, це Дмитро, Настя та Павлик. 

-Дуже приємно! Гончар Антон Павлович. Якщо не 
проти, викраду цю чарівну жінку? 

-Не проти, сподіваємось не на довго. Вона нам всім 
потрібна!- промовив Дмитро,- закриваючи за ними двері. 

Чоловік відразу подав своїй дамі руку, аби зручно було 
спускатися вниз сходами. Йшли наче підлітки, 
посміхаючись одне одному. Біля під`їзду кілька хвилин 
чекало таксі. 

-Куди поїдемо спитав чоловік? 
-Навіть не знаю. По Центральному проспекту є нове 

кафе «Круасан». Може туди? Ні разу там не була, 
запропонувала жінка. 

-Їдьмо! Кафе «Круасан», будь ласка,- взявши в свої 
теплі долонь її руки, дивився, намагаючись розгледіти 
супутницю в іншому образі. За вікном на вітринах 
магазинів та деревах горіли кольорові новорічні ліхтарики. 
На скло вікна сипалась дрібна крупа з нічного неба. Авто 
мчало, обганяючи інші машини. Шкода одне, що за пару 
кварталів, вже були на місці. Подавши дамі руку, 
розрахувався з таксистом, зачинив двері. Крізь великі, 
прикрашені ліхтариками вікна, було видно, що місць 
вільних зовні немає. Офіціант  при вході це підтвердив, 
попросив зачекати. 
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-Вибач! Так не зручно вийшло, в свята місце потрібно 
замовляти заздалегідь. От я телепень… 

-Нічого страшного, просто прогуляємось, подихаємо 
повітрям. Цілий день простояла біля плити, треба ж своїх 
галченят чимось годувати. 

-Йдемо в той бік. Можна, трохи розпитаю - всі троє 
твої? 

-Це слушне питання. Мої й не мої. Дмитро - син мого 
колишнього, Павлик - його син, а Настя донька шкільної 
подруги, прийшла до нас святкувати. 

-Дуже цікаво, син колишнього, онук колишнього… Всі 
з минулого життя. Живите разом. А де ж твоє особисте? 

-Так, вийшло, нічого особистого не лишилося. 
Офіційно, я ніколи не була заміжньою. Колишній живе з 
іншою родиною в Ізраїлі. Мала батьківський будинок і той 
згорів восени при пожежі. Ось зійшлися три нещастя 
докупи, утворивши маленьку родину. Це сумна історія і 
дуже довга, не хочу псувати цей прекрасний вечір. Сто 
років не була на побаченні, навіть і не пам’ятаю, коли воно 
в мене було.  

-Ми якось так офіційно на ви, може перейдемо на ти. І 
мені, здається, ти трохи змерзла? Вітер і ця колюча крупа, 
б`є по щоках. Я тут живу неподалік, пішли вип’ємо кави, 
зігріємось. Обіцяю, поводитимусь пристойно! Досі згадую 
нашу першу зустріч… 

-Пішли. Принаймні мої рідні знають твоє ім`я… 
В холостяцькій трьохкімнатній квартирі було досить 

чисто. Біля входу стояла одна пара кімнатних капців, на 
підлозі відсутні килими.  В одній з кімнат стояв стіл зі 
швейною машиною, пара манекенів: чоловічий та жіночий, 
набори голок, ниток та іншого швейного приладдя. 
Випрасуваний одяг висів на довгій перекладині в прозорих 
чохлах. В інших кімнатах необхідний мінімум меблів та 
безліч картин, що прикрашали стіни. Роздивляючись 
Тетяна, в голос коментувала: 
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-Боже, яка ж краса! Сіверський Дінець вид з мосту, 
міський стадіон, це певно в Києві! Балаклава, пам’ятаю це 
місце, навіть сиділа на тому каміні,- плескаючи від подиву 
долонями, жінка то відходила, то підходила ближче. 

-Вибач, та кімната служить майстернею, тому трохи не 
прибрано. Тобі каву з цукром чи без цукру?- пройшовши  на 
кухню, увімкнув чайник.  

-З цукром! Хто автор картин? 
-Взуй мої капці, бо підлога прохолодна. Мої картини, в 

молоді роки захоплювався живописом.  
-Так ти художник чи кравець? Бачу, серйозно все там в 

кімнаті. 
-Навчаю в ліцеї майбутніх  майстрів по шиттю одягу. 

Інколи підробляю вдома, є кілька постійних клієнтів. Ну і 
собі шию, бо важко догодити моїм вибагливим 
вподобанням. До речі, ось книги, що тоді обіцяв. 

-Дякую, обов’язково перегляну. Правда, зараз зовсім 
немає часу на малювання. Місяць тому привезли нам 
Павлика, тож художник в нас тепер один. Дмитро 
розлучений з дружиною і так сталось: дитина живе з 
батьком.  

-Сьогодні готував собі святкову вечерю, тематичну. Все 
ж таки наступає рік Бика. Я звісно, не шеф-кухар, але 
готувати трохи вмію. Сподіваюсь, не засудиш мій крабовий 
салат та запечену форель у фользі. 

-Цікаво, а що саме з цих блюд тематичне? 
-Думаю бик не матиме нічого проти риби, а в салаті є 

кукурудза, наче домашнім тваринам вона до вподоби,- 
посміхаючись поставив на стіл кругле  блюдо з двома 
запеченими рибинами. Діставши з холодильника пляшку 
шампанського, налив у келихи. 

-Логічно. І скільки років в твоїй квартирі одні капці? 
-Дванадцять. Мав необережність одружитися на 

дев’ятнадцятирічній  студентці. Спочатку був без тями 
закоханий, не хотів помічати різницю у віці. За вісім років, 
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стали зовсім чужими і це зрозуміло. Дітей дружина, 
принаймні зі мною, не хотіла. Потім вийшла заміж за 
молодшого чоловіка, народила йому доньку. Живуть в 
Києві, має свою майстерню. Така ось теж сумна історія. 

-Антоне, в нас з тобою не побачення, а день спогадів 
про колишніх. Краще скажи тост, раз келихи вже повні.  

-Нехай цей рік йде, забираючи з собою, погане, а нам 
залишить тільки хороше! Знаєш, якби з нами не траплялись 
погані речі, то ми б не були такими, як зараз та не сиділи  
разом за цим столом. Дякую Богу за все, що було, є та  буде! 

-Прекрасний тост! Варто випити! 
-Я нещодавно прочитав анекдот, взагалі їх не 

запам’ятовую, а цей чомусь заліз у мозок. Зайшли двоє 
чоловік та жінка до крамниці. Радяться, що будуть 
купувати:  

-Любий, купимо тобі сорочку! 
-Ні, краще тобі піжамку,- каже чоловік. 
-Приміряй джинси, любий, думаю цей колір тобі пасує. 
-Ні мила, дорого. Краще косметику тобі підберемо! 
З кабінки почувся голос: 
-Мужик, де ти знайшов таку хорошу добру дружину? 

Просто ангел! 
-Ну що, ви… Не такий я і ангел: палю і інколи випиваю. 
-Так вона ще й не сваритиме, коли бухий прийдеш! 

Богиня! 
 
-Що ж, бажаю, тобі Антоне, щоб зустрів свою Богиню! 

Все було чудово, форель відмінна, навіть не помітила, що 
вже кілька хвилин Нового року. Час повертатися додому, 
мої певно хвилюються. Проведеш? 

-Ще по одному келиху, потім викличу таксі. Поспішати 
нікуди, життя довге, ще встигнемо про все наговоритися. Та 
хочу сказати важливе: я дуже радий нашому знайомству! 
Відчуваю в тобі споріднену душу. Коли чекав дзвінка, дуже 
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хвилювався, що заміжня й тому не дзвониш. Хочу випити за 
тебе, щоб в цьому році була щаслива! 

-Дякую, навіть додати нічого. Навзаєм! 
 
Відчинивши вхідні двері, не вмикаючи світло скинула 

одяг. Зайшовши у ванну кімнату, змила макіяж. 
Роздивляючись в відображенні своє обличчя, сама собі 
говорила: 

-А чо би й ні? Ще не стара, трохи змінити зачіску, ще й 
нічого.  

На дивані давно спала вся компанія: посередині малий з 
котом, з боків Настя з Дмитром. Вимкнувши ліхтарики на 
ялинці, лягла в ліжко. Ще довго не могла заснути, згадуючи 
тепло його рук та все про що говорили. Наче й досі чула 
приємний голос, потім віки стали важкими, все кудись 
зникло. 

На кухні цокотів посуд, щось смажилось. Павлик, час 
від часу зазирав у кімнату, потім біг на кухню й доповідав: 

-Буся спить… 
-Вже не сплю!- відповіла Тетяна. Всі відразу побігли в 

кімнату на допит. 
-О котрій ти повернулася? Він нічого не… 
-О другій! Нічого не !... Він досить вихований, щоб 

робити непристойне. І взагалі, припиніть випитувати! Я 
нікого, більш за вас, не любитиму! Хоча, як би ви бачили  
його картини… В них я точно закохалась! Що, будемо 
снідати? Геть з кімнати, мені треба одягтись! 

 
*** 

Людмилу завезли до палати на каталці. Підвелася на 
ноги, санітарка поставила в кутку пакети з речами. Нарешті, 
видихнула з полегшення, бо вдалося полишити  
реанімаційний бокс. За тиждень перебування в ньому 
вивезли багато померлих. За день інколи було п’ять-шість, 
тому почувалася, ніби подолала перший найважчий бар`єр 
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на довгій дистанції. Оглянувши палату та зробила кілька 
кроків вперед до вільного ліжка, вже збиралась покласти 
речі. 

-Не треба його займати! Краще сюди, є поруч вільне. А 
якщо забажаєш, то ляжеш на моє, через півгодини чоловік 
за мною приїде. 

-А це чому не можна? 
-Воно нещасливе. Хто лягав, не виживали. 
-Дуже дякую,- поглянувши с осторогою на ліжко, 

швидко відійшла в протилежний бік. Поклавши речі, почала 
заправляти постіль, кілька разів відпочивала. Сусідка по 
ліжку вже склала свої речі, сіла навпроти. Позаду неї 
лежала інша хвора, одна рука під`єднана до крапельниці, в 
іншій тримала біля вуха телефон та голосно з кимось 
розмовляла. 

-Не звертай увагу, там язик без кісток. Краще нехай по 
телефону, ніж сама слухатимеш теревені. Бідні вуха, що 
слухають… Можна вмерти не від ковиду, а від 
інформаційного вірусу.  І ще, головою до вікна не лягай,  
холодом тягне. Ось вже й чоловік телефонує! Швидкого 
всім одужання! А я на волю, так хочеться подихати свіжим 
повітрям!  

-На все добре! І дякую за поради!- Людмила 
посміхнулась, проводжаючи поглядом до дверей, навіть 
трохи заздрила. 

Перед вікнами лікарні, родичі хворих  нарядили ялинку, 
щоб підтримати своїх близьких. Завідуючий відділенням 
особисто після обіду відвідав всі палати та привітав хворих 
з наступаючим Новим роком. Настя принесла цілий пакет 
гостинців і наказувала, щоб все поїла до наступного разу. 
Поклавши кілька мандарин на тумбочку, жінка дивилась у 
вікно, помахала рукою жінці, що сіла в машину. Двері 
відкрилися й до палати зайшла симпатична циганочка 
невисокого зросту років тридцяти, без вагань зробила кілька 
кроків вперед до ліжка. Червоний яскравий халат з 
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оборками підкреслював її струнку фігурку. Тонкі прядки 
хвилястого волосся виривалися з закрученої  на потилиці 
гулі.  

-Не треба туди! Ось поруч є місце, щойно жінку 
виписали, - сама не очікувала від себе, але в цій лікарні, як і 
в цьому світі, всі рівні. Жінка, що балакала по телефону, 
замовкла на мить та незадоволено відвернула обличчя до 
стіни. 

-Ой та циганку, якусь поклали, тепер треба за речами 
слідкувати,- промовила навмисно, щоб чули. 

-Мене Людмилою звуть. А тебе? 
-Ясина,- важко дихаючи, сіла на ліжко. Нервово, 

заправляла подушку в наволочку. Прийшла медсестра, 
зробивши у вену ін’єкцію, залишила на тумбочці 
направлення на обстеження та вийшла з палати. 

 
-Хочеш мандаринку?- запропонувала Людмила. 
-Ні,- тримаючи зігнену в лікті руку, відповіла Ясина. 
-А якщо почищу?- простягла за мить вже почищену 

мандарину. 
-Дякую,- приймаючи, поглянула жінці на долоню. 

З`ївши половину, решту поклала на тумбочку. 
-Твоя донька скоро заміж вийде, але буде  й інший. Хай 

слухає серце, а не розум, тоді буде щаслива. 
- Тож ти ворожка?- поцікавилась здивована сусідка. 
-Я - ні. А бабуся моя була знатною. Хотіла мені 

передати, я ж відмовилась. Іноді дещо бачу, відчуваю  та не 
займаюсь цим навмисно. 

-Певно, можеш когось з рідних попередити про 
небезпеку.  

-Не чяасто. Живу, як всі люди. Що Бог дає, те й 
приймаю. Молюся, щоб чоловікові була доброю дорога. 

-Він в тебе кочовий циган? 
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-Не циган він, а кочує дійсно, мов циган по світу. 
Далекобійник. Світ перевернувся, цигани по домівках 
сидять, а християни на залізних конях мандрують. 

-А діти є? 
-Ні. Видно розгнівались мої предки, що пов`язала життя 

не по крові. Спалахнула, мов вогонь із ним, тож палатиму, 
поки не згасну. 

-Чим же займається циганка, що ремесла свого не знає? 
-Мию підлогу в школі, ближче до дітей та знань. Батьки 

вчитися не дозволили, хоча мала здібності. В п'ятнадцять 
років хотіли заміж віддати, а я вперлася. Сказала, що життя 
вкорочу собі, якщо силою видаватимуть. Тож про навчання 
більше розмов не було. Змушена була торгувати на базарі 
шкарпетками та капцями, поки не зустріла свого Миколу. 
Полишила родину, бо мати заборонила повертатися. 

-Ну хоч не шкодуєш, що пішла на таке? 
-Він, хороший, роботящий, любить мене. Одна біда - 

дітей не маємо. 
-Ну ще будуть! В лікарню не зверталися, може щось не 

так? 
-Були в лікарні, все нормально в обох. Немає 

благословення від матері. 
-Треба піти в гості, понести подарунки! Я, звісно, все 

розумію: звичаї та інше, але ж хіба мати своє дитя не 
пробачить, коли бачитиме страждання? В мене теж донька, 
щоб не сталося все пробачу! 

-Ой, не зарікайся, бо все ще попереду! Пам`ятай, що 
сказала, бо біда може статися! 

 
*** 

День був сонячним, ясним. Щоб не нудьгувати, після 
обіду пішли на прогулянку всією родиною. Шкода, що сніг 
почав танути і санчата довелося залишити вдома.  
Погодували пташок на  майданчику біля будинку. Неспішно 
дійшли до міської ялинки на площі. Разом з Павликом 
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побігали кругом гойдалки та гірки. Всі щасливі та усміхнені 
поверталися додому. Минувши  перехрестя, попрощалися з 
Настею. Дівчина вже відійшла, як  малий побіг за нею, 
наздогнавши обійняв та почав плакати. 

-Гей, ну ти чого? Я завтра до вас прийду і знову 
пограємось разом. Як я вчила ручкою, до побачення! Не 
сумуй, біжи до татка, - малий помахавши обома 
рученятами, побіг до своїх. Настя теж махала услід. 

-Знаєш, кажуть з ким Новий рік зустрінеш, з тим його й 
проведеш… Хороша дівчина. Гляди, Дмитре, не нароби 
дурниць, завжди думай головою! Якщо в вас серйозні 
відношення, будь відповідальним! Якщо ні, то не мороч їй 
голову та й  малий, бачиш, почав звикати. Не забувай, чия 
вона донька!  

-З нашими відношеннями, якось самі розберемось. Коли 
буде потрібно, перші дізнаєтесь з Людмилою, а поки що 
треба йти вкладати малого, бабуся… Перш, ніж нас 
повчати, краще сама згадай з ким зустрічала Новий рік?- 
підморгнувши Тетяні, взяв сина на руки. 

-Не нагадуй, аж соромно в моєму віці ходити на 
побачення. 

-Нічого соромитись! Головне, голову не втрачати. 
Якось показували передачу, як одна бабуся в вісімдесят 
вийшла заміж, тож у тебе купа часу вийти заміж та 
розвестися. Потім ще кожні десять років виходити заміж,- 
жартував Дмитро. 

-Припини!- стукнула його по спині. В сумочці 
задзвонив телефон, прочитавши ім`я, трохи відстала, 
махнула хлопцям, щоб не чекали.  

-Привіт, красуне! З Новим роком!- почула привітний 
голос Антона.  

-Ну ми вже сьогодні вітали одне одного, ти забув? А 
про красуню, перебільшуєш, але приємно!  
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-Нічого не перебільшую, навіть думав написати твій 
портрет. Уявляв: сидиш, як Мона Ліза, тільки з рудим 
котом. 

-Про кота я тобі не розповідала, ти що шпигуєш, чи 
встиг встановити камеру в коридорі, щоб підглядати?- 
посміхалася Тетяна, зупинившись біля вітрини з тортами, 
ніби роздивлялась. 

-Вам щось підказати?- спитала продавщиця, 
відчинивши віконце. Тетяна пішла далі. 

-Як ти могла навіть подумати таке? Про кота, ну це 
перше, що прийшло на думку, до того, в мене в дитинстві 
був рудий кіт, Барсиком звали. А в тебе справді є рудий кіт? 

-Так, Абрикосик. Вибач, я рада була тебе чути, але ми 
повертаємось з прогулянки і я вже не бачу своїх, треба 
наздогнати. Павлику час спати, інакше вночі не спатимемо 
ми. 

-Добре, все зрозумів. А з котом твоїм мрію 
познайомитись. Сподіваюсь, принаймні… 

-Тобто, я вже не цікавлю, а кота подавай! Бувай, я 
поміркую над цим!… 

Прискоривши кроки, Тетяна поспішала додому. Давно 
не відчувала такого піднесеного настрою. Виявляється, так 
просто з ним говорити, слухати, жартувати. Не підбираючи 
слів, можна бути собою. Сміялася, згадавши, як він 
розглядав її брудні чоботи. І яке незрозуміле поєднання:  
розуму, доброти та творчих здібностей? Навіть не уявляла, 
що в цьому сірому місті є такі талановиті люди…  

-Стоп, Тетяна! Ти занадто захопилась чоловіком! Бо 
такими темпами можна запросто знову розчинитися і стати 
тінню, якою була вісімнадцять років. Тобі нічим зайнятися?  
Зараз тебе чекає розчарування: після святкового ранку та 
обіду є купа немитого посуду, а ще брудні шкарпетки та 
штанці. Мерщій до справи, бабуся!- промовляючи сама до 
себе, зайшла у під’їзд. 

 



 110 

*** 
Біля віконця прийому передач для хворих у лікарні 

чоловік кілька хвилин вмовляв прийняти передачу, аж 
почав виходити з себе. 

-Вибачте, вже сказала: прийом передач скінчився, 
поглянь на годинник!   

-Дорогенька, ну  дуже прошу, я щойно з роботи, потім 
спізнився на маршрутку, добирався на попутках. В дружини 
був день народження, а  я разом з дітьми знаходився на 
ізоляції два тижня, хотів зробити приємне! 

-Ну, правда шкода, але одинадцята година, приходьте 
завтра,- відповідала жінка, зітхнувши. 

-Я  б вам заплатив, як би передали сьогодні! 
-Ну що, ви, за людина така?! І кожен день це 

повторюється: хоч кажи, хоч стріляй! Для кого написаний 
розклад чорним по білому? Давайте вашу торбу! Зміна вже 
закінчилась і теж хотіла б до родини, хоч на свята прийти 
раніше!- жінка відчинила двері, бо у віконце не проходив 
пакет.  

Біля вікна, обгорнувшись ковдрою, стояла Людмила. За 
час перебування в лікарні дуже схудла, колись затісна 
кофтинка, тепер була навіть вільною. Волосся, дуже 
заважало та й умови догляду не ті. Тож попросила Ясину 
його трохи вкоротити. Тримаючи телефон біля вуха, 
дивилася вниз на худорляву чоловічу постать біля ялинки. 

-Людо, мені здалося, чи в тебе інша зачіска, бо далеко 
не дуже бачу? 

-Може й краще, що не бачиш, а то б сказав, що дружина 
не твоя і відмовився. 

-Я, відмовився!? Не уявляєш, як ми всі скучили за 
тобою! Не цінували твого труда домашнього, от коли самі 
почали все робити, відчули різницю. 

-Як діти? Хоч нормально харчуєтесь? 
-О, про їжу не питай! Не уявляв, що ми стільки їмо! 

Тільки приготували, вже треба заново починати. Стільки 
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часу не це йде! Тож ми варимо у великій каструлі, щоб на 
два дні вистачало. 

-Раніше вчорашнього борщу не їли!  
-Життя всього навчить! Ігор навчився смажити млинці, 

досить непогано виходить. Якби так з математикою 
вправлявся, як на кухні - ціни б не було. На що він відповів 
- головне здоров`я! Що ти йому скажеш? 

-Розумна дитина, все вірно сказав! А сам яким був в 
його віці, не таким? Мати тебе вмовляла, щоб йшов вчитися 
в інститут. А ти впертюх казав – піду в бурсу на електрика! 
Що іще нового? 

-Полагодив духовку, ти ж давно просила і зробили ще 
один кролятник. 

-Хіба тих мало? 
-Я ж не розповів! Кролиця, що на Новий рік мала піти 

на стіл, привела сім кроленят. Спочатку не помітив, що пух 
в ящику. Згодом зазирнув, а вони вже очі розплющили: троє 
білих і четверо сірих. Тож їм окреме житло необхідне. 

Двері в палату відчинилися, стара санітарка хриплим 
голосом вигукнула: 

-Сива Людмило, візьми передачу! 
-Ой, дякую!- не вимикаючи телефон, жінка підійшла. 
-Скажи чоловікові, що час відвідин до двадцятої 

години! Якщо носитиму кожному окремо, ніг не вистачить! 
- ще щось хотіла додати та вийшла в коридор. 

-Дякую і вибачте будь ласка! Чув? Сварять! - 
зазирнувши в пакет поставила на тумбочку. 

-Ти нічого там не помітила?- хитро спитав Леонід. 
-Фрукти, цукерки, печиво,- почала викладати все з 

пакету, відкривши коробку, побачила замість цукерок, 
мініатюрний букетик з маленьких рожевих гвоздичок, білих 
троянд та гілочки гіпсофілу. Під ними лежала записочка з 
коротким надписом «Я дуже скучив за тобою!» 

- Квіти! Ну ти й вигадав! А цукерки сам з`їв?- 
посміхаючись, уткнула ніс в ніжний букет. 
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-Знаєш, продавщиця з квіткового магазину сказала, що 
такі букети зараз в моді і піднімають настрій жінці любого 
віку з приводу й без нього. Тож з минулим днем 
народження, кохана! Вибач, не міг раніше прийти, сама 
розумієш. Щойно випишуть, поїдемо, купиш нові чоботи. 
Ті, що тобі сподобались, а літом поїдемо на море, обіцяю!  

-Льонь,  чоботи дорого коштують, ну їх! А квіти, 
дійсно, чудові. Тебе не обдурили!- відправивши повітряний 
поцілунок, помахала рукою Людмила. 

-Хоч скільки б не коштували та я впевнений - не 
дорожче за твою щасливу посмішку! А цукерки віддав на 
приймальному, тож всім добре! 

Поставивши квіти на підвіконня в обрізану пластикову 
пляшку, жінка довго дивилася на них, вже лежачи на ліжку. 
Чоловік за всі роки подружнього життя лише кілька разів 
подарував квіти. Було дивно, що приніс сьогодні. І зовсім 
по-іншому проходила розмова: спокійно, по-доброму, не як 
завжди вдома. Чи, дійсно, вплинула її відсутність? Адже 
ніколи ще не залишала родину, не  їздила ні на моря, ні в 
санаторії. Завжди якісь справи та безгрошів’я, купа 
господарства та робота в крамниці, що виснажувала 
морально та фізично. З’явилися перші зморшки на обличчі 
від втоми та недоспаних ночей. Посивіле волосся забувала 
вчасно зафарбовувати. Намагаючись заощаджувати на собі, 
носила одяг: перешиваючи ґудзики та вставляючи клини у 
спідниці. Тож, зайшовши тоді в крамницю взуття, довго 
милувалася шкіряними чоботами на високому підборі. 
Згадувала студентські часи, коли бігали з подругою на 
дискотеку по льоду на шпильках. Аж загорілася мрією… Та 
побачивши на підошві цінник, відразу поставила на 
полицю. Леонід це помітив, але не подав виду. Тепер же  
нагадав про них в телефонній розмові. Невже обов’язково 
повинно статися погане, щоб переоцінити відносини в 
родині? Скільки років мовчки терпіла, чекаючи добрих слів 
та турботи.  Нарешті почувши, хотіла побігти назустріч, 
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обійняти та розцілувати чоловіка, відчути тепло його рук. 
Але лікарняна стіна й хвороба стали завадою. Сльоза 
прокотившись по щоці, впала на подушку. 

-Не плач, дурненька, все ж добре! Чи потрібні тобі ще 
якісь докази та ворожіння? Все в вас ще буде. Діти виросли, 
скоро підуть своїми шляхами. Саме час відчути справжні 
почуття, - втішала Ясина, тихим голосом, щоб не розбудити 
сусідку по ліжку. 

-Знаєш, всього цього могло б і не бути, прийди я хоч  на 
хвилину пізніше. З петлі ж витягла. 

-Ти прийшла саме тоді, коли було потрібно. Бог все 
бачить і знає всі наші думки. Не відпустивши старе, не 
можеш впустити в серце нові відчуття, бо одні змішуються 
з іншими. Це як в склянку з брудною водою влити чистої, 
все рівно буде непридатною для вживання. А вилити й 
помити склянку, то й вода буде чистою. Відразу хочеш 
напитися й відчути смак. Думай про хороше, все 
справдиться. Надобраніч! 

 
*** 

Тримаючи однією рукою хлопчика, іншою - візочок для 
покупок, жінка намагалася пригадати довгий список, що 
лишився дома. Взяла з полиці пакет пшеничної крупи та 
рису, попрямувала до вітрини з приправами. У візочку вже 
лежало улюблене вівсяне печиво та дитячі молочні сирки, 
родзинки та горішки. Зал торгівельного центру сяяв 
прикрашений гірляндами та ліхтариками. Святкова музика 
наче з казки, нагадувала про наступаюче Різдво. Люди, 
штовхаючись біля ящиків з фруктами, розмітали мандарини 
й банани.  Тетяна поклала в пакет кілька великих червоних 
яблук, бо нажаль, мандарини вже скінчилися. Розуміючи, 
що грошей на більше може не вистачити,  вирішила 
пробиратися до каси.  На хвилинку зупинилась біля 
новорічних іграшок та маскарадних масок. На верхній 
полиці стояла  прозора кулька з сніговиком в середині. 
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Колись у дитинству в неї була схожа кулька, де заєць з 
вовком каталися на льоду. Треба було поколихати кульку й 
відразу зовні летів, кружляючи, сніг. Поки міркувала, чи 
потрібна вона зараз, чиясь рука в шкіряній рукавичці 
впевнено взяла та поклала її до свого кошика.  Відчуття- 
ніби, вкрали частинку мрії. Зітхнувши, взяла за руку малого, 
почала пробиратися до каси.  

-Тетяно, зачекай! - почула знайомий голос Антона.  
-Привіт, юначе!- простягнув руку малому. Той, не 

вагаючись, привітався. 
-Доброго дня, не сподівалася с тобою тут зустрітися, 

адже ви ходите в своєму кварталі в магазин. 
Доброго дня,- без особливої радості привіталась Тетяна, 

розраховуючись на касі та складаючи в пакет покупки. 
-А чому така зажурена? Щось трапилось? - відразу 

посипались питання. 
-Пусте. Маленька прикрість. Певно, в мене така вдача. 

Поки зберуся з думками, те що подобається, дістається 
комусь іншому. 

-І що таке в тебе повели перед носом? 
-Кульку із штучним снігом зовні. Он та жінка в 

хутряній шапці, придбала останню. Пусте, ходімо… 
-Зачекай тут! -  поставивши поруч свій пакет, кинувся 

наздогнати незнайомку. Кілька хвилин про щось з нею 
говорили, потім дістав з гаманця паперову купюру та 
обміняв на іграшку. Піднявши її вгору, пробирався крізь 
зустрічний натовп людей.  

-Тримай! Бачиш, повернув твою маленьку мрію! 
Безвихідних ситуацій не буває, треба комусь їх вирішувати! 

Тетяна, радіючи, дістала з упаковки кульку. 
Поколихавши, дала в руки онукові маленьке диво.  Той взяв 
її обома руками, знову потряс. З подивом дивився, як 
сідають на дно білі сніжинки. 

-Дякую! Скільки ж ти віддав за неї? В мене в гаманці не 
лишилося грошей, та я поверну! 
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-Нехай це буде маленьким подаруночком на Різдво! Ти 
була сумною, тож захотілося підняти настрій. Дозволиш 
напроситися до вас на чай, я б залюбки пройшовся? 

-Тоді тримай пакети, бо так і залишаться на столику!   
-Вибач, вже й забув про них! Колись, збираючись в 

гості до батька купив на базарі курячих крилець для кота. 
Потім, зайшовши в супермаркет, поставив в комірку пакет, 
бо не придбав цукерки. Розрахувавшись на касі, поспішив 
на автобус до Слав`янська. Коли прибув додому, хотів 
пригостити кота, бо той завжди мене зустрічає біля порогу. 
І тут згадав: курячі крильця досі в супермаркеті! Не знав, 
що робити. Їхати назад вже було пізно, та уявивши, що 
відбудеться в шафі, адже планував вихідні провести зі своїм 
старим... 

-І чим же закінчилася історія?- Тетяна не стримувала 
емоцій. 

-Зателефонував своєму хорошому приятелю, дуже 
просив сходити в супермаркет та попросити охоронця 
викинути поклажу. Назвав номер комірки, навіть відправив 
фотографію ключа з номером. Обіцяв: відразу по приїзду 
його повернути. Отаке в житті буває… Згадую з жартом цю 
історію, хоча тоді було несмішно. Від тепер, навіть, не 
наближаюся до шафок.  

-Так, історія цікава! Проходь, будь ласка. Вибач, в нас 
трохи безлад,- увімкнувши світло та поставивши пакети, 
спершу почала роздягати малого. Вхопивши рудого кота, 
що вибіг назустріч, чоловік посадив собі на плече, почав 
гладити. А той, почувши шелестіння пакетів, миттю 
зіскочив на підлогу, подряпавши чоловікові руку.   

-Знаєш, я спочатку не впізнав тебе в цьому пальто,- 
повісивши своє пальто на вішалку, допоміг Тетяні. 

-Можу повірити, бо й сама себе не впізнаю. Сестра 
вчора принесла, практично нове. Їй замале, а мені завелике. 
На нові речі зараз немає грошей, бо на роботу не виходжу 
через Павлика. Те, що заробляє Дмитро, йде на ремонт  



 116 

квартири. Ще  бачиш, скільки недоробок? Хотіла відновити 
згорілі при пожежі документи. Дехто вже отримав грошову 
компенсацію, а в мене відсутні документи. Тому, краще 
ходити в пальто не за розміром, ніж мерзнути. 

-Логічно. Можна в тебе його заберу на пару днів, якщо 
нікуди не плануєш на довго виходити? - уважно 
роздивившись підкладку та шви, Антон чекав відповідь.  

-Що збираєшся з ним зробити?- здивувавшись, спитала 
жінка. 

-Побачиш! Запевняю, гірше ніж є, не стане! Тканина 
хороша та й гірчичний колір тобі дуже пасує. Думаю, до 
Різдва якраз встигну. 

-Бери, якщо є таке бажання! Не розрахуюсь я з тобою!.. 
Чай чорний, чи зелений заварювати?- увімкнувши чайник, 
почала виставляти на стіл улюблені чашки. 

-Та я, мабуть, вже піду! Чай іншим разом. Матиму 
привід напроситися на вечерю. Великий пакет знайдеться?- 
згортаючи у валик пальто, вже міркував над ідеєю.  

- Незручно якось вийшло, клопіт маєш через мене. 
Може не варто, так носитиму?- подавши пакет, спостерігала 
за дивакуватим чоловіком, що займається зовсім не 
чоловічою справою. 

- Вірно кажеш, не зручно! Хочу, щоб було навпаки,- 
поцілувавши в щічку поспіхом вийшов з квартири.  

Підійшовши до вікна на кухні, Тетяна побачила, як він 
помахав їй рукою, відповіла тим же жестом. Дивилася, поки 
не зник його худорлявий силует за рогом іншого будинку. 
Так давно ніхто не дбав про неї, не робив якихось 
маленьких дурничок, що й не пам’ятаю, як буває приємно. 
Як стає тепло й радісно на душі. Хотілося забути все 
погане. Сказати, що то все було з кимось іншим, а не з нею! 
Прокинувшись від поганого сну, світ вбачається 
яскравішим, кольоровим, привітним.  
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В двері хтось гучно постукав. Невже повернувся за 
чимось, подумала Тетяна і кинулась відчиняти. На порозі 
стояла, спираючись на палицю Таїса Олексіївна.  

-Танічка, я тобі спиці принесла та клубки. Може 
в’язатимеш теплі шкарпетки  Павлику? Я б і сама, так не 
бачу вже петель. 

-Чай з нами питимете, щойно заварила? - запросила 
стареньку на кухню, поставила на стіл третю чашку. 

-Не відмовлюся. То не по газу чоловік до тебе 
приходив, такий в сірому пальто? 

-Ні, не по газу. То мій знайомий,- коротко відповіла, 
розуміючи, що зараз сусідка завалить підозрами. 

-Видний такий чоловік. Не бачила, щоб раніше 
приходив.  

-Олексіївно, ви ж кажете, що зір поганий, петель не 
бачите, а чоловіка в маленьке вічко розгледіли!... 

-Ну скажеш, петлі і чоловік - різні речі! На нитки я вже 
надивилась за все життя, а на чоловіка, ще й гарного, не гріх 
одним оком перед смертю поглянути! 

-Ви, ще та, жартівниця! То казали про склянку води на 
останок, тепер про інше кажете, вже визначайтесь з 
бажаннями!- жінки сміялися на кухні, не помітивши, що 
один з компанії сам улігся в ліжечко. 

 
*** 

На широкому підвіконні стояв кошик з нитками та 
недов’язаними дитячими шкарпетками. Рудий кіт, 
зробивши кілька спроб витягти з нього клубки, відійшов. 
Вигнув догори пухнасту спинку, потім сів біля горщика з 
розквітлою білою геранню і почав ретельно умиватися. На 
плиті кипіла каструля, Тетяна вправно діставала з неї 
вареники. А на столі рівненьким рядочком лежала остання 
партія. Один за одним, кидаючи в кріп, пританцьовувала. 
Задзвенів дзвінок, залишивши ложку на столі, пішла 
відчинити двері 
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-Привіт! Проходь, сам роздягайся! Каструля кипить,- 
миттю повернулася на кухню. 

-Ви дзвоник поставили?- поклав на стілець великий 
пакунок та пригладивши долонями волосся та пройшов за 
нею. 

-Вчора Дмитро приєднав, вже весь дім в курсі, хто й 
коли до нас приходить.  

-А де всі? Так дивно, що ти сама вдома!- поцікавився 
Антон, підійшов до вікна, щоб погладити Абрикосика. 

-Незабаром повернуться. Поїхали моєю машиною 
провідати родину Насті. Мати ще в лікарні. Сподіваюсь, 
після Різдва вже випишуть. 

-Не знав, що в тебе є машина. І взагалі, завжди 
захоплювався жінками, що водять машину! Це ж треба мати 
мужність! Я, нажаль, не вмію керувати транспортом. 

- Швидше, не мужність, а життєва необхідність! А на 
рахунок транспорту - старенька дев`ятка – все, чим володію 
на сьогодні. Знаєш, мій колишній коли побачив, сказав: «Не 
думав, що вони ще їздять!»- витягла останні вареники,  
поставила на стіл у великій мисці. Пар піднімався над ними, 
чоловік ледь стримувався від бажання скуштувати. 

-Моя мама завжди казала, якщо знайду жінку, що вміє 
готувати вареники, відразу треба вести під вінець!-  
поїдаючи очима, дивився на миску. 

-І ти послухався маму?- наштрикнувши на виделку 
самий більший, піднесла чоловікові до рота. 

-Ні. Але зараз скуштую і подумаю про мамине 
повчання,- відкусивши шматочок, аж заплющив очі від 
задоволення. 

-Ну, то й як?- з нетерпінням чекала відповіді, а він, не 
стримавшись, наколов ще один вже сам. Ретельно 
розжовуючи, хитав головою.  

-Мама була права! Жінка, що варить такі вареники - 
королева! А королеві дещо хочу показати,- взявши за руку, 
повів до дзеркала. Діставши з пакунка пальто, запропонував 
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приміряти. Жінка з цікавістю просунула руки в рукава, воно 
відразу сіло по її фігурі. Застібаючи, помітила зовсім інші 
ґудзики, а шию огорнуло, добре підібране під гірчичний 
колір, хутро. 

-Антоне, ти просто чарівник! Тепер під нього б 
відповідні чоботи на підборі і я повірю, що я королева!- 
помилувавшись перед дзеркалом, нарешті повернулась 
обличчям до нього. 

-Скільки ж  я винна тобі за цю красу? 
-Ну, зараз порахую, - зробивши замріяний вигляд, щось 

порахувавши на пальцях Антон. 
-Думаю, вистачить поцілунку. 
Тетяна ставши навшпиньки, не вагаючись, поцілувала в 

щоку. 
-Цей, хіба що, за ґудзики,- обхопивши двома руками за 

талію, підняв її вище. Ноги відірвались від підлоги і капці 
один за одним впали вниз. Руки, наче крила, злетіли 
огортаючи міцні чоловічі плечі. Теплі губи вкривали 
ніжними цілунками її губи, щоки та шию. Тіло покинуло 
землю й полетіло у відкритий космос, набираючи 
швидкість. Водночас, відчувала піднесення і страх перед 
незвіданим.  

-Негайно повернись назад!, - говорив розум. 
-Хіба зможеш жити без космосу!?- волала душа…     
Благополучне повернення на землю забезпечив дзвоник, 

що кілька разів пролунав над їх головами. Відчувши знову 
під ногами капці, відчинила двері. Дмитро заніс на руках 
сина, що біля під`їзду умудрився впасти в калюжу. 
Незрозумілими фразами хлопчина намагався пояснити, що 
трапилось. Услід за ними зайшла усміхнена Настя, 
поставивши пакети, почала турботливо роздягати малого. 
Тетяна з Антоном лише відійшли вбік спостерігаючи, 
щасливі моменти життя.  
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-А ви щойно прийшли, чи десь збираєтесь? До речі, це 
нове, чи було? - спитав Дмитро, побачивши Тетяну  у 
верхньому одязі. 

