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CARMEN DE AVE PHOENICE (Lucius Caelius Firmianus Lactantius)
Пісня про птаха Фенікса (Люцій Лактанцій)

VERUS AMICUS EST RARIOR FENICE 
Справжній друг рідкісніший за Фенікса 

(напис на одній з архітектурних 
пам’яток Кам’янця-Подільського)

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Щойно ти відкрив перший випуск літературно-мистецького збірника «Phoenix». Скажемо кілька слів про 

це видання та історію його появи.
Передусім, чому така назва? Довгий час у Кам’янці-Подільському в повітрі кружляла ідея створення 

літературно-мистецького альманаху. Спроби втілити цей задум були й раніше, але більше одного номера, 
на жаль, світ не побачив. Кожного разу творча справа перетворювалась на попіл, щоб пізніше відродитися 
з нього. Чим же не легендарно-міфічний Фенікс? Маємо велику надію, що це відродження продовжиться  
тривалим і плідним життям на літературній ниві. А допомогти нам у цьому зможеш лише ТИ!

Якщо уважно поглянути на випуск більшості книг, журналів, антологій, альманахів тощо, можна легко 
помітити, що це російськомовні видання. Ми ж позиціонуємо себе виключно як україномовне видання.

З біографічних довідок про авторів, що друкуються в альманасі «Phoenix», ти побачиш його молодіжне 
спрямування. Ми й надалі будемо робити основну ставку на талановиту й креативну молодь та допомага-
тимемо реалізувати себе в творчому руслі.

Нікого не здивуємо, якщо скажемо, що культура у сучасній українській державі не є одним зі стратегічних 
напрямків. Це повною мірою стосується й літератури. Проте не варто опускати руки, а навпаки, потрібно 
брати ініціативу і впевнено йти вперед.

З нами вже співпрацюють такі сучасні українські письменники, як Слава Світова, Дара Корній, Любов До-
лик, Марія Дзюба. І надалі надіємось, цей список буде тільки поповнюватися. 

Тож запрошуємо до співпраці літераторів, митців, видавців та всіх, кому небайдужа доля українського 
слова.

Пропозиції та зауваги просимо надсилати за адресою phoenix_almanach@ukr.net.

З повагою редакційна колегія
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Роман Бродський
* * *

Плачуть вишні за нашим вікном,
Сльози ллють золотаво-багряні.
Пройшло літо – неначе любов,
А ще вчора були ми кохані.

Шелестять, мов шепочуть: «Не йди!
Поверни плоди юно-рум’яні.
Солов’їні верни вечори,
Де від пристрасті ми були п’яні».

Та не чує їх літо. Пішло...
У незнане ніким мандрування.
Ви не плачте, вернеться воно.
Та не вернеться наше кохання!

* * *
Мені ковток. Лише один ковток…
Втомити спрагу. Більш мені не треба.
Чарівності цілющої струмок…
Тебе напитись хочеться шалено.

Подихати мені б єдину мить...
Наповнити мені б тобою груди.
Пожити трішки, трішечки пожить...
Бо без кохання неживії люди!

* * *
Коли зостанешся одна на самоті – 
Згадай про мене. Намалюй в уяві...
Мій силует у перші літні дні,
І ночі перші, що були останні.

Згадай мій погляд, рідний і чужий,
І голос мій із нотами кохання,
Гарячий дотик, аромат п’янкий,
Той поцілунок з присмаком прощання.

Згадай, як вперше я сказав «люблю»,
І вірша недолугого уперше
Я присвятив тобі після дощу.
Згадай, щоб я ожив, ожив померши.

* * * 
Лягла між нами байдужості стіна.
З тобою ми на різних барикадах.
Я тут топлю тебе у келисі вина,
Стираю іншою в вечірніх променадах.

А ти десь там, весела чи сумна...
Скоріш весела та щаслива з іншим...
І не вино у твоїх келихах – вода,
Бо я для тебе не існую більше.

Мене для тебе вже давно нема,
Як і давно нема тебе для мене,
Бо поміж нас – байдужості стіна,
Яку звели й укріплюєм щоденно.

* * *
Давай зробимо незабутнє щось,
Перейдемо межі дозволеного,
Щоб десь там, у майбутньому,
Не жаліти, що нічого не зроблено.

Давай просто так божеволіти,
Руйнувати кордони нормальності,
Щоб десь там, у майбутньому,
Не вмирати у тюрмах моральності.

Давай забудемо обов’язки,
Фіктивні права – постираємо.
Давай жити повністю,
Існувати – ми права не маємо!
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ПОРЦЕЛЯНОВА ЛЯЛЬКА
І саме божевільна чорна кава
Розставить всі крапки над «і».
Напевно, ти ніколи не кохав, 
Що так пусто дивишся на неї.
А у відповідь ти чортові отримуєш клятви 
Кохати до останнього подиху…
Боже, цнотливе дитя, навіщо воно тобі?
Зрозумій, що вона не порцелянова лялька,
Вона жива!
Вона живе саме твоїм поглядом.
А ти, ти хто?
Ти «мисливець», який вириває ще теплі, 
Наповнені коханням серця.
Це твої трофеї, нагороди, що вони для тебе значать?
Мені просто цікаво…
І саме божевільна чорна кава
Розставить всі крапки над «і». 

ВЕРНИ МЕНІ СВОБОДУ!
Я хочу бути птахом.
Не хочу сидіти в клітці твоїх обіймів.
Вони холодні.
Вони мене уже не гріють.
Вони стискають мене.
Ти робиш мені боляче.
Я думала, що ми станемо вільними.
Станемо на край прірви і полетимо.
Ти не відпускаєш мене і не тримаєш.
Ти робиш мене людиною, яка падає з небес.
А я хочу бути птахом.
Я хочу на «сьоме небо»,
Хочу теплих доторків до моїх рук.
Але твої крижані пальці обморожують моє серце.
Ти робиш мені боляче.
Верни мені нашу свободу...

ВЕСЕЛКА – ЦАРИЦЯ НЕБЕС
Дощ. Я промокла до нитки.
На вулиці багато калюж.
Парасолька вже не потрібна.
Краплі заблудилися в нитках мого одягу.
Я йду по світі, наче примара.
Ловлю на собі погляди перехожих.
Я для них екзотика.
Я та, яка вірить у кохання.
Калюжі, багнюка, злі погляди людей.
Веселка.
Вона така ж екзотика, як і я.
Погляди її вбивають.
Вона – цариця небес.
Я та, що промокла.
Я та, що у відображенні 
Калюж екзотику знаходить.

* * *
Холодний потік в обличчя.
Руки стискаються від болю.
Я спускаюся по стінці брехні.
Мені так моторошно
Від того, що я самотня.
Всі озираються,
Всі пошорохом шукають мене.
А я одна, мені потрібна лише кава.
Я та, в якої океан в обіймах.
Я та, що в сіті кохання потрапляє.
Після бурі ти відправляєшся на риболовлю.
Ти забрів занадто далеко.
Я там  була одна. З’явився ти – і все на дно.
Ти був, і враз тебе не стало.
Я в роздумах виходжу на берег – 
Там зірвані квіти, вони не для мене.
В моїх руках вони зів’януть,
Як і зів’янеш ти в безглуздих снах.
Мені так моторошно, я самотня і в ту ж мить я не одна.
Мені набридло чекати тебе.
Мій океан-душу посухою губиш ти.
Хвилі забрали зів’ялі квіти.
Я в даль гайнула без оглядки.
Люди….
Ви знаєте, на морі знову збирається буря?
І знову твій погляд.
І знову сіті.
І знову я у тебе на гачку.
Холодний потік в обличчя
Заморозив мій погляд. Він став скляним.
Як твій тоді.
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Пам’ятаєш
Той перший погляд в мої очі,
Що так кольнув мене,
Що аж полетіла?
І я сильно з висі в воду каменем рухнула.
Я не порцелянова рибка,
Без океану я загину.
А ти…
Загнав мене в сіті.
Ти пошморгом мене витягуєш на берег.
Всі квіти зів’яли. 
А ти…
А ти живий!
Холодний потік води мене уже не рятує – 
Ти позбавив мене моря.
Я стала скляною іграшкою.
Мені не до вподоби.
Я вже не в далечі, зовсім близько.
І ти десь тут, а наче так далеко.
Холодний потік мене не врятував.

 * * *
Неординарні думки, сьогоднішній день
Листя засипає обрій.
Аромат моїх парфумів смакують
Тисячі випадкових перехожих.
Мої слова, мій сенс уже втратив 
Своє останнє з дев’яти життів.
Я розпочну все з початку – 
З падіння вниз.
Це моя смуга для зльоту в небо.
Ви нікчемне стадо!
Увесь цей бруд, ви наповнені ним
По вінця вашої гнилої душі.
Я не чую своїх думок.
Я зірву з вас маски,
Згорну їх з листям,
Запалю вогонь у собі
І буду спостерігати їхній останній вираз,
Що прийде до мене уві сні, як кошмар,
Як день, якого не було.
Я розірву ту сотню листів,
Що були присвячені тобі і тільки тобі.
Вони дописані, стоять і припадають
Пилом на поличці минулого.
Де ж моя сміливість?
Я не зуміла перебороти себе – 

Ти так їх і не отримав,
Не прочитав їх…
Ти мені уже не потрібний.
Твій прайс-лист на ціни щодо кохання
Мене не влаштовує – вони занадто дешеві,
Щоб я втрачала на тебе такі цінні почуття,
Неординарні думки, окрилений 
Всесвіт почуттями.
Ти не зумів мене приручити.
Листя засипало обрій,
День пішов на відпочинок,
І я піду спочину біля ставка,
Накину смуток, з’їду з престолу,
Забравши день з собою.
Я – нова, й день – новий.
Ми розпочнемо життя з 6:59 ранку…

 * * *
Навіщо тобі це обличчя?
Ти маску одягнула
І, як модно казати, пішла 
Прикрашати наш дивний світ.
А хочеш почути відповідь на питання?
Так станцюй лезгинку.
Навіщо мені відкривати 
Твій погляд на світ,
Який безжально наповнює 
Твої очі гарячою кров’ю?
Взамін, а що взамін?
Ти хочеш правди?
Для тебе – це ніби страва чи що?
Так на тобі, забирай, подавися нею!
Що, що таке?
Чому так скривилася?
Що?
Не досолила, пересмажила
Цю нікчемну правду?
Ти задоволена?
Не бачу в твоїх очах ні краплі щастя.
Що за паскудство?
Ти знову за своє?
Хто ти?
Навіщо тобі ця маска?
І день у день ти йдеш 
Прикрашати наш дивний світ,
Одягнувши цю маску лицемірства.
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Олександр Войнарський
1

Мадам, Ви бачили в мені свого чоловіка, 
Але я ж птах... Мені літати – ось потіха. 
Ці жалюзі дають спати, спокій та не жити. 
«Прийду додому о котрій?», – так можна точно згнити! 

Душа і так в кайданах, в тілі, в целофанці, 
Живем, як жили тисячі років тому – неандертальці! 
Ви вибачте мене, при пам’яті живу лиш перший раз, 
І що не так кажіть мені і людям напоказ. 

Кажіть, що цілував не так, а, може, й не туди... 
Кажіть, душі нема – лиш дерев’яні губи, 
Бо я ж не знаю, хто я серед цих рабів... 
А, може, слід мене шукати вже серед мерців?

2
Набридло дивитися на ці всі закохані пари,
Світів ілюзій щастя Карла і Клари.
Затерті механізми одноманітного саксофона…
Замість жінки, мужик вклоняється знову самогону.

Стерео звучання відчуттів переходить у моно,
Амур не запхає ту патику назад у сердечне лоно.
І хто б там не казав: «Вона моя… Нарешті Воно…»,
Зникають тюлі і штори, залишається умова – те, що дано!

А в задатках лиш ти, твої амбіції, твоя пустота.
Тіні не буде після смерті, якщо не було світла!
І який сенс, скажіть, витрачати себе на ніщо,
Віддавати за дарма основу – своє коромисло?

3
Місто спить… Пора вже йому прокидатися,
Адже на календарі рябить вчорашня, поки, дата ця...
Дата, яку вже не повернути, як ті вечори забуті,
Як ночі задуті, і секс під градусом, як на батуті. 

Місто спить, тутешні позаривались у кокони,
Біля ліжок поскидали пластикові соціальні ко-ро-ни.
Мені ж бо нема, що скидати, сиджу волонтером на вахті,
Рахую хвилини, коли вже і я засну і буду плавати 

на яхті!