-Ні те, ні інше. Неймовірно, Антон Павлович, власноруч 
над ним почаклував і ось результат!-  повернувшись, 
продемонструвала. 

-Супер! Відтепер Тетяна Андріївна будете стильною 
жінкою! Не кожній щастить мати особистого майстра, 
цінуйте! - прокоментувала Настя, взявши за руку Дмитра.  

-Всі вже давно зголодніли, мерщій за стіл, будемо 
вечеряти!- жінка посміхаючись, зняла й повісила пальто на 
тремпіль.  

Вся родина сіла до столу. Запаливши свічку та 
скуштувавши, за звичаєм, смачної куті, продовжили вечерю  
вареничками: з картоплею та капустою.  

-Їжте обережно! Бо в одному з вареників є сюрприз. 
Кому попадеться, той у цьому році одружиться чи заміж 
вийде!- попередила господиня. 

-А що за сюрприз, сподіваюся не мідний гріш?- відразу 
спитав Антон, почав розглядати надкушений вареник. 

-Не бійтесь, зуби не зламаєте! Там перець горошок. 
-Фух! А то колись був випадок, жінки вирішили 

пожартувати. Заліпила п’ятак у тісто, наварили  повну 
миску вареників. Чоловік не підозрюючи, добряче присів до 
них, тож довелося все життя зуб точити на дружину не в  
переносному, а в прямому сенсі.  

-Ой, здається мені попався, - Настя дістала з рота 
перекушену навпіл чорну горошину. 

-Мені теж! - за нею скривився Дмитро, жуючи. 
-Отакої, я лише одну клала,- виправдовувалась Тетяна. 
-Ти ж не врахувала, що в капусті могли бути горошини, 

- вийняв з середини вареника ще одну горошину Антон.  
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-Тоді їжте ці з картоплею, там його точно немає!- 
підставила ближче миску. Павлик скуштував першим і теж 
скривився так само, як дорослі. 

-Що й в тебе перчинка, не може бути!? А ну покажи!- 
вигукнула Анастасія, підставляючи долоньку. Малий 
сміючись, замотиляв головою.  

 
*** 

В дитинстві хотілося, щоб свята не закінчувались, а 
новорічна ялинка з подарунками стояла до літа. Та роки 
промайнули, мов сизі голуби, полетіли за обрій,  не 
залишивши сліду. Тетяна з полегшенням зітхнула, коли 
свята нарешті скінчилися, бо витратила всі заощадження на 
різні дрібнички. Добре, що вдалося оформити Павлика в 
дитячий садочок, тож з`явився час для підробітку. Ще з 
вечора домовлялись з Дмитром хто забиратиме малого з 
садочка. Бригадир Сергій кілька разів брав заміну в 
бригаду, але працівники надовго не затримувались. Не 
кожен може працювати в холоді та вологості. Шкіра на 
руках  постійно пересихає і лопається від цементу. Одним 
словом, робота важка й специфічна, треба мати навички та 
терпіння. Напарниці, жартуючи казали, що земля кругла, 
тож куди не підеш, назад прикотишся. Взявши сумку зі 
змінним одягом, жінка вийшла з під`їзду та попрямувала до 
тролейбусної зупинки. 

Дмитро мав розмову з роботодавцем. Пояснивши 
ситуацію, просив дозволу скоротити обідню перерву, аби 
мати можливість вчасно забирати сина з садочка, на що 
отримав згоду. Поглядаючи на годинник, поспішав 
закінчити намічену роботу. Домовились з Настею разом йти 
за Павликом, потім на ковзанку. Та погода завадила планам. 
У скло вікна тарабанив дощ. Прийнявши в ремонт принтер, 
від останнього на сьогодні клієнта, замкнув двері майстерні. 
Накинувши на голову капюшон, прискорив кроки. 
Зайшовши в приміщення дитячого закладу, струсив з 



 122 

мокрого одягу дощові холодні краплі. Почув з роздягальні 
знайомі голоси та тихенько підкрався ближче. Спираючись 
на одвірок підслуховував розмову. 

-Ну що, сподобалось тобі з дітками гратися?- стоячи на 
колінах, лагідним голосом розпитувала Настя, акуратно 
застібаючи блискавку на кофтинці малого. 

-Сьподобалось! А сє ми їли касю!- голосно відповідав 
Павлик. 

-От молодець! Ще прийдеш сюди після вихідних? 
-Так! І масінку принесу! 
-Ви вже зібралися!? Можемо йти?- перервав ідилію 

батько. 
-Можемо, але ж дощ,- зітхнувши промовила дівчина, 

примруживши одне око.  
-Не страшно, підемо в боулінг. Вмієш кидати шари? 
-Пару разів доводилось,- вже посміхаючись, взяла за 

руку Павлика. Той підстрибуючи, гупав по кахельній 
підлозі чобітками. Відлуння розлетілося по всьому 
приміщенню. З дверей старшої групи відразу вийшла 
вихователька. 

-Павлику, спокійніше йди, бо нас тьотя сваритиме! 
Зараз вийдемо на вулицю, там вже стрибатимеш, мов 
зайчик,- пошепки зробила зауваження Настя. 

Гучна музика та миготливі гірлянди, створювали ілюзію 
свята. Зайнявши червону доріжку влаштували між собою 
змагання. Малий плескав в долоні й підстрибував кожного 
разу, коли шар досягав цілі й фігурки падали. Навіть сам 
спробував штовхнути, але шар скотився з доріжки у канавку 
і просто мчав  вниз. Тато підхопив малого на руки, аби той 
не засмучувався. 

-Тримай мене за руку, зараз разом кинемо інший, 
дивись!- шар покотився, збивши три фігурки. 

-Ура! Молодці! Ви в парі краще працюєте!- кричала по-
дитячому Настя підстрибуючи, підняла руки вгору.  
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Дмитро обійняв обох, задоволено посміхаючись. В цю 
мить почував себе потрібним, важливим, впевненим в собі 
чоловіком і батьком. Справжня щаслива  родина,  думали 
присутніх в залі. На справді, все не так. Вже давно хотів 
освідчитися Насті в коханні, але вагався при думці, що 
може їй запропонувати? Навіть не питав її думку з цього 
приводу?  Мовчала й Настя. Чи то сподівалась, що він, як 
справжній чоловік, почне розмову першим? Чи не хотіла 
нічого більше, ніж дружні стосунки?  

Увійшовши в азарт розваг, не помітили, як минуло дві 
години. Вийшовши з розважального центру, малий відразу 
схопив обох за руки. Наспівуючи дитячу пісеньку, 
підтягувався на рука, перестрибуючи через калюжі на 
асфальті. Дорослі жартували та розповідали щось своє, так і 
йшли до самого будинку. Біля під`їзду їх вже кілька годин 
чекала Ірина, нервово притупуючи від холоду ногами. 
Побачивши щасливу трійцю, кинула недопалок в бік та 
випустила з рота дим. 

-Синку, привіт! Мама скучила за тобою, йди швидше 
обійму!- простягла долоні, присівши перед ним почіпки. 
Хлопчик відразу заплакав та сховався за Настю.  

-Навіщо ти прийшла? Раніше чомусь не згадувала про 
сина й телефон не вмикала! Дитина вже відвикла від тебе, 
облиш!- відсторонив її руки від сина. 

-Та звісно, бо до неї звик! А я мати й маю право 
бачитися з ним!- презирливим поглядом кинула в бік 
дівчини. 

-Її звуть Настя! І це моя майбутня дружина, то ж май 
повагу! Поговоримо без істерик!- Настя питально 
подивилась на Дмитра. 

-Йдіть в приміщення, не мерзніть з малим! Нам треба з 
Іриною поговорити,- ніжно потиснув їй долоню. Дівчина, 
без зайвих питань, взяла за руку хлопчика та пішла. 

-Я хочу забрати Павлика!- почала розмову Ірина, 
провівши їх поглядом до дверей. 
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-Маєш своє житло, влаштувалась на роботу? До речі, 
сама де зупинилась?- впевненим тоном засипав питаннями.  

-Ти змінився, характер почав проявляти. Це вона на 
тебе так подіяла? 

-Життя так подіяло! Ти не відповіла на питання! 
-В матері зупинилась! - відвернувшись, дістала з кишені 

пачку цигарок, кілька разів чвіркнула порожньою 
запальничкою. 

-В тебе… Я ж забула, що не палиш!- незадоволено 
запхнула назад в пачку цигарку. 

-Дитина лишиться зі мною! Поки ти вешталась за 
кордоном, я звертався до суду, тому не можеш його просто 
так прийти й забрати! Бачитися можеш, але в моїй 
присутності. І це все, що можу сказати!  

-Звісно, так вирішив мені помститися! Ти ж нічого не 
знаєш!...  

-Не хочу нічого знати! Вже твої жалісні розповіді про 
голодне дитинство на мене не діють! Колись пожалів, думав 
змінишся. В нас же все було! Чого тобі не вистачало!? 
Хочеш влаштувати таке саме дитинство нашому сину!? 

-Ні! Досить вже!- Ірина розплакалась, туш потекла, 
залишаючи чорні плями на обличчі.  

-Бачиш, дати собі ради не можеш… Приходь, коли 
хочеш до сина. Номер телефону знаєш,- побачивши у вікні 
на другому поверсі дві голівки, мовчки направився до 
під`їзду. В душі вирували емоції: хотілося висказати 
колишній все, що накипіло, але стримався, тим самим 
проявив твердість характеру. Певно, в цю мить був дуже 
схожий на свого батька. Той завжди насолоджувався 
перемогами над жінками. Та Дмитро скоріше відчув біль та 
сором, яку миттєво треба сховати перед цією жінкою. 
Мовчки повісив куртку, знявши чоботи, пройшов на кухню.  

-Знаю, що хочеш в мене запитати,- почав Дмитро, 
побачивши в її незвичних очах купу питань.  
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-Вона його мати, тому не можу заборонити бачитись!- 
намагаючись уникнути іншого важливого питання. 

-Я не це мала на увазі. 
-Так не це. Настя, я вже давно хотів сказати, що 

відчуваю до тебе досить сильні почуття. Ти внесла в наше 
життя світло і радість. 

-Як новорічна ялинка?- скептично додала дівчина. 
-Розумію, все повинно було відбутися при свічах та з 

квітами, стоячи на одному коліні. Вийшло все якось по-
дурному. На коліно, дивись стаю перед тобою і прошу - 
вийди за мене! 

-Дмитре, ти ж не спитав, чи я хочу за тебе, а вже 
просиш. Не знаючи моїх почуттів, вимагаєш відповіді?  

-А ти скажи! Я дійсно не спитав, пробач бовдура!- 
піднявшись ніжно пригорнув до себе. 

-Ти хороший, мені добре разом з вами, але я не хочу 
приймати таке рішення, втративши розум. Ще сама не 
розібралася в своїх почуттях і думках. Не хочу робити 
помилки, щоб шкодувати потім все життя. В моєму 
розумінні: заміж треба йти раз на все життя за людину, без 
якої не можеш жити, дихати, існувати. Побравшись з тобою, 
маю взяти відповідальність за вас обох. Одна справа - 
прийти погратися з дитиною. Інша - стати найближчою 
людиною. Поки в цьому не впевнена. Прошу, дати час на 
роздуми. 

-Скільки ти хочеш?  
-Хоча б до літа. Якщо я й прийму важливе рішення, то 

хочу щоб все було як в людей, з фатою та весільною 
сукнею. Я ж, на відміну від тебе, вперше йтиму до вінця. А 
зараз все невчасно, всі мають фінансові проблеми. До того 
ж, ми не можемо жити всі в одній кімнаті. 

-Ти в усьому права. Я можу взяти кредит, щоб придбати 
більшу квартиру. 

-Не підганяй події.  
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В іншій кімнаті сиділа на дивані з котом на руках, 
міркувала Тетяна. Двері не були зачиненими, тому чула всю 
їх розмову. Не хотілося бути зайвою, хоча без них життя б 
втратило весь сенс. Поклавши на коліна голову, дрімав 
Павлик. Не могла уявити навіть дня без малого бешкетника. 
Та рано, чи пізно це повинно статися, дорослі діти повинні 
стати відповідальними. А їй треба подбати про свій 
особистий простір. 

-Ти вже вдома? Не чув, як зайшла,- Дмитро сів поруч на 
дивані, не вмикаючи світла. 

-Сьогодні на мій рахунок перерахували невелику 
грошову допомогу, з благодійного фонду. 

-Вже вирішила, що будеш робити? Міркував сьогодні, 
як взяти кредит. Купили б більшу квартиру, продавши цю? 
Хочу, щоб ти жила з нами. 

-Дмитре, моє місце скоро займе інша жінка, а двом на 
кухні завжди тісно. 

-Ти все чула? 
-Пробач, не навмисно. Життя дає нам уроки, з яких 

треба вчасно робити висновки. Дякую, що ти не дав мені 
пропасти! Разом подолали складнощі, склеївши докупи 
уламки минулого. Час прийшов йти кожному своїм шляхом. 
В тебе буде нова родина з іншими цінностями та правилами. 
Я ж відбудую свій дім на родинному подвір`ї. Розраховую 
на твою чоловічу допомогу! Вище носа, все буде добре! 
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Три кольори осені 
 

Білі хризонтеми 
 

 

Місяць лютий був похмурим, на зміну дощам 

приходили морози та сніги, навіюючи сум та печаль. 

Щоденні повідомлення з теленовин про збільшення 

кількість осіб захворілих на ковид, наче молотком била по 

голові. Коли ж кінець цим випробуванням, було у всіх на 

вустах? З першими днями весни прийшло тепло. Життя 

повернулось з пробудженням землі. Відкрилися пори, 

випускаючи на поверхню рослинки, що були заточені в 

холодній темряві. Прилетіли шпаки - весняні вісники, 

всілися рядами на дротах, обговорюючи прогноз погоди. 

-Слава Богу, дочекалися!- зав’язавши на голові 

хустинку, Людмила вийшла оглянути сад. Після 

перенесеної хвороби довго оговтувалась, відчуваючи 

постійну слабкість та втому. Майже всю домашню роботу 

взяв на себе чоловік, аби дружина скоріше одужала. Очима 

поробила б купу справ та сил не було. Взявши маленькі 

граблі, жінка спробувала вивільнити з під старого листя 

крокуси біля стежки. Згребла невелику купу садових 

залишків та відразу відчула втому. 

-Залиш, сам винесу! Краще, йди поглянь, повісив 

полицю на кухні, як ти просила! - покликав в хату чоловік. 

-Молодець, що тут скажеш! Це я ледаща зараз, нічого 

не роблю. 

-Встигнеш ще, набирайся сили! Літо прийде 

порхатимеш, мов метелик, по грядках, я ж тебе знаю. 

Ходімо, покажу нові двері до курей змайстрував, лишилося 
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планку прибити,- поклавши двері на землю, почав забивати 

один за одним цвяхи. За кілька вправних ударів кожен 

заходив в деревину, ніби в масло. Дружина, подаючи по 

одному цвяхи, милувалася його роботою. Згадала, як сама 

намагалася прибити відірвану дошку. Погнувши з десяток 

нових цвяхів та прибивши два пальця молотком, полишила 

дурну затію. 

-Ось, готово! Зараз почеплю і можна збиратися. Досі 

сидиш? 

-Куди?- здивовано спитала Людмила. 

-В місто поїдемо! Шурупів докуплю, вже закінчуються і 

ти ж хотіла насіння придбати для посіву,- склавши 

інструменти в ящик, схопив однією рукою, поніс під навіс. 

-Може іншим разом? Майже дванадцята година, я ще на 

обід нічого не приготувала. 

-Обід, буде й завтра, і післязавтра, а чоботи літом не 

купиш. Зарплату вчора отримав, поїдемо витрачати! 

Думаєш, так просто обіцяв!? Я своїх слів назад не забираю, 

хутко збирайся, час йде!- потягнув за кінець хустинки, вона 

наче за велінням, розв’язалась та сповзла з голови. Дружина 

всміхнулась та забрала назад. На роздуми не мала часу. 

Вдягнула перше, що попало під руку, бо весь одяг став 

повільним. Підфарбувавши червоною помадою бліді губи та 

підмалювавши олівцем брови, вийшла з маленькою 

сумочкою на поріг. Не пройшло й години, як подружжя, за 

звичкою, торгувалося біля прилавка з салом, потім, 

відвідали крамницю будівельних матеріалів, залишили 

кошти на обіцяне взуття. Затамувавши подих, Людмила 

прискорила кроки. Біля полиці продавщиця вкладала в 

великі коробки несезонний товар, записуючи розміри у 

журнал. Взявши наступну пару, подивилась ціну на підошві. 

-Шановна, зачекайте! Чи може моя дружина їх 

поміряти?- звернувся Леонід. 

-Звісно! Який розмір потрібен, ці - тридцять восьмого.  
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-Той, що треба! Ще на початку зими хотіла поміряти,- 

промовила жінка, присівши на стілець. 

-Лівий, чи правий дати?- спитала продавщиця. 

-Обидва!- відповів чоловік. 

Взувши та застібнувши блискавку Людмила зробила 

кілька кроків, щоб дійти до дзеркала. В голові 

запаморочилось, одна нога підвернулася, чоловік встиг 

підхопити за руку. Прикро похитала головою, дружина сіла 

назад на стілець, почала роззуватися. 

-Вже не зможу в таких ходити, вибачте. 

-Не турбуйтеся, вам чудово підійдуть ось ці! Підбор не 

великий, на нозі чудово сидітимуть. Якість хороша і ціна 

теж, а ще знижка двадцять відсотків. На наступну зиму 

буде, як знахідка. Поміряєте? - вмовляла приємна жіночка, 

розстібаючи блискавки. 

- Ви так вмовляєте, що навіть не можу відмовитись,- 

взувши, відчула велику різницю. Встала, пройшлась, знову 

сіла на стілець. 

-Що Льонь, візьмемо?- спитала дружина кілька разів 

покрутивши, роздивляючись. 

-Якщо тобі подобаються, беремо!  

-А ще для вас є туфлі, новинка сезону. Не бажаєте 

поміряти? 

-Несіть! Все рівно гроші залишилися. Гуляти, так 

гуляти!- махнув рукою чоловік, дістаючи гаманець.   

Відчинивши двері машини, чоловік поклав до 

багажника коробки з покупками. 

-Я завжди знав, що крамниця - справжні ліки для жінки 

від всіх хвороб! Вже й рум’янець з`явився і повеселішала. 

Придбаємо ще пару босоніжок і забудеться про все! 

Додому, чи ще десь? 

-А в нас ще лишились гроші? Здається, все витрачено,- 

посміхаючись сіла поруч, пристебнувшись паском безпеки. 
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-Людо,  подивись, чи я поклав сало в сумку? Пам`ятаю,  

що розраховувався, а чи забрав з прилавка?- схвильовано 

спитав чоловік. 

-В сумці немає. В багажник не поклав?- стурбовано 

дружина передивилась ще раз всі пакети. 

-Сиди, я зараз!- швидко перебіг через дорогу та помчав 

до критих рядів ринку. 

-А я казала, що повернетесь! Хто хоч раз в мене 

купував, ще приходить!- побачивши свого покупця, 

ввічливо промовила пишногруда жіночка в фартушку та 

нарукавниках. 

-Вмієте ж ви зуби заговорювати, аж заслухався! Гроші 

віддав, а сала не взяв. 

-Покупець не тільки на смак обирає товар, а ще й 

вухами. Нічого не вдієш, маленькі хитрощі. Тримайте ваш 

пакуночок, можемо переважити. 

-Не треба, бачу той самий. Дякую! 

-На все добре! Ще приходьте!- кричала у слід балакуча 

продавщиця. 

-З тобою не засумуєш,- Людмила посміхнулася 

чоловікові, прийнявши пакунок.  

-Ти ще в цьому сумнівалася? Життя воно, взагалі, 

весела штука. А ми все витрачаємо його на непотрібне, - 

Леонід задоволено вів машину, пильнуючи за рухом на 

дорозі. Проїхавши кілька перехресть, вже були за містом.  

-А чому в цей раз не спитав, чи є в крамниці ковзани?  

-Так вона б і їх принесла, аби ми купили! Хочеш 

ковзани? Давай повернемося, в мене ще на картці є трохи 

грошей!- засміявся чоловік. 

-Тільки їх не вистачало, для повного щастя!  Ой, 

зупинись! Тетяна зі своїми приїхала на фазенду! Ходімо, 

привітаємось, - діставши з сумки кілька цукерок для малого, 

вийшла з машини. 
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-Доброго дня усім! Тримай солодощі! Як справи, 

Павлику?- простягла Людмила. 

-Дякую! Во!- показав  кулачок з піднятим у верх 

пальцем. 

-Молодець! 

-А ви вже садити приїхали, ніби ще рано?- поцікавився 

Леонід, оглянувши майданчик відмічений кілками. 

-Бачиш, вибрали місце під будівництво будинку. Скажи 

свою думку,- Тетяна запросила у двір. 

-Місце хороше. Якщо зараз залити, то восени можна й 

стіни класти. Фундамент повинен вистоятись, дати усадку. 

Матеріал потрібен: камінь, глина, пісок. З піском, 

зрозуміло, а інше?  

-Сусіди вже не повернуться, продати вже нічого. 

Дозволили брати каміння на їх садибі. Сашко сестрин 

чоловік обіцяв машину глини привезти. Скоро приїде сюди, 

тож почнемо потрохи копати. 

-Раз таке діло, поїду візьму лопати, інструменти  для 

розмітки. Хлопці наші вже дорослі, теж допоможуть! 

-В вас мабуть своїх справ багато, ще й ми тут.. 

-Менше балачок!  Готуйте, жінки, краще обід і не лізьте 

в чоловічі справи! І нехай Господь, в добрий час, нам 

допоможе! 

Вклавши малого спати, подруги взялися за 

приготування обіду. Людмила на правах господині 

поставила перед Тетяною відро з картоплею, дала ніж та 

велику миску. Сама ж, розібравши сумки з покупками, 

почала сіяти муку. 

-Компанія чимала зібралася, пиріжки з картоплею 

будуть в самий раз,- замішуючи тісто на пиріжки, поглянула 

у вікно. 

-Он і Настуня приїхала! А казала, що писанини багато, 

не приїде. Ми ж машиною могли б забрали з міста. Тетяно, 
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а чого це ти свого художника не привезла, хоча б на показ? 

Чи хто він там в тебе? 

-Ти звідки про таке знаєш? 

-Донька якось розповіла. 

-Більше Настя нічого не розповідала?- замислено 

промовила Тетяна, поклавши в каструлю велику 

картоплину. 

-Ні. Розкажи сама, якщо маєш новини. 

- Особливо поки нічого розповідати. Кілька разів 

сходила з ним на побачення і все!  

-Що ж так? Старий чи негарний? Житло своє має?   

-Знаю до чого твоє питання!.. Ну чому ж, досить 

приємний на зовнішність, делікатний, але не знаю - чи 

потрібні мені зараз якісь стосунки? У разі невдалої спроби 

куди потім? Дмитро рано чи пізно, одружиться.  Не хочу 

даром гаяти час. Цілий місяць працювала на новому об’єкті, 

бригадир просив вийти. Гроші мені зараз потрібні, попереду 

чекають чималі витрати. Не до побачень мені зараз. 

-Одне другому не заважає.  

Роззувшись на сходах, в хату зайшла Настя. 

Привітавшись, поклала речі на крісло. Здивувалась, 

побачивши в хаті у батьків Тетяну. Поки мати вийшла с 

хати, тихо спитала: 

-Ви ж мамі нічого про нас з Дмитром не казали? 

-Не казала. 

-Добре, сама потім розповім. А де Павлик? 

-Спить на твоєму ліжку, Людмила його туди поклала. В 

тебе все нормально, сама на себе не схожа? 

- На роботі постійне напруження, готуємо дітей до 

тестування, ще й скоро комісія з перевіркою приїде. Такі 

справи, самі розумієте… 

-Зрозуміло. Павлик постійно про тебе питає, скучив. 

Приходь до нас, коли матимеш час. 
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Дівчина тихенько пройшла до своєї кімнати. На 

великому ліжку спав чорнявий хлопчина, міцно обіймаючи 

плюшевого медведика. За останні місяці Настя дуже звикла 

до нього. Коли  дивився на неї карими оченятами, чарівно 

посміхаючись, завжди хотілося обійняти й поцілувати в 

пухкенькі щічки. Та розуміла, що не мала права давати 

марні сподівання, аби не завдати ще більшого болю. Бо 

найрідніша людина його зрадницьки полишила на батька. 

Трохи ще постоявши, повернулася до дверей. 

-Настя! Ти куди!- почула сонний голос Павлика та 

зупинилась. Її серце прискорило биття. Підійшовши, взяла 

малого на руки.  

-Ти хіба вже виспався? Тоді пішли, покажу маленьких 

кроликів, - він обійняв обома руками дівчину за шию й 

поклав голову на плече. Вийшовши з хати, вона взула 

Павлика й повела через подвір`я, знайомлячи з кудлатим 

песиком. Той радісно підстрибував в гору, побачивши їх. 

-Дивись, а це курочки. Знаєш, як кричить півник?- 

малий покивав голівкою. 

-Ку-ку-ріку! 

-Молодець! А це пухнасті кролики,  маленькі, як і ти,- 

хлопчина з цікавістю просунув пальчики крізь решітку, 

малеча відразу сховалися в свій дощаний будиночок. 

Поставивши сковорідку на плиту, Людмила трохи 

захиталася. Втома від поїздки та домашні клопоти дали про 

себе знати. 

-Відійди, я сама все зроблю! Краще полежи, відпочинь,- 

поклавши першу партію пиріжків, Тетяна зменшила вогонь 

газової плити. 

-Погана була затія напружувати тебе, бо ще не 

оговталась після хвороби. На дворі вже тепло, завтра в саду 

на вогнищі готуватиму. 

-Не переймайся, ще встигнеш і на вогнищі, а поки 

користуйся моментом, тут готувати швидше, все під рукою. 
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Скажи, чому вирішила будувати, чи не краще придбати 

готовий будинок? Гадаю, за ту суму, що обіцяли, можна 

знайти зі всіма зручностями будинок. 

-Як би ж дали, як обіцяли! То обіцянки,- зітхнула 

Тетяна, похитавши головою. 

-Хіба не отримала? Я знаю, дехто вже давно отримав,- 

здивувалась подруга. 

-Обіцяного три роки чекають, а мені так все життя! 

Після смерті матері я ж не встигла оформити папери на 

спадщину, потім все згоріло. Намагалася відновити 

документи, але нотаріус відмовився реєструвати право на 

неіснуюче майно. Тож вийшло замкнене коло. 

-А приїхало їх тоді чимало, кричали в один голос, що 

всі отримають, нікого не залишать в біді! Гріш ціна тим 

обіцянкам!- обурювалась Людмила.  

-Немає на кого сподіватися, крім волонтерів та 

небайдужих людей. Держава мені нічим не допомогла. Але 

й тому рада! Трохи вдалось заробити, придбала цемент та 

деревину. Дмитро, допомагає, чим може. Обіцяв огорожу 

зробити, щоб безхатьки та собаки не лазили. Як тільки 

будуть готові документи для виїзду за кордон, та поїду на 

заробітки.   

-На кого хлопців своїх залишиш? 

-Звісно, душа болить, коли думаю про це, але якось 

впораються. Хоч я й не рідна їм, все ж люблю наче рідних. 

Гадаю, так буде краще для всіх нас.  

-Ніхто ж не виганяє, живи спокійно! Навіщо тобі те 

будівництво й заробітки? 

-Людочко, нічого немає вічного! Колись час прийде - 

стану зайвою, а кутка свого не маю. Поки є сили і здоров`я, 

маю щось робити,- досмаживши останні пиріжки, прибрала 

з плити сковорідку.  

-У Дмитра вже хтось є?- Людмила підвелася з крісла, 

підійшла до вікна. 
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Тетяна згадавши прохання Насті, не знала що 

відповісти. 

-Ти ж знає, молодь зараз нічого не повідомляє 

заздалегідь, а потім ставить перед фактом. А Настя твоя 

добре з Павликом поладнала, лише поглянь на них! 

-Не дарма ж педагогічний закінчила! Та рано їй з дітьми 

возитися, встигне ще обкластися пелюшками. Молодість 

має властивість швидко в’янути. Візьми нас з тобою, ще 

недавно були красунями. Не встигли нагулятися, як в ярмо 

самі вскочили. Потім закрутило, заламало - назад не 

відмотати. 

-Шкодуєш, що вийшла за Леоніда? 

-Навіщо шкодувати? Знала, куди йшла, ніхто не гнав! 

Кохала, мріяла про радісне подружнє життя. Не все так 

склалося, як гадалося. Роки промайнули, наче в тумані. 

Лише зараз після хвороби, ніби побачив мене поруч. Почав 

більше уваги приділяти, могло б і цього не бути. Не всі з  

лікарні на своїх двох виходили… 

-Не думай про погане, все владнається! В вас діти 

хороші ростуть, є заради чого жити,- скуштувавши борщ, 

вимкнула газову плиту. Пролунав телефонний дзвінок, ледь 

встигла увімкнути мокрими пальцями. 

-Так, слухаю. Антоне, рада тебе чути! Коли потрібно 

їхати? Не знаю, я зможу лише за два тижня. Добре, 

домовились!- з замріяним виглядом поклала телефон до 

кишені. 

-Тобі не міністр телефонував?- жартуючи,  спитала 

подруга. 

-Майже. Антон Павлович просив звозити в одне місце у 

важливих справах,- посміхнувшись, відповіла Тетяна. 

-І що за місце ? Ти там обережно з ним, а то знаю я їхні 

справи! 

-Коли дізнаюсь, тобі неодмінно повідомлю! Ну все, 

досить питань! Ходімо краще на двір, бо в хаті немає чим 
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дихати! Скажи чоловікові, щоб поставив витяжку 

нормальну, це ж неможливо готувати з відчиненим вікном! 

 

*** 

Ранок був чудовим. В місті на повний хід цвіли 

абрикоси, приваблюючи себе цілу армію бджіл. Приємний 

весняний вітерець перебивав міський запах, вриваючись 

крізь відчинене вікно. Синиці виспівували веснянки. 

-Боже, як не хочеться нікуди їхати! Так би лежала, 

слухала, - Тетяна поглянула на годинник, ще полежавши 

пару хвилин, встала. Перед дорогою завжди хвилювалася. 

Приготувавши для хлопців сніданок, нагодувала кота, 

полила квіти на підвіконні. Перевіривши вміст сумки, 

поспіхом вийшла з квартири. Вигнала з гаража машину, за 

звичкою перевірила її стан. 

-А пального вистачить хіба за місто виїхати… 

Крізь сонячне проміння виднілися клуби пилу, що 

піднімалися з під коліс машин. Виїхавши з свого кварталу, 

вправно вклинилась в нескінченний потік автомобілів, що 

мчали в одному напрямку. З п’ять хвилин прибула до 

знайомого під`їзду. Рівно о восьмій, як домовлялися. 

Вийшовши з авто, зателефонувала. 

-Доброго ранку! Ти готовий? Чекаю внизу,- помахала 

рукою Антонові, що изирнув  з вікна сьомого поверха. За 

кілька хвилин вийшов з дверей під`їзду  з двома 

величезними пакунками. 

-Ого, ти не на тиждень зібрався?! - здивувалась Тетяна, 

закриваючи багажник. 

-Тут саме необхідне,- посміхнувся їй у відповідь, зайняв 

місце поруч, пристебнувся паском безпеки. 

-Куди їдемо? Треба відразу заправитись, бо пальне, 

майже, на нулі. 

-Їдемо в Слов`янськ. Знайшовся покупець на 

батьківський будинок, маю зустрітися, домовитись про все. 
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Кілька років стоїть без догляду, почне руйнуватися, краще 

продати. Довго вагався, міркував: може самому доведеться 

там жити. Але, поки той час прийде - залишаться руїни,- 

чоловік похмуро опустив очі. 

-Зрозуміло. 

Перед самим перехрестям, зненацька, обігнала 

іномарка. Жінка, ледь встигла, натиснути гальма. Від 

несподіванки Антон вдарився лобом об скло. Вже загорівся  

червоний, коли лихе авто перетнуло перехрестя. 

-От куди так летіти?!Перед самим автобусом промчав, 

бовдур! Себе не шкода, хоча б про інших подумав!- обурено 

кричав Антон. 

-Гей, заспокойся! Все минулося, це ж дорога! Тут і не 

таке буває. В нашому місті таких Шумахерів знаєш 

скільки?! Отож… 

-Я за тебе злякався! А ти молодець! Повертай до 

заправки, я розрахуюся. 

Виїхавши за місто Тетяна прискорила швидкість та 

увімкнула радіоприймач, аби зняти напруження в розмові. 

Обговорюючи дорогою пісні, з`ясувалось  багато спільних 

вподобань. Поступово перейшли до улюблених фільмів, 

закінчили анекдотами. 

-Сподіваюсь, ти не всі розповів, щось залишив на 

зворотну дорогу?. 

-Звісно! Ще маю в запасі трохи. Як не вистачить, почну 

вірші читати. 

-Свої?! 

-Можна й свої, але чужі - більш до вподоби. Ми так 

швидко доїхали, ось і перехрестя на Слов`янськ. Праворуч. 

-Дісталось йому добряче в чотирнадцятому, сліди 

обстрілів досі видно. 

-Полишимо сумну тему, бо є ще дещо. Хочу зараз 

відвідати могили батьків, трохи прибрати, бо за тиждень 

Пасха. Ти підеш зі мною? 
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-Звісно. А я вчора своїх теж відвідала. Таке воно 

життя… Наче, ще вчора були живі, тепер лишилися два 

горбочки з хрестами… Треба було з дому взяти хоча б 

рукавички для прибирання. 

-Не хвилюйся, все передбачив! В пакеті є і рукавички, і 

секатор. Я сам все зроблю, просто побудь поруч. 

Вправними рухами Антон мовчки вирвав стару траву. 

Витерши хустинкою обличчя, поставив у викопані лунки 

горщики з живими квітами, полив з пляшки водою. 

-Ось так краще. Спочивайте,- постоявши ще хвилинку, 

зібрав речі й пішов до виходу. Тетяна мовчки прослідувала 

за ним. 

-Куди далі? 

-Виїзди на центральну, потім до озера, далі скажу. 

Фарба на металевих воротах, майже, відстала. Великий 

будинок з червоної цегли мав занедбаний вигляд. Зачинені 

деревинні віконниці повигорали від сонця. На подвір`ї  

височів старий бур`ян, між бетонних плит пробивалася вже 

молода зелена травичка. 

-Це мій дім. Замок поржавів, погано відмикається. 

Треба помастити. Проходь, тільки не лякайся, тут всюди 

брудно. Останній раз був минулого літа.  Це батьків 

кімната, а це моя. Ті дві великі кімнати мама влітку здавала 

відпочивальникам. 

-Хороший будинок: світлий, затишний, з великими 

вікнами. Я дуже люблю великі вікна, на них можна 

поставити багато квітів! А це ти на фото з велосипедом в 

коротеньких штанцях?- Тетяна з цікавістю розглядала 

портрети на стінах. 

-Невже схожий?- посміхнувся чоловік, поставивши на 

стілець відро з водою, почав поспіхом витирати ганчіркою 

стільці. 

-Ще б пак! Це батьки твої у весільному? Молоді, гарні. 

Знаєш, а в мене нічого не лишилося на згадку, все знищів 
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вогонь. Шкодую, що так мало знімала їх на телефон. Татові 

встигла зробити на пам’ятник портрет. Мамі вже з телефону 

скачала, де вона вже немолода. Господи, у моїх був такий 

самий круглий стіл і такі самі фіранки на вікнах! Як тобі не 

шкода це все полишити?!- жінка пальцями потримала стару 

вицвілу тканину, ніби  вона з дорогої парчі. 

-Шкода, але куди це все подіти? Хіба, одну кімнату 

квартири завалити спогадами. Ходімо, ще покажу!- взявши 

за руку, повів надвір. Відчинив великі дерев’яні двері з 

кованими старовинними навісами, відставив в бік з проходу 

ящики, провів у майстерню. На довгих полицях стояли 

нефарбовані перевернуті глиняні кухлики та глечики, 

вазони для квітів. У столі старі горщики з пожовклою 

фарбою, які щільно припали пилом. Під вікном 

розташовано  справжнє гончарне коло зі стільцем, поруч 

відро з засохлою глиною. 

-Нічого собі! Хто ж у вас був майстром? І ти досі 

мовчав!- Тетяна поглянула на чоловіка з подивом та трохи з 

докором.  

-Я не думав, що тобі це буде настільки цікаво. 

-Ти що? Мені дуже цікаво! Я навіть мріяла, що колись 

потримати в руках живу глину! 

-З нашого роду всі чоловіки були гончарі. Здобутки 

передавались з покоління в покоління. Дід та прадід 

працювали самі на себе, а тато передавав знання на заводі 

кераміки. Тут же пів міста майстрів, хіба ледацюга не вміє 

горщики ліпити. 

-І ти вмієш? Правда? Мене навчиш? 

-Ти чудна, цьому роками вчяться! Щоб зробити ось 

такий, на вигляд, простенький горщик, потрібно сто пудів 

глини вимісити, поки досягнеш потрібної консистенції. Тоді 

вона, дійсно стане живою. Глину потрібно здобути в 

кар`єрі, розтерти, просіяти через сито, ніби муку. Щоб не 
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було камінців та корінців. Потім вимочити, вимісити, мов 

тісто. Аж потім - на коло. 

-Мені здалося, чи справді дощ пішов?- жінка 

прислухалась до шелесту. 

-Там же речі на дворі, пішли мерщій! 

Забігли в будинок обоє зовсім мокрі. Чоловік витяг з 

шафи пару рушників, простягнув один їй.  

-Добрячий пустився, мабуть надовго,- Тетяна зазирнула 

у вікно.  

-Ну й нехай, ми ж не поспішаємо? Хочеш перевдягнися 

в сухе? Це мамин теплий халат, зовсім новий. Дістану 

скатертину, будемо обідати, як колись - за круглим столом.   

-Добре тут. Як би в мене був такий дім, нізащо  не 

продала! Взяти би його в долоньки і поставити на моєму 

подвір`ї, щастю не було б меж! Не знаю, коли вдасться 

збудувати свій власний. А тут все готове: і садочок, і 

майстерня, мов знахідка! Сама б ліпила горщики, потім 

розмалювала. 

-От хитрюга, добре! Скінчиться дощ, спробуємо. Тим 

більше бачив на дворі ємкість з глиною, думаю за годину 

розмокне. 

-Ти диво!- обхопивши його шию руками, поцілувала в 

лоб. Він у відповідь ніжно пригорнув жінку до себе. Серце 

шалено забилося, не по-юнацьки, по-іншому. На мить 

завмираючи, при кожному подиху. Боявся випустить її з 

рук, наче сизу пташку-голубку. Ще б трохи так постояти, 

поворкувати під музику дощу, щоб він не скінчався. 

-Ти казав будемо обідати,- тихо прошепотіла вона. В 

кишені задзвонив телефон. 

-Так, слухаю. Вже годину, як чекаємо на вас. Шкода. 

Буває. Чекатиму вашого дзвінка. На все добре. 

-Щось сталося?- Тетяна поцікавилась. 

-Покупці не приїдуть. Дорогою зламалася машина. Не 

мій день, не вдасться сьогодні продати цей будинок. 
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-От і добре! Хто знає, може ще передумаєш. Краще 

будемо обідати. Я навіть не снідала, вмираю з голоду. Що 

ти припас, викладай!.. 

Дощ скінчився. Сонце осяяло, мокрий двір та сад. 

Загули бджілки та джмелі. Дотримуючись обіцянки, Антон 

добряче вимісив руками глину. Розрізавши грудку навпіл 

струною, як вчив колись дідусь. Ще раз викачав на дошці. 

Поклавши кульку на коло, приплескав долонями до центру, 

почав неспішно розкручувати ногою вал. Жінка заворожено 

спостерігала за кожним його рухом та дотиками пальців. 

Наче під діями чар, почали з`являтися краєчки. Змочивши 

руки у воді, знов торкнувся глини пальцями. Краї почали 

підніматися вгоду, витягуватися у дивовижні форми. Зім`яв,  

формуючи знову кульку, приплескав. 

-Сідай, твоя черга. 

-В мене так не вийде!- почала відступати. 

-Е, ні! Ти ніколи не дізнаєшся, вийде чи ні, як що не 

спробуєш! 

Вона слухняно сіла на стілець, руки тремтіли, 

почувалася першокласницею, що пише першу в житті 

літеру. Наполегливо, крок за кроком, спроба за спробою і 

вже справа здалася не такою страшною. Навпаки, з`явився 

азарт. Хотілося довести, що їй до снаги зліпити глиняний 

горщик. Вдалося - радості не було меж! Її вчитель обережно 

відділив струною  виріб від основи й поставив на полицю. 

-З почином тебе! Треба його підписати «моя перша 

робота» і будеш зберігати на вдачу! Все вийде, якщо хотіти. 

Зізнаюся: не очікував такого результату! В мене з десятої 

спроби так вийшло. 

-Це неймовірно! Сама не вірю! 

-Але це тільки початок. Горщик повинен висохнути, 

щоб не тріснув. Ці полиці спеціально для сушки. Потім 

вироби складають у спеціальну піч для обпалення, теж 
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потрібні навики, щоб правильно скласти. Зараз піч покажу, 

йди за мною. 

З дальнього кутка саду виднілася піч, що вросла в 

землю. Нею давно не користувалися, зі стін повиростали 

цілі дерева вишняку, травою поросли сходи, що вели то 

топки. 

-В це віконце спеціальними щипцями укладаються 

заготовки, потім його щільно замуровують, запалюють 

топку. Потрібно підтримувати вогонь, щоб піч набрала 

необхідну температуру. Коли процес обпалювання 

завершується, чашки чи глечики дістають та замочують в 

молоці, потім висушують. Аж тоді, при бажанні, 

розмальовують. 

-Це дуже непростий процес. А ще кажуть, що не святі 

глечики ліплять!- Тетяна зазирнула зовні віконця. 

-Хто знає ?.. В одному впевнений, що нам час збиратися 

в дорогу, бо он знову захмарює. Може ще піти дощ. 

Дорогою додому Антон розповідав: як з дідом їздили 

кіньми до кар`єру по глину, як втікав до хлопців, аби дід не 

заставив її сіяти. Про мамині пампушки, що любив понад 

усе. Як сердився батько, коли дізнався, де вчиться син.  

-Мама мною пишалася, бо багато улюблених речей я 

шив їй власноруч. Навіть, хизуючись перед подругами 

новинками. 

Тетяна зупинила авто біля під`їзду. Трохи втомлена, але 

задоволена від поїздки відчинила багажник. Чоловік 

привітався до літньої сусідки. Дістав свої речі з багажника 

свої речі, шукав привід не відпустити Тетяну. 

-Піднімемось? В мене для тебе  сюрприз,- промовив 

Антон, чекаючи згоди. 

-Не забагато на сьогодні сюрпризів? 

-Багато не буває, ходімо! 

Поставивши пакунки на підлозі в коридорі, відразу 

повів гостю в кімнату-майстерню. На тремпелі висіла сукня 
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з тонкого батисту кольору неба з рожевим квітом яблуні. 

Жінка не могла відвести очей. Підійшовши ближче, підняла 

один край долонею. Легка,  приємна на дотик тканина, 

майже прозора,  ніби сама просилася до тіла. 

-Приміряй. Сподіваюся, що з розміром не помилився. 

Жінка миттю вибігла в іншу кімнату, повернулася 

зовсім іншою: стрункою, елегантною, чарівною. Крутилась, 

розглядаючи себе у  дзеркалі,  щасливо посміхаючись. На 

мить забула про всі проблеми та минуле життя. 

-Боже, вона неймовірно чудова! Ніби років двадцять 

скинула,- потім посмішка зникла.  

-Щось не так?- спитав стривожено Антон, побачивши 

таку реакцію. 

-Навпаки, це дійсно сюрприз для мене. Не пам’ятаю, 

коли востаннє одягала такі сукні. Практичні джинси та 

светрики стали звичкою.  

-Я хочу, щоб ти покинула цю звичку і була завжди 

такою, як зараз. Тобі дуже личить новий образ. Трохи 

змінити зачіску, мінімум макіяжу і ти даси фору будь якій 

леді!  

-Ти засипав мене зайвими компліментами,- Тетяна 

опустила очі, похитавши головою. Хотілося водночас  

плакати та радіти, але це вважала це доречним. 

-Це не компліменти, а правда!- повернувши її до 

дзеркала промовив:  

- Поглянь на себе, ти прекрасна! Квітка, що розквітла 

серед випаленої сонцем пустелі, дозволь мені піклуватися   

про тебе! Хочеш я пошию тобі сотню самих кращих 

суконь!? Стань моєю королевою!- підхопивши на руки, 

зачаровану такими словами жінку, поніс в іншу кімнату. 

Наче в коловороті закружляли стіни й картини на них. 

Солодкі цілунки, наче ніжні пелюстки троянд, вкривали 

тіло. Сон, чи марево, чи божевілля? З якого не хотілося 

випадати, повертатися до реальності.  
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-Ми збожеволіли?- промовила нарешті, прикриваючись 

простирадлом, попрямувала до ванної кімнати. 

-Ні. Хоча не проти так божеволіти з тобою! 

Закрутивши кран, ставши босими ногами на підлогу, 

відчула на своєму тілі величезний м`який рушник, що 

повністю обгорнув її тіло. Не піднімаючи очей 

прошмигнула повз Антона. Той, знизавши плечами, мовляв: 

жінки непередбачувані.  Повернувшись з душу в 

улюбленому махровому халаті, побачив Тетяну вдягненою в 

джинси та майку. 

-Наче солдат, за сорок п’ять секунд вже готова до 

марш-кидка. Залишися на ніч, нічого з твоїми не станеться. 

Зараз приготуємо разом вечерю, потім сходимо в кіно. 

-Вибач, не можу. Ще треба речі зібрати. 

-Речі? Куди ти зібралася? 

-В мене квиток на завтра до Львова. Потім приєднаюсь 

до основною групи заробітчан,- зітхнувши, похмуро 

відповіла. 

-Ти так спокійно про це говориш! Їдеш, не знати куди й 

для чого і мені про це ні слова! 

-Ось сказала. Не кричи! 

-Тетянко, навіщо воно тобі? Я зможу забезпечити нас 

обох, в тебе все буде! Чому не хочеш мене впустити в своє 

життя?! Щойно зближаюся - відразу зникаєш!  

-Антоне, це ти не хочеш мене зрозуміти! Я ж загнана 

конячка, що весь час всім повинна! Завжди купа проблем та 

негараздів! Це спочатку здається, що зможеш тягти разом зі 

мною лямку, а потім зіскочиш! І куди мені тоді подітися? Я 

хочу мати свій притулок, невже це злочин?! Хочу бути 

впевненою в завтрашньому дні! Тому в мене немає вибору. 

-Ти сама заганяєш себе в ярмо! Вибір є завжди! 

-Та й не потрібна я тобі, Антоне! Ти намагаєшся 

зробити з мене леді. Хіба не бачу, що соромно поруч зі 

мною йти! Бо я нечепурна, непрезентабельна для показу в 
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твоєму колі друзів. Та я ось така! Бачиш, мов дика кішка, 

що може й очі видряпати! Зможеш любити таку?! Ото ж бо! 

Він не знав, що відповісти і чи потрібно далі щось 

казати? Ця жінка не була його уявним ідеалом, але вже 

зайняла місце в потаємних куточках серця. Вирвати її 

звідти, аж ніяк, не входило в його плани. Картав себе за цю 

сварку. Можливо треба було бути терплячішим, чи навпаки 

стати в дверях і не випустити її до ранку. Та сталося, що 

сталося. Стоячи біля вікна дивився, як кохана сіла в свій 

старенький сірий Жигуль, рушила з місця. І хто знає, коли 

тепер знову буде зустріч? 

 

*** 

Заїхавши в гараж, сиділа довго в салоні авто, спочатку 

плакала, шкодуючи, що наговорила купу різких слів 

Антонові. Понад усе хотілося стати слабкою жінкою, щоб 

хтось за неї вирішував всі питання, піклувався та пестити. 

Та миттю згадала свій подружній досвід з Арсентієм. 

Витерши сльози, вийшла з гаража.  

-Не треба відступати від планів, інакше сама себе не 

буду поважати! Треба самій вибиратися з лайна! 

Наблизившись до під`їзду, побачила як загорівся вогник 

на другому поверсі. Відразу три знайомі постаті з`явилися у 

вікні. Швидко піднялась сходами, двері квартири вже були 

відчинені. Малий Павлик поставив перед нею її капці, 

Дмитро прийняв з рук сумочку, а кіт вітаючи, терся спиною. 

-Ви чому досі не спите?- поцілувала хлопчину та 

погладила Абрикосика. 

-Син весь вечір питав, коли бабуся прийде, не хотів 

лягати. І малюнок сам намалював. 

-Справді? Ну ж бо, показуй! 

Малий миттю приніс папірець та поклав на стіл, 

очікуючи від Тетяни похвал. 
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-Хто ж це в нас з хвостом великим? Мабуть, наш рудий 

котик, а це певно я з великою ложкою. Дякую сонечко, 

візьму з собою на згадку. Ви вечеряли? 

-Так. Можемо й тебе нагодувати. В нас суп з 

галушками,- Дмитро відкрив кришку каструлі.  

-Самі готували? 

-Настя приходила, допомогла з цим впоратись. 

-Добре, що маєте таку помічницю та й самі не 

лінуйтеся, не чекайте нікого! Котика не ображайте,- взявши 

малого на руки, понесла до ліжечка, бо той вже куняв, 

сидячи на стільці. Тихенько, як завжди, заспівала йому про 

сіренького котика. За хвилину малюк міцно спав. 

-Може не поїдеш нікуди?- Дмитро сів поруч, на коліна 

відразу заскочив кіт, згорнувшись клубочком, ніби відчував 

неминучу розлуку. 

-Ми так ніколи не вирвемося з прірви. Гадаєш, таке 

рішення мені легко далося? Серце крається від однієї думки 

про від`їзд. Навіть не знаю кого більше з вас люблю : 

малого, що сопе в ліжечку, цього нестриженого, чи 

рудохвостика. Щоб сходив ближчим часом в перукарню, 

обріс як Будулай. Перед дорогою тебе стригти не буду. 

-Настя завтра зайде, казала постриже,- обличчя Дмитра 

відразу стало похмурим. 

-Ви посварилися? 

-Ні. Просто останнім часом мало бачимось, каже багато 

роботи. Та мені здалось, вона просто втомилась від нас. 

-Таке теж буває, не засуджуй. Дуже важко прийняти 

чужу дитину, бо велика відповідальність. Потрібно мати 

велике бажання, зважитись. 

-Ну ти ж пішла на це, хоча була молодша за Настю. 

-Дурна була, закохавшись, поклала все на вівтар 

кохання. Що маю тепер? Вибач, я не про тебе. Просто не 

вимагай від Насті більшого. Знаєш, що буває з палицею, 

коли занадто перегинають? 
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-Ламається.. 

-Ну ти все сам зрозумів. Будь терплячим. Все ще буде 

своїм часом, не підганяй. Що твоє- нікуди не дінеться, а 

чужого нічим не втримаєш. 

-Може варто мені поїхати на заробітки, а ти залишишся 

вдома, будеш виховувати. 

-Оце вже ні! Ти батько, сам виховуй! Щоб потім не 

докоряв: ніби, погано дбала про дитину! Розмову закінчено! 

Мені ще треба речі зібрати та хоч трохи виспатися. Завтра 

буде важкий день. Закинеш мене на вокзал, відправлення 

потягу о сьомій. Надобраніч! 

 

*** 

З самого ранку було парко після вчорашнього дощу. 

Над річкою стелився густий туман, на мостовій дорозі 

майже нічого не було видно. Дмитро вповільнював рух,  аби 

оминути зіткнення на повороті. Сонний Павлик не розумів, 

чого його підняли так рано, раз за разом позіхав, 

притуляючись до бабусі. За хвилину стареньке авто 

зупинилося на стоянці залізничного вокзалу. Тетяна 

зробила кілька фото на телефон з онуком біля великих 

ялинок. Через гучномовець оголосили про посадку на потяг 

сполученням Лисичанськ-Ужгород. Всі троє швидко 

направились у напрямку хвоста потяга, щоб дістатися 

чотирнадцятого вагону. 

Потяг рушив. Тетяна стоячи біля вікна махала 

заплаканому Павлику. Хотілося самій плакати від думок, 

що полишає самих дорогих і рідних людей аж на три місяці, 

але стримувалась. Минувши міст через Дінець, спостерігала 

у вікно, як низка машин одна за одною, створюючи  

автомобільний різнокольоровий потяг, полишали територію 

вокзалу. Поки в купе не було сусідів, жінка вирішила одягти 

зручний для подорожі одяг, діставши з валізи капці та 

спортивні штани. Їхати майже добу, а настирні думки 
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свердлили мозок. Зробивши кілька ковтків негазованої води 

з пляшки, почала сама себе заспокоювати: 

-Дасть Бог,то все буде добре. Досить себе накручувати, 

бо й до Києва не доїду, а сяду на потяг із зворотнім 

напрямком. Поставила собі мету - тож, виконуй! 

Дістала з сумочки заздалегідь приготований журнал з 

кросвордами аби час минав швидше. Потяг зупинився на 

наступній станції. За вікном гомонів натовп, молода 

парочка ніжно обійнявшись, цілувалася навпроти вікна. 

Щойно відчинились двері вагону, почулося шурхотіння, 

стукіт та сміх по проходу вагону. Тетяна піднявшись, хотіла 

подивитися яка станція. 

-Тільки Сватове… 

До купе зайшло  двоє літніх пасажирів: чоловік та 

дружина. Жінка відразу кинулась до вікна, махаючи рукою. 

З її кишені пролунала гучна мелодія і майже годину йшла 

розмова: то з онукою, то з донькою потім з зятем. В решті 

передала слухавку чоловікові і знов по колу… Аж кортіло 

вигукнути: 

-Та замовкніть вже!- стримуючи гнів, повернулась 

обличчям до перегородки купе. Нескінченні розмови 

перервала поява четвертого пасажира, то був юнак – 

студент. Акуратно заправивши постіль на верхній полиці 

відразу дістав конспекти й почав вивчати. Щоб не заважати, 

інші повлягалися й настало мовчання. 

Ніч минула. У вагоні гомін та задуха. Люди постійно 

ходили проходом, хто здавав постільну білизну, дехто 

просив з ранку кави. Крізь сонячне проміння виднілася 

хмара мікрочасток пилу, що при кожному русі піднімалась 

клубами в гору і дуже повільно осідала. Тож Тетяна не 

могла дочекатися прибуття до Львова, аби скоріше 

вдихнути  свіжого повітря. Провідниця, роздаючи квитки, 

сповіщала про скоре прибуття. Пасажири почали 

скупчуватися біля виходу, штовхаючись валізами  та 
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наступаючи на ноги. Ці десять хвилин, здавалося, тяглися 

вічністю. Клацнули двері та потягло свіжістю.  

Вийшовши на перон, Тетяна слідом за іншими йшла до 

центрального виходу вокзалу. Проходячи вздовж ларька з 

пиріжками, зупинилась придбати кави, але задзвонив 

телефон і жіночий приємний голос пояснював, де слід 

чекати інших членів групи для відправки. На каву не було 

часу. 

Купа людей стояла біля білого мікроавтобуса вже пів 

години. Координатор, молода дівчина, кілька разів 

пояснювала комусь: куди треба йти, помітно нервуючи. 

-Вже би сто разів встигла випити кави,- пробурмотіла 

незадоволено Тетяна  собі під ніс. Дістала з сумочки пару 

цукерок, бо шлунок аж завивав. Проте скористатися знов не 

судилося: прийшов той, кого чекали півгодини. Жінка 

відразу впізнала незнайомця, що ніжно виціловував кохану 

на пероні у Сватово. Посміхнувшись, зайняла місце в 

автобусі біля вікна. Невисокий на зріст, худорлявий, 

світловолосий чоловік років тридцяти, приємним голосом 

спитав: 

-Пробачте, можна біля вас сісти? 

-Авжеж, будь ласка,- жінка посунулася ближче до вікна. 

Розгорнувши та поклавши до рота один льодяник, інший 

простягла сусідові.  

-О, дякую! Певно зараз не буде зайвим. Я бігав 

розжився кропу, щоб залити термос, бо дорога довга. Тому 

спізнився, ще й розгубився, не знав куди йти. Думав в 

потягу залити термос, але не вистачило води в титані. А 

потім ще трапилась прикрість: сперли кросівки перед самим 

Львовом. Добре, хоч, шльопки були в сумці. На дворі літо, 

якось воно буде. Завжди потрапляю в якісь непередбачувані 

історії. Мене Славко звуть,- дістав з пакету термос. 

-Тетяна. 

-Будемо знайомі! Ви звідки? 
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-Сєвєродонецьк. Знаєте таке місто? 

-Авжеж! Ми земляки з Луганщини, я із Сватова! Мені 

тут дружина в дорогу пиріжків насмажила, треба з`їсти, бо 

довго не можна зберігати. Можна вас пригостити, бо якось 

самому незручно їсти, а в шлунку аж кавчить. 

-Я думала, лише в мене кавчить,- простягла Славкові 

вологі серветки. Він виявився приємним співбесідником. 

Розповідав про дружину та донечку. Про тещу, що постійно 

дорікає їх своєю житлоплощею.   

-Так і живемо жодного дня без скандалу не обходиться. 

Валюшка в лікарні медсестрою працює, а я водієм на 

хлібозаводі. Не виходить ніяк зібрати на своє житло. Лише 

відкладемо кошти, так відразу щось згорить то 

холодильник, то пральна машинка. А раз ми живемо в тещі, 

користуємось - йду й купую нове. Терпець урвався!  

Знайшли будиночок непоганий і дорого не просять, але не 

хочеться в борги влазити. Вирішив їхати на заробіток, щоб 

не бути нікому винним.  

-Розумію. В мене щось типу того.  В цьому автобусі, 

певно, всіх об’єднують злидні та безгрошів’я. Від доброго 

життя на чужину не їдуть. 

-Так. Чужина - навчить жити! Тетяно, та ви не 

хвилюйтеся, все буде добре! Будемо триматися разом, так 

воно спокійніше. 

-Дякую, за пропозицію. Тільки за однієї умови… 

-Яка умова?- чекав чогось незвичного, примруживши 

очі. 

-Клич мене просто Тетяною, бо почуваюся на сто років 

старшою. 

-Хороші умови, приймаю!- Славко посміхаючись, 

простягнув руку. 
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*** 

Біля відкритого вікна, замислившись сиділа Анастасія. 

Заправивши за вухо пасмо рудого довгого волосся, 

вдивлялася в небо, ніби шукаючи відповіді на свої питання. 

На краю стола лежали акуратно складені дитячі зошити. В 

порожньому класі було чути, як вітерець теребить край 

тюлі. Поглянувши на ручний годинник, поклала в сумочку 

мобільний та дістала ключ від класної кімнати.  

В двері хтось постукав. З хитрою посмішкою на 

обличчі, увійшла колежанка Валентина Михайлівна, 

викладачка хімії. Коротко стрижена блондинка, струнка та 

жвава жінка  років тридцяти. Після розлучення з чоловіком 

кардинально змінила свій імідж та не пропускала нагоди 

влаштувати своє особисте життя. Сівши напроти за парту, 

поклала на стіл руки, аби продемонструвати яскравий 

манікюр. 

-О, краще, ніж минулого разу,- Настя підійшла ближче, 

аби краще роздивитися. Визнавши, що то витвір мистецтва, 

похитала головою.   

-Як добре, що ти затрималась! Колеги сьогодні майже 

всі раніше пішли. 

-Та я вже теж збираюся. Діти з завтра підуть на 

канікули, а нам відпустка світить лише у липні. 

-Так і я ж про те! Д відпустки ще довго, а відпочити не 

завадить! Ми з колегами збираємось поїхати на наступні 

вихідні на кілька днів до моря, замовили мікроавтобус. Не 

бажаєш з нами? Є кілька вільних місць. Будуть всі наші : 

Віталій Іванович, Леся, Ірина. Погоджуйся! Можеш 

чоловіка з малим взяти. 

-Так, поки що, незаміжня,- відповіла Настя,  

посміхаючись поглянула у вікно. 

-Невже? Вибач, а я думала навпаки. Якось на ринку 

бачила тебе з симпатичним молодим чоловіком і хлопчиком 

років трьох, виглядали такими щасливими. От і подумала: 
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коли ж це ти встигла і інститут закінчити і дитину 

народити?…   

-Не все встигла, то син мого приятеля,- дівчина почала 

помітно нервувати, бо побачила на шкільному подвір`ї 

зупинилось знайоме авто. Дверцята відчинились, вийшов  

Дмитро в новій білій сорочці, бо раніше такої в нього не 

бачила. Допоміг сину вийти з авто та взяв на задньому 

сидінні величезний букет червоних піонів. Настя не знала, 

як спехатись від докучливого товариства та допитів 

Валентини Михайлівни. Взяла зі столу ключі та сумочку, 

давши зрозуміти, що поспішає. 

-Немає питань з цього приводу! Питання з іншого… 

-Ми можемо відкласти нашу розмову на завтра?- 

перебила, підходячи до дверей та вставивши ключ в 

замковий отвір. 

-Авжеж! Не смію затримувати. Та подумай, може таки з 

нами? З директоркою я домовлюся про відгули. Два дня на 

роздуми, чуєш?!- вигукнула в слід Валентина, визираючи з-

за кутка, аби роздивитися до кого так поспішала колежанка. 

Цокаючи підборами по кахельній підлозі, Настя вибігла 

на поріг, аби  Дмитро з сином не заходили зовні школи. 

Першим кинувся в обійми  Павлик, охопивши міцно її шию 

маленькими рученятами, смачно чмокнув її в праву щічку. 

Потім підійшов його тато, привітавшись, простягнув квіти 

та прийняв її речі. Обійняіши вільною рукою за струнку 

талію, повів до машини. Обійшовши з іншого боку машину, 

дівчина побачила, як з вікон зникли кілька знайомих 

обличь. Та все це вже не мало ніякого значення, бо завтра 

вся школа гудітиме про її залицяльника. Авто виїхало із 

шкільного двору на головне шосе в заміському напрямку. 

Хлопчина, сидячи на задньому сидінні, засипав питаннями, 

тож Настя не знала на котре відповісти першим. А він 

дзвінко сміявся, та гладив маленькими долоньками її 

кудряве руде волосся. Й казав: 
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-Ти моя киця Настя,- а та у відповідь йому посміхалась 

та казала що він маленьке медвежа на ім`я Павлик. 

- Ну раз я медвежа, то тато великий медвідь!- й 

приставив свої  долоні до голови Дмитра, наче то великі 

косматі вуха. Той поглянув на себе у дзеркало і насупивши 

брови майже проричав : 

-Ну що, медвежа родино, їдемо на пікнік? В багажнику 

є все необхідне.  

-Так, їдемо!- в один голос відповіли двоє. 

З`їхавши з асфальту, Дмитро зупинив машину біля 

мосту через річку Дінець. Витяг з багажника пакети з 

продуктами, плед, та всі разом спустилися до берега. 

Розклали речі, наїдки та напої. Потім всі троє босоніж 

побігли до води. Намочивши ноги,  бризкали один на 

одного, доганяли. Батько спіймав сина, що весь час 

намагався сховатися за спиною Насті, підкидував високо 

вверх, А той заливався вереском та сміхом.  

-Тетяна дзвонила? Як вона?- перервала питанням 

щасливі розваги дівчина.  

-Вчора. Казала все нормально. Збирала два тижні 

полуницю, зараз перевели на іншу роботу в якийсь цех по 

комплектації деталей для автомобілів,- поставив хлопчину 

на пісок, трохи засмутився, що Тетяни немає поруч. 

-Важко їй працювати?- цікавилась Анастасія, нарізаючи 

та викладаючи на паперову тарілку сир. 

-Каже терпимо. Найважче нічні зміни, бо не звикла до 

такого режиму роботи. Зміни кожні три дні змінюються. 

-Ще б пак, ми з ранку вчасно інколи піднятися не 

можемо, а то серед ночі працювати. Ну ось все готово, клич 

малого будемо ласувати, бо вже слинки течуть від запахів.  

-А чого це ти не можеш з ранку піднятися? Зізнавайся 

мені!- повалив на ковдру кохану.  

-Ти ж ніби не знаєш, хто до опівночі не давав мені 

спати?... Потім поки таксі дочекалася.  
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-Настунь, переїзди до нас. Так буде зручніше всім. Ми з 

Павликом сумуємо, коли тебе немає поруч. Хотілося 

засинати й прокидатися поруч,- дівчина вивільнилася від 

обіймів коханого. Вирвала травинку. Почала розглядати її з 

близька, наче на ній є відповідь на її питання. 

-А потім як?   Повернеться Тетяна і мені знов виїздити 

до гуртожитка? А це не просто знов туди поселитися. Зараз 

в мене є хороша тепла кімната після ремонту, потім хто 

знає, яка дістанеться. 

-Ми щось вигадаєм, потім. Я потроху відкладаю кошти, 

з часом питання житла буде вирішено. 

-Ось коли буде, тоді й поговоримо на цю тему. Поки що 

ця тема закрита, нехай все буде, як є. Краще налий синові  в 

стакан напій, бачиш вже порожній. Сміття в пакет 

складайте, після себе потрібно прибирати. 

-Насть, а що ти скажеш на рахунок нашого весілля? 

-Гадаю, ці два питання зв`язані між собою. Укласти 

шлюб, щоб жити окремо - не варіант, - не піднімаючи 

погляду почала складати зайве в пакет.  

-Так ти мені відмовляєш? Навіть коли я стою перед 

тобою на одному коліні й тримаю цю коробку?  

-Ти робиш мені пропозицію? - дівчина не очікувала, 

принаймні сьогодні це почути. Сіла поруч, дивлячись на 

коханого, обхопила свої коліна руками.  

-Я не знаю, що тобі відповісти. Звісно, я рада ! Але не 

готова відповісти просто негайно.  

-То й не відповідай, я чекатиму. Але нехай ця обручка 

буде символом наших заручин. Сподіваюсь, не помилився з 

розміром. Я не примушую тебе ні до чого, як що 

передумаєш, я все зрозумію. Ти зараз схожа на перелякану 

перепілку, йди до мене. Вибач, що змусив тебе переживати, 

все буде добре,- Дмитро ніжно обійняв, цілував її губи, очі, 

гладив руде волосся, що пахло конвалією.  
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- Нам час їхати. Мамі обіцяла допомогти по 

господарству. Повезеш? 

-Звісно. А нам з тобою, чи знов нічого не сказала?- 

уточнював чоловік. 

-Скажу, обіцяю. Цими вихідними вона все дізнається 

про нас. Не дивись на мене з докорами, не було слушного 

часу! 

-Все шифруєшся, моя голубко. 

Зрозумій, я ж вперше заміж маю вийти то якось лячно. 

Не ображайся, - торкнулася вказівним пальцем його носа.  

-І мені так!- закричав Павлик, обхопивши руками шию 

Насті.  

-Де мій малесенький носик? Зараз я його відкушу!  

Жартуючи проїхали вздовж монастиря, потім кільце і 

ось селище Сиротине. Знайомі вулиці та обличчя мелькали 

за вікном. Дмитро й Настя віталися, киваючи головами. 

Хлопчина спостерігаючи, як роблять дорослі  теж почав 

низько вклонятися, хоча його не було видно перехожим. 

Під`їхавши до сходів крамниці, закохані ще кілька хвилин 

про щось домовлялися, врешті поцілувалися.  

-Людмило, а то не твою доню кавалер виціловує в 

машині?- склавши рівною пачкою гроші та стягнувши їх 

гумовою стрічкою, продавщиця з гордовитим виразом 

обличчя вказала на скляні двері крамниці. 

- Не мели дурниць, який ще кавалер? Вона в нас ні з 

ким не зустрічається,- Людмила кинула у відро мокру 

ганчірку, якою щойно витирала полиці. 

-Самий звичайний, сама йди глянь! А то не Тетянин 

пасинок, дуже на нього схожий?- вийшовши з-за прилавка  

наблизилась до дверей. 

-Нічого тут витріщатися! Йди краще цукор з підсобки 

принеси вже скінчився,- відтягнула за плечі напарницю, 

сама вийшла на поріг обтрусивши від крихт робочій фартух. 

Їй назустріч легкою ходою піднялась донька. Низ легкої 



 156 

шифонової сукні жовтого кольору з дрібними коричневими 

квітами, розгойдував легкий вітерець.  На обличчі було  

написано - закохана й щаслива!  

-Доню ти сором усілякий втратила? Знайшла місце для 

флірту, завтра всюди говоритимуть про  твій роман з цим!… 

-Привіт!- наблизилась, аби поцілувати матір. Людмила 

відсторонила її сердито. 

-Мам, ну чого ти? Що поганого в тому, що ми з 

Дмитром зустрічаємось. Ти ж давно знаєш його і родину. 

-Та в тім то і справа, що добре їх родину знаю! Хоч 

Тетяну я поважаю й шкода її, але  через кого вона не мала 

щастя в житті? Не через Дмитра та його татуся? Яблучко від 

яблуньки не далеко котиться! Послухай, я ж тільки добра 

тобі бажаю!-ставши руки в боки, перейшла в наступ 

Людмила.  

-Ну до чого це? Мам, Дмитро не такий! Він зробив мені 

пропозицію вийти за нього. Поглянь навіть, обручку 

подарував, - від недавнього щастя не залишилось сліду. Не 

очікувала такої реакції від найдорожчої людини. Ледь 

стримуючи сльози, донька стояла, наче маленька дівчинка, 

яку за велику провину відчитувала суворо мати. 

-Та дешева обручка нічого не значить! Нічого доброго з 

ваших відносин не буде! Ти ж молода наївна дурепа, така 

сама, як моя подруга - розвісила вуха, розтала, мов м`ятний 

пряник в обіймах! Та йому ж доглядальнця потрібна для 

малого! Невже ти не бачиш? Не плач, йди додому, бо вже 

он витріщилась, сидить. Донечко, я тебе лиш прошу 

обміркуй, зваж все добре. Що він може дати тобі - жебраків 

таких, як сам плодити? Рік від сили будете разом, а потім 

сама втечеш від злиднів. Хотітимеш більшого, а не буде. 

Любов же треба підігрівати, інакше все переросте в 

ненависть одне до одного. Де він взявся на нашу голову? 

Хіба для такого життя ми тебе готували? Останнє з батьком 

віддавали,  аби ти вивчилась, знайшла хорошу роботу. Ти ж 
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кращого варта,- вже сама витираючи мокрі від сліз очі, 

обійняла доньку.  

-Не поспішай стати дорослою. Життя безжальне до тих, 

хто не цінує його. А ти знай собі ціну! В дзеркало подивись 

на себе, ти ж красуня! Тобі треба носити гарний одяг, 

прикраси. Не розмінюйся на дешеве життя.  

-Я піду… 

-Йди, дитино. Не втрачай голову, будь розумницею. 

 

*** 

Наступного ранку, як і домовлялися, Дмитро приїхав до 

двору, де жили батьки Насті, щоб забрати та відвести на 

роботу. Постояв кілька хвилин ніхто з двору не вийшов. На 

ланцюгу розривався собака, гавкав на хвіртку. Чоловік 

дістав телефон, почав телефонувати коханій. Зарипіли 

ворота, вийшов заспаний батько без сорочки та капцях на 

босу ногу. Підійшовши до відчиненого віконця, простягнув 

руку.  

-Доброго ранку. Ти до Насті? Так вона ще з вечора 

поїхала в місто. 

-Як так, не попередила? Я б заїхав ввечері. А не знаєте 

чого поїхала?  

-А хто їх жінок знає? То сміються, то плачуть - пойми, 

чого їм треба. Може мати щось бовкнула не те, з роботи 

прийшла вже скажена. Щось питала, а мала нічого не 

відповіла, зібрала речі в сумку й пішла. Я запропонував 

відвести в місто, а мати махнула рукою, мовляв: хай їде. 

Ото такі справи. 

-На дзвінок не відповідає. Поїду шукати,- зачинивши 

двері, Дмитро завів авто. Малий махав рукою вже давно 

знайомому діду Олексію. 

-Ти ж як щось дізнаєшся, мені зателефонуй. Бувай і ти, 

Павлику!- махнув їм у слід рукою батько. Трохи постоявши, 

зайшов у двір, гримнув на собаку. 
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*** 

Ніч була теплою, тихою. Небо густо усипане зірками, 

заворожувало погляд. Повітря було насичене запахами: 

різнотрав`я та квітів в суміші з промисловими міськими, 

було не рухомим.   В траві тріщали цвіркуни. Десь за рогом 

кричали коти. Та поодинока постать біля входу у 

гуртожиток чекала з хвилини на хвилину мікроавтобус. 

Фари різко залили світлом весь майданчик і різко 

пригнітили його. З водійських дверей вийшов невисокого 

зросту водій, років сорока. Не випускаючи з рота цигарку, 

мовчки вхопив валізу, що стояла на землі поруч Насті і 

звичними рухами поставив до багажного відділення зверху 

на інші сумки. 

-А ви Віктор?- уточнила дівчина. 

-Так. Сідайте! На Білосарайку, Мелєкіно та Урзуф 

їдемо!- причинив за нею двері мікроавтобуса. Викинув 

недопалок, прокашлявшись, сів за кермо у дзеркало 

оглядаючи салон. 

-Сідай біля мене!- відразу запропонувала Валентина 

Михайлівна, посунувши під сидіння валізу.- Дуже добре, 

що вирішила з нами їхати, хоч буде з ким поговорити. Я в 

дорозі не можу спати. Всі вже вмостилися, мов кури по 

сідалах й дрімають. Я домовилась, житимемо в Урзуфі в 

одному непоганому пансіонаті. Зручні кімнати і до моря 

недалеко. Хочеш льодяника, я завжди в дорогу беру? – 

простягла пакунок з цукерками. 

-Дякую, мені від солодкого може стати зле, - Настя 

підмостила під голову кофту, аби було якось зручніше. 

-Там задні сидіння порожні, хто бажає, може лягти!- 

запропонував водій. Та всі пасажири вже вмостилися й не 

хотіли залишати свої місця. Анастасія  хвилин десять не 

могла знайти куди діти ноги, то валізи заважали то 

кріплення давило в коліна. А ще колега весь час розповідала 

якусь нісенітницю, від якою розболілась голова. Тож 
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довелося скористатися пропозицією водія, тихенько 

пройшла в кінець автобуса. 

-Візьми наверху ковдру!- посміхнувся водій, дивлячись 

у дзеркало. Поцікавившись у пасажирів, чи нікому не 

заважатиме музика, увімкнув відеоплеєр. 

Минула перша година ночі. Було прохолодно. Більшість 

пасажирів вже спали. Дехто слухав музику через 

навушники, молодь гортала сторінки соціальних мереж 

через телефон, чоловік середніх років роздивлявся крізь 

вікно нічну дорогу. Настя підклавши під голову кофту та 

вкрившись ковдрою довго лежала  заплющивши очі. 

Здавалось вже минула ціла вічність. Заснути ніяк не 

вдавалося. В грудях стискало при кожному вдиху.  

Надокучливі думки свердлили мозок, болісно проїдаючи 

його з середини. 

-А що, коли мати дійсно права й історія з Тетяною знов 

повторюється тільки тепер зі мною? Можливо, йому 

потрібна не дружина, а нянька для нього самого? Потім 

опинюсь ні з чим, і ніде… Ні, такого не може бути! Він 

чесний та порядний, тай не всім же бути заможними,- 

лежала й міркувала Настя, уявляючи своє майбутнє життя з 

ним. 

-Ну доведеться бути трохи заощадливою, від чогось 

відмовитись. З неба нічого не падає, треба обом заробляти. 

Серце крається від думки, що житиму без Дмитра та 

маленького Павлика. З ними затишно та спокійно, ніби вони 

все життя жили зі мною. Але з іншого боку, мама права - на 

більше й не слід розраховувати. Господи, я просто у відчаї! 

Не розумію, яке прийняти рішення, аби потім не шкодувати 

все життя. Мабуть, зараз час побути на самоті з своїми 

думками, розібратися у почуттях. Заснути би, хоч трішки… 

Дівчина прокинулась від шуму в салоні автобусу. На 

подив, не трясло й не підкидало. Побачила у вікно, що 

автобус стоїть на великому майданчику біля заправки. 
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Сонні пасажири почали покидати автобус. З середини 

великого приміщення з скляними дверима лунала приємна 

музика та смачно пахло кавою. Люди відразу вишикувались 

в чергу біля вбиральні. Анастасія поправила на плечі 

сумочку, стала біля каси. До неї відразу приєдналась її 

колега Валентина, засипаючи скаргами про якість доріг, 

сусіда, що гучно кропе та незручне крісло, від якого вже 

болить шия. Дівчина кивала головою, ніби уважно все 

слухала. Насправді ж думала, як втекти від розмов. Поки та 

розраховувалась на касі, Настя вийшла з приміщення. 

Приїхали ще два мікроавтобуси з відпочивальниками. 

Натовп відразу ринув у приміщення по відомим причинам. 

Водії, потиснувши один одному руки, відразу запалили 

цигарки, сміючись щось обговорювали. Випивши свою 

каву, дівчина підійшла до водія свого автобусу. 

-Вибачте, а на косі сходитимуть пасажири? 

-Угу, он та жіночка з дівчинкою, інші ж до Урзуфу. 

Хочеш вийти раніше?- хитро спитав водій Віктор, 

викинувши в урну недопалок. 

-Хочу. Тільки іншим про це знати не обов`язково. 

-Гаразд. В тебе є мій номер телефону? То записуй, 

зателефонуєш. Щоб я не забув тебе забрати через чотири 

дні. Нуль п`ятдесят… 

-Ось ти де! А я шукаю повсюди. Що записувала?- 

випитувала Валентина. 

-Просто записала телефон водія на всяк випадок, щоб 

не загубитися. 

-Чому ти маєш загубитися, якщо їдеш з компанією, до 

того ж в мене є всі номери телефонів, - обурювалась жінка с 

червоними від втоми очима. 