4
Ніби ж схожий на людину… Не чиєсь змінне взуття,
Живу на виходАх і вИходах … Мотивують не білі плаття!
Хіба що плоди природи мудрого непоголеного 

друїда…
Залежний від тутешніх чинників, без пари помирає 

флюіда…

Самотній мікроб світла, що бореться з Domestos’ом,
Брудний унітаз щастя, на жаль, залишиться для

мене сном!
І не відтворити звук Ом, коли всі навколо вважають 

тебе мерзотою,
Шукаю свій Дзен… А сприймають неадекватом –

 босотою…

5
Десять днів сидів у лікарні і не бачив моря,
Безжалісно мучив мінорний емоційний рояль.
Білі халати проходили повз… Лежав у фойє,
Думав про те, хто вилікує душу і серце моє.

Хворих привозили…Заносили… Бракувало вже місця…
Їх ноги лежали біля моєї голови... І це вже не смішно!
Проблему вирішив один, як завжди, життєвий момент,
Коли хвора на голову з надр бездни дістала 

медикамент.

Точніше вона ним стала… Ось таке перевтілення,
Розбудило у мені олдскульного лірика.
Я став торнадо, летів… Від всіх тих хвороб,
Та чомусь відчуваю зараз знову настрої кволих.

Хворий лікар на одну ніч залишився в хаосі... там,
А я ж не бедбрат… Просто... Римар і хам…
Лікар на одну ніч, я маю антидот,
Та Ви, певне, скажете, що я видумав все, 

як Дон Кіхот.

Якщо в нас душевний рак,
Ми повинні бути разом!
Не врятує кабак, 
Відпливе останній паром! 
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6
Не маю тут жити!.. Інопланетянин…
Божевільний?.. Вважайте вгадане вгадали...
Мені не треба вашого соціального кисню,
Без інших мотиваторів, як запилений ПК… Висну...

Енергії фригідноенергетичного сонця та місяця,
Усміхненого останнього жовтоосіннього лиця.
Мені необхідно…Як наркотик? Так?.. Там істина,
Вкрита холодним пледом… Рабська душа!

7
За вікном впав сніг… Хочу банальної романтики…
Не на одну ніч з рідною душею завести роман таки...
Вибігти на вулицю, пограти з нею у сніжки...
Замерзнути, як лід, та все одно давати ніжність!!!

Хоч холодно… Підемо у кафе, з’їмо морозиво,
Потім вип’ємо кави,щоб... не морозило…
Як язик прилипає до холодної труби,
Так і ми з’єднаємось… А особливо губи!

8
Сиджу у бункері… Навіщо ви гупаєте у двері?
У комі… Дивуюсь, чому ви вішаєте все пастки-петлі...
Не розумію…Цікаво дивитися на мої імпульсивні 

скули?
Так? Йдіть нахер!.. Ви тут нічого не забули!

Майже нічого не клали… Тільки забирали!
Все те, що я називаю священним граалем.
А вам це так… Гра… Кумедна вистава…
Мені ж пацюки, що генерує провінційна канава.

Навіщо родилися на цій прекрасній планеті?
Спарта проспала!.. Дала дорогу отруйній кометі…
Вже зараз ходять тут нахабно… Качають права – 

зомбі.
Навіть діти не знають, хто з них добрий… А хто профі 

бандит...

Не підходьте до мого дому… За… Навіть за кілометр,
Думаю так краще буде… Встановимо паритети!
Вже зачинив всі зАмки на можливі ржаві замкИ…
Складайте на тролінгові мрії… Завітні, шикарні вінки!

9
... Втомився бути тут…
Не благородний хам... Вже не Робін Гуд?..
Недозріла всеохоплююча інфантильна душа,
Яка не може сказати «так»  просто цьому світу так...

Холодно... Холодно... І важко...
Бути актором вашої крихкої термітизованої казки!
Непрезентабельний представник вже не нашої 

раси...
Не сам!.. Один екіпаж ще вижив... Тут з моєї касти...

Ми вічні... Банально... Такі самі, як і ви,
Просто інші в нас довгоочікувані нагороди.
Є кисень... Земля крутиться... Та не в ту сторону...
Це я так кажу вам, без зайвованільного гонору.

Визнання - це не правда для вічноголодного 
плем’я...
Тут вітається душ святе вознесіння...
Давно хотів сказати «вибачте»!.. Я не той, ким мав 

стати!
В мене своя слабкозалежна голова... Напхана вата!

10
Хмари з неба принесли світ апатії…
Вона знищила найтитулованіших з моєї гвардії!
І тепер сам в строю… стою, без шаблі,
Згадую Індію,… віру… мудрість Ганді.

Безсловесна тиша… тут не галаслива пантоміма,
Шкода не спрацювала проти ворога остання надія 

– міна!
Око в око, сам на сам… нас тільки двоє!
Типу я… і ворог мій, куримо, готуємось до бою...

У візаві зріст за метр вісімдесят, вага під центнер,
Що діяти?.. Чинити, щоб той нарешті помер?
Це не відображення, він такий реально реальний,
Зустріч не обійдеться без шалено-кровавих баталій!

Спокій… Відчуваю духовний мандраж…
Де ти?.. Чуєш?.. Ех ти, клятий міраж…
Щез… Зник? Вивітрився як спирт!
А, можливо, в мені він зараз просто спить?
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Віталій Горбуленко
VIRTUS

Тримайся, відважний лицарю,
Вдягай свою сіру броню.
Або ти візьмеш перемогу,
Або ти загинеш в бою.
І компроміси тут зайві.
Злетівши, не падай на дно.
Якщо ти вже став на бік правди,
То стій до кінця. Все одно
Ми станемо трішки сильніші,
Пройшовши крізь пломінь і дим,
І буде нам значно простіше
Рушати шляхом золотим. 

ОСТРІВ
А. Топачевському

Знайомі озера і острів.
Пам’ять усе зберегла…
Заріччя з дитинством сплелося,
Заріччя накрила вода.

Водосховище: високо й низько.
Б’ють хвилі об береги,
А острів далеко і близько,
Над ним двадцять метрів води.

У мріях, у снах-забуваннях
Знов човник приплине сюди.
Та острів дитинства – вже пам’ять,
Над ним двадцять метрів води.

* * *
Вітрами нескореними,
Височенними горами,
Над ріками прозорими,
Степами неозорими
Полетимо попід зорями
Швидкими метеорами,
Ударимо лунко дзвонами
І будемо нині гласними,
Допоки ми не погаснемо.

VIS VITALIS
Ось ти де, серце стомлене.
Я знайшов тебе, невпокорене.
Що не склалося із терпіннями?
Хто навчив тебе грати з тінями?
Будеш битися, будеш мріяти.
Є vis vitalis із надіями.
Зберігатимеш своє дітище.
Зупинитися треба вміти ще.

* * *
Всі – це не фактор,
Всі – не стандарт.
Тільки в терпінні 
Формується гарт.

Думка людини 
Ширяє без меж.
Іноді всі
Помиляються теж.

В кожного своя
Башка на плечах.
Всі – не суддя,
Хай не сповнює страх.

В тебе є совість.
В тебе є Бог.
Більше не треба
Ніяких тривог.
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Наталя Данчук
…СИЛУЕТИ ОСЕНІ….

Холодні сльози течуть із крану,
                   Течуть із крану на мої рани, 
                                                    болючі рани, 
                                                         нестерпні рани…
А в голові: «Що буде з нами?
                                      Що буде з нами?»
Дурна:  якими  «нами»?...

Холодний душ,
                   в горошок штори…
                                     Ці коридори…
                                                     Ці коридори…
Ми в монітори…
                    Там гра, 
                            актори…
                                    Знов коридори.
Дивлюсь у вікна. 
                   Погнилі вікна..
                                Трясуться шибки…
                                                          Невже від вітру?
Осінній дощ
                   розмив палітру…
Я теж тремчу…
                      Та не від вітру…

«МІЦНИЙ НАРОД» ЧИ «ДИКА ЗГРАЯ»?!
Так мало вміють дихати на повні груди,
Бо більше вигідно у трубку, тихо під водою через

 зябра!
Хай інші переписують талмуди,
Допоки свічка воском не стече на канделябри.

Бо якось так в народі повелося:
Ніщо не знаю, моя хата скраю.
Дай Бог би в мене все велося!
Того ж сусідові, та вже про око, побажаю.

Ніхто не визнає свої пороки, 
Проте чиїсь, то достеменно видно…
Без мікроскопа порахуєм хибні кроки:
«Так не годиться, хай їм буде стидно»!

Давайте розмежуємо поняття
«міцний народ» і «дика зграя».
Ми ж українці, об’єднаймось у ідеях, браття!!!
Вже досить вірити у те, що напророчить хтось, 

подібно Майя…

СОННА КІМНАТА
Коли входиш у сонну осінню кімнату
Тоді хочеться чаю,
Тоді хочеться спати
І, напевно, це  все…
Це ж бо так не багато:
Трішечки чаю,
Трішечки спокою мати…

Заховатись від світу десь 
У спогади літа, 
Засинати під тихі акорди дощу…
Щось вдалося ж змінити,
З цього й треба радіти,
Бо від долі і так не втечу...

Ключ в замок.
Тихе «щолк».
Все, бувайте! 
Я спати…
І… хай совість Вам підкаже:
«Її не турбувати!!!»

НУ ЩО Ж – ОСІНЬ…
Вона не винна, що сумна прийшла.
Це радість літа швидко відгоріла…
Візьми, спитай: у чім її вина?
Невже у тім, що так пекло, ну, а вона терпіла?!

Невже ці сльози варті дорікань?
Комусь це просто дощ, і жовте листя просто впало

 відпочити…
Тут все природно: після самотності зітхань
Так хочеться для Когось жити…
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СПОКІЙ. ВЕЧОРІЄ…
Цей спокій і пастельна вечорінь.
Ця синь з вогненними квітками.
Пташок легкий політ  в нетлінь.
Палітра дня заповнилась слідами.

Ця одинокість коридорного вікна.
Цей присмерк у кінці тунелю.
На небі одиноким діамантом засвітилася зоря,
А плани змушують вивчати стелю.

Цей стукіт каблуків за рогом.
Цей сміх розріджує думки.
Все зникне в мареві тривоги,
Сховаються  лиш в пам’яті  шматки…

Ох, простір, простір – сонна тиша.
Веселка неба – захід сонця!
Усе мине, я лиш залишу
Цей спокій коридорного віконця.

ГОРНЯТКО КАВИ
Так часом хочеться побути наодинці.
Дивитись у розписане вікно…
Закутатись в теплесенькій перинці,
Ще тепла кава…А решта? – Все одно…
 
Перед очима пробігають долі,
Заплутавшись, кудись ведуть стежки життя…
Хтось ними поспішає, хтось іде поволі.
А в тої бідолашки з руки на стежку падає сміття.

І хай банально протікає стрічка,
 І хай без пафосу реалії кіно.
Та все ж думок потік! Та ні – бурхлива річка!
Але  одне горнятко кави не змінить світу все одно!

ТІЛЬКИ ЖИТИ
Хотілося б, щоб дали просто  мільйон…
Але хіба його потрібно, щоб щасливо жити?!
Нас окупують, як Кир Вавилон...
А що ж ми можемо тепер зробити?

Говорять, що чекати треба!
То скільки ще того чекання?
Сини  із заробіток йдуть  на небо…
Чому життям вирішуємо кризові питання?

Йому б іще рости й рости…
Йому б ще  жити, тільки жити!!!
Гей, Україно, порозкидала дітей за пости!
А хто ж тебе буде любити?

БАЙДУЖІСТЬ
Моя «ахіллесова п’ята» –  
Це людська байдужіть!
Це нице почуття руйнує сенс життя,
Найперше – чуйність.

Байдужість ломить світ 
У всіх його аспектах,
А бачити хороше серед бід -
Це як шукати святість в ядерних ракетах!

Байдужість людства до Землі
Веде до явного в природі дисбалансу.
Усе поволі гине довкруги – ми ж ліземо до самого ядра, 
Ще й від природи вимагаємо авансу.

Індиферентність влади плюндрує те,
Що з материним молоком, тепер вже знову,
Дається для людей як щось святе,
А в них на свій манер пісні, 
Хоча найяскравіше все ж трактують мову!

Байдужість між людьми
І прагнення ультракомфортно жити –
Руйнує простоту і братність у стосунках давнини.
Премудрі схеми – ховають щире «просто так дружити».

Байдужість до самого себе –
Руйнує шанс міцне здоров’я мати.
В здоровім тілі здоровий дух –
Для когось правило життя. Комусь, як завжди, наплювати.