-То в тебе, тепер і в мене буде. Ходімо, вже наші 

сідають по місцях, а то ще без нас поїдуть. 

-Ага, нехай тільки спробують!  
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Зручно вмостившись на задньому сидінні, вкрившись 

ковдрою дівчина відразу задрімала. Щось снилося 

незрозуміле, від когось втікала, хотілось закричати щосили. 

Чиясь рука тихо поворушила її плече.  

-Приїхали, коса,- водій забрав ковдру, аби та знов не 

заснула. Склавши вчетверо, запхнув у верхнє відділення. На 

дворі вже світало, була п`ята ранку. Розрахувавшись за 

дорогу, дівчина оглянула незнайому місцевість. 

-Можеш зупинитись в цьому пансіонаті: затишно, 

привітні господарі, ціни помірні й до моря п`ять хвилин 

ходьби.  Як не сподобається, то житла повно поруч. Гарного 

відпочинку,- побажав Віктор, прямуючи до водійських 

дверей. 

-Дякую за все. Вам теж щасливо доїхати. 

Автобус рушив з місця. Крізь скло дівчина побачила 

невдоволене обличчя своєї колеги, яка не могла второпати, 

чому поїхали далі без Анастасії. Та байдуже! В обличчя 

повіяло морським повітрям, серце прискорило свої ритми, 

мов у дитинстві, коли з батьками й братами відвідали 

вперше саме Білосарайську косу. 

-Скоро я знов побачу море,- підійшла до воріт. Вийшов 

господар. Високий, худорлявий, з шикарною засмагою 

чоловік років сорока. Привітавшись, взяв її валізу і повів 

показувати кімнати. 

-Є одна вільна в літньому будиночку і одна на другому 

поверсі у великому будинку. Будете дивитеся? 

-Ні. Мене ця влаштує. Не люблю ходити сходами, 

особливо вночі, можна впасти.  

-Не пошкодуєте. Тут спокійніше і вночі прохолодніше. 

Є холодильник, кухня за стіною, ловить WI-FI. 

Влаштовуйтесь де хочете: диван і ліжко у повному вашому 

розпорядженні. Зараз прийде моя дружина, принесе білизну 

та ключ від кімнати. 
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Залишивши всі речі в кімнаті, дівчина сіла за столиком 

біля кімнати. Уважно оглянула прилеглу територію і 

намагалася зорієнтуватися в який бік море. Літній 

будиночок був довгим, нарахувала десять дверей у ряд. 

Вздовж будиночка рівно вимощена тротуарна плитка, а над 

проходом нависала акуратно підв`язана виноградна лоза. 

Поруч висаджено багато квітів та виставлені садові фігурки. 

Стіни будиночка прикрашали мозаїка з черепашок, у 

вигляді казкових персонажів та квітів. Біля кожної кімнати: 

котики, білочки, лисички - лагідно всміхалися 

відпочивальникам. Ще більше вразив фасад двоповерхового 

великого будинку - весь фасад від низу й до другого 

поверху прикрашав орнамент з маленьких та великих 

мушлів вдало підібраних за розміром та кольором. 

-Неймовірно! Скільки  ж потрібно було зібрати 

матеріалу та все це так оформити?!- з подивом розглядала,а 

потім дістала телефон почала фотографувати. 

-Доброго ранку! Мене звати Марина. Ось ваша 

постільна білизна. На скільки днів приїхали?- підійшла 

симпатична, висока на зріст, смугляночка, з кучерявим 

темним волоссям. 

-Дуже приємно! Я Настя. На чотири доби. А скажіть, 

хто в вас такий майстер, що так гарно й оригінально все 

облаштував? 

-Це наша бабуся. На жаль, той рік померла, залишивши 

дідуся з усім цим господарством. Тож ми з чоловіком 

приїхали на літо допомогти. Ходімо, покажу кухню, посуд 

та все необхідне. Душ на тому боці, за клумбами. Після 

шостої вмикаємо бойлер. Як буде щось потрібно, то на стіні 

на кухні є мій номер телефону, там же пароль від WI-FI. 

Приємного відпочинку. 

На годиннику сьома ранку. Розклавши речі, вирішила 

прийняти холодний душ після дороги. Треба було якось 

привести себе до  бадьорого вигляду. Обмотавшись 
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великим рушником, йшла розглядуючи стіну та садові 

фігури, зовсім не дивлячись по сторонах. Проходячи вздовж 

кухні, зіштовхнулася з молодим чоловіком років двадцяти 

семи, спортивної статури, що ніс попереду себе чашку з 

гарячою кавою. Великі коричневі плями відразу з`явилися 

на  світлій футболці, що облягала його фактурний торс. 

Миттєво поставив, майже, порожню чашку на столик поруч. 

-Вибачте! Я не облив вас? 

-Це ви вибачте, Самі як? Скидайте скоріш футболку! 

Треба випрати, бо засохнуть плями!- метушилась дівчина, 

однією рукою притримуючи рушник. 

-Та не треба, я сам все зроблю,- його очі зупинились на 

грудях, щільно замотаних в махровий рушник. 

-О, Боже!- Настя відразу помчалася до своєї кімнати 

переодягатися, обличчя палало від сорому . Сподівалась, що 

незнайомець вже пішов, не кваплячись перевдягнулася. 

Прихопивши власноруч плетений капелюшок с широкими 

полями та пляжну сумочку з необхідними речами, вийшла з 

кімнати. І знов несподіванка… За столиком біля її кімнати 

сидів незнайомець з двома чашками, знов завареної, кави та 

іншій футболці. 

-Коли ж ви встигли?- здивувалась дівчина, зачиняючи 

за собою кімнату. 

-Пропоную випити кави та перейти на ти, бо якось не 

зручно спілкуватися з сусідкою по кімнаті. 

-Так ви…- показала пальцем на сусідні двері. 

-Ваш сусід. Тримайте чашку. Можливо, ти вмієш краще 

заварювати, але… Я Максим, можна Макс. 

-Анастасія, можна просто Настя. До речі, кава смачна! 

-Звідки будеш, Настю? 

-Сєвєродонецьк. 

-О так ми з одного міста! Випадково не Віктор на 

білому Фольксвагені вас сюди доставив? 

-Саме так!- посміхалась йому у відповідь. 
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-Гадаю, в них з господарями домовленість, возити сюди 

клієнтів, бо отой дідусь, що косить траву, він же з 

Лисичанська сам. 

-Дякую, Максе за каву! Я, мабуть, піду. Тільки не 

пам`ятаю, в який бік до моря? 

-Вийдеш і праворуч, потім біля стели «Білосарайська 

коса» повернеш ліворуч. 

-До зустрічі!- підхопивши капелюшка зі стільця легкою 

ходою пішла до воріт. Легкий довгий сарафан підкреслював 

її стрункий стан. Руде неслухняне волосся покривало плечі. 

За звичкою, поправляючи за вухо пасмо, Настя зникла за 

дверима. Дорогою сама до себе посміхалася, через 

несподіване знайомство з Максом. Ловила себе на думці, 

що він досить приємний співбесідник і не проти би була з 

ним знов зустрітися. Хоча це очевидно, бо неможливо не 

зустрічатися з сусідом по кімнаті. 

-А може він одружений? Наче, не схожий на 

неблагонадійного чи наркомана. Все! Я приїхала побути на 

саміті! Просто подихати морським повітрям та забути про 

всі негаразди. Компанія мені не потрібна! Лише море, сонце 

та пісок! Як кажуть: те, що лікар приписав. 

Вузенькою вулицею дівчина прийшла до пляжу. 

Подивилась навкруги, намагаючись згадати бо дай щось, 

але нічого не нагадувало про минулий приїзд. Чи то море 

підійшло під самі будинки, чи будинки та огорожі 

побудували до самого моря, навіть пройти неможливо. Але 

то неважливо! Ось він - безмежний простір! Скинувши 

взуття, відразу  зайшла у воду, аби відчути море на дотик. 

Просто йшла, милуючись краєвидом, примруживши  очі, 

поверталася до сонця і стояла. Вдихала на повні груди 

вологе ранішнє повітря. Відпочиваючих, поки було 

небагато, тож вирішила знайти собі зручне місце. Спочатку 

зупинилась на виступі біля високого паркану. Але поруч 

розташувалось велике сімейство з собакою, яка весь час 
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гавкала на все, що ворушиться. В голові аж дзенькало при 

кожному її «гав».. Тож зібравши свої речі пішла подалі від 

людей. Розстелила  покривало, підживилась солоними 

сухариками й ризикнула кілька разів зануритись. Вода ще 

не достатньо вигрілася для купання, тож краще засмагати, 

поки сонце не піднялось. Враховуючи, що вночі спала мало, 

відразу заснула. Потім повернулися звуки, чужі голоси і 

хтось лоскотав її за п`яту, як це часто робив Дмитро. 

Знявши з голови капелюшок, підняла голову. Поруч з нею 

сидів Макс і пригощався її сухариками. 

-Ти що слідкуєш за мною?- спитала, прикриваючи тіло 

парео, що лежало поруч. 

-Ні, просто йшли з друзями. Бачу незабутнього кольору 

кучері з під знайомого капелюшка, з усім іншим поки не 

познайомився,- й потягнув двома пальцями напівпрозоре 

парео, аби роздивитися ще без ознак засмаги пружнє тіло. 

-Ну, це вже нахабство!- й потягла тканину до себе.  

-Добре, не буду набридати. Он наша компанія, як буде 

бажання - приєднуйся!- знов взяв парео і вкрив дівчину, 

потім ще поклав на її голову капелюшок і пішов не 

обертаючись до своїх друзів, що розташувались метрів за 

двадцять від неї. Там було двоє дівчат в гарних дорогих 

купальниках та четверо хлопців. Лунала гучно музика з 

телефону. Двоє кремезних хлопців відразу побігли до води з 

вереском бризкали один на одного прохолодну воду, потім 

поплили наввипередки. Інші поки  налаштовувались. Кілька 

хвилин Настя спостерігала за компанією, потім її увагу 

привернула родина з великою рудою собакою. Худорлява 

жінка  років тридцяти п’яти, закручувала довге біляве 

волосся в тугий жмут, готуючись до плавання. Її чоловік, 

високий та кремезний, щойно вийшов з води і ставши 

спиною до сонця, щось розповідав дружині. Здавалось, що 

їм зовсім не цікаво що поруч роблять їх десятирічний син та 

рудий пес на ім’я Гук.  
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-Гук, тримай!- хлопчина закинув маленький гумовий 

м’яч у самісінькі хвилі, що одна за одною прибували до 

берега й розтікалися, досягаючи сухого піску. Пес, без 

вагань, кинувся в пінний гребінь хвилі і схопив свою 

улюблену іграшку. Діставшись берега, обтрусив звичними 

рухами довге хутро і підійшов до господарки, віддавши їй 

м’яч. Та знов закинула іграшку подалі у воду. Гук голосно 

гавкнув та кинувся у гребінь хвилі. За хвилину повернувся, 

обійшов хлопчину, що намагався витягти з мокрої пащі 

м’яч, але той знов відніс іграшку господарці. Так 

продовжувалось хвилин десять, поки пес втомився й улігся 

на пісок під парасолькою.  

Настя дістала з пляжної сумки вимкнений телефон. 

Щойно натиснула на кнопку, відразу з півсотні смс полетіло 

про пропущені виклики. Телефонували батьки та колеги  та 

найбільше було від Дмитра. 

-Господи, ну невже я хоч колись не можу побути сама! 

Усім чогось треба. 

-Так тато,- дівчина врешті відповіла на один. 

-Настунь, а ти куди поділась? Ми тут вже хотіли в 

поліцію звертатися. Мати плаче, сидить не може до тебе 

додзвонитися. Дмитро щойно поїхав, хвилюється. Сказав, 

що був у гуртожитку і там відповіли, що ти вночі з валізою  

сіла у маршрутку.  

-Тато, заспокойся! І матері скажи, що в мене все добре. 

Я на морі на косі Білосарайській. Вирішила відпочити 

кілька днів.  

-Це добре, та чому ж не сказала? Всі хвилюються. Так, а 

ти з ким поїхала з подружками? – поцікавився батько. 

-Так, з подружками. Потім все розповім, я на пляжі, 

мені не зручно розповідати. До того ж сідає батарея, потім 

поговоримо. Бувай! 

-А Дмитру що сказати? Просив, як дізнаюсь, щоб 

повідомив йому. Ти з ним посварилася? 
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-Все гаразд. Я просту хочу побути сама. Чи це злочин? 

Бувай! 

Дівчина знов вимкнула телефон, аби більше нікому 

нічого не пояснювати. Не могла зрозуміти, чому в голові 

суцільна каша. Купа запитань і нуль відповідей. Хоч втеча 

не вирішує проблем, але вона дуже потрібна саме зараз. 

Втеча від усіх, крім самої себе. Можливо, ці кілька днів 

розставлять всі пріоритети і важливий вибір буде 

зроблений. Але менш за все зараз хотілося думати про 

проблеми.  

-Відпускаю всі думки далеко в море! Хай летять поруч з 

вітром і зникнуть за обрієм! Краса! Це небо безхмарне і 

морський простір, а ще насичене сонцем і сіллю повітря - не 

зафіксує камера телефону. Потрібно вдихнути, зануритись, 

увібрати тілом. Хай там що, а я на морі! Геть, думки!- 

заплющивши очі, стояла кілька хвилин і слухала морський 

прибій. Прохолодна піна, ледь торкалася її стоп. Неподалік 

до берега причалив прогулянковий катер.  

-Морська прогулянка катером на кінець коси з 

купанням у відкритому морі! Запрошуємо всіх бажаючих. 

Дітям до восьми років безкоштовно! Дві години у 

відкритому морі, не втрачайте шанс цікаво провести свій 

час!- молодий чоловік спортивної статури в червоній 

бейсболці кілька разів об’явив у гучномовець. Знявши темні 

окуляри, спустився сходами в воду й вийшов на берег. 

Знову почав запрошувати відпочиваючих на морську 

прогулянку. Білий катер з червоними прапорцями та 

ліхтариками повільно розгойдувався на хвилях.  Настя 

поглянула у бік катера, помітила що невелика група людей 

вже стояла біля молодого чоловіка з гучномовцем. Думка 

про прогулянку їй теж прийшла в голову, але дівчина її 

відразу відкинула, бо без компанії було не зовсім зручно. 

Тому аби не сумувати на самоті, сколовши високо на голові 
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руде кучеряве волосся, без вагань увійшла у воду. 

Пройшовши подалі від берега, пустилася вплав.  

-Дивіться, що я приніс!- смуглявий молодий чоловік з 

округлим животом, поставив пакет на розстелений плед. 

-О, чудово! Креветки та ще й холодне пиво. Саме те, що 

потрібно, Денисе!- товариш дістав з пакета пляшку пива і 

торкнувся нею до ноги, розніженої білявки, що засмагала 

поруч. Та відразу заверещала, бо не очікувала таких 

відчуттів. 

-Придурок! Тільки  й гаразд на такі витівки! Нічого 

розумнішого не вигадаєш! 

-Подякуй, що креветки в купальник не запхав! - реготав 

Вадим, запиваючи пивом креветки. 

-Максе, а що  це ти  весь час поглядаєш на руду 

дівчину? Здається, руді ніколи не були тобі до смаку,- 

поцікавилась Карина, поправляючи довге, фарбоване в 

чорний колір волосся. 

-На яку саме?- підвелась, аби поглянути Аліна, вже 

забувши про витівку Вадима. Скрививши губи, похитала 

головою,- Жахливий купальник! Ні в яке порівняння з 

Яниною. Хоча, й вона була не ідеальною, але хоч мала свій 

стиль. А це сіра миша.  

-Руда миша,- уточнила білявка, прийнявши від Вадима 

налитий до країв пінного пива. 

-Дівчата, ви ж як професійні психологи, повинні 

розуміти, що смаки змінюються,- примруживши одне око 

Макс, теж потягнувся за пивом. 

-Навіть не надумай запросити в нашу компанію, я 

просто не винесу  її присутності! Певно, якась касирка з 

супермаркету, або гірше - продавщиця з ларька цигарок.  

-Як знати, Кариночко… А може ти помиляєшся,- хитро 

відповів Максим. 
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-Досить, друзі, може краще на прогулянку морську? Ще 

є вільні місця, але катер скоро відправиться, - запропонував 

Денис. 

-Я не проти! Аліна, ти за?- прогнувши спину, наче 

кішка, промовила Карина.   

-Звісно. Я ж не буду тут одна дві години обгорати на 

сонці,- неохоче піднялась з лежака і почала збирати речі. 

Обгорнувшись яскравим парео та одягнувши темні 

сонцезахисні окуляри, прикрашені стразами, помандрувала 

за своєю компанією. Хлопці з катеру вкотре запрошували 

бажаючих приєднатися до морської прогулянки. Денис 

допоміг дівчатам піднятися на слизьку мокру сходинку 

катеру, що розгойдувався на хвилях. Слідом за дівчатами 

піднялись Вадим з Денисом. Власник катеру почав 

піднімати якір. 

-Зачекайте! А де наш Макс? Він що не з нами? - встала 

в повний зріст вигукнула Аліна, вдивляючись в натовп 

відпочивальників. Побачивши, як Макс біжить по піску, 

тягнучи за руку рудоволосу дівчину, відразу сіла на місце та 

зробила незадоволений вигляд. 

-Хвилинку, біжить наш товариш! Давайте сюди речі, 

обережно, там слизько, піклувався Денис, тримаючи Настю 

за руку, аби та не впала, бо катер почав стрімко набирати 

швидкість. Кивнув головою своєму товаришу, щоб пересів 

до нього на вільне місце. Поглянувши через плече на дівчат 

Максим, посміхнувся, даючи зрозуміти, сам собі господар в 

житті. Аліна дістала з пакету чіпси, запропонувала подрузі, 

ніби їй байдуже. На відміну від дівчат, хлопці одразу  

перейшли до знайомства новою знайомою Макса.  

-Уявіть собі, вона теж із Сєвєродонецька!- уточнив 

Макс. 

-Ти ж знаєш, якщо хочеш зустрітися з сусідом, або 

колегою по роботі, неодмінно вирушай на косу або в 

Урзуф,- увімкнувши телефон Вадим почав знімати 
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набережну, що повільно віддалялася, потім друзів, себе та 

море. 

-Якось жіночка, поїхавши на відпочинок, не 

розрахувала гроші на витрати й вирішила підзаробити на 

зворотню дорогу додому. Одягла кращу сукню, зробила 

яскравий макіяж та зачіску. Обручку сховала в сумочку та 

познайомилася з симпатичним чоловіком. Говорять так 

мило, сидячи за столиком в кафе, вже півсправи зроблено… 

А тут голос позаду:  

- О, кума! А ти що тут робиш?  

-Та ось  однокласника зустріла, розмовляємо,- відповіла 

жінка. 

-Тю, кума, так наче ми в одному класі вчилися, що я 

однокласників не знаю?.. 

-Так це ж однокласник з першого класу, а я тоді в іншій 

школі навчалася.  

-Тож, познайом нас,- вже сідає за столик кума. 

-А то не твій чоловік там, якійсь дівиці спину кремом 

мастить? 

-Мій! От гад, а казав у мами дах лагодить…- 

закінчивши анекдот, почав моститися третім на сидіння біля 

Насті. 

-Сама чи з подругами відпочиває?- спитав тихо на вухо 

у дівчини. 

-Денисе, відвали! Вона зі мною. Здається Аліна з 

Кариною засумували, краще їх порозважай, в тебе це 

виходить,- зауважив Макс, обійнявши свою супутницю.  

-Та я тільки спитав й відразу - відвали… 

-Кеп, а тут дельфіни бувають?- звернувся Макс до 

власника судна. 

-Трапляються. 

-А акули часом не запливають, бо тут є бажаючі їх 

погодувати?- поглянув у бік приятеля, що сидів позаду. 
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-Хвилин за десять прибудемо на кінець коси, там буде 

чудова можливість поплавати у відкритому морі, може й 

пощастить комусь,- відповів, посміхаючись, молодий 

чоловік у білому кашкеті. По правий бік борту тягнувся 

берег коси. Вже позаду залишились вілли та пансіонати, 

промайнув маяк та оглядові вишки. Зелений густий очерет 

густими хвилями розвивався на вітру. Чайки та баклани 

здіймалися в небо невеликими зграями, почувши гуркіт 

двигуна. Катер повільно причалив до берега. Першим 

зійшов капітан, опинившись по пояс у воді. Він подавав 

руку дівчатам та жінкам, щоб не боялися. В прозорій воді 

виднілися зграї маленьких рибок. Приємне на дотик ногам, 

мулисте дно здавалося твердим, але й було відчуття, що 

зараз провалиться під вагою тіла. Більшість 

відпочивальників почали робити селфі на фоні  н займаної 

людиною, природи. Крім парочки, що відчайдушно 

кинулись пливти наввипередки у відкрите море, заздалегідь 

домовившись з капітаном, що той їх підбере на зворотньому  

шляху. Через деякий час, відчувши втому, вони просто 

дрейфували в такт хвилям. Помітивши, що катер 

наближається, знов почали пливти вже в його бік. 

Піднявшись сходами, Макс важко дихав та визнав, що не 

готовий до таких серйозних змагань. Дівчина у відповідь 

посміхалась, радіючи, що вдалось показати свою перевагу 

настирливому залицяльнику. А той забравшись під вільний 

край її великого рушника, цокотів від холоду зубами. 

-Що буде робити увечорі?- спитав Макс. 

-Поки не знаю. А є якісь пропозиції?- відповіла Настя, 

відводячи погляд в бік моря. Навіть забула про свої 

вчорашні сльози та переживання. Про материні наставляння 

та безкінечні намагання Дмитра додзвонитися до неї. Геть 

усе здавалося зараз не важливим, навіть колючі погляди з 

боку Максових подруг. Хай що, буде потім, а зараз добре  і 

це все! 
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-Пропозицій не так багато, але є. Знаєш, мені ця 

компанія вже набридла вдома. Давай втечемо від них усіх. 

Сходимо десь повечеряємо, я страшенно голодний. Ці дві 

завжди на дієті, а в інших руки не з того місця аби 

приготувати вечерю. До речі, ти вмієш готувати?  

-Звичайно, було б з чого. 

-В нашому холодильнику є шматок добрячого сала і 

картопля. Посмажиш картоплі з салом та цибулею? 

Хочеться чогось простого, без усіляких фокусів. З 

помідорами та огірочками, вже аж слини ковтаю від однієї 

думки.  

-Це ж елементарно, Ватсон… 

-Чудово! А потім підемо прогуляємось в парку чи на 

набережною. Тож, домовились! З мене сало - з тебе вечеря!- 

Макс притиснув її до себе, а та чмихнула йому у відповідь й 

закрила долонями обличчя. 

-А ти чого регочеш, дівчино? Я щось не те сказав? 

-Ага, з тебе сало, а з мене вечеря…. 

 

*** 

На запах до кухні завітали приятелі: Денис та Вадим. 

Неабияк уплітали картоплю, тому довелося смажити вдруге. 

Дівчата не прийняли запрошення Максима, мовляв: вони 

таке не їстимуть. Нарешті, задовольнивши свої шлунки, 

хлопці відправились до своїх кімнат. Настя, вимивши весь 

посуд після вечері, пішла збиратися до вечірньої 

прогулянки з Максом. Хвилин за п`ятнадцять вони вдвох 

блукали нічними вулицями, наближаючись до набережної. 

Настирливі комарі хмарою клубочились над їх головами, 

але не могли атакувати, бо з вечора вони озброїлись 

антимоскітним спреєм. За розмовами та жартами не 

помітили, як настала третя година ранку. Давно стихла 

музика в парку. Нічна волога й прохолода вже пронизувала 

спину і Настя все ближче тулилася до Макса, аби зігрітися.   
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-Гадаю, час йди спати, бо щось і я вже змерз. Я тільки 

не можу зрозуміти наче з ранку в тебе були очі сині, тепер 

карі. В тебе, що очі змінюють колір?- здивовано вдивлявся в 

обличчя дівчини. 

-Ні, я просто змінила контактні лінзи. 

-Зрозуміло. Твоя кімната. Може підемо до мене? 

-Вибач, не думаю, що це доречно. Йди відпочивай, 

завтра побачимось. 

-Добре, лише поцілую ще раз, щоб відчувати смак твоїх 

губ,- притягнув до себе дівчину, та впиваючись в м`які губи, 

не випускав з обіймів. 

-Ти хочеш до світання мене так утримати? Пусти вже, 

он хтось іде,- прошепотіла дівчина, шмигнувши до себе в 

кімнату й відразу замкнула за собою двері. Макс почекав, 

поки пройде літня жінка і спробував відкрити двері. 

Почухав потилицю й попрямував в бік своєї кімнати. 

По щоках та носі хтось нестерпно лоскотав пір’їною, 

при цьому стримуючись, аби не засміятися. Намагаючись 

розплющити очі, Макс схопив рукою за шию й відчув поряд 

жінку. Притягнув до себе, аби помститися за порушення 

його солодкого сну.  

-Припини, краще підводься! Твоя куховарка вже з ранку 

всіх напоїла кавою та приготувала бутерброди в дорогу, 

наче ми це їстимемо… Піклується, аж нудить! А Вадик аж 

сяє біля неї, тож дивись, відіб’є,- сидячи на бильці дивану та 

заклавши ногу на ногу, відзвітувала Аліна. 

-В дорогу? Яку дорогу, ми десь їдемо? Облиш, я не 

виспався! Грузиш з рання якимось розповідями. Ну навіщо 

будити людину в такий жахливий спосіб?- вихопив з рук 

дівчини пір’їну й закинув за диван. 

-Звісно, ти ж так захопився новою пасією, що геть забув 

- додому, друже, їдемо! Ми ж домовлялися вчора, що 

поїдемо раніше, поки сонце не піднялося. 

-Нічого я не забув, увечері поїдемо, от проблема. 
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-Ніякого вечора! Мені завтра на роботу, на відміну від 

тебе! В мене ж немає такого заможного татуся, щоб 

відслинив бабла  на мої забаганки. 

-Досить, не верещи, голова зараз лусне. Мабуть вчора 

хильнув зайвого,- неохоче підвівся, почав шукати в купі 

речей чисту футболку. 

-Дарма шукаєш, до матусі треба їхати! Це ж через ту 

лахудру з рудим волоссям ти так надрався,- дівчина кинула 

йому в обличчя футболку. 

-Облиш, вона ні до чого. Просто перед від’їздом 

захотілося відірватися.  

-Вітаю, вдалося. Ледь відірвали від скутера, бо вночі 

забажалося кататися, грошей купу в воду кинув, бо власник 

відмов. А Денчік бідолашний виловлював мокрі купюри, 

було кумедно. Добре, що твоя цього не бачила, вчасно 

втекла. 

-Аж так?  Нічого не пам’ятаю. Ну от все й пояснити 

можна, чому я так напився. 

-Мені байдуже про твої висновки, і так завжди 

носимось з тобою, як з писаною торбою. Досить цирку вже, 

збирайся! 

-Аліно, ну ми ж не в Сєвєродонецьку, я все ж таки на 

підпитку, як вестиму машину? 

-Я поведу, чи вперше!- виштовхала з кімнати, 

начепивши на шию рушник. Трохи прийшовши до тями 

Макс випив приготовану Настею каву. Затягнувшись 

цигаркою, кілька хвилин мовчав, спостерігаючи, як вона 

миє чашки після його друзів. 

-Настуню, вибач, я вчора вів себе непристойно. Визнаю. 

Більше так не буде! 

-Ти не маєш мені обіцяти. Сьогодні поїдеш і завтра про 

все забуду, бо наші шляхи розходяться. Було весело, але я 

тобі не рівня. За інших обставин, певно, не поглянув би в 

мій бік. Тож кожен повинен знати своє місце,- в цей час 
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задзвонив телефон в її кишені. Вийшовши з кухні, 

відповіла. 

-Привіт, Дмитре. 

-Настуню, що відбувається? Ти уникаєш, не 

відповідаєш на мої дзвінки, телефон вимкнений цілодобово. 

Не хочеш говорити, то так і скажи! 

-Зовсім ні. Просто залишила в гуртожитку зарядний 

пристрій, а весь час просити в людей не зручно. Ось і 

вимикаю. Як Павлик?- Настя намагалась змінити тему 

розмови. 

-Сумує за тобою, весь час питає де ти. Скоро 

повернешся? Погода хоч гарна? 

-Трохи штормило вчора та сьогодні вже нормальна. 

Передай від мене вітання Павлику. 

-Передам. Що тобі подарувати на день народження? 

Дуже скучив за тобою. 

-Вибач, моя черга підійшла в крамниці, я пізніше 

передзвоню. Бувай. 

Пройшовши вимощеною стежкою вздовж клумби, сіла 

на гойдалку, відштовхнувшись ногами. Довго думала над 

всім, що відбувається. Водночас відчувала сором за брехню 

та небажання щось пояснювати, і свою поведінку. Було 

шкода малого Павлика, бо звикла до нього. Але життя одне, 

і через жалість покласти його на вівтар шлюбу?...   

-Я нікому й нічого не винна! Мабуть, краще розірвати 

відношення, що пов’язували по рукам і ногам лише 

обов’язками. Втомилася догоджати і чекати кращого життя, 

бо воно може ніколи не настати. Хочу бути вільною від 

Дмитра та його правил життя. Знаю, погано, що не 

розірвавши одні відносини, почала приймати знаки уваги 

від іншого. Та нехай все йде своєю чергою. А з Дмитром 

потім поговоримо, як що буде про що.  

Ворота відчинив господар садиби. З двору поспіхом 

виїхав один автомобіль, інший залишився стояти в затінку 
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під деревами. Настя пішла попрощатися з новими 

знайомими, але ті, не зупиняючись, від’їхали від  двору.  

-Ось бачиш, а я лишився заради тебе. З друзями 

посварився, - промовив Макс, наближаючись до неї. 

-Дарма. Такої жертовності не вимагала від тебе. Ще 

маєш час наздогнати.   

-Нехай їдуть. Завтра з тобою разом поїдемо. 

-За мною заїдуть, не хвилюйся,- Настя попрямувала до 

своєї кімнати. 

-Вперта? Та я ще впертіший! Їхатиму слідом і 

сигналитиму, поки тебе не висадять з буса. Сподіваюсь ти ж 

не платила ще за проїзд?-наздогнав, посміхаючись. 

-Ні. 

-Тоді нічого й думати, їхати в авто з кондиціонером 

набагато приємніше, ніж в задушливому автобусі? Ніяких, 

але!...Ходімо краще на пляж,  все ж таки сподіваюся 

покататися на водному скутері. Ти бачила піратську яхту?  

-Так, бачила. 

-Запрошую на прогулянку, відмов не приймаю! 

 

*** 

Вхідні двері гуртожитку заскрипіли та гупнули об 

металеву обшивку. Дмитро багато разів чув цей звук, але 

ніколи раніше він не здавався таким неприємним. Витер 

ноги об ганчірку на підлозі, не чекаючи поки вахтерка 

Марія Семенівна не вигукне таким же скрипучим голосом: -

Ноги витирайте! 

-Ви до Насті? А її немає. Щойно поїхала, сказала до 

батьків,- відзвітувала вахтерка. Поправляючи великі круглі 

окуляри з лінзами, схожі на бенокль. 

-На таксі поїхала?- уточнив чоловік. 

-На джипі. Привіз молодий чоловік, почекав поки 

віднесла речі і разом поїхали. 
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-Так ось чому грала у мовчанку, просто вдало знайшла 

заміну,- сам до себе розмовляючи, вибіг на поріг. В грудях 

стискало, голова йшла обертом. Хитаючись зробив два 

кроки й присів на сходи, обхопивши голову руками, аби не 

луснула. Вахтерка все бачивши крізь вікно, відразу вибігла, 

прихопивши чашку з водою зі столу.  

-Синку, ти як? Може швидку викликати?  Та плюнь ти 

на неї, знаєш скільки таких ще буде!  Випий водички та 

заспокойся! 

-Вже минуло. Я піду, почав підводитись на ноги. 

-Куди підеш? Ти без дурниць, чуєш!? 

-Авже ж. Мене син чекає,- махнувши з усіх сил обома 

руками, пішов геть. 

Сусідка разів десять телефонувала, просив посидіти з 

малим годину а вже ніч на дворі. Вже й нагодувала і вмила, 

і казочки читали. Нарешті на порозі квартири з’явився, ледь 

тримаючись на ногах, татусь. В брудних джинсах та із 

збитими ліктями, намагався зняти взуття.  

-Матінка, та де ж ти був?- з жахом спитала сусідка, 

допомагаючи пройти до ванної кімнати.  

-Чому тато так ходить?- спитав, посміхаючись Павлик. 

-Тато захворів, зайчику, тому будеш сьогодні ночувати 

у мене. Бери свого медведика, він теж втомився, треба в 

ліжечко,- впевнившись, що сусід щасливо дістався дивану, 

пішла з малим до виходу, вимкнувши в передпокої світло.  

 

*** 

Розклавши на великому столі тканину, Антон Павлович 

акуратно обводив заздалегідь приготоване лекало. Тканина 

дорога, тож потрібно точно все вирахувати й не зіпсувати. 

Постійна клієнтка, маючи нестандартний розмір стегон, 

замовила сукню. Перевіривши записи в блокноті, ще раз 

переміряв, перш ніж взяти в руки ножиці. На годиннику за 

північ. Але останнім часом заснути стало проблемою. На 
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кухні кипів чайник, на кухонному столі чашка з розчинною 

кавою. Не встиг присісти за стіл, як пролунав телефонний 

дзвінок.  

-Хто ще не спить о такій порі?- без окулярів не міг 

розібрати, тому відповів    відразу.  

-Це Тетяна. Знаю: пізно, але в мене невідкладне,- 

почувся приємний довгоочікуваний голос. 

-Я радий, що це саме ти. І що ж змусило нарешті 

згадати про мене? Ти хіба не на зміні? Чесно кажучи, 

перестав сподіватися, що ти колись зателефонуєш,- сівши 

зручно за стіл, відпив каву з улюбленої чашки.  

-Ти ж знаєш, що в мене немає часу на розмови, 

приходжу і падаю спати. Щойно прийшла зі зміни. Така 

важка була: кілька жінок захворіли, тож ледь встигали за 

конвеєром. За день дві перерви по півгодини й не знаєш чи 

поїсти чи випалити цигарку. Знаю: ти сердишся, але ми вже 

про це говорили,- сердито  виправдовувалась жінка, - 

вийшовши тихо з кімнати, щоб не заважати сусідці по 

кімнаті. Пройшла в кінець довгого коридору гуртожитку, 

сіла на підвіконня. 

-Вибач. Не я ж тебе туди відправив, сама так вирішила. 

Я попереджав, що це важка робота. Так ти ж хіба мене 

чула!? 

-Досить дорікань! І так не по собі. Годину тому 

телефонувала Таїса Олексіївна сусідка, повідомила, що 

Дмитро прийшов додому п’яний. Два тижні майже не з ким 

не говорить, на роботу запізнюється.  

-А малий з ним?- вже серйозно спитав Антон. 

-Сусідка до себе забрала на ніч. Я тебе дуже прошу, 

сходи завтра до них, дізнайся, що сталося. Лишилося два 

тижні відпрацювати, а я місця собі не знаходжу.  

-Заспокойся. Все з’ясую.  

-Відразу напиши на вайбер, бо буду в зміні.  
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-Не хвилюйся, відпочивай. Ну напився, буває таке з 

чоловіками, особливо, коли самі вдома. Мені теж інколи 

кортить напитися, але ж вранці на роботу. Сумую за тобою.  

-Я теж за всіма дуже скучила. Дні рахую до зустрічі. 

Дуже втомилась, спробую заснути. І ти відпочивай, Антоне. 

Бувай.  

-Цілую, до зустрічі! 

 

*** 

Сонячне проміння засліпило очі. На годиннику сьома 

ранку. Дмитру не відразу вдалося підвестися з ліжка. 

Вкотре пролунала мелодія дверного дзвоника, почали 

стукати. Вилаявся, поки доплентався до дверей. 

-Капець! Вже відчиняю!- потягнувся до замка, щойно 

клацнув, між ногами пробіг в кімнату голодний рудий кіт. 

Слідом зайшов Антон Павлович, як завжди чисто поголений  

у вигладженій білій сорочці з стареньким шкіряним 

портфелем під рукою. 

-Дімка, до чого ж ти докотився, не соромно?  

-Та в нормі я, Павлович. Нянька не потрібна. Каву 

будеш?- почав шукати на полицях між купою порожній 

баночок потрібну.  

-Чомусь мені так не здається, поглянь на себе : брудний, 

неголений. І в холодильнику порожньо й позакисало. 

Дитину чим годуєш, про кота вже мовчу… В тебе гроші хоч 

є?  І де Павлик? 

-Ну як де, в своєму ліжечку, мабуть, ще спить. Пашко, 

підводься, дядько Антон прийшов до нас!!- шкрябаючи по 

підлозі капцями пройшов до кімнати й був здивований, 

побачивши застелене ліжечко.  

-Ось бачиш до чого ти дійшов, навіть не знаєш, де твоя 

дитина ночувала. Що за це тобі зробити?- спитав суворо 

Антон Павлович, зовсім непритаманним йому тоном.  
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-Гадаю в сусідки, я вчора ж просив посидіти,- 

перебираючи в голові вчорашні події, витер піт з обличчя 

долонею й  сів на ліжко.  

-Не хочеш пояснити, що відбувається?  

-А вам яка справа? Моє життя, що хочу - те й роблю. 

Чого ви всі лізете в душу з якимись порадами? В своєму 

житті спочатку наведіть лад! - стиснув кулак Дмитро, 

вдарив по ліжку. 

-Все вірно, можливо я й поганий порадник, але так 

скажу: з своїм життям роби що хочеш. А про дитину мусиш 

дбати! Все ж наче було нормально, дівчина в тебе була, ми з 

Тетяною раділи за вас.   

-В тім то і справа, що була, та загула. 

-Посварилися? 

-Мабуть, знайшла іншого, більш гідного кандидата. 

-То ти сам не впевнений, а вже зробив поспішні 

висновки, впав в крайність. 

-Не знаю, ніби було в нас все добре, навіть зробив їй 

пропозицію. 

-А вона? 

-Сказала, щоб дав час на роздуми, бо ще не готова. 

-Ситуація, досить, знайома. Не тисни, нехай поміркує. 

Не всі жінки відразу радіють та кидаються на шию, 

побачивши обручку. Деякі не можуть зважитись. 

-Щось тут не так. Спочатку втекла на море, нічого не 

сказавши. Майже тиждень грала у мовчанку, вимкнувши 

телефон. Потім поїхала з якимось типом до батьків. Що 

мені думати?  

-Це нічого не значить. Може то знайомий чи родич. 

Треба спокійно поговорити, з’ясувати все без зайвих 

емоцій. Може вона злякалась відповідальності, або 

втомилась на роботі, тому й втекла. Пий каву, друже, 

прийми людський вигляд та йди на роботу. Бо запоями 

проблем не вирішити. Дорослий чоловік, має бути 
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відповідальним за тих, хто поруч. Павлика відведи в 

садочок і кота не забувай годувати. Схуднув бідолашний. 

Ось таке життя без жінок… О, я спізнююсь вже на роботу. 

-Добре, Палич, не забуду. Тільки Тетяні нічого не кажи, 

про вчорашнє. 

-Пізно. Сусідка вже повідомила. А що ти хотів, сам 

винен.   

 

*** 

День з самого ранку не заладився: посварився з 

начальником через запізнення на роботу, потім згорів 

паяльник та все летіло з рук. Незадоволена клієнтка 

влаштувала сварку в майстерні, бо не встиг відремонтувати 

телефон, як обіцяв. Довелось працювати без перерви на 

обід. Закривши вікна після провітрювання, замкнув двері. 

Нарешті робочий день скінчився. Вдихнувши свіжого 

повітря, йшов думаючи про зустріч з Настею. Порахувавши 

дорогою гроші в гаманці, зайшов в найближчу крамницю, 

щоб вибрати їй подарунок до дня народження. Перейшовши 

на інший бік дороги, придбав у бабці три великих червоних 

троянди. І щоб скоротити шлях до школи, перескочив через 

металеву огорожу шкільного двору.  Неподалік побачив 

припаркований чорний Джип, що відразу привернуло його 

увагу. Але прискорюючи кроки, йшов до входу в 

приміщення. В коридорі відчувався запах свіжої фарби, 

обережно переступаючи через ділянку зафарбованої 

підлоги, взяв напрямок до вчительської кімнати. З 

відкритих дверей лунало: 

-З днем народження! З днем народження! 

Колеги Анастасії смакували тортом, одна з них читала з 

листівки  привітання, Валентина акуратно нарізала рівними 

шматочками ананас, незнайомий чоловік спортивної 

статури вміло відкупорив  чергову пляшку шампанського й 

почав розливати всім по келихам, підходячи до кожного. 
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-Тепер зрозуміло, Анастасіє Леонідівно, чому покинула 

нас на відпочинку… Через такого красеня я б теж втекла від 

нудних колег!- промовила схиливши голову до Насті, аби 

інші не чули. Саме в цей час до кімнати завітав Дмитро. 

Колеги замовкли, переглянувшись між собою. Дехто був з 

ним знайомий особисто. Побачивши кохану поряд з іншим, 

що тримала в руках великий букет із двадцяти п’яти білих 

троянд, відразу зніяковів.  

-Добрий день усім,- ледь чутно промовив, намагаючись 

опанувати себе.  

-Дмитре, проходь будь ласка! Ми вже всі привітали 

нашу красуню-іменинницю, просимо приєднатися!- і 

втиснула в руку келих з шампанським Валентина. 

-Вітаю з днем народження, Анастасію Леонідівну! Це 

від нас з Павликом тобі,- розуміючи, що три червоні 

троянди ніяк не складають конкуренцію великому букету. 

Поклав їх на диван поруч разом з великим плюшевим 

ведмедем, що тримав в лапах червоне серце з надписом «I 

love you». Поставив, навіть не надпивши келих на стіл та 

кинувся до виходу. В грудях дуже стискало, в очах 

потемніло, кожен крок по кахельній підлозі видзенькував в 

голові.  

-Все зрозуміло! Я зайвий в її житті! Бігти геть, щоб 

ніхто не бачив, як мені боляче! Чому вона не пояснила 

нічого відразу? Навіщо так !? Вже друга зрада в життя і ця 

ще болючіша, ніж перша,- промчав шкільним подвір’ям, 

ледь не збив з ніг двірника. Повітря не вистачало, ніг не 

відчував, мчав подалі від того місця, де бачив її зрадливі 

очі, що не могли від сорому поглянути на нього. Все 

переверталося, наче в якомусь фантастичному вимірі: люди, 

дерева, приміщення. Хтось кричав у слід нерозбірливо. Все 

було байдуже! Виск гальм на асфальті, різкий удар… Тупий 

біль в спині, шум в голові. Якісь люди схилялися, питали 

його ім’я. Небо віддалилося й потемніло.  
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-Сина з садочка…- встиг промовити.  

 

*** 

Розпрощавшись з колегами, Настя поклала на заднє 

сидіння подарунки й сіла поруч з Максом в авто. Дорогою 

мовчала, лише робила вигляд, що уважно слухає його 

нескінченні розповіді.  Гучно увімкнувши музику, він 

поклацав пальцями перед її блідим обличчям. 

-Ти мене не чуєш! В тебе сьогодні день народження, а 

не траур - посміхайся! Через нього? 

-Ні. В мене просто болить голова. 

-Зрозуміло. Жінки завжди так говорять, коли не 

бажають сказати правду. По тобі ж було видно, що маєш 

почуття до нього. Чи може ще до кого маєш, а я так? 

-Максе, припини! Дивись на дорогу, ти на червоне 

проїхав, ще не вистачало проблем! Краще нікуди не 

поїдемо! 

-Заспокойся, люба! Це ж моє місто! Тут все під 

контролем. Навіть, коли мене зупиняють поліцейські за 

порушення, то відразу вибачаються. Розумієш масштаб 

впливу? 

-Я розумію, тільки хочеться, аби ти нікого не скалічив й 

самі живі доїхали. 

-Це я тобі гарантую. Зараз дещо придбаємо в 

супермаркеті і поїдемо знайомитись з твоїми батьками. 

Треба ж якось контакти налагоджувати з майбутніми 

родичами.  

 

*** 

На центральному ринку в неділю завжди людно. 

Більшість місцевих мешканців, переважно, роблять 

закупівлі в будні дні. Але приїжджі, або ті, що весь тиждень 

на роботі, вимушені стояти в чергах та ставати жертвами 

кишенькових злодіїв. Вже мала такий досвід у житті, тому 
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Людмила завжди носила сумочку з грошима попереду себе, 

а чоловік йшов слідом за нею, аби контролювати ситуацію. 

Пройшовши до кінця торгівельних рядів, жінка вирішила 

повернутися до першої овочевої ятки, бо там капуста мала 

більш товарний вигляд і ціна нижча. Леонід вже не міг 

витримати ці нескінченні  торги та пошуки, вирішив 

почекати дружину в машині, забравши всі пакунки з собою. 

Пильно розглядаючи викладений товар, Людмила 

наблизилась до прилавку. Якась жіночка дуже просилася 

пропустити її без черги, бо боялася спізнитися на автобус. 

-Та я ж тільки черешень візьму, більше нічого… 

-Стань, як всі й купуй свої черешні! Як кожен буде 

лізти нахрапом, ми й до вечора стоятимем!- почулися 

голоси позаду. Повернувши голову, Людмила впізнала 

Ясину циганочку, що лежала з нею в ковидній палаті. 

Схопивши її за руку, поставила попереду себе, аж тут і  

помітила округлий животик під, вільного покрою, сукнею. 

-Вона там не стояла! Та що це робиться, циганва 

нахабна!? 

-Ти, взагалі, жінка чи хто? З дитиною під серцем стояла 

в черзі?- грубо відповіла Людмила. 

-Та я ж не знала, чого відразу накинулась?- відповіла 

присоромлена літня жінка. 

-Тепер знаєш!... 

-Мені, будьте ласкаві, он ту капустину і кілограм 

помідорів,- швидко розрахувавшись з продавщицею, 

Людмила прискорила кроки аби наздогнати свою знайому, 

що поспішала до автобусної зупинки. 

-Ясино, ти не впізнала мене? Скоро- таки мамою 

станеш. Рада за вас! 

-Пам’ятаю. Дякую, що пропустила, ще й заступилася! 

Та бачу, ти забула, про що я попереджала тебе в лікарні. 

Навіщо втрутилася в життя своєї доньки? Вона й послухала 

не серце, а твої поради. Не матиме вона щастя з тим, хто 
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поряд зараз, бо свою долю  зрадила. Шкодуватиме. Мій 

автобус! Не можу більше говорити,- жінка піднялася на 

сходинку, двері зачинилися, автобус зрушив з місця. 

Людмила пригадала, як казала Ясина: «серце нехай своє 

слухає»… А чи то правда, чи лише слова, хто знає?  

Глибоко зітхнувши, пішла до машини, де вже зачекався 

чоловік. Сонце піднялося високо, від розпеченого асфальту 

аж піднімалося гаряче повітря. Сівши поряд з чоловіком, 

дістала з пакету газету, згорнула та почала махати замість 

віяла. 

-Це тобі, Людочко, класика, а не сучасний автомобіль. 

Кондиціонер треба в сумочці носити. 

-Нам на таку й до смерті не зібрати. Макс, по-всьому, 

людина заможна. І машина і все в нього не з дешевого. 

Може хоч доньці нашій щастя всміхнеться. 

-Чи ж він сам заробив на той джип. Татусь, певно, 

подарував. Ось і ганяє. Хіба шкода? Бачив кілька подряпин 

з боку та вм’ятину на бампері. Не подобається він мені. З 

Дмитром хоч було про що поговорити. А тут одні понти.  

-Багато ти розумієшся на тих понтах!?  Нам з ним не 

жити, аби Насті було з ним добре та жила в достатку. Не 

горбатилась, як ми все життя,- обурювалась дружина. 

-То й не горбатилась би! Сама покинула інститут, треба 

було вчитися. Вийшла б заміж за професора з якоїсь 

кафедри та й ходила би по театрах та в філармонію! 

-Який же розумний? Поїхали! Казала: поставити 

машину в затінку! Так ні! Ближче сумки нести, от тепер 

сидимо, мов у бляшанці!.. 

 

*** 

Лежачи на дивані, Дмитро пильно розглядав візерунки 

на шпалерах його кімнати. Вже тиждень, це стало його 

звичним заняттям між марними спробами підвестися на 

ноги. Пронизливий біль пронизував все, досягаючи мозку. 
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Відкинувшись на подушку, затихав на деякий час, потім 

знов ці візерунки на шпалерах… 

На підвіконня сіла величезна муха й так само, як і він 

намагалася вилетіти з кімнати, але удари об скло її 

зупиняли. Відпочивши, вона знов здіймалася, роблячи нові 

спроби, при цьому нестерпно дзижчала. Безпорадний 

чоловік спостерігав за нею, але випустити її було завданням 

не по силам. Думки про те, що став тягарем для Тетяни, 

свердлили мозок. Гроші, привезені нею із заробіток, 

практично всі пішли на лікування. І вона знову шукала 

найменшу можливість заробити. 

-Кому я такий потрібен? Жалюгідне існування, ще один 

нахлібник!- стукнув кулаком по стільцю, що стояв поруч. 

Чашка з водою впала на підлогу, залишивши темний слід на 

килимі. Слідом полетіли пігулки. Мобільний телефон, що 

мовчав вже місяць, кинув об протилежну стіну. 

-Ніхто тепер не згадує про каліку! Навіщо лишився 

живим!? 

Кілька разів в голову приходили думки, як полишити 

цей світ. Лише не міг визначитись: в який спосіб.  

-Порізати вени - буде в крові диван та підлога. А якщо 

не витримаю болю та почну кликати на допомогу?... Випити 

пігулки, теж не варіант, можуть відкачати. Лишається один 

вірний спосіб - знайти мотузку. Десь бачив в ящику,- 

зсунувшись з дивану на підлогу, поповз в коридор. 

Знайшовши потрібну мотузку, зав’язав вузол та з четвертої 

спроби закинув на гачок вішалки. Дотягнувшись до замка 

на вхідних дверях, відчинив його. Підтягнувся руками на 

мотузці, щоб сісти на стілець. Заклавши на шию петлю, 

згадував дитинство та подорож до моря. Потім змінювались 

картинки одна за одною про школу й нарешті перед очима 

візерунки на стінах та інвалідне крісло в кутку кімнати… 

Літня сусідка з самого ранку затіяла пекти пиріжки з 

вишнями і дуже тішилась, що цього разу були дуже 
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вдалими. Поклавши на тарілку чотири найкращих, 

спираючись на палицю, дійшла до дверей. Взявши з гачка 

ключ від квартири, що залишила їй Тетяна. Просила інколи 

відвідувати  Дмитра, тож був привід відвідати. Вставивши 

ключ в замковий отвір, але він чомусь не повертався. 

Потягла на себе двері і від побаченого на секунди заклякла.  

-Допоможіть, хто-небуть!- закричала щосили жінка й 

кинулась до тіла, що перестало рухатись. Уламки розбитої 

тарілки разом з пиріжками полетіли вниз по сходам. Сусід 

Микола з першого поверху саме зайшов у під’їзд, коли 

почув крики й відразу кинувся на допомогу. 

-Тримаю! Ніж, скоріше! Ріжте мотузку!- імпульсивно 

давав накази молодий чоловік. 

 

За вікном темрява. Суха гілка великого клена шкребла 

підвіконня. Гавкання пса розліталось відлунням на кілька 

кварталів. Закривши квартирку, аби менше було чути, 

Тетяна, спершись руками на підвіконня, міркувала про 

події. Потім мовчки дивилась, як малий уплітає молочну 

кашу. Біля його ніг рудий кіт, вже вилизував свою тарілку. 

Стримуючись, аби знов не заплакати, потяглась за 

телефоном. Відправила коротке повідомлення Арсенію. 

Минуло вже чотири роки, як розлучилися. Зарікалася, що 

він буде останньою людиною, в кого б просила про 

допомогу. Та врешті-решт, Дмитро його син.  А ще є онук, 

котрий теж не сторонній в його житті.  

В кімнату тихо зайшов Антон. Поставивши на стіл 

пакети з продуктами, почав ретельно мити руки.  

-Як ви тут? 

-Якось,- похмуро відповіла жінка, стягнувши на 

потилиці у вузол волосся.  

-Що Дмитро? 

-Приїздила швидка, зробили уколи з заспокійливим. 

Ледь вмовила не забирати в лікарню. Просто вже не знаю в 
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кого позичати гроші. Потім були з поліції та служби опіки 

та піклування. Не знаю, як це все витримати? Просто немає 

сил, це провалля! Котишся не знаєш куди. Пробач, в тебе з 

нами одні клопоти, - витираючи сльози, сіла на стілець. 

-Ну що ти кажеш? Хто ще допоможе? - взявши її 

холодну й мокру долоню в свої теплі руки. 

-Не плекай марних сподівань, Антоне. Я не зможу тобі 

дати нічого, бо моя душа вигоріла від болю та безсилля. Не 

хочу тебе в’язати лише обов’язками. Ти хороший друг. Без 

тебе було б ще гірше, але це мій хрест, тож мушу нести його 

сама. Знаю, ти хотів би почути інше. Та що зараз можу 

сказати, крім слів вдячності. Дуже хочу бачити тебе 

щасливим, але з нами не буде ні щастя, ні спокою, бо ми 

невдахи по життю. 

-Не кажи такого! Все мине. Розумію: важкі часи. Якщо 

ти колись таки передумаєш, то чекатиму, бо мої почуття 

більші, ніж просто дружба,- нахилився, цілуючи її руку. Д 

них відразу приєднався хлопчина, забираючись на коліна до 

бабусі. Слідом заскочив ще й кіт. 

-Бачиш, всі хочуть, щоб не плакала наша бабуся. 

-Як не плакати? Зі служби повідомили, що 

розглядатимуть питання про вилучення дитини. Батько-

інвалід з нестійкою психікою, а я не є родичкою дитині. Як 

ухвалять рішення, що робитиму? 

-Вихід завжди є. Вчора говорив зі своєю 

однокласницею, вона лікар, працює в санаторії «Янтар». 

Радила привезти Дмитра до них на лікування в Слав’янськ. 

Там гарний санаторій і процедури спеціально підібрані для 

спинальників. Правда, немає вільних місць. Та є будинок, де 

всім вистачить місця. А на процедури могли б ходити - там 

же недалеко. В чотирьох стінах йому точно не стане краще. 

Навіть вийти на прогулянку велика проблема. Там же двір, 

сад та озеро неподалік. Й до того, вас там ніхто не потурбує. 

Вимкни телефон, а краще змініть номери. Як вам таке? 
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-Знаєш, слушна ідея! Завтра зможеш допомогти нам з 

переїздом?- жінка вже посміхаючись, зсадила з колін онука. 

-Звісно, лише повідомлю колегам, що завтра мене не 

буде.    

 

*** 

Вулицею житлового кварталу на швидкості промчало 

авто, залишивши за собою клуби пилу. З вікон лунала гучна 

музика. Літній чоловік ледь встиг відступитися назад з 

пішохідного переходу. Довго вслід обурювався: 

-От придурок! Очі витріщить і мчить, наче не встигне! 

Сонце вже сідало. Серед широкого подвір’я заміського 

будиночку, прикрашеного безліччю яскравих клумб та 

зелених газонів, стояв накритий святковий стіл, біля якого 

вже збиралась родина Макса. Батько, високий чоловік років 

близько шестидесяти, з високими залисинами на голові,  в 

чорному костюмі та без краватки з суворим виглядом на 

обличчі, розмовляв по телефону. Поруч за столом зайняла 

місце мати. Невисока худорлява блондинка в елегантній 

вечірній сукні, кольору кави, помітно нервувала, бо не 

любила запізнень сина.  По ліву сторону столу сиділа 

старша сестра Маргарита з чоловіком та п’ятирічною 

донечкою.  

-Хоча б на вашу річницю весілля прийшов вчасно. 

Завжди всі тільки його й чекають,- промовила незадоволено 

Маргарита, намагаючись стримати донечку, що вже почала 

капризувати. 

На подвір’я заїхала машина. Гучно грюкнув дверцятами 

машини, Макс відразу подав руку рудоволосій дівчині. Та, 

поправивши сукню, зробила кілька несмілих кроків й 

відразу зачепилася  підборами за тротуарну плитку і ледь не 

впала.  
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-Навіщо ти зняла лінзи? Я ж казав, що тобі краще з 

ними,- спитав незадоволено Макс, роблячи вигляд, що 

посміхається. 

-Пробач, лікар заборонив їх зараз використовувати, 

через запалення очей. То ти вже й соромишся?- спитала 

Настя, намагаючись уважно дивитися під ноги, аби знову не 

впасти.  

-Ні. Просто це трохи збентежить мою маму. Вона ж в 

мене суцільний естет, любить в усьому симетрію та 

відповідність.  

-На жаль, я не відповідаю її вимогам.  

-Але татусь, навпаки, любить все неординарне, тож не 

переймайся. Головне посміхайся.  

-Нарешті, всі в зборі!- вигукнув батько Тимур 

Всеволодович, поклавши в кишеню телефон та сів спиною 

до ліхтаря, аби світло не сліпило очі.  

-Мамо, тато, вітаємо вас з черговою річницею вашого 

весілля!  Квіти не дарую, бо краще мами ніхто з 

флористикою не впорається. Тому від нас браслетка з 

гранатом, як ти любиш, - відкрив невеликий видовжений 

футляр, аби всім продемонструвати. 

-Дякую, ти знаєш мою слабкість до червоних камінців, - 

посміхалася Софія Марківна, розглядаючи подарунок. 

-Тато, тобі вкотре запонки, ти їх завжди губиш! Бажаю 

щастя та міцного здоров’я! 

-Я гадав, ти спочатку познайомиш нас із свою 

обраницею,- спокійним тоном промовив Тимур 

Всеволодович, без зайвих рухів почав наливати в келихи 

дороге вино.  

-Дійсно, захопився! Це Анастасія, моя наречена, тому 

прошу прийняти її в нашу дружню родину.  

Маргарита ледь стрималась від сміху та побачивши 

пильний материн погляд, заспокоїлась й переключила увагу 

на свою доньку та чоловіка. Вечеря проходила в сухій 
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обстановці, зовсім не схожою на святкування. Батько 

розповідав про справи на фірмі, про курси та стрибки 

валюти. Мати час від часу розпитувала в Насті про її родину 

та рід занять батьків, при цьому її обличчя зовсім не 

виражало ніяких емоцій. По закінченню вечері Маргарита 

разом з Софією Марківною відправились в будинок. 

Чоловіки пішли в бесідку й запалили гавайські сигари, 

якими пригостив, хизуючись, батько. Дим кільцями 

піднімався вгору. Настя ж залишилась сама за столом. 

-Дівчино, скажи жінкам, щоб принесли нам чай з 

кардамоном!- розпорядився батько. Анастасія слухняно 

підвелася і пішла стежкою до будинку. Чужий великий дім 

в усьому передавав характер їх непривітних господарів. 

Великі важкі вхідні двері безшумно відкрилися і дівчина 

почула неподалік жіночі голоси. Чим ближче підходила, 

тим чіткіше чула фрази. 

-Який жах, Маргарито! Вважаєш він одружиться з 

нею?- затягнувшись легкою цигаркою, мати висловлювала 

свої обурення.Час від часу поглядаючи, як домашня 

помічниця мила посуд.  

-Я, взагалі, поки не сподіваюся на його одруження. Ти 

не бачиш, такий самий, як татусь, давно перестав на тебе 

підіймати руки!? 

-Після спілкування з моїм адвокатом. Ні, ти бачила її 

очі? Вони ж різного кольору! Невже така екзотика може 

приваблювати мого сина? А волосся!? Це ж мочалка на 

голові!- випустивши з рота дим, загасила  цигарку.  

-Заспокойся, мамо, ну трохи не схожа на його 

попередню Барбі… Але мені її навіть шкода. Хоч він твій 

син, а мій брат, але конкретно без даху! Не вірю, що так 

швидко змінився в кращу сторону.  

Хоч Насті було дуже неприємно чути такі образливі 

слова, але, постукавши в двері, зайшла в кімнату. 
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-Пробачте, Тимур Всеволодович просив принести чай 

з… 

- З кардамоном, - перебила Софія Марківна. - Зараз 

принесемо. А тобі чай, чи каву?- вже іншим тоном спитала 

жінка. 

-Ні. Дякую, - відразу пішла в бік виходу. Відкриваючи 

двері, знов почула голоси та посмішки, не важко 

здогадатися про кого… 

Наступного дня Максим наполяг на переїзді Насті в 

великий будинок батьків. Дівчина довго сперечалася, 

шукала привід аби не їхати туди. Однією з причин було – 

довго й не зручно добиратися до роботи. Але він запевнив, 

що кожного дня привозитиме й забиратиме особисто, тому 

не змогла протистояти.  

Великий будинок, обставлений дорогими меблями з 

коштовними люстрами й мармуровими сходами й 

перилами, нагадував замок Чудовиська з казки. Здавався 

холодним та порожнім, навіть відлуння розліталося коли 

хтось говорить. Вечорами Настя намагалася не потрапляти 

на очі його господарям, аби ті не влаштовували їй черговий 

допит. З великої кімнати часто було чути, як батьки 

з’ясовували відносини, потім домовлялися про невідомі 

умови. Маргарита з родиною мешкала окремо і 

навідувалась не часто. Макс після вечері міг поїхати до 

друзів, залишаючи наречену саму, а повернутися під ранок. 

Тож Настя відчувала себе зайвою та розчарованою. 

Сподівання на краще життя швидко перетворилися на 

золоту клітку. Ця заможна родина не йшла ні в які 

порівняння з привітною родиною Дмитра. Тут кожен живе в 

своєму вимірі, лише інколи, виходили з нього заради, 

пристойності. Дівчині хотілося волі, а отримала грати, що 

обрубали крила й давили морально та фізично. Лише один 

раз з Максом відвідали її батьків в селищі, бо він не зміг 

вигадати відмовку.  
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Відпросившись з роботи раніше, не стала повідомляти 

про це Макса, бо хотіла до його приїзду привітати Павлика 

з днем народження, завітавши до дитячого садочка. 

Можливо, буде нагода зустрітися з Дмитром та спокійно 

поговорити про все, вибачитись. Його телефон весь час був 

вимкненим, чи змінив номер. Зустрівши знайому 

виховательку, спитала чи можна покликати Павлика. Та 

повідомила, що вже кілька днів його бабуся не  приводила в 

садочок. І що його тато потрапив в лікарню. Важко 

дихаючи, Настя вибігла з двору дитячого садочка й не 

зупиняючись, помчала до них додому. В сумочці 

безперервно дзвонив телефон. Телефонував Макс, не стала 

відповідати. 

-Господи, що ж з ним сталося?-крутилося в голові одне 

питання. Серце шаленно билося. Піднявшись сходами, 

почала дзвонити в дверний дзвінок, щосили натискаючи. 

Почала з усіх сил стукати кулаками, але ніхто не виходив. З 

квартири навпроти вийшла сусідка. 

-Не стукай, нікого там немає, - з сумом повідомила 

Таїса Олексіївна, спираючись на палицю. 

-Десь поїхали? Надовго? 

-Мені про це не повідомили.  

-А в вас немає нового номера телефона Дмитра чи 

Тетяни, бо всі номери не обслуговуються. 

-На жаль, нічим не можу допомогти. Гадаю, поїхали 

надовго, бо бачила, як два дні тому в багажник машини 

склали багато речей. На інвалідному кріслі спустили 

сходами Дмитра разом з лисуватим чоловіком. Здається, 

Антоном звати. І більше я їх не бачила. 

-Чому на   інвалідному кріслі? 

-Хіба ти не знаєш? Місяць тому його збила машина. 

Лежав в лікарні, ноги відняло. Можливо, в санаторій 

поїхали? 

-На скільки все серйозно? 
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-Певно, дуже. Навіть намагався вкоротити собі життя. 

Якби тоді вчасно не зайшла, то вже не було на цьому світі. 

-О, Господи!- нічого більше не сказавши, дівчина 

вибігла на вулицю. Кинувши на лавку цукерки та іграшку, 

не стримуючи сліз, пішла вулицею. В думках картала себе 

за все. Пригадала той день, коли востаннє бачилися у школі.  

-Все через мене! Куди ж вони поїхали?- знов задзвенів 

телефон. 

-Люба, а де ти є? В школі сказали десь пішла,- чувся 

голос незадоволеного Макса. 

-Йду по вулиці в районі танка. 

-Стій там, зараз буду! 

Діставши з сумочки сухі серветки, витерла заплакане 

обличчя, сіла на лавку біля тролейбусної зупинки. 

Спробувала ще кілька разів зателефонувати Тетяні, але знов 

почула, що даний номер не обслуговується. Поруч 

зупинилось авто, різко пригальмувавши.  

-І де ти була? В нього? 

-У кого? 

-Того, що з медведиком приходив до школи! Що вже 

засумувала за ним? 

-Припини, Максе, не вистачало прилюдних розбірок, 

дома поговоримо, - сіла в машину  й полинула думками в 

день останньої зустрічі з Дмитром, перебираючи події по 

секундам, ніби можна щось відмотати чи переграти в цьому 

страшному кіно. Опинившись сама в кімнаті на другому 

поверсі, не перевдягаючись сіла біля відчиненого вікна на 

балкон. Міркувала, в кого з знайомих можна розпитати  про 

Дмитра. Пригадала, що Тетянина родичка працює в сусідній 

школі, можливо через колег можливо дізнатися її номер 

телефону. Її увагу різко привернула розмова між Максом та 

батьком, що доносилася з вулиці. Вийшовши на балкон, сіла 

в закутку, щоб її ніхто не помітив. 
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-То й що, не даси грошей?- промовив Максим, 

перегородивши батькові дорогу собою. 

-Не дам! 

-Чому? Я ж виконав всі твої умови! Знайшов наречену 

без шкідливих звичок, невибагливу. Майже влаштувався на 

роботу. До речі, сьогодні був на співбесіді. 

-Ключове слово «майже» - одружився, майже 

влаштувався. Ти хто за фахом – фармацевт, так попрацюй в 

аптеці,- відсторонивши сина, пройшов вбік машини Тимур 

Всеволодович, накинувши на плече піджак.  

-Знущаєшся? Де я і де аптека!? Сам же колись в 

інститут на заочне запроторив.  

-Тоді немає про що говорити, синку. 

-Чому? Поговоримо про сауну з дівками. В мене ще й 

видосик є, де все чітко видно, татусю… Ти ж не бажаєш 

його переглянути разом з матусею? Її адвокати будуть 

просто в захваті і запросять набагато більше, ніж я. 

-От виродок!- прошипів, витираючи спітнілий лоб 

хустинкою. 

-Є в кого вчитися. Ви ж в мене обоє такі люблячі батьки 

й винахідливі… Гадаю, знайдеться варіант для мене,- Макс 

ввічливо з посмішкою зачинив дверцята машині і підбігцем 

попрямував до вхідних дверей будинку. Дівчина відразу 

повернулася в кімнату, накинувши на голову рушник. Від 

почутого в голові паморочилось. Ще одна несподіванка за 

сьогодні. Розклавши на столі зошити та журнали з 

записами, міркувала над почутим. Максим поспіхом 

прийняв душ, почав шукати підходящий одяг. По всьому 

було видно, що знов до ранку десь зависне.  

-Ти десь йдеш?- поцікавилась, не піднімаючи очей від 

писанини. 

-Так, обіцяв другові допомогти. Не сумуй. В батька є 

чудова бібліотека в кабінеті, можеш вибрати собі книгу. 

Бувай. 
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-Бувай. 

Щойно зачинились за ним двері, дівчина видихнула з 

полегшенням. Більше не було сумніву, що він її лише 

використовую, щоб отримувати гроші від батька. 

Подарунки та обіцянки лише гачок для дурнуватої рибки.  

-Яка я ідіотка, що повелась на це! А ще загубила життя 

Дмитру. Заради чого? - обхопивши голову руками, дівчина 

гірко плакала та шкодувала про все. Міркувала, як 

вибратися звідси і більше ніколи не повертатися? Але 

очевидно, що Макс її так просто не відпустить, тому слід 

все ретельно спланувати. Зібрала в пакет лише необхідні 

речі. Аби не привертати увагу вранці, поїхати, як завжди на 

роботу. А потім все… 

Щоб швидше пройшов вечір, зателефонувала матері. Та 

жалілася на братів, які вкотре не зачинили в сад двері і кури 

вигребли зелений кріп та петрушку. Що батько багато 

палить цигарок і що в її крамниці нова власниця, тому 

завтра робитимуть перерахунок товару.  

-Мам, ти не знаєш, в Тетяни є ще родичі в місті, крім 

Лариси? 

-Мабуть, немає. А ти чому про неї питаєш? 

-А прізвище Лариси не знаєш? 

-Ткачева. Навіщо вона тобі? 

-То не мені, то колега просила дізнатися. 

-Доню, в тебе все гаразд? Якась ти дивна сьогодні. Коли 

до нас приїдете? 

-Вже скоро, мам. Потім все розповім, татові передай 

вітання від мене. Цьомки!- закінчивши розмову з матір’ю 

почала дзвонити колегам. На годиннику  друга ночі. 

Згадала, що не вечеряла, бо в шлунку аж кавчало. Тому 

спустилася вниз, аби зробити собі кави, дуже тішилась, що 

нікого не зустріла на кухні. Лише зробила кілька ковтків, як 

в кімнату зайшов, ледь тримаючись на ногах, Максим. В 

грудях аж похолоділо, адже не чекала його ще в такий час. 
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-Лє-на.. Ось і прийшов! Налий мені щось випити!- 

намагався дістати з кишені джинсів мобільний. 

-По-перше, я Настя. А по-друге, ти вже достатньо 

випив.  

-А мені нас…ть хто ти! І будеш робити те, що тобі 

наказав!- схопив зі столу чашку й кинув її об підлогу. 

Дівчина аж підскочила, бо ніколи ще таким його не бачила. 

Пригадала розмову його сестри і матері в день знайомства і 

мимоволі уявила, на що він тільки здатний в такому стані.  

-Ти зараз підеш зі мною в кімнату і зробиш все, щоб я 

лишився задоволеним!- схопивши її за руку, потягнув до 

сходів. В його очах горів, якийсь звірячий вогонь. Це вже 

був не той Макс, з яким вона мріяла про щастя. 

-Відпусти мене, я так не хочу! Ти п’яний!- чинила опір 

Настя. Він схопив її за довге кучеряве волосся і почав тягти  

сходами. 

-Відпусти дівчину!- почувся грубий голос батька з 

гори.-Вона гостя в цьому домі, а не твоя раба, тому не 

дозволю так поводитись! 

-А ти, мабуть, сам на неї око поклав, так татусю?- 

кривляючись, промовив Макс. Миттю отримав у відповідь 

удар міцним батьківським кулаком в  обличчя. Не 

втримавшись на ногах, скотився сходами. С кімнати вибігла 

з криками мати в нічній сорочці. Кинулася до сина і почала 

голосити й причитати. Той стогнав  та  бормотів, щось не 

зрозуміле. Настя, наче, приросла до стіни, не могла зробити 

жодного кроку. Потираючи руку, Тимур Всеволодович 

мовчки пішов до своєї кімнати. Перед дверима зупинився і 

похмуро глянув на розгублену дівчину на сходах. 

-Ти й надалі маєш намір тут залишитись? 

-Ні!- зі сльозами на очах похитала головою. 

-Йди, збирай речі, викличу тобі таксі, зайшов у кімнату 

й щільно причинив двері. Настя миттю забігла до кімнати, 

схопила вже зібраний з вечора пакет та жіночу сумочку з 
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документами. Зірвавши з шиї золотий ланцюжок, що Макс 

подарував на день народження, поклала на стіл та побігла 

сходами вниз, потім до виходу не оглядаючись. Все тіло 

тремтіло, дихання спирало. Лише, опинившись в таксі, 

відчула себе нарешті вільною.  

Вийшла з машини неподалік свого будинку, бо не 

хотіла розбудити батьків. Ворота були зачинені, тому 

обізвавшись до пса, аби той не гавкав перелізла через 

паркан. Такий маневр вона колись неодноразово виробляла, 

коли приходила пізно з дискотеки. Відчинивши двері в хату 

запасним ключем, тихо пройшла в свою кімнату. Посунула 

до стіни молодшого брата, що на час її відсутності зайняв її 

ліжко та примостилася тихенько поруч.  

Весь ранок Людмила була своя-не своя. То розсипала 

пакунок крупи на підлогу, то полаялась з покупцем, то 

помітила пропажу товару з полиці. Довго причитала й ніяк 

не могла заспокоїтись. 

-Яка тебе муха сьогодні вкусила? На Федьку 

Черножукова накинулась ні з того ні з сього,- підмітаючи 

підлогу, спитала колега по роботі, продавщиця Галя. 

-Настя моя серед ночі приїхала додому, на роботу не 

поїхала. Хотіла поговорити, так Олексій заборонив, мовляв, 

ввечері поговорите. Щось сталося. Чого б це вона так 

приїхала? Вчора ще в телефонній розмові здалася дивною. 

Про Тетяну питала та її родичку, триста років би здалась їй.. 

-Людо, ти мене вибач, але ж я скажу… Настя твоя на 

чужому горі своє щастя збудувати хотіла, так Господь же 

все бачить! 

-Галь, а що бачить? Про яке горе ти зараз говориш? 

-А то ти й не знаєш? Не придурюйся. 

-Раз почала, так говори, чого я не знаю! 

-Та все селище вже гуде, що через твою дочку, Дімка 

калікою став. А їй байдуже, знайшла собі багатого кавалера 

і по морям з ним хвостом крутила.  
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-Та що ти говориш таке? Що з Дімкою? 

-На все життя тепер інвалідом лишиться. Кажуть, біг 

від твоєї Насті, як дізнався про іншого й під машину 

потрапив. Тетяна бідна все що привезла з заробіток, на його 

лікування віддала.   

-Богом клянусь, не знала цього. Як же так?... 

 

На мотузках серед подвір`я розвивалися наче великі 

стяги випрані фіранки. На столах та лавках стояли відра та 

корита з водою, грілися на сонці. Двір був чисто виметений, 

политі квіти. З кухні доносився приємний запах смаженої 

картоплі на салі з цибулею. Так було завжди, коли донька 

приїздила додому. Людмила зайшла в хату, прокручуючи в 

голові останні події. Не знала з чого почати розмову з 

дочкою, аби знов не штовхнути її на необдумані вчинки.  

-Привіт, ти сьогодні не на роботі?- спитала мати, сівши 

на стілець та поставила в куток великий пакет. 

-Сьогодні не працюю. Я попросила, щоб дали 

відпустку. Завтра поїду і напишу заяву. Їсти будеш? Трохи 

тобі залишили,- дівчина, не підводячи очей, мила посуд. 

-Настуню, облиш посуд, поїхали на Клешню, там і 

поговоримо про все. Вже сто років не була на озері, 

поїдемо, скупаймося. 

-Так з ким же поїдемо, тато пішов щойно до кума. 

-Вдвох поїдемо. 

-Ти вмієш керувати машиною? 

-Довелося навчитися. Знаєш, скільки разів  нашого 

татка на підпитку з рибалки вночі забирала? Поїхали! 

На розстеленій ковдрі лежало кілька великих червоних 

помідорів та шматок хліба – те, що Настя прихопила з дому. 

Замотавшись в рушники, дві жіночі постаті довго 

розмовляли біля водойми. Дома завжди щось відволікало й 

не виходила розмова подушам. А тут дзеркало озера та 

шепіт високих верб спонукали одкровенню.  
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-Це я в усьому винна, доню. Підштовхнула тебе на 

хибні думки, а потім все зійшло нанівець. Шкода Дмитра, 

гарний він хлопець, хоч і бідний. А цей перевертень, тільки 

видавав себе за добродія, а насправді - негідник. Добре, що 

все скінчилося, бо знущався б з тебе, а потім ще й з дітей. 

Ти часом хоч не… 

-Ні. 

-Треба знайти їх, доню. Це ж не голка, що зникла у стозі 

сіна. Це ж люди. Якби все можна було повернути назад, так 

не повернеш. Казала мені циганка в лікарні не втручатися, а 

я втрутилась. Тепер шкодую. 

-Я теж про все шкодую. Злякалася тоді труднощів та 

відповідальності. Але те, що я усвідомила минулої ночі, 

злякало мене в десять разів більше. Дві великі різниці, було 

з чим порівняти. Тож зараз чітко знаю, що маю виправляти 

помилки будь-якою ціною, навіть бути все життя 

доглядальницею. Що я кажу, мамо?- поклавши голову 

матері на плече заплакала. 

-Може, там не все так погано, як говорять люди. Але 

добре все зваж, бо це не іграшки вже. Якщо не можеш, то не 

зарікайся.  

 

Після неприємної розмови з директоркою Анастасія 

поспіхом вийшла з приміщення школи. Різні плітки давно 

ширилися між колегами, дійшовши до керівника. Втішало 

лише одне: підписана заява про відпустку. Обличчя та 

навіть вуха палала багрянцем. Вітер, що приніс дощові 

хмари, разом з пилом повіяв назустріч. Руде волосся 

неслухняно здійнялось вгору. Прикриваючись долонею, 

спустилася сходами. Почувши  дзвінок, намагалась швидко 

дістати телефон з кишені сумочки. Та якось, не втримавши, 

впустила її. Телефон, косметика та інші речі розсипалися на 

асфальті. Збираючи речі, помітила, як колега Валентина 

дивиться у вікно з отрутливою посмішкою. Тож більш за 
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все хотілося швидше зникнути з поля зору. Перебігла через 

дорогу, ту саму, де стався нещасний випадок з Дмитром. 

Уявила, як він, бездиханний, лежав на дорозі. Не 

стримуючи сліз, йшла далі, не звертаючи уваги на дрібний 

дощ. Номер телефона Тетяниної родички дістати не 

вдалось, то ж вирішила  зустрітися з нею особисто. Кілька 

разів зупинялась, міркуючи, як звернутися, що спитати. 