Це тільки натяк, як руйнуєм світ,
Лиш в декількох аспектах,
І виправдань  байдужості нема,
Як святості у ядерних ракетах!
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НЕ ВІЧНЕ Ж ВСЕ! І ЛЮДИ…
Якби у кожного теплішало в душі
Від слова правди, вірності, натхнення…
І кожен пошепки в собі
За всі гріхи просив прощення!

Якби світлішало в серцях
Від пісні рідної, предвічної!
Не були б люди на ножах!
Не було б мову покалічено!!!

За що ж в ярмі людські уми?!
А совість тихо спить десь при дорозі?!
Чи ж душі потоптали вам слони?
І краплю віри втратили до Бозі?

За скільки ви тепер, освічені свідомі люди,
Продаєте дідів розтерзане життя?!
За що повторюєте  «подвиги» Іуди?
За гроші?.. Та ж згорить сміття!!!

Набрид цей каламбур для всіх!
Дотримуйтесь елементарної субординації!
Одне – життя продовжує нам сміх,
А інше –  так осоромлювати націю! 

Де мудрі господарі своєї землі?!
Осточортіло йти з нізвідки і приходити в нікуди!
Вже досить битися чолом об  ті самі граблі!
Не вічне ж все! І люди…
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Вікторія Дубчак
* * *

Він... Вона... Поруч тільки хвилі...
Мляво дотлівають спалені мости...
А ще вчора були вони милі,
Тишу поглинає стомлене «прости»…

Він... Вона... Поруч тільки скелі..
Він просив: «Залишся, підожди!»…
Опинився враз, наче в пустелі, – 
На піску залишились сліди...

КОЛИ НЕ ТЕ…
Не те, не те… І це також ніяк…
Десь муза заблукала у високості.
О, небеса, молю, подайте знак,
Де можна усамітнитись для творчості...

Невже мені не вистачає сил,
Аби здвигнути камінь Нездійсненності?!
Мабуть, бракує невагомих крил,
Щоби втекти подалі від буденності...

Коли на місто тихо впаде ніч,
І все посне, і всі поснуть у тиші...
Тоді лише поринуть зусебіч, 
Слова, які до ранку не облишать…
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Ольга Зьомко
* * *

Не бреши мені, не обманюй, досить!
Я побачила світ навиворіт,
Де ніхто не дає і не просить,
Де всі ходять мов звірів виводок.
І ніхто не зігріє ласкою,
І ніхто не спитає: «Як же ти?».
Кому світ ще здається казкою,
То забудьте, бо далі – не дійти!
Випали, викарбуй душу з мужності,
Здоровим глуздом борись за життя,
Ти чекаєш моменту слушного,
Не чекай, бо нема вороття.
Поспіши сам подбати за своє, 
Сподівайся на власне Я,
Якщо людяність ще десь нидіє,
То вже не на планеті Земля.
Люд забувся в захланній безпам’яті,
Інші цінності виставив в ряд
І що світ до кінця вже на стартовій –
Це сьогодні злякає навряд. 
Так снуєм крізь роки, животіємо,
Вже всередині й серце гниє,
А подумати лиш, що ми вміємо?
Все підряд називати «моє!»
Все моє, інші не заслуговують,
Та й нема їх для нас, тільки «Я»,
Через «я» і дітей ми виховуєм,
Через «я» вся планета моя.
Кожен рве ласий шмат, вп’явши пазурі,
Учепившись зубами щосил,
Йдуть по головах зранених Лазарів,
Небо б видерли, та нема крил.
Це нічого… Ще трішки  і купимо,
Кілька сотень, і знов все гаразд,
Долар правду в обман перекручує 
Швидко, зручно, ну просто на раз.
Продається УСЕ і купується,
Тут питання лише у ціні,
Один принцип сьогодні трактується:
Я плачу, значить, ВСЕ і МЕНІ!!!
У дурмані мізерних тих похотей
Прийшла думка в «осяяну» мить,
Я куплю собі рай, я ж у золоті,
Нащо даром ще й Бога молить,
В храмі тихому терти колінами
І даремно світити свічки.
Світ чарує яскравими змінами – 

Треба їм дарувати роки…
Ось й дожилися мудрі, освічені
І впливові й шановані всі,
Та ніхто ми, ніхто перед вічністю,
Як Ісус був ніким на хресті.
Відкупив нас, змив кров’ю весь бруд із душ
Й милостиво промовив: «Живи!
Тільки заповідь не затопчи, не руш,
Будь щасливим, прощай і люби».
Ми й послухали точно, як він казав,
Так, як діти «слухняні» батьків,
Та якби кожен з нас тих мук прийняв 
Хоч краплину, так жити б не смів.
І тепер не кажи, не кажи мені,
Що в людини ще є щось святе,
Святість є лише в Божому імені,
Серце ж людське від зла золоте!
Так було, і так є, і ще буде так.
І тоді лиш прийде каяття,
Коли в серце загляне тремтячий знак,
Що вже часу НЕМА на життя.

НІЧОГО НЕ БУВАЄ ПРОСТО ТАК
Нічого не буває просто так
І не питайте, ну чому так, Боже?
Бо все що, сталося, це незворотній знак,
Що буть по-іншому ніяк уже не може.

Життя – не мед, і це яскравий факт,
Та ми повинні добре розуміти – 
Нічого не буває просто так,
Живи не в боротьбі, борись, щоб жити.

Не нарікай, не плач, мов відчайдух,
Присядь на мить, рони жалю сльозину,
І пам’ятай, що в тебе сильний дух, 
А сильний дух - у сильної людини.

Хай тут не буде грамот і відзнак,
Ти там, у Бога, заслужи на краще,
Нічого не буває просто так,
Люби, терпи і буде тобі щастя.

Буває, серце дикий біль просяк.
В життя ступаєш, як по лезу бритви…
Нічого не буває просто так – 
Сказав мені Господь в своїй молитві!
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ДЛЯ МАМИ
до 45-річчя

Останній літній день,
Останній промінь справжнього тепла.
Світанок у цей час дарує неймовірне сонце сходження...
Це перший подарунок, що зіслали веселкові небеса
Для Вас, матусю, в ваше День народження.
І вітер десь притих, він не колише віт,
Бо соромно йому, такому диво-майстрові,
Що він не може Вам пригнати перший цвіт...
Лиш закружляє вальс тихенько поміж айстрами,
А потім з трепетом до вашого вікна.
В цей неповторний час він супроводить ластівку,
Вона співа про те, що мама в всіх одна... 
Це та, що береже і робить життя казкою,
Нехай минають Вас печалі і жалі.
Нехай тепло душі ніщо не охолоджує,
Зі святом дорога, найкраща на землі...
Мамусю, мамочко, вітаю з Днем народження!

 * * *
Неперевершено звучала скрипка,
То був якийсь старий французький вальс,
А мені вперше у житті так гидко – 
Людське життя лиш витівка і фарс.
Поміж товстих клубків ти тільки нитка...

Не про таке потрібно думати в театрі,
Даруйте, та не вмію, як мадам.
Ми так багато варті... і не варті...
Нема затишшя тим дурним думкам,
А ноти додають свого азарту....

Я часто згадую ту насолоду прикру,
То був якийсь старий французький вальс.
Коли у буднів романтичність зникла?
Чому величне більше не для нас?..
Чому я броджу поміж тіні в час,
Коли душа не вміє так, як скрипка?..

ХІБА НЕ ВАРТІ?..
Хіба не варті ми, щоб просто бути?
І не гонитись в вічній боротьбі.
Не тільки слухати, хоч інколи почути,
Хоча б на мить належати собі.

Хіба не варті ми, щоб просто жити
Без того вічного і проклятого «треба»?
Турбот у нас за вік не полічити,
Над нами вже давно немає неба.

Ті вічні мрії: як би це, як інше…
Про світський мізер мислимо ми дрібно.
Лиш їсти, спати… і нічого більше,
Живем, коли життя нам не потрібне.

Хіба не варті ми вдихнуть на повні груди?
Скептики скажуть: «Як це романтично…»
Не романтично! Ми уже не люди,
А роботи з системою «Все звично».

Скажіть мені, я так хочу почути -
Хіба не варті ми, щоб просто бути?!
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Тетяна Лемешко
* * *

А рідні покидають...
Щоразу – боляче, щоразу – вперше...
Ніхто не знає, де вони блукають...
Але не любим їх від цього менше... Ох, не менше!

З собою забирають шматочок серця,
З собою душу в небо забирають!
І часто сняться очі – голубі озерця,
Скажіть мені, а янголи літають?

Якщо існують ангели, то ти будеш моїм – 
Хвилинки радості і суму – поруч...
Не хочу, щоб в мені ти відболів,
Ти той, що в серці... Стукаєш ... Ліворуч...

І щось говорять там, що час – найкращі ліки...
Багато пишуть про безсмертя душ,
Мені лиш хочеться, щоб голос твій навіки
Лунав для мене лиш ...

* * *
Одні слова та різні люди,
Життя немов бездарна гра:
У кожного і щастя є, і біди,
Та все дарма, усе дарма...

Життя – театр? Ні, кіно – 
Німе, фальшиве, трохи дивне...
У ньому граємо давно,
У нього віримо наївно.

Життя – як той останній лист,
Як перший погляд і пора розлуки,
Та вже хтось інший гріє руки...

Ми – нікчемні актори,
Обманути можна всіх, та не себе.
Ми граємо у ролі випадкові,
Але не знаємо, чи завтра аншлаг буде...

Сьогодні жити і творити теж сьогодні треба,
І почуття людські – то вже не гра.
В очах моїх шматочок неба...
А ти хочеш, щоб гроза була?

* * *
Віддала все за спогади про літо!
Сумує, а даремно – сил нема.
Вечірнім смутком лиш вона зігріта.
Позаду – літо, а попереду – зима...

Кометою літає над містами, 
Десь загубилась поміж вальсу мрій...
І трохи познущалась над садами – 
У кожного над головою ангел свій.

А часом посміхається сміливо –  
Вона ж-то осінь, їй-то можна все!
То закохається в світанок щиро,
А часом вітер голову знесе...

Закрутить, розмалює, віднесе,
Розбавить сум із радістю, журбою,
То часом втопиться в жалі,
То захлинеться глибиною.

Чарівниця. Вірить у дива,
За літом бабиним ховає втому.
Здається, має все, але нема...
Тепла нема, лиш тільки холод...

Запалить осінь вогники в очах
І розмалює все в червоно-жовте,
Курсивом потанцює по думках
І заблукає у моїх...

* * *
Не вірю в казку вже давно.
Біль не спливає і не гине.
Забуто все, і все пройшло,
Лиш тінь усмішки за плечима лине...
Хотіла я забути – не змогла.
Лиш в серці дивна тінь розлуки
І поклик крові тягне руки – 
Мабуть, немає більшої муки.
Є лиш в казках фінал чудовий -
А я живу. Живу і все.
Лиш над селом туман ранковий
Зможе пробачити... Мене?
Можливо, так. Можливо, я у всьому винна.
Якби хотіла – вже давно знайшла б.
Але тоді навіщо мені крила?
Щоб я його простила?
Чи щоб відчай у жалі втопила?
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* * *
І так завжди. Останній подих -
Межа реальності та мрій.
Учора – вдих. Сьогодні – видих,
А завтра ти вже будеш мій.
Межа між правдою й брехнею,
Межа між серцем і теплом,
Навік залишусь я твоєю,
Та нам не бути вже разом.
Не винний час, не винні люди,
Не винна вічність чи печаль,
Та разом ми уже не будем 
На щастя. Чи, може, на жаль?
Радій життю, шукай себе,
Я теж, як ти, знайду свою дорогу.
Не знаєм ми, що далі буде,
Проте забула я тривогу.
І так завжди. Останній подих.
Межа між нами обома.
Учора – вдих. Сьогодні – видих.
Я не твоя. Вже «нас» нема.

* * *
Стервозна трохи й дивна через край.
Думки мої – цитати з божевілля.
Та ти ніколи не втрачай
Оту, що з запахом чар-зілля,
Оту, що з медом на губах,
І з сумом тим, що біля серця,
Оту, що думає в віршах,
І очі має два озерця.
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Олена Мизовець
КОКЕТЛИВА СУКА

Вона приймає чужі обійми,
Майстерно веде гендерні війни
Без краплі крові.
Кокетлива сука без жодного сорому -
Всього в ній достатньо, від неї – всім порівну:
Часу, тіла, душі.
Вона танцює, вигинається, лається.
З тим вона ніжна, з іншим – кусається.
Грається.
Пальчиком водить по тілу…
Секунда – і клеми злетіли.
А він їй немилий…
Губи підводить щоранку червоним,
А в серці тим часом радість холоне.
Сука в самотності тоне.