Одяг та волосся були зовсім мокрими, але це найменше 

зараз турбувало. Наблизившись до вхідних дверей школи, 

де працювала та жінка, зіштовхнулася з високим 

худорлявим чоловіком, що здався їй знайомим. 

Зупинившись на мить, пригадала. 

-Зачекайте, будь ласка!-вигукнула услід. Той 

повернувся. Поглянула в карі очі - аж мурахи пробігли по 

шкірі. Той же погляд, зріст та фактура. Такі самі довгі руки 

з тонкими пальцями… 

-Ми знайомі?- поцікавився чоловік. 

-Особисто ні. Та ви ж Арсеній, батько Дмитра? 

-Так. А ви його знайома? 

-Знайома. То довга історія, не важливо,- підбираючи 

слова, відповіла. 

-Колись бачила вас на фото у Дмитра в телефоні. Я 

намагаюсь зв’язатися з ним, але телефон вимкнений, 

Тетянин теж не відповідає. Може ви щось знаєте про них? 

-На жаль. Сам вже три дні з’ясовую й нічого не 

дізнався, крім того, що через якусь вертихвістку син 

потрапив під машину й не може ходити. І ніхто не знає куди 

вони всі поїхали. Навіть в поліцію звертався, сказали писати 

заяву,- пильно поглянувши крізь окуляри на дівчину, 

помітив, як опустивши очі, повернулася боком до нього, 

приховуючи сором.  

-Певно, щось не так сказав, бачу вас замутили мої 

слова? 
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-Та все, певно, так. Я Настя, та сама, дурнувата 

вертихвістка. Але сама дізналася кілька днів тому і дуже 

про все шкодую. Що завгодно би зробила, аби якось 

виправити, хоча б попросити пробачення. Яке може бути 

виправдання мені?... 

-Я не Бог, щоб судити. Сам не без гріха, маю теж 

каятися. Та спершу б знайти їх. Є якісь думки? 

-Саме збиралась поговорити з родичкою. 

-Щойно говорив з нею, навіть грошей пропонував. 

Лише розказала, що сама шукає Тетяну, бо та не повернула 

їй велику суму грошей. Звісно, я розрахувався, бо мій син 

потребував лікування. Якби мені повідомили відразу, то сам 

сплатив усі рахунки. Щойно отримав повідомлення від 

Тетяни, відразу прилетів з Ізраїлю. А тут повний колапс: 

наша квартира вже тричі продана, син з онуком та моєю 

колишньою мешкають в однокімнатній квартирі, а тепер і 

зовсім зникли. І мені ніхто нічого не повідомив!- 

поправивши мокре волосся на голові, чоловік дістав з 

кишені ключі від автомобіля. 

-Що будете робити?- спитала дівчина зовсім змокла від 

дощу та притискала до себе шкіряну сумочку. 

-Пропоную спершу сісти в машину, бо йде дощ. По-

друге, в Тетяни була подруга в селищі, Людмила. Може 

поїхати до неї, розпитати? 

-Вона не знає. Я її донька. 

-Он як? Земля кругла, крути не крути. О, смс прийшли 

від Тетяни! Може відповість,- натиснув виклик, з телефону 

почувся дитячий голос. 

-А це хто?- спитав Арсеній. 

-Павлик. А ти хто? 

-Дайте мені! Він вас не знає!-вихватила з рук телефон й 

увімкнула гучний зв’язок. 

-Привіт, Павлику, це Настя! 
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-Привіт! А чому ти до нас більше не приходиш? Ти нас 

більше не любиш? 

-Зайчику, я просто не знаю, де ви є. Поруч хтось є з 

дорослих? Де бабуся чи тато? 

-Бабуся пішла на роботу, а телефон забула вдома. Я 

хотів їй про це сказати. 

-А де бабуся працює? 

-На пекарні пече пиріжки. Вона раніше їх вдома пекла і 

носила продавати на пляж біля озера. І там зустріла якусь 

тітоньку з пекарні і тепер пече пиріжки не дома,- пояснив 

докладно хлопчина. 

-А де твій татко, ти сам вдома? 

-Тато надворі виконує домашнє завдання. Йому в 

санаторії задали вправи і тато зараз їх виконує. 

-То ж як виходить?- продовжувала розпитувати Настя. 

-Бабуся говорить, що він робить успіхи і скоро почне 

ходити без милиць. Приходь до нас, Настю! Я дуже сумую 

за тобою! 

-Добре, ти скажи де ви мешкаєте? 

-У будинку діда Антона. Тут є садок і нашому котику 

дуже подобається, постійно залазить високо на яблуню. А 

дідусь кожну суботу до нас приїздить. Мене зараз тато 

кличе.  

-Добре, Павлику. Ти ж можеш нікому не розповідати 

про нашу розмову? Тоді я скоро до вас прийду! 

-Гаразд,- хлопчина вимкнув телефон і жваво помчав до 

тата на вулицю. 

 

-Завтра субота? А хто такий цей дідусь Антон, новий 

чоловік Тетяни?- замислившись спитав Арсеній. Було 

помітно, як нервово рухались скули, а пальці міцно 

стискали руль.  

-Не знаю, чоловік чи просто друг, але він їм дуже 

допомагав. 
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-Номер телефона, де живе чи працює, знаєш?- Арсеній 

дістав з пачки цигарку й нервово запалив, потім 

запропонував дівчині. 

-Не палю. Прізвища не знаю. Він сказав біля озера… 

Пам’ятаю, Тетяна колись їздила з Антоном Павловичем у 

Слов’янськ, наче збирався продати батьківську садибу. 

Гадаю, вони зараз там. Озеро й санаторій,  точно це 

Слов’янськ! 

-У цього Павловича є автомобіль?- Арсеній, 

допаливши, викинув у вікно недопалок. 

-Немає.  

-Завтра, у суботу він має їхати автобусом! Подивись в 

інеті, коли відправляється з автостанції перший! Ти з ним 

знайома, тож завтра допоможеш слідкувати. 

 

Авто стояло неподалік автобусної зупинки. Літнє сонце 

о півдні не аби-як припікало, але двоє терпляче 

спостерігали, поки лисуватий чоловік в окулярах зі 

шкіряним портфелем та великою валізою перейшов дорогу 

та повернув за рогом на вулицю. Тоді відразу рушили услід 

за ним, аби не загубити з поля зору. Кілька разів доводилось 

пригальмовувати біля дерев та незнайомих будинків. 

Врешті-решт, чоловік відчинив скрипучу хвіртку й гучно 

клацнув, зачиняючи її. На зустріч з вереском вибіг хлопчина 

років чотирьох. 

-Дідусю, що, ти мені привіз!? 

-Спершу привітаймося,- промовив, посміхаючись 

чоловік, простягнувши велику долоню. Малий щосили 

ляснув по ній.  

-Оце по-нашому, по- чоловічому!- дістав з валізи 

згорток з м’ятними пряниками, які Павлик дуже любив.  

-Дякую!- прокричав малий, схопив згорток і помчав до 

бабусі. З хати смачно пахло смаженими пиріжками. 

Витерши ноги об ганчірку на порозі, чоловік зайшов у хату. 
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В тіні під нависаючими зеленими вітами чепурної 

берези, інший чоловік з заздрістю все бачив. Вперше за 

чотири роки побачив свого рідного онука, що називав 

дідусем стороннього чоловіка, весело сміючись. Серце 

стисло в грудях, а сам ледь не вибухнув від гніву. Але хто 

винен в усьому? Чи не сам? Було соромно, що навіть не 

знав, що любить його онук: чи цукерки, чи іграшки. 

Рудоволоса супутниця попрямувала до воріт, але чоловік 

різко потягнув її за руку. 

-Зачекай! Я не можу йти без подарунка! Допоможи 

обрати, бо ти ж краще знаєш Пашку.  

 

Вимивши як слід після дороги руки, витер чистим 

ручником і  сів за стіл. Тетяна поставила перед ним тарілку 

щойно звареного зеленого борщу. На стілець поруч 

умостився хлопчина, радісно наспівуючи пісеньку про 

бичка та розгойдуючи в такт ногами.  

-От молодець! Хто навчив тебе такої пісеньки? 

-Бабуся!- й почав сміятися, затуляючи маленькою 

долонькою ротик. 

-А де ти зубик загубив? Невже мишка вкрала? Ні? А 

хто?  

-Хока приходила вночі,- відповів малий. 

-А що то в вас за звірі на призьбі сохнуть? 

-То ми з бабусею котиків з глини ліпили. Коли 

висохнуть - розфарбуємо. 

-Бачу: часу не гаєте, молодці! А як у бабусі справи? 

-Все нормально, отримала аванс на пекарні. Хоч 

невеликий, але хороша матеріальна підтримка. Робота на 

півдня мене влаштовує, встигаю ще й  домашню роботу 

зробити. Дмитро теж потроху почав заробляти. Якось 

відремонтував в санаторії масажистці телефон, а та 

розповіла колегам… І пішли замовлення. Після процедур 

дома в нього є заняття по душі, це дуже добре. І взагалі, я 
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дуже вдячна тобі за все! Санаторій пішов нам усім на 

користь. Сподіваюся, Дмитро скоро почне ходити 

самостійно. Лишився ще тиждень і ми зможемо 

повернутися додому. 

-Дуже радий за вас! Та не поспішайте, живіть тут 

скільки потрібно. Я щасливий, що не продав тоді будинок і 

він зараз став в нагоді. А ще, коли тут, то згадую дитинство 

і мамин борщ. Так само смачно пах. Відчуття родини, сміх і 

радість гріють моє самотнє серце. Якби хотілося, щоб все це 

було по-справжньому - мій онук, моя дружина… 

-Антоне, я  теж не раз думала про це. І точно знаю, що 

така людина, як ти найбільше заслуговує на щастя. 

Пригадую, як колись запитала в мами, як вона знайшла своє 

кохання. Вона відповіла, що серце само підкаже, бо не 

зможе мовчати. От і питаю, чи ти моє кохання? Воно ж 

мовчить. Я знов питаю, ну може заснуло, прокинеться та 

впізнає! І знов нічого. Лише повага та вдячність.  Чи 

достатньо цього тобі буде? 

-Тетянко, мого кохання вистачить на двох, повір! Ти не 

пошкодуєш ні про що! 

-А якщо, моє серце заговорить потім, і волатиме, що 

кохає іншого, що буде? Зроблю тебе нещасним. Ми скоро 

поїдемо, почнемо життя з початку. Будинок твоїх батьків 

чудовий і затишний. Але я хочу мати свій власний. 

-Я подарую його тобі! Хочеш завтра підемо до 

нотаріуса і я перепишу!? 

-Ні. В мене є велика мрія: відбудувати колись в 

Сиротіно той згорілий будинок, де живуть спогади про 

дитинство та батьків. Де душа моя знаходила затишок, а 

тіло - відпочинок. Пробач, тобі боляче це чути. Та я не 

можу. 

-Тетяно, винеси води, будь ласка!- почулося з надвору. 

-Зараз!- набрала з відра в чашку води, вийшла на поріг. 

Хвіртка воріт відчинилась. Стежкою назустріч йшла Настя, 
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тримаючи в одній руці великий пакет. Слідом за нею, 

пропхнувши поперед себе великий важкий кольоровий 

коробок, зайшов Арсеній. Чашка з рук впала, розбившись 

об кахель. Наче все уповільнилося й завмерло в повітрі на 

кілька секунд. Потім почула дитячий крик Павлика та своє 

дихання. 

-Настю! Нарешті ти приїхала, я так давно чекав!- 

кинувся назустріч хлопчина. Вона вхопила його на руки й 

почала кружляти. Від несподіванки Дмитро нервово 

намагався підвестися, спираючись на милиці. Арсеній 

підійшов до нього, допоміг втриматись на ногах. Потім 

міцно обійняв сина.  

-Вітаю, синку! - чоловіча сльоза покотилася з-під 

окулярів синові на плече. Дмитро мовчки обійняв батька. 

Трохи оговтавшись, промовив: 

-Пашка, йди познайомся зі своїм дідом Арсенієм! 

Тетяна мовчки спостерігала, сівши на порозі, як троє 

чоловіків одного роду-племені, схожі між собою, діставали 

з коробки дитячий автомобіль, забувши про все, що раніше 

їх роз’єднало. Наче й не було ніколи останніх років. Ось 

вони: онук, батько й дід. Постав їх порізно у натовпі і, все 

рівно, кожен би сказав, чий то син. Дивилась і раділа, що 

нарешті разом. Не помічаючи, як блідий Антон збирав 

уламки розбитої чашки біля її ніг. Забула, що сидить на 

порозі чужого подвір’я. Посміхалась, охопивши руками 

коліна. Потім слухняно, мов зачарована, встала й пішла 

разом з Арсенієм в сад. Не було жодних звуків лише його 

голос, наче той, що зверху… Могутній та власний. Згадала, 

як сиділа вночі в розірваних чулках та без взуття, на каміні 

при дорозі, зі збитими колінами. І цей же голос спитав: чи 

потрібна допомога. А потім спогади, як полишила теж вночі 

його квартиру, дізнавшись про його зраду, привели її до 

тями.  



 208 

-Щойно отримав твоє повідомлення і полетів на 

Україну. А потім не міг вас знайти. Розпитував знайомих, 

їздив до твоєї сестри, потім зустрів Настю, вона про все й 

розповіла мені. Чому ти нічого мені не повідомила раніше? 

Роками бідкалися й жодного разу не попросили в мене 

допомоги. 

-А ти чому сам не поцікавився, як і де живуть твій син і 

онук? Певно, щастя очі затьмарило з молодою дружиною та 

ріднішим сином? 

-Не було ніякого щастя. Згодом зрозумів, що щастя та 

спокій залишились тут. Ти єдина мене кохала і була 

терплячою до всього. Не було дня, щоб не шкодував про 

все. На чужині зрозумів, що по справжньому кохав лише 

тебе. 

-Ну звісно, це не завадило мати іншу родину, лягаючи зі 

мною в ліжко й дивлячись безсоромно в очі! 

-Я винен! І немає виправдань! То все сталося 

випадково. Після новорічного корпоратива п’яний пішов з 

Ілоною. То було лише раз! А потім вона повідомила, що 

чекає дитину, ну не міг я сказати: візьми гроші й зроби 

аборт. Потім народилась дитина - хлопчик, дуже слабкий та 

хворий. Серце не витримувало бачити свого сина на 

лікарняних ліжках. Допомагав чим міг, намагався та її 

просив не розголошувати про наші стосунки. Але ж все 

рівно про це знали колеги, а потім дізнався й Дмитро.  

-А мені не міг розповісти відразу? 

-Було важко і соромно. Потім ми дізналися про 

онкологію та про єдиний шанс на лікування за кордоном. 

Родичі Ілони запропонували допомогу в Ізраїлі. Тож 

потрібно було узаконити батьківство. Так я зважився. 

Залишив Дмитрові квартиру і вважав, що вже маючи власну 

родину, зможе про себе подбати. Потім ми посварились і 

перестали спілкуватися.  
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-Горді обидва, хто б мав сумніви,- жінка зірвала листок 

з гілки яблуні й розглядувала, наче на нім написані відповіді 

на всі її питання. 

-Влаштувався на роботу на завод, заробляв непогано, 

моїми винаходами було дуже зацікавлено керівництво. Але 

гроші, як вода йшли на лікування. З дружиною ми 

практично спілкувалися в лікарні, обговорюючи стан сина 

та шанси на одужання. Сам собі готував та прасував 

сорочки. Дружина ніколи не переймалася кухнею. Навіть 

навчився ліпити вареники, бо дуже хотілось чогось 

смачного та домашнього. Але підступна хвороба забрала у 

нас останню надію і пів року тому Радіона не стало. Йому ж 

було лише вісім років…Мріяв стати футболістом. Кажуть, 

горе зближує батьків, але нас  більше нічого не тримало 

разом. Ось таким було моє щастя… 

-Шкода вашого сина, правда. Дитина ні в чому не 

винна. Не дай Боже, нікому таке пережити. Хоч, я не мала 

щастя стати матір’ю, але Дмитро - моя дитина! Виріс на 

моїх руках. Знаю, як важко витримати, сидячи біля ліжка й 

не знати, чи настане наступний день,- крізь сльози 

промовила Тетяна, намагаючись стриматись. Арсеній став 

на коліна, обхопивши її руками. 

-Мила моя, пробач мені, якщо зможеш! Я нічого не 

знав. Втративши одну дитину, зрозумів, що можу втратити 

й іншу.  Якби не ти, не знаю, що б було з Дмитром та 

Павлом! Приїхав виправити свої помилки. Разом з вами 

душа моя!- Тетяна зняла його окуляри, аби подивитися в 

глибину  його карих очей. Вже не пам’ятала, коли ось так 

тонула в них. Провівши пальцями по скронях, замовкла, 

слухаючи прискорене биття свого серця. 

-Ти став сивим за ці роки.  

-А ти все така ж гарна, як і тоді,- підвівшись, ніжно 

пригорнув її до себе, всипаючи поцілунками: очі, щоки, 

вуста…  
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Антон вже кілька разів вмикав електрочайник, потім 

випив для хоробрості кілька склянок горілки. Мав намір 

піти в сад і влаштувати там скандал. Врешті-решт хто в домі 

господар? І чому всі щасливі, крім нього? Вийшовши на 

поріг, побачив у дворі, як малий Павлик, охопивши 

рученятами двох дорослих, спочатку сам їх цілував, потім 

примусив їх поцілувати один одного. Пройшов непомітно 

стежкою в сад. Зробивши ще кілька кроків, побачив тих 

двох, що безсоромно цілувались під старою яблунею. 

Вирвати б серце з грудей та кинути їм під ноги! Душа 

боліла і ридала, а тіло не могло зрушитися з місця. 

-Третій зайвий!- пробурмоті і похитав головою. 

Постояв ще хвилину й мовчки пішов до будинку, ледь 

пересуваючи ноги. Засунув в дорожню валізу свій піджак, 

відшукавши телефон, поклав до кишені. Мовчки пройшов 

через двір, гучно гупнув хвірткою. Звук розлетівся вулицею, 

якою мільйон разів йшов та повертався. Та ніколи ще не 

було так гірко, як зараз. Втікав зі своєї ж домівки, наче 

злодій. Не найкращі думки приходили в голову: 

повернутися і всіх вигнати! Хіба ж міг так вчинити, адже 

бачив її погляд. Якби хоч раз так поглянула на нього, то мав 

би крила за спиною. Та крила дістались іншому. 

 

-Тетяно, хочеш я тепер щодня вранці смажитиму для 

всієї родини млинці, а по вихідним варитиму вареники? 

Запевняю, в мене добре виходить. Я буду уважним до тебе, 

обіцяю! Ми почнемо все з початку! 

-Пізно, Арсенію. Років п’ять тому, я була б щасливою в 

твоїх обіймах, а зараз ти інший і я інша. Води багато утекло, 

нічого не повернеш. Давно перестала думати про себе, аби 

діти були здорові та щасливі. До речі, ми забули про нашу 

молодь, вони там хоч не повбивали одне одного?- Тетяна 

відсторонила від себе чоловіка. 
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-Враховуючи, що на допомогу ніхто не кличе, то все 

добре!- замислившись, йшов слідом Арсеній. 

-Молодь, ви там не зголодніли? Ходімо, годуватиму 

вас!- вигукнула Тетяна. Зайшовши в будинок, побачила, що 

ні Антона, ні його речей немає. 

-А хтось бачив Антона Павловича? 

-Здається, він пішов кудись,- відповіла Настя. 

-Господи, от дурепа! Він образився! Треба наздогнати 

його, вибачитись! Стільки добра нам зробив!- намагаючись 

йому зателефонувати, схопила сумочку. 

-Заспокойся! Я знайду його, будь вдома! І увімкни, 

нарешті, свій телефон!- Арсеній поспіхом пішов до машини. 

Швидко зорієнтувавшись на місцевості, виїхав з вулиці до 

автобусної зупинки, де похмуро стояв Антон, піднявши 

руку. Двері відчинились. 

-Антоне Павловичу, сідай!- промовив ввічливо Арсеній. 

-Я з тобою нікуди не поїду!- категорично заявив Антон, 

відвернувшись в інший бік. 

-А я без тебе нікуди не поїду, бо обіцяв Тетяні знайти і 

привезти. Сідай, не вигадуй дурниць! З такою великою 

валізою, ще й вбити можуть на дорозі. Подумають, що 

гроші везеш чи цінні речі. 

-Не хочу туди повертатися, можеш це зрозуміти? Душа 

в тебе є?- Антон Павлович аж закашлявся. 

-Павловичу, доставлю куди скажеш! Прошу сідай, бо 

мене оштрафують за стоянку на автобусній зупинці. 

Більшу частину дороги чоловіки мовчали, інколи 

поглядаючи один на одного. Кожен міркував про щось своє. 

Кожен мав право обурюватись й ображатися, та стримувала 

думка про одну єдину жінку, що стала між ними. Певно, не 

знаючи про існування одне одного, зустрівшись десь в 

натовпі, могли би запросто знайти тему для розмови. Та 

сьогодні не той випадок. 
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-Ліворуч, до першого під’їзду,- стримано скомандував 

Антон. 

-Тут гроші. Певно, багато мав витрат та клопоту. 

Візьми,- простягнув акуратно складені папірці. 

-Не візьму! Я це робив для неї і від щирого серця! 

Забери! Якщо маєш їх достатньо, то зроби, щоб її мрія 

швидше здійснилась- обурено відкрив двері й вийшов з 

машини. 

-Яка мрія? 

-Спитаєш в Тетяни. 

-Почекай, Павлович! Я дуже вдячний тобі за все! Та 

хочу, щоб знав - це моя родина, моя жінка  і просто так не 

відступлюся! - в очах промайнув вогонь переможця, що 

чітко дав зрозуміти супернику про серйозність намірів. 

-Я б теж не відступився, як би мав надію. В її серці, на 

жаль, є місце тому, хто зовсім не вартий! Ти теж затям собі: 

образиш - знайду і вб’ю! 

-Дякую за відвертість! Зроблю все, аби залишитись 

надовго живим, - відповів Арсеній і з задоволеним виглядом 

переможця, рушив з місця. 

 

*** 

Весь тиждень Антон ходив без настрою, постійно 

мовчав, нарікав на літню спеку та тиск. Коротко відповівши 

на телефонний дзвінок, склав особисті речі в шкіряний 

потертий портфель. Попрощавшись з колегами, вийшов в 

коридор. Пройшовши з десяток метрів, згадав про окуляри, 

що залишив на столі. Біля дверей почув, що колеги говорять 

про нього, але підслуховувати розмови – було не в його 

звичках. Розмова припинилась, коли відчинилися двері. 

-Павловичу, щось забули?- відразу спитала Тамара 

Іванівна, повертаючись до нього від дзеркала. 

-Ага, вже взяв. Вдалих вихідних і вибачте, що перервав 

вашу бесіду. 
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Жінки відразу переглянулись між собою, було 

зрозуміло, що він чув про кого говорили. Чоловік мовчки, 

схиливши голову,  спускався сходами. Майже біля виходу 

хтось, цокаючи підборами по сходам, вигукнув: 

-Антоне Павловичу, зачекайте! Ви так швидко ходите, 

що не наздогнати!- то була знайома, Ассія з відділу кадрів. 

Інколи разом ходили додому після роботи, бо жінка 

мешкала в одному районі. Спілкування з нею було 

приємним, бо  з розумною людиною завжди знаходяться 

теми для розмов. Довге каштанове волосся, прямими 

пасмами, прикривало пишні груди, що здіймалися вверх-

вниз після швидкої ходи. Легка сукня розгойдувалась вліво-

вправо в такт крокам. Талію оперезував тонкий шкіряний 

ремінець. Її пишні форми аж ніяк не псували фігуру, лише 

підкреслювали жіночність. Ассії було давно за тридцять, 

але заміжжям доля її досі не порадувала. Великі сині очі 

виказували печаль, не зважаючи на посмішку, що не 

сходила з пухкеньких вуст.  

-Давно не бачилися, мабуть, була у відпустці?- 

поцікавився чоловік. 

-Так. Нарешті відвідала тітку в Одесі, бо стільки років 

не могла вирватися з дому. Боже, як же там гарно, наче в 

іншому світі! Ні те, що тут! Хіба, що у  вихідний на 

Забіркіне вибратись. 

-Бачу, відпустка пішла на користь, засмага прям 

шоколадна. 

-Шкода, відпустка минає швидко. До речі, ви коли у 

відпустку збираєтесь? Ваші колеги вже всі скористалися 

нагодою. Приходьте і напишете заяву. 

-Заміжнім жінкам відпустка більш потрібна, ніж 

холостяку. 

-Відпочинок всім корисний. Поїхали б в санаторій, а 

назад повернулись б вже несамотніми. Ой, наш тролейбус! 

Може, ще встигнемо? 
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-Та я пішки, а ви як хочете, поспішайте. 

-Я з вами за компанію пройдуся, бо не хочеться 

діставати маску. Сьогодні п’ятниця, там, певно, повно 

народу. Та й  поспішати нікуди, краще поговоримо про 

щось цікаве. 

-Ви сьогодні не така, як завжди. Вирішили нарешті 

позбутися від джинсів? Ця сукня вам дуже личить. 

-Приємно від вас це чути! Хто ж краще знається на 

жіночому одязі?… В мене сьогодні день народження, 

тридцять п’ять, кругла дата.  

-Чому ж відразу не сказали?! Вітаю! 

-Пусте, це лише черговий день народження. Колеги 

привітали, подарували чергову вазу. І це все, на що я можу 

розраховувати. 

-Зачекайте тут! Нікуди не ходіть!- Антон Павлович 

забіг у найближчу крамницю, повернувся з великою 

коробкою цукерок та пляшкою шампанського. 

-Ну навіщо?! Я ж не для того сказала. 

-В такої хорошої людини день народження, інакше 

неможливо! Ассія Михайлівно, від душі вітаю з вашим 

днем! Бажаю, щоб в наступному році ви його зустрічали в 

родинному колі!- обійняв та поцілував жінку. Ассія ніяково 

озирнулася, чи не бачив їх хтось із знайомих. Навіть крізь 

засмагу виднівся багрянець на її щічка.  

-Дякую! Дуже гарне побажання, нехай здійсниться!- 

жінка схвильовано поклала подарунки у великий пакет з 

супермаркету. 

-Давайте я понесу пакунки!- запропонував відразу 

чоловік. Дорогою ще придбав букет квітів в ларьку. 

-Антоне Павловичу, ви вже засипали мене подарунками 

та компліментами. Так не можна! Складіть, будь ласка, мені 

компанію. Хочу відкрити це шампанське, але … 

-Залюбки! В цей під’їзд? Ліфт, звісно, відсутній. 
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-На п’ятий поверх,- додала  Ассія, глибоко зітхнувши, 

пропустила чоловіка вперед. 

-Розумію, я теж не люблю підніматися на свій сьомий. 

Зате завжди у формі, м’язи треную кілька разів на день. 

Знаєте, є жарти про ліфт: «Оголошення. У ліфті працює 

лише дві кнопки. Якщо потрібно вверх - натисніть один. 

Якщо потрібно вниз - натисніть два. Якщо хочете почути 

про рівень вашого інтелекту - натисніть дві разом…» 

-Нарешті, дісталися.  Проходьте, ванна кімната - 

ліворуч. Я поки поставлю чайник. Гостей не чекала, тому 

буду імпровізувати.  

-Ассія, не зручно заставляти вас готувати в такий день, 

вистачить шампанського й цукерок. 

-Ніяких незручносте! В моїй оселі років п’ять не було 

гостей. В мене була сестра близнючка. Ми рано залишились 

без батьків, то вона була сенсом мого життя. На жаль, 

цукровий діабет забрав її від мене. З того часу життя, ніби 

зупинилось. На роботі я посміхаюсь, а вдома плачу від 

самотності. Немає ні дитини, ні кота, ні хом’яка. Є лише 

кактус на кухні, що вислуховує всі мої скарги на життя й 

мовчить. Давайте за стіл, бо я зовсім розклеїлась сьогодні. 

-Вип’ємо за вас, Ассія!  Ви світла та чуйна людина. 

Скільки років ми знайомі, чую про вас лише хороше. 

Впевнений, все буде добре! 

-Дякую!- дзвін келихів приємно розлетівся кімнатою. 

-Сьогодні день народження і моєї сестрички Нелі, вона 

була на двадцять хвилин молодшою за мене. Давайте і за неї 

вип’ємо, і за наших батьків. 

-Світла їм пам’ять. Нехай спочивають з миром,- кілька 

хвилин обоє мовчали. Кожен думав про своє життя та біль 

самотності, що виїдала серце, мов хробак. Ні з ким випити 

ранішню каву та побажати гарного дня і побажати 

надобраніч. 

-Ассія Михайлівно… 
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-Та ми ж не на роботі! Перейдемо на «ти»,- перебила 

Ассія. 

-Добре. Тоді на брудершафт?... 

-Саме так. 

 

Чуже ліжко, інші подушки та шпалери на стінах. Поруч 

оголена жінка… Ще й годинник на стіна своїм цоканням 

втинався в сонний мозок. Антон зрозумів, що вчора був 

необачним, зайшовши до цієї квартири. Хміль вдарив в 

голову, помутнивши розум. Пригадав, як бігав до крамниці 

за пляшкою коньяку. Прикривши ковдрою оголені груди 

Ассії, зверху поклав пасмо довгого волосся, що 

причепилося до його шиї. 

-Яка ж вона гарна: спокійна, тиха! А головне: нікуди не 

намагається вранці втекти. Якби хотілося кожен день ось 

так прокидатися поруч. Але різниця у віці вісімнадцять 

років. Чим тільки я думав? Пробач мене, голубонько, старий 

я для тебе. Ще може знайдеш молодого й гарного чоловіка. 

Не стану завадою до твого щастя,- з відчуттям провини, 

вибрався з під ковдри. Позбирав розкидані по кімнаті речі. 

Одягнувся у вітальні та без зайвого шуму покинув квартиру. 

Вихідні пройшли у роздумах. Досі злився на Тетяну, бо 

бачив її щасливою в обіймах колишнього чоловіка.  Злився 

на себе, бо знав, що Тетяна не обіцяла йому нічого, крім 

дружби. Злився на весь світ, бо обдурити свою долю 

неможливо, тільки прийняти. Якби ж то знати - де та доля 

ходить? 

Простоявши кілька хвилин біля дверей відділу кадрів, 

ніяк не наважувався зробити крок вперед. Було соромно 

поглянути їй в очі. Думки плутались в голові. 

-Доброго ранку! Заходьте. Заяву прийшли писати?- 

спитала колега Ассії, виходячи з кабінету. 
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-Так, заяву,- зробив крок в кабінет, наче в прірву. Жінка 

сиділа за комп’ютером, зробивши вигляд, ніби її не 

бентежить його присутність. 

-Вітаю! Прошу, сідайте. Ось ручка, папір на столі 

зразок заяви. Вже вирішили коли потрібна відпустка? 

-Ассіє…Михайлівно. Я прийшов просити вибачення за 

той вечір, сам не розумію, як могло так статися. Не мав 

права так чинити. 

-А нічого й не сталося, Антоне Павловичу! З ким не 

буває, трохи випили зайвого. Ми ж дорослі люди, не 

переймайтеся. Невже подібного за все життя не 

траплялося?- промовила впевненим тоном жінка, не 

підводячи на нього очей. Наче зовсім інша, не та ніжна й 

усміхнена. 

-Пишіть заяву. 

-Та, мабуть, іншим разом. Ще не визначився з датою,- 

промовив чоловік та пішов до виходу. Щойно зачинились 

двері, Ассія видихнула з полегшенням. Підійшла до вікна й 

дала волю всім своїм жіночим почуттям. Сльози рікою 

лились з синіх очей. Що було між ними в той вечір,  краще 

нікому не знати, бо підуть плітки. Опанувавши себе, знову 

сіла за комп’ютор,  бо ціла гора особистих справ чекала на 

столі. 

 

Холодний дощ з самого ранку не припинявся. День був 

похмурий. Вітер за ніч обірвав останнє листя з дерев. 

Поодинокі постаті під парасолями обминали великі калюжі 

на протилежному боці вулиці, що виднілись з вікна.  

Антон Павлович, як завжди, в чорному костюмі та білій 

сорочці з акуратно зав’язаною краваткою, напустивши 

окуляри на кінчик носа, переписував записи з зошита у 

журнал. Ретельно перевіряючи, аби не наробити помилок. 

Намагався не слухати жіночі розмови колег. Вони завжди 

про когось пліткують. У викладацьку завітала бухгалтерка 
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Галина. Маленька, швидка та чепурна жіночка років сорока, 

промчала повз нього, поклавши на стіл папірець з 

розрахунком заробітної плати. 

-А що, зарплатню нам не думають добавляти?- 

поцікавилась Тамара Іванівна, взяла калькулятор та 

перерахувала цифри. 

-Поки ні. Але сподівайтесь, колись точно підвищать,- з 

посмішкою відповіла Галина. 

-Що в вас нового у відділі? 

-Зіна пішла на пенсію, новеньку прийняли дівчину. 

-Слухай, я давно не бачила Ассію Вороніну, а сьогодні 

зустрілися при вході. Мені здалось, чи вона погладшала?  

Завжди ходила в вузьких джинсах , це одягнена сукню, і 

зачіска якась дивна,- допитувалась Тамара, підклеївши 

принесений папірець у блокнот. 

-Ви хіба ще не знаєте? Вже всі про це говорять. 

Готується стати мамою. 

-Так вона заміж вийшла, чи так? 

-Не вийшла, але дитинка буде. Вже на третьому місяці. 

Правда, про батька дитини не розповідає. Як вже не 

випитували, мовчить. Може на відпочинку мала якісь 

стосунки, бо тут ми точно не помічали ніяких 

залицяльників. 

-Важко їй буде самій з дитиною, адже рідних у місті 

нікого немає. Була сестра-інвалід, і тієї не стало. Ви ж хоч 

підтримуйте її, дівчата. Буде щось потрібно, кажіть! Ми теж 

складемося та придбаємо чи коляску, чи ліжечко.  Правда, 

Антоне Павловичу? 

Чоловік нічого не відповівши, зняв окуляри й витер 

обличчя паперовою серветкою. Підвівся з-за столу й 

вийшов з викладацької. Сам не відчував, як йшов 

коридором, потім піднімався поверхом вище. Голова йшла 

обертом, слова Галини розхвилювали його уяву. 
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Підраховував, скільки минуло часу від тієї єдиної ночі з 

Ассією. Дійсно, три місяці минуло. 

-Невже я можу бути батьком її дитини? Але чому вона 

нічого про це не сказала? Весь час уникає зустрічі, як і я 

сам, - глибоко вдихнувши, зробив крок в кабінет. Жінка 

стояла біля шафи, відкладаючи потрібні для роботи 

особисті справи. В’язана довга сукня, волосся заплетене в 

косу, а на блідому обличчі мінімум косметики. 

-Дівчата, можете нас залишити? Треба щось важливе 

обговорити з Ассією Михайлівною,- звернувся до присутніх 

колег. Отримавши погодження від жінки, взявши телефони, 

колеги швидко полишили кабінет. Відразу за ними чоловік 

зачинив двері з середини, аби ніхто не завадив розмові. 

Розгублена жінка, притиснувши до себе документи й не 

могла поворухнутися. Він витяг з рук папери та поклав на 

стіл. Посадивши її на стілець, сів поруч наприсядки, 

дивлячись знизу їй прямо в ясні великі очі. 

-Це ж моя дитина? Чому я досі нічого не знаю? 

-Це сталося несподівано.Я ж не навмисно… Нам нічого 

від вас не потрібно! Все необхідне в мене є. Дівчата 

допоможуть з одягом для дитини. 

-Ась, ну про що ти говориш? 

-А знаєте, я навіть рада, що я буду тепер не сама. Це 

головне. Ви ж знаєте.. 

-Ні кішки, ні хом’яка..-  додав Антон. 

-Так,- сльози самі полились з очей. 

-Не треба плакати, от дурненька. Ти не будеш сама, а я 

ж для чого?  

-Не обов’язково… 

-Не перебивай мене, бо не можу зібратися з думками. 

Усвідомити вперше, що станеш батьком, коли тобі вже за 

п’ятдесят, досить хвилююче і страшно. Навіть не уявляєш, 

здається, я зараз зомлію. Та вже й сподіватися про таке 

перестав! Чому ж мовчала? Нехай я старий дурень, а ти про 
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що думала? Що я ходитиму поруч, зазиратиму в коляску й 

не знатиму, чия то дитина! Сьогодні випадково почув 

плітки й відразу примчав сюди! 

-Я боялася… Що ти не повіриш, і будеш сердитися, що 

нав’язую дитину. Потім плітки. Я вже немолода й негарна. 

Мені досить свого маленького щастя. 

-Ти негарна?! Господи, як би скинути хоча б років 

десять, я б завоював тебе! Ти дуже вродлива жінка! Коли 

прокинувся поряд в твоєму ліжку, ледь стримав себе, щоб 

не цілувати вуста і це у здоровому глузді! Мовчки 

милувався, проганяючи геть неприпустиме. Пробач мені, 

дівчинко, винен, тож маю взяти відповідальність,- 

притулився вухом до животика. 

-Його ще не чути, термін маленький,- поклала на плечі 

замерзлі від хвилювання долоні. 

-І ти хотіла приховати це від мене? Ассіє? Розумію, між 

нами велика різниця у віці, та я ще незовсімстарий. Ще 

можу бути корисним. І теж втомився від щоденної 

самотності. Підеш за мене?- підніс її руки до губ. 

-Здається, твоє побажання виповниться. 

-Яке? 

-Пригадай, що побажав мені в день мого народження. З 

бажаннями треба бути обережнішими, вони інколи 

збуваються, -всміхалася крізь сльози жінка. 

В двері нервово стукали колеги та ніхто не поспішав їм 

відчиняти. Двоє, нарешті, щасливих людей не могли 

відпустити один одного з обіймів. Вахтерка відчинила 

запасним ключем двері. Кілька свідків не могли зрозуміти, 

чому вони, не соромлячись, продовжують цілуватися. 

-Ну, ви погляньте на них! Ми думали, хто знає що, а 

вони цілуються! Агов, вам не соромно в робочий час ?- 

тараторила Галина. 

-Замовкни вже, Галю! Ти питала, хто батько дитини… 

Весілля коли?- поплескала по плечу чоловіка інша колега.  
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-Незабаром,- відповів схвильований Антон, 

відпускаючи з обіймів Ассію та знов насунув окуляри на 

ніс. 

-Зайду по тебе після роботи!- виходячи, стукнувся 

лобом об двері. Вибух сміху розлетівся довгим коридором. 

-Ну партизани! Коли ж ви встигли таке утнути? А 

головне, у всіх під носом,- ніяк не могла заспокоїтись 

колега по роботі. 

 

*** 

В великому світлому залі було людно. Під весільний 

марш Мендельсона пройшли, тримаючись під руки, 

молодята. Високий чорнявий наречений ніяк не зводив очей 

зі своєї найгарнішої в світі рудоволосої красуні, що тримала 

за руку маленького чорнявого хлопчину. Жінка - реєстратор 

розпочала проголошувати слова церемонії. Дві давні 

подруги, однокласниці, а тепер ще й свахи, розстелили 

вишитий рушник перед молодими. По-заду стояли, 

посміхаючись, запрошені: родичі й колеги по роботі з 

квітами та подарунками. Двоє чоловіків постійно про щось 

говорили, не зважаючи ні на кого. 