НЕ СКУЧАЄМ
Я загубила тебе на порожніх перонах,
У тьмяних вагонах.
У холодних переходах сама загубилася,
І мрії розбилися.
Ніяк до купи все їх не зберу…
Кричала: Зітру! Зітру
Із пам’яті все,
Що про тебе нагадує!
Навіть те, що так радує.
Аби не пам’ятати,
Аби не ридати на тих же перонах,
Не губитись у тьмяних вагонах,
Не запивати журбу гидотним чаєм.
Режим: не скучаєм.

СПРАВЖНЄ – ТО ТАЄМНИЦЯ
Справжні ліки завжди несмачні
Справжні «чесно!» – брехливі
Справжні вчинки завжди обачні
Справжні настрої – мінливі

Справжні зорі завжди різні
Справжні почуття – щирі
Справжні падіння завжди низькі
Справжнє щастя у мирі

Справжнє болото завжди зелене
Справжня любов – вічна
Справжнє – завжди незбагненне
Справжнє – то таємниця

ГОЛОДНА
Я така голодна.
Нагодуй мене обіцянками -
Випивати їх буду склянками
Повними. Місяць у повні,
Ліжко холодне,
Мені не спиться,
Аби не спитися з горя.
Знову лізти вгору?
Знов укладати угоду
З дияволом? Богом?
Убога вже зовсім, напевно…
І дії такі непевні,
І руки такі холодні. Голодна.
Нагодуй мене казкою,
Щастям, брехнею, ласкою.
Маску зніми з душі. Нарешті
Любила? Люблю? А врешті…
Мені якось всерівно -
Все пройшло «рівно»
Всі живі і здорові
Не було болю, не було крові,
Лиш губи обвітрило
Вітром скаженим

КОЛИ СТИХНУТЬ ДУМКИ 
В ГОЛОВІ

Коли стихнуть думки в голові
Ти помреш
Ти зникнеш
Не буде тебе
Не буде твоїх переживань
Не буде недоспаних ночей
Не буде невірних вчинків
Коли ти помреш
Маленький світ всередині тебе
Помре разом із тобою
Зникне разом із думками
Сотень тисяч твоїх «Я»
Коли стихнуть думки в голові
Ти помреш
І сльози не проллються дощами
І ненависть не палитиме душу вогнем
І страх не морозитиме кригою
Ти помреш
І стихнуть думки в голові
І радість не грітиме тебе
І щастя не даруватиме затишок
І кохання не проросте в тобі.
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Інна Мисюра
НЕ ІЛЮЗІЯ

Повір, чекатиму тебе я вічно
Й крізь роки не забуду образ твій.
Чи в сні, чи наяву зустрілись ми поспішно,
Але я зрозуміла, що ти мій.
Я бачу образ твій, його мороз малює,
В студеному струмку відбиток твій лежить.
Твоє ім’я  в осінній день і дощ віщує,
І голосом твоїм трава шумить.
Ти вір, чекатиму я стільки, скільки треба,
Бо знаю – десь в далечині чекаєш також й ти.
І навіть синє, всемогутнє небо
Не змусить з подихом останнім забути.
Прошу я крізь мільйони кілометрів,
Через світи, крізь ночі я молю:
Лиш знай і вір, слова ці недаремні.
Не дай у серце поселитись болю,
Не зраджуй мрію, що в тобі вселилась.
Не зрадь собі! Не опускай зарання рук!
Чекай і вір, можливо, доля забарилась...
Якщо відступиш буде легше й менше мук?
Адже ти знаєш, що хотів і що шукаєш.
Іди на поклик серця, йди на світ.
Я не ілюзія, і ти це добре знаєш!
Ми в снах зустрілись раз й на сотні літ.

* * *
Живем... Життя проходить то стрімким, 

то тихим плином.
Живем... І то печалі, то журба...
Життя у вирій журавлиним клином 
Летить, і не вертається назад.

Проходить все: дитинство, юність, казка.
Проходить, залишаючи лиш слід
У пам’яті, де гріє тільки ласка
Прожитих безтурботних наших літ.

І в цих роках ми здобуваєм досвід,
Який в майбутнє нам покаже шлях.
Але ж якби нам мать цей зараз просвіт, 
Який не дасть майбутнє зруйнувать!

До двадцяти, де тільки поклик серця
Такий незнаний ще й для нас самих
Говорить: «Геть!», « Не треба!», «Йди!», 

«Не сердься!», 
Але ніколи: «Вибач!» й «Залишись!»...

В прощаннях, болях, смутках і розлуках
Воно говорить: «Буде все гаразд!», 
Бо ще не знає, що у важких муках
Не можна знести деяких образ.

Воно говорить: «Потім! Потім! Потім!»...
А от чи буде «потім» те чи ні?!
Життя коротка мить не знає «Потім».
Раз – й  пролетить вона, не зупинить.

Й щасливий той, хто в безтурботні роки
До серця й краплю розуму приклав!
Хто мав у старших поколінь життя уроки,
Хто щось давав, а не лише все брав!

Хто геть відкинув фарс, і гордовитість, 
Хто говорив, хто тільки не мовчав!
Хто щастя у руках держав сердито,
Щасливий, хто «Вернись» й «Люблю» сказав...



20

Анастасія Надвідна
* * *

Вже вдруге грію охололий чайник,
Аби упитися зеленим чаєм.
Від Вас отримала просте вітання – 
Із крему квіточка та чашка шоколяду.
Полину під мотиви старовинні
Вистукувать мелодію підборів,
Які, як завжди, звучно й безупинно
У такт з бруківкою зіграють нові твори.
Пірну в глибини ще століть незнаних,
Розкрию нові карти та паролі.
Вже втретє грію той холодний чайник,
А за вікном вистукують підбори.

* * *
Напишу ще мелодію чарівну.
Нехай то буде ніжний білий вальс.
Пройдеться хтось далекий і незримий,
Залишить квітку у моїх руках.
Я вже готова підвестись й творити,
Вдихнуть на повні груди дикий шал.
Усе забути і віддатись ритму.
Звучи ж, мій білий ніжний вальс.

* * *
Холодні стіни не лікують гострих ран.
Ще менше їх лікує наш неспокій.
Так хочеться побачити фінал,
Хоча не знаю, що принесе осінь.
Закрити душу, залягти на дно.
Так кожен може. Чи ж мені під силу,
Коли у серце стукає й поклон
Знов посилає невідома сила.

* * *
Покотить літо сонце-обереги,
А ми живемо поміж двох світів.
Один – то Альфа, інший – то Омега -
Мені ж лишень аби з тобою йти.
Закрити очі, світу вже не видіть,
У дзбан душі всі зорі позбирать.
Одні пішли, а інші вже й не прийдуть – 
Мені б лише тебе не відпускать.
Напитися мелодій праосінніх,
Від них сп’яніти, в яблук на виду.
Бог по життю дає багато ліній,
Я ж із тобою по твоїй піду.

* * *
Я ніжні проліски збирала на світанку, 
А ти побачив, та й мене гукнув.
Я була мавка… Лісова я мавка.
А ти не знав та й розуму позбув.
І далі б я збирала ніжні квіти,
Навіщо ж ти тоді заговорив?
Тепер я поливаю дивний цвіт той
Твоєю кров’ю, що поміж роси.

* * *
По паперових східцях в невагомість
Тікають вже давно минулі дні.
Лишаються лиш спогади натомість,
А ще тобою зіграні пісні.
І чай солодкий, наче поцілунок,
Уже не гріє, як було колись.
Одна розмова, ще один дарунок
І посмішка таких знайомих лиць.
Минають дні. Гортає знову пам’ять 
Сторінки днів, що залягли на дно.
Весна почнеться, певно, із прощання
Аби воно лиш вічним не було.

* * *
Так ніби сон нам спустився з тобою на скроні,
Так ніби ми виникали з осінніх думок.
Ніч повела нас з тобою до світла з безодні,
А до любові тоді був лише один крок.
Мов силуети, застиглі без фальші і болю,
Мої очиці спинились у Ваших очах.
Я розуміла, як важко нам буде з тобою,
Я відчувала, як важко нам буде без Нас.

* * *
Я знов складу усе тихенько в скриню, 
Накрию скатеркою. Нехай там живе,
Закличу ніч до себе темно-синю,
Поплачусь в її маревне плече.
Навіщо зараз очі закривати,
Коли віршам моїм ще не до сну?
І, певно, треба цілу ніч писати,
Щоб розбудити в поглядах весну.
Закрию двері, відчиню віконце –
Як усі люди, я давно вже не ходжу.
Ще не заснувши, знов зустріну сонце.
Ну що поробиш – віршам не до сну. 
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* * *
Нанизую пацьорки обережно,
Щоб не згубити жодної з душі.
Вони для мене справжні обереги.
Нанизую від краю й до межі.
Нанизую, приспівуючи пісню – 
Для кожної свій ритм і свій мотив.
Нанизую, допоки ще не пізно,
Допоки маю сили, щоб іти.
Нанизую на ниточку тоненьку,
Немов на пам’ять рідні кольори.
Так, як колись мене навчила ненька,
Нанизую від низу й догори.
Пройдуть роки, зов’януть хризантеми,
Залишаться лиш барви у душі – 
Мої червоні, сині та зелені
Рясні пацьорки  – спогади-вірші .

* * *
Весняними рядочками ховаються під небом,
Мов з дерева листочки, мої листи до тебе.
Так ніжно і так трепетно, мов перший дотик мами,
Що пригорта до серця дитя, що Господом дане.
Нехай то так наївно, ба, навіть і дитинно,
Моя любов до тебе, мов дзвін курличний лине.
Нехай разом з тим дзвоном журАвлі відлітають.
Я відлечу з тобою до твого теплого краю…

* * *
Я ниточка в канві твого життя,
Тонкий промінчик сонячного світла.
Чітка мелодія  серцебиття,
Уламок благородного нефриту.
Я – ніжний дотик й шепіт диких трав,
Я – перемога, правда і офіра.
Я твій жертовник істини й розправ,
Я є твоя неодоленна віра.
Я – вірний друг, кохана, я – душа
Твого удосконаленого світу.
Твоя безкрайність і твоя межа,
Яку лиш ти зумієш полюбити…

* * *
Пелюсточка жасмину в білій чашці,
Жасминовий мотив твоїх мелодій.
Тепер у мене є багато щастя 
Поміж отих важких акордів.
Нехай я не красуня – просто дівчина
З терпким та ніжним присмаком жасмину.
І зовсім я не хочу бути іншою, 
Бо й між людей напилася полину.

* * *
Мені давно уже не сняться сни,
Й годинник все ніяк не заколише.
Хтось там чекає на мої листи,
А я все пишу, пишу, пишу.
Співає чайник, зірка мерехтить,
Сніжинки повбиралися у льолі.
Здається, що весь всесвіт уже спить,
А я пишу листи своєї долі.
Пишу з помилками, пишу не там й не тим,
Виводжу кожну літеру старанно.
Колись мені усе ж поталанить
І я знайду адресу й адресата.

* * *
Люби мене таку, яка я є
Зі зморщечками, шрамами на тілі.
Люби мене, як сонце весняне,
І кожні порухи граційні чи невмілі.
Люби мене, як осінь любить сніг, 
Коли втомившись хоче відступати.
Люби мене і наяву, й ввісні,
Бо наші предки вміли так кохати.
Втрачали голову і бігли навмання,
Лиш серце слухали, що б’ється без упину.
І ти люби, люби мене щодня,
Як мавку, як богиню, як дитину.

* * *
Я писачком тобі виводжу долю.
Із кожним кольором новий узор.
Ось розгорнулося Свароже коло
І спілий колос наливається добром.

Я писачком тобі виводжу щастя.
У кожній барві символи святі.
І права сварга то тобі причастя
Життя і сил, що дані від землі.

Я писачком тобі виводжу небо
І білий Ирій... Душу без гріха.
Ще намалюю ружу, щоб любили
І бились в унісон наші серця.

Я писачком тобі виводжу силу – 
Дубове листя й хвойні гілочки.
Несу тобі в дарунок, любий-милий,
Барвисті побажання-писанки.
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Лілія Надвідна
* * * 

Вона одягла довгу сукню й підбори,
Дістала сережки у грецькому стилі.
Так схожа на героїню роману,
Який дочитати вже було не в силі.

Просила в метро на проїзд одну гривню,
Читала уголос Сократа й Сенеку.
А потім кидала у полум`я вірші
І бігла за обрій незнаний далеко.

Вночі малювала на дошці світанок,
Закрила вікно від нестерпного люду.
Писала листи у минулі століття,
Що більше не зможе, що більше не буде.