-Свате, ти не міг зробити трохи скромніший подарунок 

на весілля? Двокімнатна квартира, звісно, це добре, але це 

ставить нас в незручне становище,- Шепотів Леонід. 

-Не міг, свате! Ти ж не хотів би, щоб ми всім кагалом 

жили в однокімнатній? Молодим треба жити окремо. Тим 

більше, родина стане трохи більшою,- прошепотів у 

відповідь Арсеній. 

-Що вже встигли? 

-Не знаю, та, по закону природи, це очевидно. 

-Хух. Ти мене аж налякав! 

-Леоніде, та не переймайся, пральна машина й 

холодильник - саме необхідне на перший час в новій 
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квартирі. Спати можна й на підлозі, а їжу кудись треба 

ставити.  

-А ти нормальний мужик, свате! Я раніше був іншої 

думки! 

-Ти теж нічого!- обидва розсміялися, саме в момент, 

коли оголосили: чоловіком та дружиною. Дехто з гостей 

навіть зробив зауваження. 

-Чуєш, Арсеній, так може сходимо тут недалечко, поки 

вони тут будуть фотографуватися, - і показав невеличку 

флягу в зовнішньому кармані піджака. 

-Чудова ідея! Лише дещо зроблю!- взявши Тетяну під 

руку, потягнув до столу реєстраторки. 

-Вибачте, а можете зареєструвати і наш шлюб? 

-Так, пройдіть у сусідню кімнату, там є зразки заяви. 

Заповніть бланки, визначитесь з датою,- відповіла жінка, 

закривши реєстраційний журнал. 

-Ви не зрозуміли, зараз можете зареєструвати? 

Тетяна, розуміючи, що це вже не жарти, смикнула його 

за руку. 

-Сьогодні, не можливо. Реєстрація шлюбу відбувається 

суворо за графіком, ви ж бачили в фойє чергу? 

-Він жартує! Арсенію, не мороч людині голову!- 

промовила схвильована Тетяна. 

-Зовсім не жартую. А ніяк не можна це зробити 

швидко?- зайшов за реєстраторкою в іншу кімнату, 

розпитував Арсеній. 

-Ну якщо вам так не терпиться, зверніться в Центр 

надання адміністративних послуг, за дві години станете 

законним чоловіком. 

-Дякую!- вибіг з кімнати чоловік, поглянувши на 

годинник, схопив за руку Тетяну і знов потягнув її  вниз 

сходами. 



 223 

-Зупинись, ти зовсім здурів!? Нас гості чекають! За 

годину маємо бути в кафе! Ти серйозно це хочеш зробити!?- 

сипала питаннями жінка. 

-А ти щось маєш проти? Все, як у фільмі: ти в білому, я 

в костюмі! Паспорт з собою? 

-Так. 

-Чудово! Квіти та обручки купимо дорогою! А банкет 

вже оплачений! 

-Арсеній, Тетяно, де ви є? Вже голубів без вас 

випустили! Йдіть, сфотографуйтесь з молодими!- вигукнула 

Людмила, поправляючи доньці фату. 

-Пізніше! Їдьте в кафе, починайте без нас! Будемо 

трохи пізніше!- закривши за Тетяною двері, швидко сів за 

руль. Авто заревівши, рвонуло з місця. 

-Куди це вони?- спитав Леонід, трохи засмучений, що 

не вдалося випити зі сватом. 

-Може люди щось забули. Поїхали, бо поїдуть без нас!-

Людмила під руку повела чоловіка до маршрутки, 

прикрашеної білими кульками та квітами, з вікон якої 

лунала весела музика. 

 

*** 

-Ну ось і все, дружино моя люба! Я щасливий, що 

вдалося виправити хоч одну помилку в моєму житті. А ще, 

за пару тижнів, зведемо дах на нашому спільному 

будиночку, а наступного літа зможемо там все облаштувати 

для житла. Будуть приїздити діти з онуками, адже я не 

помиляюся?... 

-Так в нас скоро буде ще й онука. Мабуть, така ж руда, 

як її матуся.  

-Нехай руда, ще й з веснянками, аби здорова! Нехай ця 

осінь принесе всім щастя!- Арсеній подав дружині руку, 

щоб зручніше було йти сходами. Жінка щасливо 

посміхалася, пригадуючи, як ще годину тому, навіть, не 
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мріяла піти під вінець. Тримаючи великий букет білих 

хризантем, вирішила ще раз прочитати запис в свідоцтві про 

реєстрацію шлюбу.  

-Наш шлюб не дійсний! Тут помилка в прізвищі!- з 

серйозним виразом на обличчі вигукнула Тетяна. 

-Де? Не може бути! Дай, погляну! Жартуєш!? Я ледь ще 

раз не посивів!- підхопив на руки дружину й поніс до 

машини, прикрашеної білими кульками. 

-Знаєш, осінь для мене завжди мала два кольори: 

жовтий - розлуки, бо ми розсталися з тобою. Червоний, бо 

пожежа принесла багато горя.  

-І якого ж кольору нинішня осінь?- спитав Арсеній, 

примруживши одне око. 

-Білого, як ці хризантеми та кульки на машині. Колір 

початку нового життя, весілля та щастя. Дивись, перший 

сніг летить !...  
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Мандри Попелюшки 
 

З самого дитинства я любила подорожі, байдуже куди 

та як. Одна думка про те, що десь їду, викликала передчуття 

нового, цікавого, незвіданого до цього. Світ великий, 

дивовижний не вистачить сто життів, щоб пізнати його, 

побачити всі дива та потаємні куточки. Тому, як тільки 

видавалась нагода майнути з дому – валіза з необхідними 

речами зібрана. А вже за годину стояла на пероні 

залізничного вокзалу очікуючи з нетерпінням, що 

зазначений у квитку вагон зупиниться прямісінько біля 

мене. Найприємніші хвилини, коли напівпорожній потяг 

рушить з місця, розгойдуючись та вистукуючи колесами 

такти, набираючи швидкість.  

Знов потяг, місцями пригальмовуючи, видав гудіння. 

Позаду лишилася станція Лисичанськ та міст через Дінець. 

За віконцем старі верби, схиливши довгі коси, милувалися 

своїм дзеркальним відображенням. Легкий вранішній туман 

піднімався клубами в гору. Промайнули долини, терикони, 

далі сосновий ліс. А я тішилась біля віконця думкою: 

-Все, поїхала… 

Цього разу мандрувала в Трускавець. Насолодившись 

приємним моментом та усвідомивши, що дорога дальня - 

саме час влаштуватися зручніше та чимось себе зайняти. 

Дістала нитки та спиці, за роботою час швидше спливав. 

Раділа, що моєю попутницею була молода жіночка 

приємної  зовнішності. Розгорнувши книжку, захоплено 

поглинала сторінку за сторінкою. 

-От би так до  кінцевої станції,- думала я. 

Потяг зупинився на станції Кремінна. До купе завітав 

кремезний чоловік. Одним махом закинув важкий рюкзак на 

верхню полицю. Діставши з кишені куртки пачку цигарок, 

вийшов, зачинивши за собою двері. Майже до вечора його 
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не було. Я навіть почала хвилюватися, чи не сталося з ним 

щось. Невдовзі повернувся, розклавши постіль, піднявся на 

верхню полицю. Вона страшенно скрипіла при кожному 

його русі. Насторожено спостерігаючи, відганяла від себе 

різні думки… Врешті за п’ять хвилин він захропів, видаючи 

нестерпні звуки. Тож я зрозуміла, чому його не було 

протягом дня… Тепер мені довелося покинути купе та до 

ранку сидіти в проході вагону, мої вушні перетинки не 

могли витримати таких вібрацій.  

Нарешті дочекалася ранку. Здала постільну білизну, 

дістала свою валізу та направилась ближче до виходу. 

Хвилини тяглися довго. Усвідомила помилку -  

найприємніша частина подорожі, коли провідниця 

відчинила двері задушливого вагону і я ступила на перон 

залізничного вокзалу. Морозне свіже повітря линуло в 

обличчя разом з промінцями осіннього сонця. Не знаючи 

куди йти далі, просто рушила за натовпом. Назустріч бігли 

зустрічаючі та поодинокі постаті, що пропонували кімнату. 

Настирливі водії таксі, один з поперед одного вигукували: 

-Таксі, таксі! Недорого, по місту!  

-Жіночко, поїхали! 

Я коротко відповіла, що йду на маршрутку. За годину 

прибула до санаторія, де пройшовши деякі формальності, 

нарешті опинилася в своєму номері на п’ятому поверсі. 

Оглянувши кімнату, вийшла на балкон з чудовим краєвидом 

на лісопарк. З його хвойної гущавини доносилися чарівні 

звуки сопілки, які дуже мене тішили. Переглянула розклад 

процедур на сьогодні, швидко перевдягнувшись, поспішила 

в їдальню.  За  призначеним для мене столиком відразу 

познайомилась з чудовою жінкою Наталею. З нею протягом 

двох тижнів разом ходили на процедури та на екскурсії, 

гуляли містом, навіть одного разу відвідали дискотеку. 

Якось записалися у організатора заходів в поїздку до 

Львівського оперного театру на недільну концертну 
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програму. Раніше чула від знайомих, що він є одним з 

найкращих театрів Європи, тому з нетерпінням чекала того 

дня. Навіть похвалилася рідним в телефонній розмові, що 

скоро побачу щось неймовірне. 

Настала неділя. Цього дня ми з Наталею пропустили 

обід аби встигнути приєднатися до основної групи. 

Прийшли трохи раніше на вказане місце зустрічі, до 

прохідної санаторію. Повинен був приїхати автобус. 

Минуло більш півгодини, але його не було. Нам 

зателефонували, повідомивши, що треба ще почекати, бо 

автобус зламався і вже вислали інший. Ми з подругою 

добряче змерзли, бо почав накрапати холодний дощ. Та все 

ж таки терпляче чекали. Врешті моя приятелька сама 

зателефонувала організатору, на що почула відповідь: 

-Вибачте, але автобус п'ятнадцять хвилин тому виїхав 

за місто. Вас чомусь не знайшли. 

Ці слова викликали цілий шквал обурень… Я розуміла - 

гроші за квитки нам повернуть, але шкодувала, що мрія 

побувати у Львові не справдилась. Не судилося побачити 

його дивовижну архітектуру та наживо почути оперний спів 

в супроводі оркестру. Ледь не плачучи, йшла за подругою 

слід у слід, переступаючи через калюжі на асфальті. 

-Ну от чому зі мною завжди якісь неприємні пригоди?! 

Не розумію, як могли не знайти, коли ми стояли, мов дві 

тополі біля тої прохідної?! Мерзли даром! 

-Не засмучуйся так, бо не вистачало захворіти. Вже й 

так мокрі, наче дві курки в сукнях ще й на підборах. Думаю, 

автобус запізнювався, тому вирішили не гаяти час. Не 

переймайся, зараз перевдягнемося, зігріємось. А після 

вечері можемо сходити на концерт, я афішу бачила. В 

будинку культури співатиме фіналіст Х-фактору Олег 

Кензов. Підемо послухаємо, щоб якось підняти зіпсований 

настрій. 
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-Ох, Наталю, мені так шкода! Іншої нагоди не буде, бо в 

середу  поїду додому.  

-Нічого, що робиться - все на краще! А знаєш, в Одесі є 

такий самий театр, а може і кращий! Давай, колись ти 

приїдеш до мене в Миколаїв, а потім разом відправимось 

туди! В Одесі тепло, море. Спустимося Потьомкінськими 

сходами. Там стільки всього цікавого! Це лише прикрість, 

яка не варта, щоб аж так побиватися! 

-Дякую, ти дуже хороша людина і звісно, права на всі 

сто!- вже посміхалася я. 

-Давай, вище носа! Життя прекрасне! А хочеш підемо 

на танці у вівторок, перед від’їздом?! 

-На танці?! Та ми вже не в тому віці, щоб вистукувати 

підборами на танцмайданчику. 

-Забудь про вік! Ось мені вже шістдесят, а хіба хто 

скаже?- приятелька підняла вище голову,  чарівно 

посміхнулась. 

-Ти серйозно? Правда шістдесят?!- перепитала я. 

-Що паспорт показати? Я вже на пенсії, тож вільна 

людина і можу дозволити собі що завгодно! 

-Слухай, я в шоці! Ти супержінка! 

-Щебпак! Все, до зустрічі після вечері!  

 

Минув рік. Ми з Наталею дуже зблизились, бо мали 

багато спільного. Постійно переписувались в соцмережах, 

розповідаючи про свої події та справи. З тих пір в мене 

з`явилася мрія: відвідати Одесу, про яку знаю лише з 

фільмів та книжок. Зустрітися з подругою ніяк не виходило. 

То справ домашніх багато накопичилось, то головною 

завадою був страх захворіти на COVID-19. Цей рік 

високосний, сповнений несподіванок та неприємностей, тож 

мрії відкладала до кращих часів. 

Якось ввечері зателефонував син: 

-Привіт, мам! Як справи? 
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-Привіт! В нас з татом все добре. Цілий день прибирали 

на городі, в саду ще роботи багато. А ти як? Чи тепла 

погода? 

-Чудова, ще можна купатися в морі. В неділю в 

санаторії організовують поїздку до Одеського 

Національного Академічного театру опери та балету. 

-Це ж чудово, синку! Фото потім покажеш! Я так мріяла 

саме його побачити! Говорили не раз з подругою про Одесу, 

але бачиш,  немає часу. А ти обов’язково відвідай, потім 

про все мені розповіси! 

-Мам, зачекай, я тобі пізніше зателефоную!- різко 

припинилась розмова. 

-Певно, важливий дзвінок по роботі, - міркувала я, 

наливаючи в свою улюблену чашку чай. Знов пролунав 

дзвоник. 

-Так, синку! 

-Комп увімкнений? Подивись повідомлення! 

Вмостившись в крісло, почала переглядати 

повідомлення. Одне було на стільки несподіваним, що 

деякий час не могла вимовити жодного слова. 

-Чого мовчиш? Мам! Квиток отримала на потяг? 

-Так. А що мені з ним робити?- намагаючись прийти до 

тями, я тихо спитала. 

-Ну подумай! Зараз же дістань валізу, склади речі та 

мерщій на станцію!... 

-О, Господи! Ти запрошуєш мене в Одесу?! Невже це не 

сон?! А тато що скаже? Я ж дороги не знаю?! От вигадав! 

-Тато, хоч відпочине від тебе. Збирай речі! Я зустріну, 

бувай! 

-Оце поворот долі!... 

-Що сталося? З сином все добре? – поцікавився чоловік, 

побачивши мене збентежену після телефонної розмови. 

-Слава Богу, все добре! Прислав квиток до Одеси. Що 

робити, відпускаєш?- з хитрою посмішкою спитала я. 
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-Звісно, ти ж хотіла, ось видалась нагода. Життя 

швидко летить, коли ще таке буде? Їдь! 

-А ти як?  

-Ти ж розумієш, зараз не можу нікуди їхати через 

роботу та інше. Не хвилюйся, впораюсь. 

-Дякую за порозуміння! Я тебе дуже люблю! 

Роздрукувавши в залізничній касі квиток, чекала на 

пероні. Прослухала кілька разів оголошення диспетчера: 

-Шановні пасажири, швидкий потяг сполученням 

Костянтинівка - Одеса прибуває на третю залізничну колію. 

Будьтє обєрєжні, не стійтє на краю пєрона! 

-О так, подорож починається з позитива!… 

Влаштувавшись біля вікна, нарешті видихнула 

спокійно: 

-Завтра вранці буду в Одесі! Я за ніч до мрії! Тож з 

ними треба бути обережною. Що ж я потім скажу подрузі!? 

Певно, образиться, мовляв: зрадниця, сама поїхала, не 

завітала в гості! Вибач, Наталочко, в моєму розпорядженні 

на все п’ять діб, потім повинна бути дома, бо маю термінові 

справи. Колись іншим разом обв`язково запланую до тебе 

подорож, а зараз треба відпочити. 

Набережна Золотий берег. За годину зустріч з сином 

біля фонтану з левами. А поки є час насолодитися морським 

краєвидом, вдихнути на повну солоного вітру. Замовивши 

зелений чай, влаштувалася за дальнім столиком на 

відкритому майданчику літнього  кафе. Хвилі повільно 

плескалися об ракушняк внизу прямісінько під навісним 

майданчиком. Скинувши сонцезахисні окуляри, 

заплющивши очі, намагалася увібрати шкірою обличчя 

лагідні сонячні проміння. Слухала прибій, що збивав у піну 

воду кожні півхвилини. Певно, в цьому є закономірність.  

-Господи, яке ж блаженство - забутися на  кілька днів! 

Привести до ладу думки, здійснивши перезавантаження 

мозку та обнулення відчуттів. 
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Допивши чай, подивилась на годинник, ще п'ятнадцять 

хвилин до зустрічі. Насолоджуючись моментом щастя, 

раділа, що вдалося впіймати за хвіст літечко на кілька днів!  

На піщаному пологому пляжі стояли поодинокі постаті 

відпочиваючих. Здебільше, ті хто приїхали в цю пору 

просто прогулювались набережною, обов’язково 

фотографуючись біля левів. Охоронець муніципальної 

служби, час від часу, просив наполегливих селфістів злізти 

зі скульптури. Захопившись спостереженнями, не помітила, 

як позаду хтось підійшов. 

-Привіт, мамо! 

-О, привіт, синку! Скільки маєш вільного часу? 

-Пару годин є, потім піду на процедури.  

-Як санаторій? Годують добре? 

-Нормально, голодним не ходжу, не хвилюйся. То що, 

ходімо!? 

-Куди підемо?- поцікавилась я, крокуючи швидко за 

сином. 

-Як куди, купатися! Хіба не для цього ти здолала такий 

довгий шлях?! 

- І за цим теж, але вода вже прохолодна, треба 

подумати. 

-Нормальна вода, двадцять градусів, тепліша за повітря! 

Зате знаєш, який адреналін отримаєш?! Не стримуйся, коли 

хочеться, а тобі ж хочеться!? Слідуй за мною! 

-Ну що ж, варто ризикнути. 

Пройшлась босоніж берегом, аби трохи звикнути до 

води. Потім набравшись сміливості, пірнула. Пропливши 

кілька метрів зупинилась, щоб віддихатись. З кожним 

зануренням вода здавалася вже не такою холодною. 

Вийшовши на берег, відчула легкість в тілі, ніби, скинула 

все, що носила ціле літо на плечах.  

-То й як? Правда чудово?- син простягнув мені рушник. 
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-Дякую, сину, що висмикнув мене з дому, бо роботі 

немає краю. Кожен день одне й те саме, навіть руки 

опускаються від набридливого повсякдення. Почуваюся 

хатньою працівницею, аж ніяк не жінкою. А тут, наче я 

інша: вільна, гарна, життєрадісна.  

-Насолоджуйся! Завтра поїдемо дивитися місто, а в 

неділю, як обіцяв - в театр, квитки вже придбав. Прийде 

великий автобус до санаторію та забере групу бажаючих. 

Маєш сукню? 

-Звісно, і сукню й туфлі! 

 

Суботнім днем ми з сином пішки ходили по 

зазначеному заздалегідь маршруту: бульварами та 

вулицями. Відвідали кілька музеїв та парків. Спустилися 

сходами до Морського вокзалу, зробили багато знімків на 

згадку, у тому числі, біля білої арки та площі біля театру. 

Послухали цікаву розповідь екскурсовода про історію 

заснування міста, у тому числі про вислів:  «Потрапити з 

корабля на бал». Справа у тому, що перша будівля театру 

була побудована на пагорбі у вигляді античного храму 

фасадом до порту. І перше, що бачили прибуваючі на 

кораблях до Одеси: білосніжну, неповторної краси будівлю. 

Тож їх цікавість відразу вела туди. Нажаль, театр був 

знищений при пожежі у 1810 році, але  у 1887 заново 

відбудований і вже оснащений електрикою та паровим 

опаленням, що являлося рідкістю на ті часи. 

 

Недільного вечора ми у складі групи із двадцяти восьми 

осіб прибули автобусом Ікарус о вісімнадцятій годині до 

площі біля театру. Жінка-організатор, що супроводжувала 

театралів попередила при виході: 

-Шановні любителі театру, велике прохання після 

закінчення вистави не затримуватись! Рівно о двадцять 

першій годині біля центрального входу вас буде чекати 
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автобус. Навіть, якщо вам балерини запропонують піти з 

ними на фуршет, не погоджуйтесь! Інакше будуть великі 

проблеми дістатися до Київсього району Одеси. У вас зараз 

є півгодини, щоб оглянути архітектуру приміщення, 

сфотографуватися та обов’язково подивитися Англійське та 

Французьке крило театру. Бажаю приємно провести час! 

Отримайте ваші квитки та будьте уважні, не загубіть їх! 

Разом з іншими членами групи оглядали прилеглу 

територію, сфотографувались на пагорбі біля фонтану. Вже 

орієнтуючись на місцевості, без вагань, впізнавали шлях до 

Приморського бульвару, бо вчора пішки обійшли все 

навкруги. Час спливав швидко, тож поспішали до 

центрального входу театру, фасад якого прикрашали 

античні скульптури. З верху височіла покровителька 

театрального мистецтва – муза Мельполена в колісниці 

запряженій чотирма пантерами. Нижче скульптури, що 

уособлюють комедію та трагедію. Два втілення музики та 

танцю: ліворуч - Орфей, що грає на кіфарі кентавру та 

праворуч - муза танцю Терпсіхора, що  навчає дівчинку 

своєму мистецтву. Балюстраду будівлі прикрасили фігурки 

амурів, унікальні та неповторні між собою. 

При перевірці квитків нам пояснили, як дістатися до 

своїх місць на балконі. Але перш ніж піднятися на 

четвертий поверх, завітали на другий до Англійської 

частини приміщення. Так, то варто було бачити! Стіни та 

стеля оздоблені позолотою. Золоті підсвічники з дзеркалами 

встановлені так, щоб світло потрапляло в усі закутки зали. 

Зверху на нас дивилися античні фігури з янголятами. 

Мармурові  сходи з різними перилами вели вгору до 

великого дзеркала з Венеціанського скла, що вправлене в 

дорогоцінну оправу з позолотою. Екскурсовод розповідала 

міф, що людина, подивившись у ньому на себе, протягом 

року не буде змінюватись: не старітиме, не хворітиме.  



 234 

Я наблизилась до дзеркала, аби постати в повний зріст. 

На мить уявила себе юною красунею у вишуканій рожевій 

довгій сукні, з гарною високою зачіскою та взутою в 

кришталеві черевички. Захисна маска вмить стала 

напівпрозорою вуаллю. Навіть захотілося знов спуститися 

сходами вниз та поважною легкою ходою, тримаючи краї 

сукні, знов піднятися сходами. Грала музика, кавалери у 

фраках вели під руку своїх дам до концертних лож. Якби до 

мене підійшов юний принц, щоб подати руку, то без 

роздуму зробила б те саме, що Попелюшка - втекла сходами 

та сховалася за колонну. Бо ехПопелюшці вже давно за 

сорок, шкода розчаровувати принца… 

-Мам, ходімо, вже дали дзвоник, час зайняти свої 

місця!- почула рідний голос позаду. Вмить зникла сукня та 

зачіска. Замість ніжної мелодії почулися голоси та цокання 

підборів по паркету. Перш ніж пролунав  другий дзвоник, 

встигла роздивитися стіни концертної зали. Їх прикрашав  

орнамент з тонкої позолоти у вигляді завитків різної форми. 

Зі стелі над залою нависала об`ємна люстра, що складалася 

з великої кількості витончених деталей. Її вага понад дві 

тони, але нас запевнили, що вона міцно закріплена. 

Виявляється, щоб замінити лампочку люстру не треба 

спускати вниз, бо в підлозі є хитрий підйомний механізм. 

М`які крісла обтягнуті червоним бархатом, а червона завіса 

розшита золотом - вражала поєднанням червоного та 

золотого, підкреслюючи вишуканість та багатство. На цій 

сцені колись співали: Федір Шаляпін та Соломія 

Крушельницька, танцювали: Анна Павлова та Айседора 

Дункан. В одній із лож постійним відвідувачем був 

Олександр Пушкін, що фліртував з молодими красунями. 

Недільна програма розпочалась. Витончені балерини, 

наче порцелянові фігурки, завмирали в польоті та безшумно 

спускались на підлогу. Кружляли, наче метелики, чи  квіти. 

Біла лебідь вмирала від нестерпного болю розлуки з 
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коханим. Дон Кіхот разом з Дульсінеєю видавали 

неповторні піруети.  Програма включала найкращі уривки з 

різних спектаклів, що залишились надовго у спогадах. 

Рівно о двадцять першій годині група зібралася в 

автобусі. Впевнившись, що нікого не залишили, автобус 

рушив з місця. За вікном мелькали прикрашені ліхтариками 

вулиці та квартали.  Згодом я впізнала знайому місцевість. 

Подумала, що буде незручно в темряві йти на підборах. 

Кажуть, в жіночій сумочці можна знайти будь що. І це 

правда, бо жінки люблять зручності. Я непомітно дістала 

пакетик з більш зручним взуттям, перевзулась. Вийшовши з 

сином з автобуса, направились до провулка, який вів до моєї 

тимчасової домівки. Аж раптом почула: 

-Гей, Попелюшко, а де черевички загубила?! 

Обернувшись, я не зрозуміла до кого звернулася 

незнайома мені літня пані. 

-Так, до Вас звертаюся! Я весь час ходила за вами, щоб 

не загубитися в натовпі, тож чітко бачила – були черевички! 

Аж раптом зникли?! 

Посміхнувшись їй у відповідь, ми помандрували далі. 

Ще два дні були в моєму розпорядженні. Просто гуляла 

набережною та сиділа біля води, дихаючи морським 

повітрям. Чоловік повідомив в телефонній розмові, що 

вдома були перші заморозки. 

-Шкода, мабуть мої квіти в саду померзли. А тут тепло, 

навіть ще можна купатися в морі. 

В останній день відпочинку, згодувала чайкам та 

голубам хліб, що залишився. Подякувала Богу, що дав 

такий відпочинок. Уклонилася морю та сонцю за погоду. 

Попрощалася з господинею, що надала чудове житло та 

гостинний прийом.  

Потяг рушив з місця і я пошепки промовила: 

-Прощавай Одесо! Ти прекрасна, але я вже скучила за 

домівкою, чоловіком та за рудим котиком. Ніч в вагоні й 
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прибуду до своєї Мирної Долини, де рівні тихі вулиці та 

ноги не втомлюються при ходьбі. Там сухе повітря, а осінь 

вже вступила в законні права. 

Відчинивши ворота, поставила на поріг дорожню 

валізу. Назустріч вибіг рудохвостик, з розбігу заскочивши 

на руки. 

-Привіт, мій друже! Ти сумував без мене? Я теж. 

Ходімо, нагодую свого манюнього. 

-О, так!... Що ж, Попелюшко, приймайся за справи! 

Немитий посуд та віник теж сумували без тебе, а ще велике 

прання й квіти. Тільки в казках буває щасливий Hehhy  End, 

а в реальному житті все інакше. 

-Тримай свій обід, котику, потім допоможеш мені  все 

прибрати. 

  

 

Роздуми про незмінне 
 

Минає 2021 рік від народження Христа. Відтоді багато 

всього змінилося: соціальний стрій, спосіб життя, побут, 

мода та музичні вподобання людей. Технології й інновації 

внесли у світ свої корективи. Але я поділюся своїми 

роздумами про незмінне та закономірне. 

Завжди після холодної сивої зими приходить і 

пробуджує все живе юна, сповнена сил та чистої енергії, 

Весна. На зміну йде заклопотане турботами Літо. Аж потім 

настає час зрілої й непередбачуваної Осені. Наче жінка, що 

набула достатнього досвіду та мудрості, знає – перш ніж, 

спочити, треба дістати із шафи й приміряти найкращі сукні: 

жовті, червоні, розшиті золотом та прикрашені багрянцем. 

Пройти пустими вулицями, стукаючи ставнями та сухими 

гілками по дахах будинків. Поналивати калюжі на асфальті, 

потім схопити кошики і майнути в ліс по гриби. Дихнути 
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нічними приморозками на листя, що ніяк не хоче 

відірватися від гілля. Потрусити горіхи та жолуді. 

Подарувати перли та перстні калині й горобині. Нагадати 

диким гусям, що час вирушати в дорогу на Південь. 

Схопивши, прозорий балдахін, блукати вечірніми 

провулками, дратуючи собак та полохаючи крикливих 

ворон. Запросивши вітер на вальс, кружляти по встеленим 

яскравим килимах із кленового листя. Пройтись 

гордовитою панночкою по скверах та перелісках, 

заплітаючи руді коси вербам та осикам. 

Ось така вона Осінь! Незмінна у віках. Її вихваляли у 

піснях і віршах поети та письменники. Передавали в 

картинах художники: мінливою та різнобарвною. Осінь - то 

сміється  й бешкетує, то навіює спогади про юність та 

кохання, зустрічі й розлуки. То заплаче густими дощами, 

вдягнувши останнє вбрання перед тим, як спочити в забутті. 

А потім  залишить чарівний посох Володарки своїй 

наступниці Зимі.  

 

 

Краще там, де нас немає 
 

Чекаючи своєї черги біля кабінету лікаря, стала свідком 

розмови кількох своїх односельчанок, що сиділи на 

стільцях, дотримуючись безпечної дистанції. Вони спочатку 

навіть мене не впізнали в захисній масці та врешті були не 

проти, що я приєдналася до їх розмови. Літня жінка, 

худорлява невисока на зріст, піднялась та почала 

імпульсивно висловлювати свої думки, задаючи ритму в 

повітрі рукою. Дві інші, трохи молодші уважно слухали, 

навіть не намагаючись їй заперечувати, хоча, по вигляду, 

були не згодні. 



 238 

-Ненавиджу Україну! Життя жалюгідне, пенсії малі, 

люди паскудні! І село наше ненавиджу!  Що тут хорошого?! 

Хіба я не правду кажу?! Чому мовчите?! 

Почувши такі слова я спокійним тоном відповіла: 

-Навіщо ж так категорично заявляєте? Я не поділяю 

таких настроїв. Навпаки, дуже люблю Україну, а особливо 

рідне село Мирну Долину! Де би не була, як би добре там 

було, але завжди душа проситься додому: до рідної хати, 

саду навіть кота. Не уявляю життя без них. 

-А мені ніколи тут не подобалось! Завжди хотіла жити в 

місті, там людей більше і цікавіше!– продовжила жінка. 

 -  Там хоч є куди піти, а що в селі? Вийдеш – вулиці 

пусті, людей немає й поговорити ні з ким.  

-Звісно, в цім ви маєте рацію. Дійсно людей лишилося 

мало, бо  молодь виїхала, старожили повмирали. І така 

проблема не тільки в нас, – пояснювала я. Літня жінка мене 

перебила. 

-Ось що розповім: мені доводилось не раз бувати за 

кордоном. Наприклад: в Голландії мені подобається на 

цвинтарі… Рядочки рівненькі, кругом прибрано, газонна 

травичка засіяна. Любо й глянути!  

Почувши таку репліку, всі троє ледь стримались від 

сміху.  

-Чому ви смієтесь?! Так, подобається, бо там гробниці 

всім однакові ставлять, не зважаючи чи бідна людина, чи 

багата. А в нас відразу видно: то бідняк похований, а то 

заможний пан. Де прибрано, а де й чагарники стоять вище 

за зріст людини,– прокашлявшись, жінка поправила на шиї 

шарфик. 

-Ну й тема розмови!… Про вподобання не 

сперечатимусь,–розплющивши  від подиву широко очі, 

обурено похитала я головою.   

-А ще в Голландії батьки не забезпечують дітей до 

кінця життя, лише виповниться повноліття – все на вільні 
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хліба! А ми годуємо своїх, поки й очі не заплющимо!– знов 

обурювалась жінка. 

-Зачекайте, хіба то є нормою всієї України? Все 

залежить від виховання та відносин в родині. Не можна 

стверджувати, що всі саме так живуть! Дійсно, ми дбаємо 

про добробут своїх дітей добровільно і вирішуємо самі: що 

й коли дати. Та насамперед, дітям потрібно любов, яка 

проявляється не в тім, що все життя зав`язувати шнурки та 

давати гроші. Батьківська турбота: навчити їх бути 

самостійними, у тому числі, заробляти на життя та дбати 

про старих батьків. Що стосується нашого села: треба 

любити місце де живемо! Створювати сприятливі умови для 

життя: прибирати, прикрашати, тоді не потрібно буде їхати 

десь в світ за очі. Краще лише там, де нас немає! В будь 

якій країні слід багато працювати, аби мати гідне життя. 

Само пособі нічого не робиться. За зовнішністю ми теж не 

зовсім ідеальні. Але коли буди молодими й вродливими нас 

кохали, приділяли увагу, дарували квіти та подарунки. 

Потім постаріли, діти поїхали по світах, кохані пішли з 

життя, залишивши нас з проблемами сам на сам. Мирна 

Долина: колись було молодим селом. Цілі родини приїздили 

з різних країв, будували будинки, не вистачало вільних 

місць для новоселів. Життя вирувало, буяли сади. Зараз же 

воно схоже на літню жінку, покинуту всіма та занедбану. 

Але й таким воно заслуговує на нашу любов. Ця земля 

годувала не одне покоління, за це я вдячна їй!   

- Вірно кажеш, Наталко! Де родилися, там і згодилися. 

Де життя прожили, там і вік сконаємо,– в один голос 

промовили дві інші слухачки. 

-Я дуже люблю подорожі. В світі багато неймовірно 

гарних місць, що хочеться побачити. Та лише вдома 

відчуваю себе господинею, можу вдихнути на повну та 

насолодитися спогадами від подорожі. В чергове маю 

привід щось удосконалити, змінити на краще.  Зараз 
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похмура осінь впливає на настрій та відчуття. Ось прийде 

весна, розквітнуть вишні в садах, затьохкають солов`ї. 

Потягнуться з міста дачники, мов ластівочки до рідних 

гніздечок. Стане на душі веселіше. Часи змінюються, тож 

треба сподіватися  на краще! 

-Хто наступний? Прошу, заходьте!– почувся приємний 

голос медсестри Ольги. Худорлява жінка поклала на стілець 

верхній одяг, попрямувала в кабінет до лікаря. 

Переглянувшись, ми з полегшенням глибоко вдихнули. 

Ще кілька разів, жартуючи та посміхаючись, згадали 

вподобання нашої односельчанки… 

 

 

Подарунок на Різдво 
 

Мені виповнилося сім років і восени пішла в перший 

клас. Відчувала себе дорослою, бо без супроводу ходила до 

школи. Батьки доручали виконувати деякі домашні справи: 

годувати кроликів, поливати квіти, замітати подвір’я. А 

головне, самостійно ходити до сільської крамниці, щоб 

придбати хліба. І це страшенно подобалось, бо там 

зустрічалася зі шкільними приятелями. Біля крамниці о 

десятій ранку завжди вистроювалась велика черга. Бабусі в 

новеньких хустинках ділилися новинами. Чоловіки відразу 

всідалися, на абияк покладені на каміння, дощички та грали 

в карти. А діти гралися в схованки, ховаючись за тих же 

бабусь та дідусів. 

-Ану марш звідси!- інколи діставалося від дідуся, що 

програв у карти. 

Потім починався повсякденний ритуал: приїздила 

велика крита вантажівка, і всі відразу полишали свої 

розваги. Водій, вдягнений  в чорний фартух, діставав 

довгим металевим гачком з полиць дерев’яні лотки з 
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гарячим, запашним хлібом. Ніс у приміщення крамниці і 

клав на стіл. Продавщиця брала рядочком п’ять хлібин і 

перекладала на полицю. І ні в якому разі: ні чотири, ні 

шість, а саме п’ять. Так було зручно рахувати привезений 

товар. Одна з односельчанок завжди стояла біля столу й 

прибирала порожній лоток зі столу, ставлячи під стіну, щоб 

звільнити місце наступному. За це завжди користувалася 

нагодою першою вибрати собі засмажену, хрустку 

паляницю.  

Коли нарешті від’їздила машина, починалась торгівля і 

люди вишикувались щільно,  один за одним, ніби це могло 

прискорити процес. Отримавши два буханця, я відразу 

мчала надвір, щоб відломити краєчок запашного, теплого 

хліба. Смакуючи, дорогою додому, інколи могла відкусити 

ще й з іншого боку, бо здавалось - там ще смачніше. Вдома 

мама завжди сварила, за те що ніколи не принесу цілого 

хліба. 

-Так це ж тому, що в мене немає велосипеда! Як би був, 

то швидко приїхала і хліб був би не надкушеним,- 

пояснювала я. Сусідському хлопчику на перше вересня 

подарували новенький велосипед, тож ніяк не могла від 

нього відстати. Я ж старша на півроку, а ще не навчилася 

їздити. Через це щодня питала в батьків, коли в мене 

з’явиться така нагода? Ночами снилося, що з Миколою 

влаштували змагання і я перемогла. Та прокинувшись, 

відчувала повне розчарування. Найкраща подружка Оля 

порадила: загадати бажання під ялинкою на Новий рік і тоді 

воно неодмінно справдиться.  

В кутку кімнати стояла наряджена велика ялинка, 

верхівка якої досягала стелі. Скляні блискучі кульки та 

іграшки я закрутила на ниточці й вони довго 

розкручувалися в один бік, потім в інший. Сидячи під 

ялинкою, заплющивши очі, промовляла: 
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-Ялиночко, будь ласка, виконай моє саме завітне 

бажання: нехай завтра я прокинуся, а тут буде велосипед. 

Більше нічого не хочу, тільки його! 

Прокинувшись вранці, відразу помчала до ялинки. Під 

нею лежали шоколадки  та мандарини, а ще загорнута в  

целофан велика лялька з довгими золотими косами. Сівши 

поруч, гірко заплакала. Бабуся мене втішала, гладила по 

голівці: 

-Не засмучуйся. Бажання збуваються, тільки не всі 

відразу. Людей багато, кожен щось хоче. Треба трішки 

почекати. 

-Скільки? День, два? – витираючи сльози, питала я. 

-Цього  не знаю. Будь терплячою. 

Минув тиждень. Сумуючи щовечора, співала пісеньку 

про велосипед, яку сама вигадала. Батьки в іншій кімнаті 

про щось розмовляли та мені було байдуже. Лише почула 

деякі фрази: 

-Коли?- спитала мати. 

-Завтра, на Різдво,- відповів батько. Що вони мали на 

увазі, не зрозуміла. Обійнявши свою улюблену книгу з 

яскравими картинками, заснула. Прокинулась, почувши 

дивний дзвоник в хаті.  

-Підводься! Поглянь, який подарунок тебе чекає!- 

промовив, посміхаючись, тато. Відкинувши на бік ковдру, 

босими ногами пошльопала по підлозі. 

-Та це ж моя мрія! Велосипед! Він ще кращий, ніж у 

Миколки!- поклацавши дзвоником, підстрибувала я від 

радості. Оббігши кругом, притулилася щокою до сидіння.  