У сумці вона заховала цукерку,
Серветкою витерла запах Версачі.
Закуталась в ковдру від снігу і спеки,
Читала Сенеку, читала Сократа...

НОВЕ ЖИТТЯ
Складаю перли: білі, чорні, сині,
У ретро сукні особливий шарм.
Тому сьогодні я, як Марлен Дітріх,
Шукаю ніжність у твоїх очах.

Якого кольору у тебе очі –
Зелені, карі чи то неба синь?
Дурманить так. Прощай, мій спокій,
Живу і дихаю тепер я ним.

Нова сторінка, лише кілька літер,
Пишу на ній твоє ім`я.
Нове життя, як той наркотик,
Дурманом ночі обійма.

Складаю перли у старе намисто,
Хай проживають ще одне життя.
Світанок, сонце, росянисті квіти.
Й цілунку дотик на моїх плечах.

МІСЬКИЙ ЕКСПРОМТ
У пафосі міста шукаю прочитані душі,
Шукаю відлуння старих, неформатних думок.
Ми бігли кудись і забули про вітер розлуки,
Тікали від себе, знайшли ж золотий Ореон.

У пошуках щастя забули про гідність і правду,
У вирі кохання віддали себе до кінця.
Куди ж тепер йти? Ставати на ті ж самі граблі?
Куди ж тепер бігти, якщо ти не бачиш життя?

Закони писалися ще у минулих століттях,
А ми вже й забули про давній той лицарський час.
Шукали себе у піщинках  палеоліту,
Знайшли ж у сміттєвому баці життя.

Казав хтось, що буде все добре і ми переможем,
Та поки ще навіть не взяли у руки меча.
Фантастика міста відбилась у мене на скроні,
Я йду по дорозі, в якої немає кінця.

ТРОХИ ГУМОРУ, ТРОХИ ПАФОСУ…
Трохи гумору, трохи пафосу,
Крапля синього і червоного.
І до неба чисто-ясного 
Нам дорога заборонена.

Без ілюзій і без марева,
Без претензій на відсутність.
Лиш доступність до мого зарева,
Що веде мене в світ будучий.

Просто шепіт, подих чи погляд,
Просто дотик до рук холодних.
Ні, не марево – серця безодня.
І тихенько  шепоче свідомість.
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ДУМКИ
Складу думки у ящичок,
Перев’яжу їх бантиком.
І попрошу у ластівки
Хай віднесе романтикам.

Візьму з поличок лекції,
Конспекти і підручники.
Сховаю на горище їх,
Нехай хтось інший учиться.

Зберу у купу спогади,
Віддам у руки вітрові
Хай віднесе у море їх,
А я піду за мріями.

* * *
Ми навчилися тихо кричати, 
Ми навчились молитись іконам.
Все чекаємо дива із неба,
Думки пишемо у фейлетонах.

Мізантропами стали герої,
Їх пробрала буденна рутина.
Замість чаю отрута із цинком,
Замість мрій в голові павутина.

Біжимо, мов мурахи, маршрутом,
Вже й забули, що світ – лиш лаштунки.
Ми втомились… Налийте нам правди,
А як ні, запишіть на рахунки.

РОКОВА ЖІНКА
У світі надто істинна проста –
Трохи вина чи горілки.
Закурила цигарку й вперед.
Ось така вже та рокова жінка.

Трохи суму й печалі в очах,
На губах колір влади і крові.
На тоненьких красивих ногах 
Чорні туфлі по моді.

На фігурі сукенка мала,
Як колись нам Коко ще казала.
Білі перли, чорна душа.
А якби мама знала?

* * *
Дві зупинки –
Три побачення
Осінь дихає
Криками ночі.
Ми тікали
Від передбачення,
І не вірили 
В сни пророчі.
Аритмія – не агресія,
А між нами 
Уже два подихи.
Запах осені
Між процесами.
Фобій осені,
Фобій золота.
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Ігор Старенький
* * *

Кривава зима…
                Чорний четвер…
Кров’ю окроплені вулиці.
Площа всеціло
                 залита вогнем,
дим захопив неба
                    простори.
Кулі свистять,
           сповіщаючи смерть,
туго повітря прорізавши,
вибухи, спалахи,
                     вогняний смерч – 
ось вона, музика
                      Революції.
Небо сльозами омиє
                        Майдан,
змивши всі залишки
                        згарища,
але залишить рубці
                        на серцях,
слід у не знищеній пам’яті.    

* * *
Ви запитаєте: «Яка
                  ціна свободи?» – 
Для українців надто дорога:
омита кров’ю
                   поколінь народу,
пронесена століттями
                    в серцях.
Ну що ж, настала
                наша черга
складати жертву на
                вівтар борні,
за «Заповітом» розривать
                кайдани,
кропити волю кров’ю
                ворогів.
Ми не зганьбили славу 
               наших предків,
нових Героїв дали небесам.
Кров на асфальті…
          Безліч свіжих квітів…
Свободу не дарують
                просто так…



Наталія Яцемірська
НЕ ПРИВЕДИ, ГОСПОДИ

Повиходять заміж, вкоротять вік своїй молодості,
А потім гризуть лікті, виправдовуючись, 
Мовляв, він ні слів, ні уваги, взагалі, зник безвісти.
З потойбіччя вириваючи себе колишню,
Наковтаються пігулок свободи й захмеліють,
Наче п’яничка, що хапнув лишнє. 

Йтимуть додому, ховаючи на вустах зраду,
А у серці відчай, молитимуться, щоб не торкався
Той, з ким ніби й у церкві повінчані.
Віддаватимуться, закриваючи очі, уявляючи іншого,
Схрещуватимуть пальці за спиною, щоб не боявся
Правди, що сповзла з очей пеленою.

І житимуть потім із цим, поки комусь 
Не забулькає в горлі, не затьмарить свідомість.
Йтимуть на свято до церкви, молитимуть Бога,
Тільки щоб правди ніхто не пізнав, не дійшов до порога,
Де, мов примара в лахміттях, чекає загублена совість.

Гірше немає розплати в житті, 
Ніж жити в сім’ї на самоті...

* * *
Це так, наче хочеться дихати, 
А останній ковток повітря дістався не нам.
Це так, наче хочеться наговоритися,
А треба перекрикувати вуличний шум і гам.

Це так, наче бажаєш твердості,
А ноги самі підкошуються й лежиш долілиць.
Це як, загубившись у натовпі,
Шукати ріднесенькі очі серед сотні чужих облич.

Це як стримувати гупіт серця, 
Присягати на вірність і не відпускати цю мить.
Це так, наче хочеться жити, 
А немічному паралітику все сниться і сниться, 

як він біжить...

... Так моя душа без твоєї... болить.
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Діана Гаврилюк
* * *

Світ складається із запитань… Різноманітних: 
чому болять очі, коли ми багато працюємо?  Чому 
немає що їсти? Чому ми чинимо так або інакше в 
різних  ситуаціях? Чому ми такі складні?

Я хочу почати із чогось простого.  Стільки запи-
тань  кожного дня залишається без відповіді, забу-
ваючи про сьогодення, відпускаючи свій вільний від 
сірості і складності дух. Лягаючи в ліжко звечора 
або пізно вночі, не можемо заснути. Чому? Бо ба-
гато питань мучать нас. Або ж ми знаємо відповіді 
на них.  Саме на ці запитання, які запускають нічну 
пелену холоду та неспокою нам під шкіру. Відповіді, 
які змушують нас шукати інший вихід, змінюючи нас  
підсвідомо. Спочатку вони пробираються в наш мо-
зок у вигляді простої загадки, а потім – як клинок 
із цупкого  твердого дерева зі скалками, які зали-
шаються там… Змиритись із ними – це людська 
основна задача. Але для цього потрібен час, який 
завжди  швидко або ж дуже повільно просувається, 
але його ми контролювати не можемо. Це саме те, 
що змушує нас битись із самим собою, виборюючи 
й обтесуючи характер власними руками. 

Шукати спокою. Формувати свій ідеальний ха-
рактер, вирішувати тільки за себе, приймати лю-
дей такими, якими вони є, відчувати себе. Хто ти 
є насправді? Сміливість, яка не охороняється  від 
ножів, котрі тільки й чекають, коли ти повернешся 
до них спиною? Чи боягузтво, яке тримає усе, що 
ти кричиш до себе, і яке бачиш тільки в дзеркалі? 
Сміх, який пробирає хрипучою істерикою. Сльози, 
які непоказані у відображеннях чужих вікон. Надія, 
яка з кожним днем стає все дрібнішою. Гонор, який 
ховає увесь страх та нерішучість. Біль, який немож-
ливо сховати…

Але ти борися! Час таки лікує. Рани загоюють-
ся, а настрій та рішучість прибувають. Тобі дають 
ще одну надію, наче ще один шанс, показати, до-
вести собі, що ти можеш, що хочеш не дарма. І 
ти хапаєшся. Робиш це так, наче то останнє, що 
ти просив перед смертю, але ж ти живий, та ледь 
дихаєш. І та надія залишається, наче нове життя, 
яке зародили в тобі люди, яких ти давно знаєш, від 
яких не очікуєш цього, бо в кожного свої проблеми і 
правила того ж затягнутого і дешевого буття. Наче 
рослинка, яка зароджується навесні. Вона божить-
ся кожного дня, що не буде вмирати восени, що 
хоче цього разу вижити, що тепер у неї є шанс за-
лишитись такою, якою вона є, і розвиватись... В неї 
є шанс, тепер вона за склом, у теплі, відокремлена 
від морозів і приступів неврівноважених холодів. 
Тепер вона така, якою хотіла стати давно. Вона 
буде згадувати старе, буде пам’ятати, як мерзла, як 
воліла вмерти, аби не відчувати нічого, буде мати 
обморожені кінчики листочків, але з часом вони об-
падуть, а замість них з’являться нові.

Ми не забуваємо нічого, ми просто живемо далі. 
Просто живемо далі…

* * * 
Ще не поставлені всі крапки над «і».  Незабуте, 

правдиве ставлення мрій до реальності, вже пронюха-
на рвотність самотужки сплетених надій. Поки дивиш-
ся, видивляєшся правду. А як там? Там, де справжній 
ти. Яке твоє нутро зсередини? Зморені ввечері очі ще 
шукають тебе і кличуть… Та що там кличуть, кричать 
тобі  нотами істерики, своєї шизофренії. Ти мовчиш. 
Проклята сонливість не закриє очей, поки ти не здаси-
ся… А може, відпустити? Відпустити й не думати про 
все… Про те, що вже не збудеться, про те, що вже не 
відчуєш… Або відчуєш, але вже не з тобою… Воно 
вже буде не те, що колись. Наче надумане, загорнуте 
в пучечок та сховане далеко під шкіру. Воно протікає 
слизькими гноями там, хоче на поверхню, подихати 
свіжим повітрям і винирнути нарешті до сонця, яке 
гріє, відчути давнє тепло… Або знов помучити тебе, 
як колись…

Ми, певно, вже всі подуріли… Параноя, шизо-
френія, психози, інтроверти, екстраверти... Нудно… 
Де ж те справжнє? Де почуття, відкритість до лю-
дей? Похоронені за масками границі вже не дійсні, 
смарагди не відкопані. Біль навколо нас, а ми, як 
миші, поховались по нірках… Чекаємо наступно-
го супергероя, який буде рятувати нас від нас са-
мих… І закопаємо вглиб нашої пам’яті спогади, як 
ще одну сторінку нашої відчайдушної зневаги до 
кращого від нашої протухлої душі, нерозвиненої під 
загалом соціального, непідйомного гніту, свого, не 
чужого… Винуватимо уряд, винуватимо когось, аби 
не себе; кривдимо слабших, крадемо у своїх. Ось 
наша буденність. Яка дружба, яка симпатія? Тільки 
виграшні білети, тільки надія, що  хтось врятує. Аби 
не ми, аби не нас...

Логічність сьогодення зводимо до мінімуму, так 
веселіше, так простіше… «Не ускладнюй!». Куди 
там… Все вже зроблено. Віру підмінено, замінено 
пастилкою цукру, простим плацебо, схильність до 
кохання успішно деактивовано. Ходимо сухою, не-
чуттєвою, колись рідною землею. Цураємось дзерка-
ла – там видно правду. Ту, яку ніхто не хоче бачити, 
чути, творити. Реальність замінили сюрреалізмом, 
схожість між собою непомітна, бо кожен «особли-
вий»…. Аж нудить від теперішньої молоді, поділеної 
на статуси й групи: хтось гордий від свого его, яке 
покриває пеленою очі зранку; дехто причавлений 
власними страхами перед суспільством, яке все 
одно буде давити на нього; інший лізе на ніж, щоб 
вирізати свої внутрішні комплекси…

Буденність заїла нас настільки, що ми звикли до 
неї, до тісняви в магазинах, до неввічливості в пробках. 
Ніхто не думає про щирість, про світлі почуття світу, 
який ми вже давно закинули в довгий чорний ящик. За-
кинули так давно, що вже боїмось відкривати його…

Проблема в нас самих, у нашій безвідповідально 
прийнятій системі вірити в брехню. І коли одні 
прозрівають – інші живуть у тому світі, який їм 
подобається. Для них немає знаків ставати кращими, 
легшими. Завеликий залишок іронії, несправжності, 
невихованості, хвалькуватості, гордості…

Не любов, не віра, не правда… Не суть, не сенс, 
не боротьба.
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Вікторія Дубчак
* * *

Кожен погодиться, що немає на нашій неньці-
кулі такої людини, життя якої нагадувало б довер-
шений, суцільний пазл...

Щодо цього, то білі та чорні смуги – це вже ба-
нально.

А якщо порівняти людське життя, скажімо, зі 
світлофором. Ось так підходиш до краю тротуару й 
зазираєш у вічі своїй долі… Що випаде – не знаєш, 
допоки не вирішиш, чи перейти на новий рівень. 
Допоки не постане перед тобою ситуація вибору – 
рух чи німе тупцювання на одному й тому ж місці. І 
кожен обирає, зважаючи на власні потреби, ба-
жання – як уже кому заманеться.

Хтось, бачачи червоне, не здається – ще пиль-
ніше слідкує, в очікуванні дива не помічає тих, хто 
зовсім поряд. Забуває про все найголовніше, лише 
колір омріяного, а чи потрібен він узагалі, а чи буде 
приємно долати весь шлях у самотності – наразі не 
хвилює. Це потім. Якось. На протилежному боці.. За 
рогом...

Є такі, що в очікуванні підшуковують собі това-
риство. Чатують весело, натхненно, безтурботно – 
весь шлях попереду, куди ж поспішати?!

Трапляються відчайдухи, котрі на свій ризик і 
страх намагаються дістатись мети всупереч пра-
вилам. Ризикуючи, ставлять на все... А чи варто – 
немає часу замислитись! Жити поспішають...

Зелений. Колір безпеки, рівноваги, зосередже-
ння... Чомусь переважають тут абсолютні проти-
лежності. Одні чекають, радіють з того, задоволені 
ситуацією, їх влаштовує практично все. Чого не 
скажеш про інших, котрі чомусь у постійному полоні 
сумнівів, докорів, роздумів, що виїдають зсереди-
ни. Бідолашні не розуміють свого щастя, аж надто 
перейняті непотрібним, дріб’язковим...

Щодо жовтого, то тут не так все просто. Його 
помічають лише далекоглядні або ж ті, що всупереч 
розчаруванням, не втратили надію... Ігнорується 
сигнал – мало таких. А дарма, ох дарма...

Останнім часом все частіше виникає бажання 
запитатити окремих пішоходів: яким же буде на-
ступний маршрут?..

* * *
Ну здрастуй, Осене!!! Стільки не бачились! 

Місяць, два? Півроку? Рік?! Ой, невже відтоді 
рік минув?! Як швидко лине час, а ти анітрохи не 

змінилась. Як завжди, смілива, натхненна, чарівна, 
зовсім трішечки журна...

Що в тебе нового? І досі згадуєш отого засмагло-
го, примхливого хлопця з іменем Літо?! Та ну, об-
лиш! Він не для тебе! Занадто безтурботний, легко-
важний та веселий. Не пара він тобі, моя люба.

Знаєш, інколи тобі навіть заздрю. З якою легкістю 
ти можеш відпускати свої проблеми за вітром, пере-
живати горе рясними дощами, розкидатись слова-
ми, наче листопадом… Ти вільна… Можеш робити 
все, що завгодно, не замислюючись про наслідки... 
А й навіщо?! Хай за них турбуються ті, на чиї голови 
вони випадають. Чи не так, покровителько барв?!

З тобою дуже спокійно, затишно. Є час помріяти, 
заглибитись у роздуми, посмакувати запашним чаєм 
та улюбленою поезією. Але ж ти знову підеш не про-
щаючись... Та й навіщо прощатись?! Пори року цього 
не роблять. Вони просто йдуть, аби повернутись...

* * *
Ви коли-небудь чули дощ? Ні, не слухали, а 

саме чули! Чули те, що він хоче розповісти, а мож-
ливо, навіть щось нагадати... Дощ – це не просто 
краплі води, які падають з неба. Це симфонія звуків, 
палітра відчуттів... Це не тільки явище природи, це 
щось набагато більше… 

Дуже часто він нашіптує нам спогади мину-
лого. Вони, як ті краплі, просочуються крізь нас й 
відгукуються десь там, глибоко у серці. Ці спогади 
бувають аж надто приємними: ніжними, солодкими, 
п’янкими або ж жагучими, терпкими, гіркуватими... 
Дощ знає все про кожного, пам’ятає кожну посмішку, 
кожну омиту сльозу… Він завжди був поруч… Він 
усе бачив, усе чув і лише інколи награно сердито 
щось бурмотів собі під ніс, розумів, що не має права 
втручатись...

Дощ є вірним другом, щирим слухачем... Стільки 
він наслухався за весь свій вік – давно вже втомився 
рахувати... Натомість огортав ненав’язливою прохо-
лодою, турботливо пестив, мовляв, ти все зумієш, 
зможеш усе...

Не смійте нарікати на дощ, цим ви його невимов-
но ображаєте! Створіть гармонію в душі, прислу-
хайтесь до себе, і ви почуєте ще когось іншого, досі 
невідомого... А це він!.. Дощ! Завжди радий влитись 
у розмову, розділити таємниці... Ви тільки навчіться 
чути... Я впевнена, вам буде про що погомоніти 
удвох.
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Ірина Жмурко
* * *

Часто автобіографія містить нудні  й неважливі 
дати, географічні координати, особисті події 
та факти, котрі не вміють скласти справжнє 
враження про людину. Насправді усе найцікавіше 
залишається за кадром, а найцікавіше – те, що 
запам’яталося назавжди. Спробую впорядкувати 
розповідь, складаючи докупи деякі свої есе…

Я народилася у вересні… Що я можу сказати 
про осінь від себе? Я її люблю. Люблю за тисячі 
приємних моментів, які впіймала восени. Мільйони 
позитивних емоцій приходили саме в цю пору... 
Згідно  законів  рівноваги і збереження балансу, 
навіть дні з дощем по-своєму добрі, бо тоді теп-
ла більше в будинку. Влітку береш безліч вражень 
від природи і від моря, а восени – вдячно віддаєш, 
повертаєш... Якщо є в душі благодатні зернинки, то 
на літньому сонечку вони проростають, визрівають 
і дають осінні плоди... Добре, коли із таємницею, 
схованою, як у фізаліса. Неочікувано так сідаєш і 
пишеш, пишеш... Списуєш сторінку за сторінкою. 
Дивно, звідки воно? Хтось таємничий диктує? Ман-
дрували десь світом нерозказані казки і дощового 
вечора постукали до мене у шибку, аби не змок-
нути... А я: «Заходьте, заходьте...». І ми проживаємо 
разом певний період часу, перечікуємо  дощ... А з пер-
шими морозами ми вже як рідні, зимуємо на сторінках 
чернеток, перечитуємо, переписуємо... Паралель-
но печемо хліб, яблучні штруделі, шиємо новорічні 
костюми дітям, їмо мандарини, одягаємо ялинку, 

лапаємо сніжинки... Чекаємо весну... Разом мріємо 
стати справжньою книгою, неодмінно з малюнками, 
опинитися на поличці маленької затишної книгарні, а 
потім такого ж дощового осіннього вечора нагріватися 
від пальців рук мами чи тата, бабці чи діда... Слова 
зі сторінок витимуться тихим голосом над подушкою 
якогось хлопчика чи дівчинки і звичайнісіньким  ди-
вом проникатимуть у маленьке серце, будуючи там 
величезні казкові країни... Назавжди...

* * *
Саме казка є найдобрішим шляхом для сприй-

няття усього, що відбувається довкола. А оточує 
нас  найцікавіше – реальне життя, на яке можна 
дивитися крізь призму фантазії. Йдучи звичайною 
вуличкою, варто дати волю уяві й поглянути на 
прості будівлі трохи інакше…

Тісно. Будинки вибудувані близько, стіна до 
стіни, часом здається, що трохи сильніший порив 
вітру або стрімкіший оберт земної кулі – і вони при-
туляться спинами один до одного, пристрасно, як у 
повільному танці... Більшість вуличок вузенькі, ча-
сом розведені руки торкаються протилежних стін, 
на мить єднаючи кам’яних сусідок.

Деяким стінам пощастило, бо їхні вікна бачать 
сонечко, бачать хоч вузеньку, але смужечку бла-
китного неба, бачать вікна і квітчасті балкончики 
будинків навпроти...

А ті стіни, що майже туляться одна до одної, не 
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володіють таким привілеєм, у них навіть вікон нема, 
лишень якісь крихітні з комірчин і ванних. Постійна 
тінь нав’язала їм таємничість. Щоб не відсиріти і не 
полущитись, вони розмовляють, діляться тим, що 
коїться за товстою поверхнею. Варто прислухатись, 
і можна почути їхнє перешіптування серед протягу...

– Ось за стіною, на рівні другого поверху, жінка 
готує вечерю – вишневий пиріг з ромовою полив-
кою, аромат якої проникає аж під штукатурку, аж 
до цеглин; ліворуч, на третьому поверсі, тиша. Там 
спить дитинка, зовсім крихітна, лише іноді пла-
че і цим тривожить стареньку самотню сусідку у 
суміжній квартирі, в неї там також спальня, вона по-
гано бачить, але чує бездоганно, слух музичний... 
Так, то та, що десять років тому перестала грати на 
фортепіано, замучена артритом... Шкода... Заворо-
жувала тишу майстерною грою...

– А в моїх кімнатах другого поверху оселили-
ся туристи. Квапляться побачити місто, балакучі і 
метушливі. Діти гомонять невпинно, просяться до 
моря із самісінького ранку; на третьому поверсі стіна 
здригається від гучного кашлю адмірала, який постійно 
слухає одну і ту ж платівку і коптить сигарами, як паро-
плав. Сподіваюся, що його дружина нарешті влаштує 
ремонт, яким погрожує вже вісім років...

Є й таке, що тішить глухі стіни – діти. Їм не до-
зволяють їздити вуличками, де є рух автомобілів, 
а провулки – саме те. От вони і розганяють свої 
велосипеди і самокати тими вузенькими перпен-
дикулярами, наповнюючи скупий простір лунким 
сміхом. Увечері рідко підвішені ліхтарі розпалюють 
романтику «вузькострітів», безсоромно ваблячи 
закоханих. Часом здебільшого жовтявим стінам 
здається, що вони червоніють, шаріють від при-
страсних поцілунків у затінку їхньої тісноти. Назавж-
ди ховають у своїх тріщинках слова зізнань і фрази 
обіцянок...

Вранці звичайний маршрут пухкенького пекаря, 
що повертається з нічної зміни, перерветься зу-
пинкою – він побачить під стіною самотнє цуценя. 
Чоловік озирнеться, порине на хвильку у сумніви і 
вагання, а потім підійде до маленького бурого, мов 
ведмежатко, песика, зазирне в оченята, з полону 
яких вже не повернеться. Підніме його своїми ве-
ликими м’якими долонями, притисне до серця і по-
несе, зігріваючи хлібним подихом. Відтоді вони не 
розлучатимуться. Тепер поруч із пекарем завжди 
бігтиме його вірний друг Кекс, цокаючи кігтиками по 
бруківці, бешкетно підстрибуючи, відповідаючи на 
погляд господаря... Разом у пекарню і додому... Що-
дня... Вузенькою вуличкою, де колись зустрілися...

* * * 
Турбота про сім’ю і робота на кухні деколи 

може здаватися обтяжливою, але тут також 
важливо мати незвичне ставлення до усіх цих 
справ. Кулінарія – це свого роду алхімія, неймовірні 

перетворення і видозмінення…
Пізно. Час закотився в глибоку місячну ніч. Під 

завісу домашніх справ залишилася ще одна... Стою 
біля плити, чекаю... Тиша... У невеликій посудині – 
молоко. Вмикаю газ, додаю вогнику і прикручую, 
оберігаючи мовчазну в’язкість ночі. За вікном чути 
цвіркуна – невимовно казкова серенада…

Нерухома біла поверхня в каструлі гіпнотизує 
мене. Жодної відповіді на дію тепла. Диво! Не їсть 
корова нічого білого, не рахуючи ромашок, а молоко 
насичене цим кольором. Магія... З’їла жмут зеленої 
трави, втягнула велетенськими ніздрями сонячних 
променів, замукала, і побігли таємними ходами білі 
молочні струмки до вим’ячка...