-З Різдвом, доню! 

-Дякую, дякую, дякую!!!- верещала на всю хату.  

Той різдвяний  подарунок запам’ятався мені на все 

життя. Таких бурхливих емоцій, щоб, аж серце 

вистрибувала з грудей, більше не відчувала. Можливо тому, 

що подорослішала й перестала  вірити в дива. А так 
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хочеться відчути щось подібне: стрибати, плакати, кричати 

на весь світ про радість! Певно, треба уявити себе знов 

маленькою дівчинкою під різдвяною ялинкою, загадати 

важливе й повірити знову в диво.  

Саме так і зроблю… 

 

 

Спокутий гріх 
 

Цього літа вродило багато малини в моєму саду. Вже 

вся родина досхочу наїлася ягід, наварили достатньо 

варення. Взимку це перші ліки від застуди. На ранок 

вийшовши в сад, знов побачила на гронах багато стиглих 

соковитих ягід. Шкода, обсипляться, міркувала я. 

Зателефонувала тітці Тамарі, що жила в іншому селі, 

запропонувала їй. Та радо погодилася прийти та нарвати 

своїм онукам, бо в її саду цей рік вимерзла малина. 

-Тітонько, тільки не йди пішки! За півгодини приїду 

машиною!- просила я, знаючи, свою непосидючу тітоньку. 

Поснідавши разом з чоловіком,  вигнала за ворота машину. 

В кінці вулиці помітила знайому маленьку постать, що 

жваво крокувала. Відразу вирушила їй на зустріч. 

-Вітаю! Та що ж пішки, в таку даль? – обійнявши 

родичку, промовила я. 

-Та хіба то даль? Пройшлася, помилувалася 

краєвидами, згадала дитинство. Колись ходила в Катрухівку 

до школи, що була в будівлі теперішньої сільради. Жили 

бідно, одягались у що мали, ходили босоніж. Тай ось: вже 

вісімдесят, маю трьох онуків та чотирьох правнуків. 

-О, це дійсно дуже добре! Моя мама казала, якщо 

людина має хоч одного правнука, то на Господньому Суді 

прощаються відразу всі гріхи і чекає пряма дорога в рай. 
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-Не знаю, куди потраплю, але одній людині точно 

відпущено один гріх,- зав’язавши на голові білу полотняну 

хустинку, тітка Тамара пішла за мною в сад. 

-Про кого це?- поцікавилась я. 

-Історія давня, знову з дитинства. Мої батьки разом  із 

старшим братом Сашком поїхали до війни у Сибір, в 

пошуках кращого життя. Вже там народилася і я. Була в нас 

хата, худоба, їжі багато. Потім батька демобілізували на 

фронт у сорок першому. А в серпні сорок третього мати 

отримала похоронку. Важко їй було  самій з двома дітьми. 

Суворий клімат, багато фізичної роботи. Сама сіно коровам 

косила й дрова заготовляла на зиму. То ж, отримавши 

звістку про звільнення від фашистів рідних місць, ми 

відправились назад на Україну. Дорога була довгою, 

виснажливою. Мати на станціях міняла свої речі на харчі, 

так і повернулися до села. Хату нашу розбомбили, у родичів 

не знайшлося місця, бо вже прийняли інших. Поселилися 

ми у довгому кам’яному бараці, що стояв за поштою в 

Підлісному. Він був холодний, темний. В маленьких 

кімнатах, що відокремлювались одна від одної дощаними 

перетинками, жили ще родини. Двері ніхто тоді на замки не 

зачиняв. Всі жили, як одна велика родина в одній хаті, все 

було чути. Мати відразу влаштувалася в колгосп на роботу, 

десь взяла  худу корову і стало  нам жити краще. Молока 

корова давала не багато. Мати вранці, було, поставить 

десятилітровий молочник та й прикаже: віднести його в 

Катрухівку  та здати, сама ж піде на роботу. А я маленька на 

зріст, тягну той молочник в інше село, плачу. Коли донесу, 

а коли й розіллю  дорогою. В прийомній канторі давали за 

молоко п’ять копійок, якраз вистачало на буханець хліба.   

Одного разу мати розбудила рано і сказала, що поклала 

на скриню гроші на хліб. Я кивнула головою і ще заснула. 

Коли прокинулась, згадала, що треба сходити в крамницю. 

Почала шукати гроші і не знайшла. Вирішила, що мені все 
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наснилося і майнула до дівчат гуляти. Ввечері мати 

повернулася з роботи, а хліба немає. Сварила мене і 

лозиною дісталося. Що було, те давно забулося.  Минуло 

сімдесят років. Прийшла я одного дня в поле сапати 

картоплю, а неподалік Марфа Соколиха теж сапає. 

Побачивши мене, полишила роботу й підійшла. Привіталася 

і каже: 

-Тамарочко, так рада тебе бачити! Давно хотіла 

покаятися й попросити пробачення. 

-Марфо, Бог з тобою! За що пробачення? Ми ж ніколи 

не сварилися й слів поганих в житті не говорили.  

-Маю гріх перед тобою, все життя пам’ятаю. Ми з 

матір’ю жили в бараці через стіну з вами. І якось почула, що 

твоя мати залишила гроші на хліб, а ти спала. Я тихенько 

зайшла в кімнату, вкрала ті гроші й купила у крамниці куль 

пряників. Потім сама за сараєм з’їла. Ввечері чула, як тебе 

била мати. Було соромно і шкода, але не зізналася, боялася 

свою матір. Пробач мене будь ласка! Стара я вже, не можу 

постати перед Богом з таким гріхом. 

 

-Ми обійнявшись довго стояли і плакали. Згадували 

дитячі роки. Я її не засуджую. Не від доброго життя то все 

сталося. Не дай, Боже, нікому такого. За півроку Марфи не 

стало, нехай її душа має спокій.  

 

Тітонька закінчила свою розповідь. Я не змогла 

стриматися від сліз, бо ця історія зачепила за живе. Живуть 

поруч звичайні люди. В кожного набереться сотня таких 

історій життя. В них переплітаються радості і біди.  

За розмовами ми нарвали повне відро малини. Додому я 

відвезла свою гостю машиною. Там вона розповіла ще одну 

історію: 

-Йшла я зі станції. Зателефонувала донька, 

сповістивши, що моя онука народила правнука. Хлопчика 
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назвали Філіпом. Щойно скінчивши розмову, відразу забула  

ім’я. Думала, намагалася згадати й ніяк. Дорогою мене 

обігнала дівчинка років шістнадцяти. Крикнула їй: дівчино, 

скажи, як Кіркорова звати!? Вона відповіла - Філіпом. Я 

зрадівши сказала, що так мого правнука назвали!- 

посміхаючись, тітка Тамара пригостила мене холодним 

узваром.  

-Тепер в мене вже троє правнуків і одна правнучка. І 

щоразу згадую, як кого звати.  

-Тітонько, ти знаєш, що казала мама… Та я бажаю: ще 

жити довго та бути такою позитивною людиною. Завжди 

беру приклад з тебе. 

 

 

Акація 
 

На нашій вулиці з дивовижною назвою - Зелена роща є 

галявина. В часи, коли забудовували територію, вона 

виявилась не придатною для садиб, тому залишилась 

вільною. Минув час і серед галявини виріс кущ акації. 

Місцеві жителі в літній сезон там припинали кіз. Ті залюбки 

поласували молодими пагонами, залишивши те, що не 

змогли з’їсти. З’їли, та й з’їли…І кіз, згодом, з’їли. Все 

забулося. Скільки ще промайнуло часу з тих пір, хто знає? 

Минали зими та літа. Село давно змінилося і наша вулиця 

посиротіла. Зникло багато будинків, як і не було. 

Позаростали вишняком садиби, утворилися непролазні 

хащі. Один плюс – фазанам є місце для гніздування. Біля 

лісу залишилась частина хат, там і я мешкаю разом з 

родиною. Тихе й мальовниче місце, де душа знаходить 

спокій. 

Щодня проходжу вздовж галявини і щоразу мою увагу 

привертає акація, що росте поодиноко на пагорбі. Навесні 
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вона вбирається, мов наречена, в білу сукню з духмяними 

китицями. Над нею гудуть бджоли та джмелі, ніби сотні 

кравців та швачок працюють, оздоблюючи бездоганне 

вбрання вишуканими прикрасами. Трохи згодом, акація 

постає королевою  серед квітучого різнотрав’я на свято 

Трійці. Посміхається підданим, що вклоняються їй 

низенько. А серед літа вона журиться, бо вся свита полягла 

рівненькими валками у покосах. Вічного немає нічого, тож і 

журба минає, бо після рясного та теплого дощу відростає 

молода отава. Знов зелене листя лоскочить вітер. І байдуже, 

що вересень вкрив позолотою та багрянцем клени й дуби в 

лісі. Тільки для акації ще не настав час. Не всі пісні та казки 

повідав їй вітер. Він - ще той гульвіса! Заморочить, 

приспить пильність, та й зірве останнє листя з нашої 

красуні. То й, що з того? Крізь віти тепер видніються: неба 

блакить, сірий ліс, поле та будівля школи між двома селами. 

Хіба не диво!? Потім пухкий сніг тихо вкриє  білою 

ковдрою галявину. Нічний мороз прикрасить сріблом гілля. 

А вдень все заіскриться на сонці. 

Знову йду вулицею, а голова сама повертається, аби 

помилуватися казковим краєвидом. Намить зупинюся, 

сфотографую, щоб залишити зимовий пейзаж на спогад. 

Подякую господу Богу, що дав сили прорости маленькому 

зернятку, захистив від кіз, нагородив вродою звичайне 

деревце, відкрив красу божу моїм очам. Слава Йому за все!  
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Сороки-ворони (казка) 
 

 

 

 
 

 

У п’ятницю батьки забрали Оленку раніше з дитячого 

садочка. Потім всі разом відправилися в супермаркет за 

продуктами для приготування вечері. По п’ятницям завжди 

до них в гості приїжджають бабуся з дідусем . 

Прибувши додому, відразу розподілили домашні 

обов’язки. Мама почала за приготування вечері. Тато взявся 

наводити лад у квартирі, Оленці доручили поскладати 

іграшки в її кімнаті. 

За хвилинку вона прийшла до мами на кухню з 

питанням: 

-Мамо, дозволь мені вдягнути ось цю сукню, до 

приходу гостей хочу бути гарною.  

-Добре, доню, вдягай, але я зараз не можу тобі 

допомогти, в мене руки в тісті,- відповіла мама. 
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-Не хвилюйся матусю, я вже доросла й сама можу з цим 

впоратися!- вигукнувши, швидко направилася до своєї 

кімнати. 

-Мамо, мамо, а можна я візьму твоє намисто, воно так 

пасує мені?- знову запитала дівчинка. 

-Добре, візьми,-зітхнула мама, витерши спітнілий лоб. 

-А можна ще сережки? 

-Можна! 

-А ще хустинку візьму?!  

-Бери що хочеш, тільки не відволікай мене зараз! Я 

дуже поспішаю, скоро прибудуть гості, а ще нічого не 

готово. 

-Гаразд, матусю, я не буду відволікати!-Оленка радісно 

забігла до маминої кімнати. 

В іншій кімнаті гучно працював пилосос. Тато ретельно 

займався прибиранням. Поки мати клопотала на кухні, 

донька була на сьомому небі, бо  дісталася маминих 

прикрас. 

Пролунав дзвоник. Дівчинка першою вибігла до дверей. 

Бабуся з дідусем зустрівшись з онукою - не могли вимовити 

жодного слова. 

-Діду, хто ця дівчинка?-промовила нарешті баба Марія, 

поправивши окуляри. 

-Не знаю. Певно, помилилися квартирою, - відповів дід 

Микола. 

-Та ні, наче квартира знайома, меблі наші, а ось 

дівчинка чужа.  

-Та це ж я!- мала залилася дзвінким сміхом. 

-Ми не знаємо тебе… Приїхали побачити свою 

улюблену онуку, привезли їй гостинці. Кому ж віддати, де 

наша Оленка?- дід оглянув  кімнату. 

-Ви що мене забули?!- вигукнула. 

-От біда, бабо, нашу онуку вкрали сороки-ворони, а 

замість неї  підкинули іншу дівчинку. Наша не носить таких 
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високих підборів, не вдягає перуку, не чіпляє на себе 

стільки блискучих прикрас та не фарбує губи яскравою 

помадою. 

Мама з татом мовчки спостерігали за дійством та 

посміхалися, потім  додали: 

-Ми теж не знаємо, де наша красуня донечка. Вечеря 

готова, як же ми без неї сядемо за стіл? Треба терміново 

телефонувати в поліцію, щоб знайшли. А цю дівчинку треба 

повернути сорокам-воронам. 

Оленка насупилася, помчалася до своєї кімнати, гучно 

грюкнувши дверима.  

-Що ж робити? – запитала мама. 

-Зараз буду телефонувати, - відповів тато. 

Двері дитячої кімнати тихенько відчинилися і з кімнати 

вийшла заплакана Оленка у своїй блакитній сукні та 

заплетеними косами. 

-Мамо, ви мене теж не впізнали? Я ж хотіла бути 

гарною, а ви… 

Дідусь посадив дівчинку на коліна почав заспокоювати: 

-Ти в нас сама найгарніша дівчинка у світі. Ми всі дуже 

тебе любимо, тому не потрібно вдягати купу блискучого 

одягу  й прикрас.  

-Так, так, моя хороша, завжди будь такою яка є,- 

підтвердила бабуся.  

-Ти наше сонечко, саме дороге і рідне,- додав тато. 

-Ну так, сонечко й усі інші, час мити рученятка та 

вечеряти,- нагадала мама. 

За вечерею, час від часу всі тихенько посміхалися, 

згадуючи зустріч. Дід Микола, щоб змінити тему розмови,  

дуже нахвалював мамин пиріг.  

-Діду, а чому ви сказали, що мене сороки-ворони 

вкрали?-поцікавилася онука. 

-Я потім розповім тобі одну історію, але якщо ти гарно 

повечеряєш. 
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Після вечері бабуся з мамою залишилися на кухні, а 

онука з дідом влаштувалися на дивані.  

-Дуду, ви нічого не забули?- нагадала мала. 

-А ти про що?- хитро відповів він. 

-Ви обіцяли розповісти історію. 

-Ага… Тоді влаштовуйся зручно, вона довга тож, 

слухай.. 

У  одних добрих батьків була неслухняна та примхлива 

донька. Не любила допомагати батькам у домашніх справах, 

шукала завжди причину, аби нічого не робити. Годинами 

могла сидіти перед дзеркалом, милуватися нарядами та 

прикрасами, робити нові зачіски.  

-Доню, наведи лад у своїй кімнаті,- сказала мама. 

-Що, зараз? А по-моєму тут прибрано,- відповіла 

донька. 

-Ну тоді сходи в крамницю, треба дещо купити,- 

попросив тато. 

-Я не можу, в мене болить ніжка, бо вчора з подружкою 

стрибали через скакалку. Тай взагалі, ви мені обіцяли 

купити сумочку, туфлі та сережки… 

-Ганнусю, але ж в тебе достатньо одягу та всього 

необхідного,- зауважила мама. 

-А того, що треба немає! Я хочу, щоб все було модне, 

яскраве. А ще те, чого немає в інших!- вередувала донька. 

-Ну тоді виконай хоча б свої шкільні завдання, завтра в 

тебе контрольна з математики. 

-Навіщо вчити, все таке нудне  і нецікаве! 

-Це тобі колись в житті знадобиться. Зараз чогось не 

вивчиш, потім буде соромно, - пояснив тато. 

-Ще не зрозуміло, коли то буде, і ще чи буде?… Я 

зайнята важливими справами, не заважайте!- вдягнувши 

навушники, вдала, що  не чує. 

Накрапав весняний дощик. Дівчинка вийшла після 

закінчення уроків на поріг школи. Відразу стрімкі потоки 
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потекли на голову. Дістала з портфеля парасольку, раптом її 

наздогнав сусідський хлопчик Андрій, що навчався в 

паралельному класі.  

-Ганнусю, зачекай! 

-Чого тобі?- різко відповіла вона. 

-Давай разом будемо ходити додому, вдвох веселіше. 

- Ну, якщо хочеш, давай. 

-Може  я понесу твій портфель?- запропонував Андрій. 

-Тримай! А чого ти посміхаєшся?- запитала. 

-Ти така чудернацька, сяєш, мов новорічна ялинка,- 

відповів хлопчик. 

-Знаєш, що?... А в тебе брекети, наче у Лускунчика! 

Віддай мої речі і більше не наближайся до мене!- 

вихопивши різко портфель, направилася  на протилежний 

бік дороги.  

Хлопчик засмутився, шкодував, що так невдало 

пожартував над сусідкою. Вже давно хотів потоваришувати 

з  Ганнусею, але не наважувався. 

Дощ майже скінчився, кругом стояли калюжі. Біля 

дверей під`їзду школярка помітила маленьке сіреньке 

кошенятко - мокре, брудне та голодне. Жалісно плакало, 

тремтіло від холоду. Зупинилася: 

-Що ж з тобою робити? Маленький, не плач, йди сюди. 

Опинившись на руках у дівчинки, воно вчепилося в 

одяг, відчувши тепло, відразу замуркотіло. Занесла до 

квартири, поклала на ковдрочку, налила теплого молока в 

блюдце. Жадібно почало їсти. Втомивши голод, почало 

вмивати мордочку. Закінчивши котячі справи  підбігло до 

своєї нової господарки. 

-Як тебе звати, пухнастику? Мурчиш… Будеш 

Мурчиком. На жаль, батьки мої не будуть від тебе в захваті. 

Ходімо, я тебе сховаю у своїй кімнаті, може не помітять.  

Поставила під ліжечком порожню коробку з-під взуття, 

постелила старий теплий шарфик. 
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-Сиди тихо, бо як розсекретять нас – обом дістанеться 

від батьків. 

На дворі роз`яснилося, стало тепло, пташки защебетали. 

За вікном рясно розквітла стара абрикоса, гуділи бджоли. 

Ганнуся відчинила вікно настіж, наче намагалась впустити в 

кімнату весну.  Було радісно на душі, ноги самі понесли по 

кімнаті. Увімкнула гучно свою улюблену музику, сіла біля 

дзеркала, розкривши скриньку з прикрасами.  

-Мурчику, подивися, як тобі! Спиш, що зовсім не 

цікаво?... 

Вдома Андрія зустріла бабуся.  

-Чого ти такий похмурий? Щось сталося, чи отримав 

погану оцінку?- запитала хлопчину. 

-Ні, у школі все гаразд. Контрольну написав на 

дванадцять. 

-Тоді чому сумний?- розпитувала бабуся . 

-З Ганнусею посварився. 

-Нічого, помиритися, якщо її сороки-ворони не 

вкрадуть. Вона так любить все сяюче та блискуче, наче 

сорока. З часом все мине. Все минеться… 

Вздовж вікна дівчинки пролетіло кілька галок, сіли 

навпроти вікна  на гілці. З цікавістю спостерігали за нею, 

наче хотіли теж  щось яскраве із її чарівної скриньки.  

Раптом здійнялася буря. Клуби пилу, піднялися в 

повітря. Страшної сили вир увірвався в кімнату, підхопив 

дівчинку немов пір`їнку  тай поніс невідомо куди. 

Отямилася в незнайомій будівлі з цегляними обдертими 

стінами. Озирнулася навкруги в пошуках виходу, але ні 

виходу, ні вікон не було, лише невеликий круглої форми 

отвір в стіні. Підбігла, подивилася, зрозуміла, що 

знаходиться високо. В протилежному  боці побачила двері, 

зраділа, кинулася до них. Та вони були зачинені. Щосили 

стукала, кликала на допомогу. Ніхто не відчиняв. Сіла й 

гірко заплакала: 
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-Ніхто не чує, я тут загину від холоду та голоду… 

- Не загинеш,- почулося в кімнаті. 

-Хто тут ? Покажися?- вигукнула Ганнуся. 

- Не бійся, це я, - до дівчинки наблизилася с темряви 

чорна галка з сірою шиєю.  

-Ти ж птаха, невже ти розмовляєш?- здивувалася. 

-Так, розмовляю, навіть вмію читати. Довгий час жила з 

людьми. Колись мене поранену підібрав літній чоловік, 

вилікував, навчив розмовляти, відгодував. Дав ім`я - Регіна.  

Він був самотній, тому  добре до мене ставився. До речі, як 

тебе звати? 

-Ганнуся. Чому ти не лишилася з ним? 

-Я би лишилася, та захворів, а згодом його не стало. 

Житло зайняли інші люди, а мене вигнали на вулицю. Потім 

прибилася до зграї птахів, відтепер це наше суспільне 

помешкання. Люди тут не бувають, це покинута будівля. 

Йди за мною, я покажу все. 

-Як опинилася я в цьому місці? Чи є якийсь вихід? 

-Тебе закинув сюди вир,- відповіла Регіна. 

-Тож це не ви мене викрали? 

-Кхе, кхе, ти доросла дівчинка, а віриш в ці байки, наче 

сороки-ворони викрадають дітей… Поміркуй сама, чи 

можуть пташині крала втримати таку велику  дівчинку?...  

-Ну не знаю. Бабуся одна казала, якщо  будеш так 

вдягатися, то викрадуть сороки-ворони. 

-Ми звісно можемо принести в гніздо щось невелике, 

але точно не дівчинку.  

-Вихід є звідси? 

-Для нас птахів ось той отвір в стіні вихід. Ти через 

нього не вийдеш.  

-А двері? 

-Їх завалено камінням з іншого боку.  

-Як же мені вибратися? 

-Треба порадитися з іншими. 
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Здійнявся пташиний гомін. Сотні голосів почулося 

звідусіль. Дівчинка злякалася, вхопилася руками за голову і 

присіла. 

-Тихіше, заспокойтеся, не всі відразу! Вона не 

спричинить вам ніякої шкоди. Я серед вас сама стара та 

мудра галка, тому слухайте мене! - звернулася Регіна. 

Птахи знов загомоніли, злітали, сідали, підходили 

ближче, знов відлітали. Серед зграї були ворони, галки й 

голуби. Дівчинка, озирнувшись навкруги, побачила їх гнізда 

зроблені з паличок, сухої соломи, пір`я, шматочків паперу 

та ганчір`я .    

-Що вони кажуть ?- запитала Ганнуся. 

-Вони дуже незадоволені, що ти опинилася серед нас, 

навіть  пропонують позбавитись … 

-Але чому, я ж нічого поганого не зробила? 

-Люди злі та жорстокі, часто кидають в нас каміння, 

труять, руйнують гнізда, підпалюють.  

- Ми не будемо ділитися своєю їжею, бо нічим буде 

годувати своїх пташенят!- кричали ворони. 

-А нам шкода дівчинку,- вступилися голуби. 

-Ми її знаємо, вона часто нас підгодовувала на 

шкільному майданчику. 

-Нам теж шкода, ми бачили, як вона підібрала та 

нагодувала бездомне кошеня,- промовили галки. 

Знов всі загомоніли, почалися суперечки між птахами. 

-Досить! Перебування з нами людини - неможливе! 

Тому треба обміркувати, як допомогти їй вибратися звідси, 

- промовила стара галка. 

-Вже темніє, скоро ніч, дочекаємося ранку, тоді 

вирішимо, що робити,- запропонували ворони. 

Голуб приніс дівчинці шматочок хліба, поклав на 

долонь. 
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-Їж, тобі треба підкріпитися. У пташиній родині 

прийнято ділити здобич з родичами, от вони із вдячності 

розділили з тобою свою вечерю,- сказала Регіна. 

-Дякую Вам, - дівчинка з`їла шматок хліба, почала 

шукати місце для нічлігу. 

Світло через отвір у стіні майже перестало проникати в 

приміщення, з кожною хвилиною ставало темніше. Птахи 

зліталися до своїх гнізд та затихали. Дівчинка помітила у 

кутку кілька дощечок, склала їх докупи, намагалася лягти, 

було твердо, незручно. Згадувала про свою м`яку та теплу 

постіль, затишну кімнату, в якій не хотіла прибирати. 

Раптом так захотілося маминого гарячого супу, який раніше 

не хотіла їсти. Згадала про Мурчика, якого вже певно 

знайшли в кімнаті… 

Тим часом, мама з татом прийшли додому з роботи, 

зайнялися домашніми справами. Мама приготувала вечерю, 

кілька разів покликала: 

-Доню, вечеря готова! 

З кімнати Ганнусі гучно лунала музика але з кімнати не 

вийшла. Зайшов тато, зачинив розкрите настіж  вікно.  

-Донечко, ну досить ховатися, ходімо, мама на нас 

чекає. 

Відчинив  шафу, зазирнув під стіл, потім під ліжко. 

Почув дивний звук, щось фиркнуло. З картонної коробки 

вилізло кошеня. 

-А ти ще хто такий? 

Воно підбігло до татових ніг, почало тертися спинкою, 

жалісно нявчати. До кімнати прийшла мама. 

-Здається, наша Ганнуся привела в дім товариша. Тепер 

зрозуміло, чому на підлозі стояло блюдце з молоком… 

-Воно й на краще, може хоч тепер наша донька стане 

відповідальною, - міркував тато. 

-Але де ж вона сама? 
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-Не зрозуміло, вікно було відчинено та крім ось цього 

пухнастика нікого не було,- пояснював тато. 

-Де ж може бути, надворі вже зовсім темно. Треба 

зателефонувати бабусі і дідусеві, можливо вона в них,- 

схвильовано мама шукала телефон. 

-Давай так, ти телефонуєш  до батьків, а я її подружкам, 

може з ними засиділася. 

-Ну що? 

-Нічого, ніхто не знає, де вона. А в тебе?- розчаровано 

відповіла мама.  

-Після школи її ніхто не бачив. Що ж таке, вона завжди 

в такий час була вдома. Телефонуй в лікарню, я в поліцію, 

треба негайно розпочати  пошуки. 

Ганнуся довго мостилася, намагаючись знайти зручне 

положення, та було твердо й холодно. В голові довго 

крутилися одні й ті самі думки про дім, про батьків. Як 

вибратися з цієї пастки. Раптом відчула їдкий запах диму. 

Підвівшись на ноги, помітила вогонь у пташиному гнізді. 

Почався гомін, паніка. Птахи здійнялися, металися, 

збиваючи одне одного. 

-Рятуйтеся, пожежа! Пташенята! Рятуйте їх!- голосно 

кричали птахи. 

Дівчинка зняла з себе кофтинку  та накрила нею 

багаття. За мить все згасло. 

-Як це сталося, хто запалив ?! 

-Це  вона винна, ми казали, що всі біди від людей!- в 

один голос кричали ворони. 

-Вона тут ні до чого! Ми бачили - останніми 

повернулися галки в них  були блискучі палички у дзьобах,- 

пояснювали  голуби. 

-Де взяли палички?- суворо запитала стара галка. 

-На кучі. Вона була тепла, ми взяли по одній та 

принесли,- пояснили галки. 
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-Все ясно, вони взяли палички зі згарища, в повітрі їх 

роздмухало. А потім поклали на суху солому, вона й 

зайнялася,- міркувала дівчинка. 

-Тож нам пощастило!- вигукнула Регіна.  

-Якби вона не загасила вогонь, усі могли би загинути. 

Нам слід подякувати їй! 

-Ми згодні! Людина нас всіх врятувала!- загомоніли 

птахи. 

Ще довго не стихав гомін, нарешті настала тиша. Лише 

Ганнуся ніяк не могла заснути. Міркувала  про те, що 

сталося, про життя птахів, бо вони так схожі на людей. Є 

добрі  і мудрі, а є нерозважливі, невідповідальні. Пригадала, 

як колись сама ледь не влаштувала пожежу, забувши 

вимкнути праску. Добре, що дорогою до школи 

зателефонувала мама та спитала, чи не залишила   увімкнені 

електроприлади. Звісно відповіла, що все вимкнула. А  

потім побігла щодуху додому. Все могло закінчитися дуже 

погано для усього багатоповерхового будинку. Ось до чого 

призводить безвідповідальність.  

Настав ранок. Ганнуся прокинулася від того, що хтось 

торкнувся її долоні. Спочатку не зрозуміла, де знаходиться, 

потім пригадала, що вчора сталося. Поруч зібралася 

невелика купка птахів. Інші відправилися на пошуки їжі.  

-Нам треба допомогти їх вибратися звідси,- промовила 

стара мудра галка. 

-Що ми можемо, в нас не вистачить сили, щоб 

відчинити завалені двері,- гомоніли ворони. 

-Ми знаємо! Наші родичі - поштові голуби, колись 

розповідали, що переносили повідомлення, які чіпляли їм 

до ніжок,- повідомили голуби. 

-Вірно, треба негайно написати записку, - сказала 

Регіна. 

-Ми знаємо, де її житло, покажемо,- відгукнулися галки. 

-А ми віднесемо, скоріше пиши!- гомоніли голуби. 
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-На чому ж писати?- запитала дівчинка. 

Ворони відшукали у своєму гнізді шматочок паперу, а 

галки знайшли уламок олівця. 

Ганнуся трохи подумала, почала писати записку. 

Паперовий шматочок був маленьким, тому писала дрібним 

почерком. Пригадала, як батьки казали, що треба вчитися, 

бо колись знадобиться. Закінчивши послання, висмикнула із 

кофтинки ниточку, прив’язала нею до  ніжки голуба.  

-Летіть, мої дорогенькі, дуже на вас сподіваюся, - 

промовила їм услід. 

Батьки всю ніч не спали, збилися з ніг в пошуках своєї 

донечки.  Розпитували у мешканців будинку, чи хто щось 

бачив, чув. Разом із знайомими та сусідами перевіряли 

підвали та каналізаційні люки, відчинили горище – 

результатів не було. Вони не помітили, що біля вікна їх 

квартири металися голуби, сідали на підвіконня. Ні хто не 

звернув на це уваги. 

Сусідка баба Марія поверталася із крамниці з важкою 

сумкою в руці. Дорогою кілька разів зупинялася 

перепочити, нарешті дійшла до лавки біля під`їзду, присіла. 

В цей час із школи повертався її онук Андрій. 

-Бабусю, ви втомилися, посидьте, - взяв сумку 

направився до під`їзду . 

-А що ж Ганнусю так і не знайшли?- поцікавилася  

бабуся. 

-Ні не знайшли, сьогодні у школі розпитували,  та 

нічого не з`ясувалося. 

-Ось подивися, що відбувається… Кілька хвилин 

спостерігаю, як біля вікна метушаться голуби. 

-Я подивлюся, - сказав хлопчик наблизився ближче до 

вікон. 

Раптом під ноги впав шматочок паперу згорнутий у 

трубочку. Він розгорнув і зрозумів від кого записка. 
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-Бабусю, погляньте, це ж від Ганнусі, їй потрібна 

допомога! 

-Швидко віднеси знахідку   її батькам! 

-Тітко Марино, подивіться що я знайшов, це від вашої 

доньки!- важко дихаючи, сказав Андрій простягаючи 

шматочок паперу. 

-Звідки це в тебе?- спитав здивований батько. 

-Голуби принесли.  

-Дякуємо Андрійчику, тепер ми її знайдемо! 

Птахи повернулися, повідомивши, що  записку підняв 

хлопчик. 

-Можливо хтось таки прочитає твоє повідомлення,- 

промовила стара галка. 

-Дуже на те сподіваюся, - відповіла дівчинка.  

Почувся звук сирени. Дівчинка підбігла до отвору в 

стіні, побачила, що до будівлі під`їхав автомобіль 

рятувальної служби, за нею ще кілька. З одного з них 

вийшли батьки: 

-Доню, де ти, відгукнися! 

-Я тут!- щосили закричала Ганнуся. 

Рятувальники та батьки побачили, як із круглого отвору 

в стіні вилетіла ціла зграя птахів. 

-Вона там!… 

Команда рятівників швидко дісталися поверху, 

відсунули каміння та звільнили бранку. 

Вдома вона розповідала про свою неймовірну пригоду. 

Звісно, ніхто не вірив, що вона спілкувалася з птахами через 

стару галку на ім`я Регіна. Але те, що вони їй допомогли - 

визнали. 

Ганнуся добре засвоїла урок - дорослих треба 

слухатись, цінувати те, що маєш, бо все можливо втратити в 

одну мить. 

 



 261 

 
 

На другий день після занять дівчинка сама підійшла до 

Андрія. 

-Дякую тобі, що ти допоміг. 

-Нема за що, я дуже радий що тебе знайшли. 

-Вибач, я образила тоді тебе. 

-Пусте, давно забув, - відповів товариш. 

-Дай підемо разом в парк годувати птахів, в мене 

лишилася булочка від обіду, - запропонувала дівчинка. 

-Залюбки, а ти мені розповіси все про них… 

 

-Ось така історія сталася, - закінчив свою розповідь дід 

Микола. 

-Оце так… Я обов’язково буду слухняною, дідусю, - 

запевнила онука та поцілувала дідуся. 

-От і добре, а зараз час вкладатися у ліжечко. Пташки 

теж сплять. Нехай тобі насняться добрі солодкі сни, моя 

хороша. 
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О, ЛИСТОПАД  
 

О, листопад, ти лагідний до нас! 

Бавиш ще теплом та заграєш із листям. 

Не вкрав красу у хризантем-принцес, 

Затримавши час гибелі навмисно. 

 

Ще квітнуть у садочку ногітки, 

А чорнобривці тягнуться до сонця. 

Схилилися калинові гілки 

В червоному намисті до віконця. 

 

Ще пахне м’ята, квітне очіток. 

Злотаве листя шепче на світанні: 

-Дай, листопаде, ще деньок-ковток життя! 

Бо грудень наближається безжальний. 

 

О, листопад, ти лагідний до нас! 

Всіх напоїв росою та дощами. 

Шкода, що й  твій спливає швидко час. 

Завжди ти на світлинах будеш з нами. 

 

НЕЗНАЙОМКА 
 

Незнайомка кароока за столом біля кав`ярні 

Роздивлялась на дні чашки гущу з присмаком печалі. 

Кучері, наче хвилі, ледь помітно вітер пестив, 

А на пальці безіменнім, наче сонце, сяяв перстень. 

Погляд в натовпі шукала, що давно уже не поряд.  

То вигадливо зітхала, в небеса підвівши погляд. 

Листя падало кленове на порожнє крісло поруч. 

В натовпі блукала Зрада, душу взяв собі за здобич. 

Незнайомка кароока вона певно, моя теска, 

Залишила біля чашки сяючий, мов сонце, перстень 
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МИНАЄ ОСІНЬ, ЛИСТЯ ОБЛЕТІЛО 
 

Минає осінь, листя облетіло. 

В густий туман закутані сади. 

Засумувало небо, помарніло  

Ще й незабаром прийдуть холоди. 

Сумні думки мені навіяв вітер. 

Сухе гілля по шиферу шкребе.  

Давно птахи до моря відлетіли  

Не чути крику їхнього ніде.  

Один за одним, навіть не рахую,  

Минають довгі, темні вечори.  

Чому я знову серця не відчую,  

Коли здіймаю погляд до гори?  

Вдивляючись у небо, мов в люстерко, 

Бажань не замовляю на зірки.  

До горла, наче, камінцем підперло,  

А сльози кануть з присмаком гірким.  

Чому засумувала безпричинно?  

Чи осені так шкода, що іде?  

Чи тих років, що мчаться безупинно,  

Чи небо це похмуре та бліде?  

Минає осінь ... Хай собі минає!  

За нею не забариться й зима.  

А  я весну в намисті почекаю  

Разом із нею розцвіту й сама! 
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ОСІННІ ТРОЯНДИ 
 

У осіннім саду одцвітають останні троянди, 

Вітерець ледь помітно колише злотаву вуаль. 

Та не сяють на небі, як в серпні, яскраві плеяди. 

Ностальгійні  думки викликають із серця печаль. 

 

Ні, не шкода мені пелюсток, що додолу упали. 

Прийде знову весна, забуяють зелені сади. 

Шкода слів, що колись ми з тобою чомусь не сказали. 

Від багаття кохання давно залишився лиш тлін. 

 

Тож нехай ця печаль відлетить в небуття, не вертає! 

Я на повну вдихну, хай земля зіслизає з-під ніг! 

Разом з листям багряним у вальсі мінор закружляю, 

Бо осінні троянди невдовзі закутає сніг. 

 

ПОМІЧНИЦЯ 
 

Є у мене помічниця, 

Незамінна трудівниця. 

З нею чисто на подвір`ї,  

Навіть є таке повір`я: 

Хто із нею дружбу має, 

Про порядок добре дбає, 

В нього завжди лад в оселі, 

І щасливий, і веселий. 

Звуть мітлою помічницю, 

Незамінну трудівницю.  
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ЧЕРЕВИЧКИ ДЛЯ МАРІЧКИ 
 

Купувала  для Марічки  

Мама нові черевички. 

Побувала в трьох крамницях, 

Роздивлялась по полицях - 

Не такий увесь товар, 

Перебрала сорок пар. 

Де ж придбати черевички, 

Черевички для Марічки? 

Підказали: «Вихід є, 

У нагоді інтернет. 

В Google треба написати, 

Що бажаєте придбати.» 

Мама пише: - черевички 

Дуже модні для Марічки. 

Розмір, колір та підбори… 

Пропозицій - ціле море: 

З квіточками й пряжками, 

З бантиками й цвяшками. 

Три години вибирала, 

Та усе ж таки придбала 

Суперкласні черевички, 

Черевички для Марічки. 
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Злі жарти 
 

Не спалося на світанні сьогодні Катрусі. 

Думала-міркувала, що купить свекрусі? 

Нині в неї іменини, хоч не кругла дата, 

Але треба щось корисне для дому придбати. 

-Вже Тефаль їй купувала, вазу і тарілки, 

А чашок та рушників, вже й повно у жінки. 

Ковдра теж була той рік…Чим же догодити? 

Щоб відразу подарунком двох зайців убити: 

І порадувать свекруху, ще й лишились гроші,- 

Думала тай гадала Катруся із ночі. 

О дев`ятій до крамниці жінка завітала, 

Всі товари на полицях вкотре розглядала. 

Продавщиці врешті-решт та й терпець 

урвався, 

Найдорожчі парфуми принесла до каси. 

Нахвалює свій товар, привітно говорить, 

Кришечками перед носом туди-сюди 

водить. 

-Ось, із запахом шофрану, азійські троянди-. 

Жартома сказала Катря: -Так щось він не пахне… 

-А ось цей?- і вправним рухом пирснула в повітря. 

-Теж не пахне!- Катя ледь втрималась від сміху. 

Тут відразу продавщиця в обличчі змінилась. 

Маску аж під самі очі щільно причепила. 

Посмішка із пишних вуст раптом десь поділась, 

Люта, наче та змія, ще б трохи й вкусила. 

Пояснити не дала, попросила вийти, 

Потім вигукнула вслід: - Тест іди робити!- 

Ухватила телефон, колег сповістила, 

Ненароком, щоб в крамницю жінку не впустили. 

Ось таку нехитру справу породили жарти, 

Катря вже й сама не рада…Лиш зайшла до хати, 

Як задзвонить телефон, аж в горлі підперло. 

-Іменинниця! Негайно, щось вигадать треба! 

Як піду без подарунка? Боже, що ж робити?!- 

А свекруха аж волає:- До нас не ходити!- 
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