Секунди тягнуться, хвилини майже не минають, 
час призупинився. Чекати нудно. Бережком баняч-
ка, ледь-ледь по колу, починається рух молочних 
молекул. Ще довго... Відволікаюся поглядом, вдив-
ляюся в нечіткі обриси дерев і кущів, припороше-
них місячним сяйвом. Придивляюся, а трава така 
срібляста від світла місяця... Думки біжать на той 
лужок, де в туманному світанку пасеться велика 
поважна тварина і довгим хвостом, з кутасиком 
на кінчику, як у лева, обмахує надокучливих мух і 
прикрих ґедзів; стинає траву з апетитним хрустом, 
жує собі смачно... Часом піднімає голову і шкрябає 
рогом вкушений комахою бік, там, де плямка біла, 
мов хмаринка... Зашумів вітер... Ой! Ні! Не вітер, 
то стрімко здіймається вгору зморщена молочна 
кірка... Хімія... До завмерлого молока в каструлі на 
вогні додати трохи уяви про луг з корівкою і реакція 
каталізується... Мало не проґавила. Дмухаю, дму-
хаю... Ні, не смій! А воно великою пінистою шапкою 
нависає над краєм. Ще секунду, міліметр, забари-
ся я там, серед квітів та джмелів, і все б пропало... 
Заспокоїлось, угамувалось, не втекло. Схиляюся 
над щойно бунтівливою білою лавою і вдихаю запах 
дитинства. На духмяній нотці спогадів про дитячі 
молочні вечори закриваю кришку, вимикаю світло і 
йду спати...     

* * *
На ниточку нашого життя  нанизуються дні, 

неначе намистинки, а граней і блиску ми вже 
додаємо самі. Особливо сяють вони від звичайної 
любові і натхнення, найгарніше відточуються у 
сімейному затишку. А є ще ті, хто надає нашим 
дням незабутнього відтінку, бо ми і є цілим їхнім 
життям...

Бувають просто коти, а бувають – коти-постаті. 
Вони назавжди залишаються у сімейних спогадах. 
Такі тваринки, безсумнівно, мають щось більше 
в голові, ніж просто звички, інстинкти, рефлекси і 
примхи. Дії і наслідки зажди в межах моралі, їхній 
такт, толерантність і кмітливість спонукають ка-
зати: «Який мудрий кіт». Часто самотні літні люди 
прив’язуються до тварин дуже сильно або ж свідомо 
заповнюють у душі ту порожню частинку, де має 
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бути хтось близький. «Макарцю, сину мій!» – каза-
ла наша старенька тітка до свого улюбленого кота. 
А він і справді відчував себе сином. Ніколи нічим 
не обділений, не відчитаний і не ляканий віником. 
Жінка, яка не мала рідних дітей, віддавала бага-
то любові котикові. Макар виріс великим і міцним, 
спокійним і чемним, впевненим і розумним; як би 
не звучало дивно, але дуже людяним. Старенька 
тітка померла, і життя сильно змінилося. В похорон-
них клопотах усі забули про Макара. Його не було 
ніде видно. В їхніх спокійних і розмірених днях не 
траплялося стільки людей та метушні, і це зляка-
ло кота. Він не прощався з нею... Коли все стихло 
і Макар повернувся, то «мами» ніде не знайшов. 
Зачинений дім, тиша і жодного слова чи звуку... За-
пахи також підводили, усе вимили, і лише пахне 
просто домом, нестерпними георгінами і прив’ялим 
перестиглим виноградом... Не забувається, не про-
ходить і не відпускає, гострий слух і досі пам’ятає 
ім’я й одразу б побіг, лише б почув її голос. Зрідка їв 
у сусідів, хоча в горло не лізло, бо їхні голоси при-
носили асоціації про колишнє життя, про «маму»... 
В полюванні ніколи не щастило, стосунки з мишами 
досить специфічні і не викликали гастрономічного 
інтересу. Тепло. Його не вистачало – душевно-
го і фізичного. Ніхто його вже не полюбить тако-
го старенького і негарного, а він і не хоче... На 
горищі  зовсім зимно, почало ломити лапи, шуба 
обсипається... Благо, що сусідські  коти-хулігани не 
чіпають, сил би не було втікати чи битись...

Кажуть, що собаки звикають до господаря, а коти 
до місця. Це не правда. Одного дня ми дізналися, 
що його бачили біля тітчиної хати. Цього ж дня він 
переїхав до нас. Думали, що піде додому, але Ма-
кар дуже спокійно сприйняв переїзд, його добро-
зичливо прийняли усі наші коти, а старенька киць-
ка зовсім приголубила. Десь у бабусиних рисах він 
розгледів щось близьке і втрачене. Макар кілька 
років прожив на новому місці. Просто змирився, при-
йняв, заспокоївся. Хоча хто знає, що відбувається 
в крихітному сердечку, які сняться сни і чи болить 
душа... Його поважали навіть собаки, ніхто ні зубом, 
ні оком не повів убік, здавалося б, чужака. Ми не 
відали, скільки Макару років, але знали, що він вже 
дуже старенький... Жодного разу нікому не заморо-
чив голови... У кінці просто тихо заснув... Так і не 
почувши своєї улюбленої фрази: «Макарцю, сину 
мій...». Думаю, він зараз десь там, у неї на колінах, 
мурчить і мружиться від задоволення та сонечка... І 
їй тепліше стало...

* * *
Думки, слова, вчинки переливаються з дня у 

день, маючи не завжди однакову вагу. Іноді треба 
діяти, а часом від тебе лише слова чекають… 

Не словом, а ділом, а буває, що саме його і 
бракує, точніше – достатньо лише потрібного слова 

в потрібну хвилину, аби можна було легко видихну-
ти і вдихнути на повні груди... Почуті чи прочитані, 
короткі чи довгі, поодинокі чи фразами – усі ли-
нуть до серця і звідти творять дива, розливаючись 
радістю, розсипаючись «мурашками», стискають 
горло, огортають у смуток, стікають слізьми, ске-
ровують у роздуми, зміцнюють віру... Влучно і з до-
бром, болісно і криво – виклик совісті кожного, бо 
здатні зцілити або ж довести до краху, стати жи-
вою водою або отрутою, розсипатися і загубитися 
порожніми звуками в проміжках повітря... Поєднані 
у спільне значення літери ставлять запитання або 
їм суджено народитися зізнанням у найсвітліших 
почуттях, непохитними клятвами, казковими за-
клинаннями... Кличуть, повертають, розраджують, 
обіцяють, плутаються в лабіринтах свідомості і все 
ж волею людини приходять у цей світ, стають її 
неповторним почерком на папері і в житті... Муру-
ються теоремами, сплітаються римами віршів, ха-
паються за ноти пісень... Шепочуться в тиші молит-
вами... Слова – наймагічніші, найдієвіші, якщо щиро 
сказані – забиваються жирним шрифтом у пам’ять, 
карбуються сотнями томів у бібліотеках наших душ 
і, найважливіше, колись стають натхненням...

* * *
Найприємніші спогади завжди стискають гор-

ло, припікаючи думкою, що в той день вже ніколи 
не потрапиш, за винятком, винаходу машини часу.

Сьогодні я відкрила одну маленьку книжечку, по-
бачила на першій сторінці бібліотечний штамп, ав-
томатично заглянула на сімнадцяту – там також він, 
у самому низу, трохи криво поставлений, зате моєю 
рукою... Спогади яскраво вималювали ті дні, коли 
мені було десять років і на літніх канікулах я «пра-
цювала» в одній чудовій бібліотеці. Спочатку ходи-
ла туди, аби не нудьгувати, потім бібліотечний маг-
нетизм зробив свою справу: запах, скрип підлоги, 
тиша, шепіт відвідувачів і володарка того затишку – 
маленька добра жіночка. Чітко пам’ятаю її образ, вже 
зараз розумію, що вона не була людиною з бездо-
ганним здоров’ям , бо на спині під піджачком ховав-
ся горбик і зріст був такий, як у мене тодішньої… 
Дрібненька, з тоненьким голосочком , але по суті – 
справжня леді: вишуканий  костюм, елегантна блуз-
ка, масивна та охайно закладена висока зачіска, 
червоні губки і десь чудом знайдені босоніжки 
крихітного розміру, з каблучком. Віку її не знаю, при-
пускаю, що тоді вже було трохи за сорок, а дорослі 
кликали її просто «Маринцею», як якусь дівчинку і, 
зізнаюся, мені це не подобалося. Я вважала таке 
звертання негарним, воно різало вухо, мене засму-
чувало запитання: «Ти до Маринці ходила?»… За-
раз я б сприймала ту жіночку як якогось казкового 
персонажа, що вийшов зі сторінок котроїсь книжки... 
Тоді вона була для мене особлива, не така, як усі 
старші, ну хоча б через зріст – вона дивилася прямо 
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в очі, а не зверху. З нею було добре, вона завжди 
мала гарний настрій, не задавала нудних дорос-
лих запитань, довіряла мені усі нові книжки для 
штампування, а ось ту, сьогоднішню – подарува-
ла. Враховуючи свою посаду, відверто подарувати 
бібліотечну книжку не могла, але сказала користува-
тися стільки, скільки завгодно. Час пройшов, багато 
минуло, і тепер на цьому місці пустир, аж у голові не 
вкладається. Впевнена, що в пам’яті такого пустиря 
не буде, я пам’ятатиму той милий бібліотечний пер-
сонаж, що щиро простягає мені своїми малесеньки-
ми ручками книжку для вічного віддавання.

* * *
Що б із нами не ставалося, де б ми не були, 

а фрагменти з дитинства завжди викликають 
посмішку й огортають теплом споминів…

Прокинутися від ранішніх переспівувань півнів, 
ховати носа під накрохмаленою ковдрою і загаду-
вати, після котрого «кукуріку» вони перестануть, 
котрий, ген-ген далекий, стане окрайцем, ледь 
чутним... Тоді вже вставати... Вмитися водою з 
криниці, але перед тим легенько постукати доло-
нею по бляшанім відрі, від чого вона задрижить, по 
поверхні побіжать кола, зустрічаючись у центрі... 
Слухати бабцю, її казки з давніми словами, які вже 
зараз виринають з пам’яті, і жадібно їх берегти своїм 
онукам. Бачити бліді та ледь рухомі губи, які без-
перестанку кажуть і кажуть. Дивитися на лінії змор-
шок на старенькім обличчі, обрати собі якусь одну і 
поглядом вести її, з’єднуючи з іншою. Відволікатися 
на руки і боязко торкатися випуклих судин, тих синіх 

трубочок близько під шкірою, і питати: «Бабцю, а 
чого в мене таких нема?», у відповідь чути: «Будеш 
така старенька, як я, – будуть»... Багато віддати за 
те, щоб зараз, хоч на мить, до них торкнутися... А ще – 
слухати, слухати і слухати, від початку і до кінця... 
Спостерігати за підготовкою до свят, байдуже яких, 
бо всі захопливі. Поступово запам’ятовувати, котре 
за котрим іде, і щось важливе виділяти собі про 
нього зі Служби Божої, коли священик розповідає 
так, що треба дуже уважно слухати... Обрати осо-
бливе місце у серці для Святого Вечора. Вдихати 
запахи теплої кухні, де пахнуть відварені білі гри-
би, в макітрі макогоном треться мак, у баняку ки-
пить компот з лісниць... Пильно берегти усе: дідове 
віншування перед вечерею, спільну молитву, рівне 
полум’я свічки, вишитий обрус, тиху дитячу коля-
ду під вікном і довгі історії про те, як було колись... 
Тріпотіти, почувши, що до хати йде вертеп: коло-
ритний і щирий, зі старанно вивченими текстами, 
дзвіночками... і холодною парою з їхніх кептарів. Не 
приховувати страху до чорного «мурина» (так бабця 
називала персонажа, що вимащував лице чорною 
фарбою чи сажею). Наважитися зиркнути на нього 
вже тоді, коли вони виходитимуть з хати...

Та багато ще всього в добрих спогадах з дитин-
ства, але загалом – бути українкою, з маленького 
затишного містечка, яке є частинкою справжньої 
України... Гірко тужити, що вона в чорній, але 
вишиванці... Молитися за неї і вірити, що скоро 
Україна одягне білу сорочку, вишиту руками наро-
ду... Люблячого народу.
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ТРІШКИ ФІЗИКИ, ІСТОРІЇ, ЛЮБОВІ…
Частина 1. Баторієва вежа

Вечоріє. Кам’янець одягається в золотаву ву-
аль із легкого прозорого сяйва ліхтарів. Світиться 
в темряві Польський магістрат. Вабить до себе 
об’єктиви нічних фотографів золота Мадонна на 
мінареті біля кількастолітньої Катедри. Мерех-
тять грайливими вогниками Домінікани… Лише 
Баторієву вежу поглинула імла історії – й нікому до 
неї немає діла вже кілька десятків років. Доводить-
ся тільки здогадуватися, які закони земного тяжіння 
тримають споруду непорушною на цьому пологому 
скелястому схилі. Історик Ельза Кліо часто запитує 
про це свого чоловіка-фізика, але навіть і він не 
знає відповіді. Кажуть, любов – це чудернацька хімія, 
яка виникає між закоханими. Не вірте цьому, то є не-
правда. Любов керується законами тяжіння, знайо-
мими нам зі шкільного курсу фізики. Може навіть 
вдарити високовольтним струмом і перетворити 
душу в попелище. Інколи виявляється лише швид-
коплинним імпульсом, який залишає свій відбиток. 
Любов ніколи не виникає з нічого і не зникає в 
нікуди. Любов – це історія. Саме так, кожна окрема 
історія зі своєю хронологією та підходами, зі своїми 
персоналіями, білими плямами й неточностями. На-
певно, лише фізик та історик у тандемі зможуть по-
яснити точніше, що являє собою їхня любов.

Деканеса Ельза – неідеальний ідеал
Ельзі Кліо таки пощастило знайти свою малень-

ку наукову ідилію. Свого чоловіка вона зустріла в 
університеті, коли навчалася на останньому курсі. 
Останні п’ятнадцять років палке почуття не полишає 
ані хвилини її внутрішнього Всесвіту, але й її кар’єрі 
аж ніяк від цього не гірше – жінка вже кілька років 
обіймає посаду деканеси історичного факультету. Їй 

подобається керувати навчальним процесом, а вдо-
ма нею керує люблячий чоловік, і вона йому з радістю 
підкоряється. Йому вдалося підібрати до жінки свої 
життєві аксіоми, бо пані Ельза дуже гонорова. 

Дослідники можуть здаватися дивними, бо усі 
їхні життєві перипетії пронизані наукою. Цілком мож-
ливо, що і в тому полягає їхнє щастя: дивитися на 
світ під кутом власного світогляду. Для Ельзи це вже 
другий шлюб. Вона довго шукала чоловіка, який її 
розумітиме з півслова. Але її обранець, як не див-
но, не історик. З плином часом і з кількістю невдалих 
спроб пані Кліо зрозуміла, що два історика ніколи не 
зможуть співіснувати під одним дахом. Вони можуть 
проводити пари, писати спільні монографії, гомоніти 
про щось на кафедрі, але не дай Боже сповідують 
різні концепції або походять із різних наукових шкіл – 
такий тандем приречений. Тільки з затятим фізиком пані 
деканеса змогла скласти пазл свого сімейного щастя.

Знаючи себе, Ельза ніколи не намагалася втри-
мувати студентів в якихось усталених рамках, тому 
що сама не була на сто відсотків ідеальною студент-
кою. «Моє покликання – це виклик долі. І я його при-
йняла. Те, чого я уникала, стало нерозривною части-
ною мого єства», – підкреслювала жінка. Їй завжди 
кортіло вирватися кудись на волю. Кам’янець, немов 
навмисно, має чимало спокус для того, особливо в 
скелястих нетрях навколо Старого міста. Дівчині тоді 
здавалося, що вуличний художник зможе розповісти 
їй набагато більше, ніж занудний лектор. Любила 
сидіти на Турецькому бастіоні, на самісінькому його 
краєчку, поближче до Баторієвої вежі з Вітряною 
брамою. Сонячні промені ледь торкалися плечей, 
не засліплюючи темно-бірюзову палітру її очей. 
З довгим русявим волоссям загравав легенький 
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вітерець, крадій царських капелюхів та студентсь-
ких конспектів, який завше мандрував у затінках 
північної частини Старого міста. 

Студентка Кліо тоді багато мріяла, писала вірші… 
Потім викидала їх з Новопланівського мосту в бруд-
ний та мілкий всепоглинаючий Смотрич. Записники 
з рукописами тріпотіли крилами-сторінками. З-під 
форзаців виринали ті мрії про щиру взаємну любов 
і блукали неприкаяними душами в туманні вечори 
над рікою щовесни. Інколи, погарячкувавшись, Ель-
за могла схаменутися й стрімголов бігла розбитими 
сходами майже вздовж водоспаду в каньйон, аби 
виловити з води свої творіння. Але своєї «здобичі» 
Смотрич вже не відпускав. Дівчисько ридало, і, зда-
валося, що ріка стане солоною від її сліз, які текли 
по древнім камінцям подекуди інтенсивніше, ніж 
струмки з гунських джерел, що дріботіли кришталем 
із нетрів скелястої місцини Нового плану.

Ельза не любила весну, хоча народилася в цю пору. 
Щоразу в цей період її зрікався черговий платонічний 
натхненник. Весна пробуджувала в ній романтичні 
пориви для якоїсь чергової присвяти – чоловіки в 
наш час перестали освідчуватися першими, але і 
таких кроків не розуміють. Зацвіте аурінія – й душа 
заспокоїться, все погане забудеться. А восени, коли 
бруківка потопала в золоті, в її серці зароджувалася 
знову любов. Тільки з Альбертом все вийшло зовсім 
по-іншому. Певно, тому що він народився взимку. 

Її чоловік постійно розкидає по квартирі свої прила-
ди. Навіть в їхньому ліжку Ельза часом знаходить якісь 
транзистори, мікросхеми та інші наукові витребеньки. 
Деканесу це навіть забавляло. Альберт, у свою чергу, 
звик, що на підвіконні їхньої кухні не цвітуть червоні ци-
кламени чи рожеві фіалки – там живуть копії архівних 
документів або коректи нової монографії, які дружина 
розбирає, синхронно готуючи сніданок. Щовечора фізик 
струшує з них корицю і крихти кави та прилаштовує 
зверху свої наукові записи.

Ельза дуже любить гірку каву з корицею. Поки 
турка шепоче свої монологи на плиті, жінка щод-
ня на світанку вглядається в останні ранкові зорі й 
надихається. Періодично на вільних полях Альбер-
тових рукописів пише короткі есеї. Коли натхнен-
ня накриває її з головою, вона народжує стрічку за 
стрічкою – і неважливо, де саме вкарбовується її ви-
тончений розбірливий почерк. Навіть коли професор 
Електроненко знаходить подібні записи у своїх па-
перах, він не бентежиться, а навпаки – трепетно все 
перечитує. Усі фізики в душі лірики. Він складає їх в 
окрему теку - і Ельза про це навіть не здогадується. 
Не біда, що записи загубилися, адже наступного 
ранку вона обов’язково напише щось нове.

Альберт Ігорович
Пан Альберт ніколи не вважав себе якимось лове-

ласом. Постійно був зайнятий наукою. Щодня на нього 
чекала робота в деканаті, а от після пар він залюбки 
проводив кілька годин у своїй фізичній лабораторії. Із 
приладами він робив справжні дива. Чим більше от-
римував результатів, тим більше виникало запитань. 
Щось схоже розповідала йому подруга Ельза, яка 
згодом стала його дружиною. «Повір мені, як фізик – 
історику, що в мене з дослідженнями аналогічний ре-

зультат. Тільки-но знайду нові історичні джерела, усе 
треба перекопувати – усталена система ламається. 
Можливо, у тому і є суть науки…» – запевняла його 
студентка істфаку Кліо. 

Йому подобалося її слухати, а говорити про свою 
історіографію та архівну справу вона могла годинами. 
«Цікавий співрозмовник – великий скарб», – вважав 
Альберт, адже водночас Ельза не забувала розпи-
тати в нього і про його ж дослідження, а чоловікам 
це дуже лестить. Ця звичка виробилася в неї під 
час навчання, коли подорожувала архівами. Дехто 
з однокурсників не витримував її допитів за наукові 
студії і волів заховатися від студентки Кліо куди подалі 
в нетрях історичної єзуїтської обителі. Єдиний, хто від 
неї не втікав, це Альберт. Проте він навчався в зовсім 
іншому корпусі. «Люблю архіви, Альберте, за те, що 
там збирається величезна кількість дослідників, які 
з неабиякою радістю розповідають про свої наукові 
пошуки… Правда, є такі незграби, яких науковий 
керівник нагнав туди з-під палки, і вони жодного 
епістолярію не спроможні розібрати, але їх не так і ба-
гато. Їх не помічаєш серед професіоналів своєї спра-
ви, які діляться слушними порадами і контактними 
даними для продовження спілкування. У всіх такий 
блиск в очах, розумієш, навіть коли розповідають про 
якісь власні казуси чи помилки. Це надихає і додає 
впевненості, розширює світогляд. А ти мені вчора не 
розказав про свої досліди: заінтригував і втік. Тому я 
вимагаю продовження твоєї розповіді!». Фізик Аль-
берт любив витримати інтригу, поки Ельза сама не 
прибіжить до лабораторії, щоб захоплено оглянути 
його нове «дітище» із купи різноманітних деталей. 

Взагалі-то навіть свою Ельзу він дуже рідко впу-
скав до власного маленького пантеону фізики. Воно 
й очевидно, адже навіть там усе натхненно пороз-
кидано. Святий простір лабораторії повинен бути 
«стерильним» від сторонніх очей, навіть від власної 
дружини. У кожного справжнього науковця повинен 
бути потаємний куточок, де він може зануритися в 
творчість. Ельза сиділа на Турецькому бастіоні біля 
Вітряної брами, Альберт закривався в лабораторії. 
Фізика – це також творчість, як не крути. Якось пе-
ред самісіньким Святим вечором Ельзі терміново 
знадобився студент Електроненко. Де ж його ще 
шукати, як не в лабораторії?

– Знаю-знаю… Всі нормальні люди давно го-
тують свої шлунки до святкування, а я тут зразки 
міряю. Хворий, одним словом…

– Ні, ти абсолютно здоровий! – запевнила його 
невгамовна Ельза. – Повір, я так хочу в архів, щоб 
погортати старі документи. Який же той історик, 
що не працює з джерелами і який же той фізик, 
який залишає поза увагою свої прилади для різних 
вимірювань? Буде в тебе з часом натхненниця – бу-
дете з нею разом випромінювати теплову енергію 
під ковдрою. А зараз ти працюєш на свій авторитет.

– Спочатку її треба знайти… Навіть не так. Спер-
шу треба її почати шукати

Майбутній фізик все ніяк не міг осягнути, чому 
Ельза у своїх же архівах не знайшла собі другої 
половинки. Кліо справді до своїх натхненників від-
носилась дуже бережно, немов до крихких аркушів 
епістоляріїв ХІХ століття, які їй видавали в читаль-
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них залах архівосховищ. Кожний по-своєму втікає від 
самотності. Чесно кажучи, Альберт інколи нудився у 
своїй лабораторії. Самотність гнітила його – в такі 
моменти він міг впадати в крайнощі, які у звичайно-
му стані були для нього абсолютно нехарактерними. 

– Ельзо, ти була права, навіть для науки необхідно 
мати свою музу. Де мені знайти дбайливу і люблячу 
дружину? Тутешні фізіономії проїлися… – запитав 
якось жартома її Альберт, ще будучи студентом.

Вона порадила йому, як історик – фізику:
– В архіві. Дивись-но, я зараз все тобі детально 

розповім. Насправді замовляючи справу, ніколи не 
знаєш в якому стані її принесуть. Так і любов. Можна 
зважитися погортати сторінки чиєїсь душі, намагаю-
чись при цьому їх не пошкодити, а можна одразу роз-
писатися в одержанні справ у журналі і віддати їх назад 
у сховище архівісту, навіть не заглядаючи всередину.

– То що ж, Ельзо, виходить, ти для мене і є тим 
ідеальним варіантом?

– Дорогий Електроненко, щойно я в тебе закоха-
юся, ти неодмінно зникнеш… Як і всі інші. Тому поки 
що сиди в обіймах своєї фізики і не рипайся.

– Ельзо, ти тільки знай, що я тебе не боюся, бо 
з твоїх розповідей очевидно тільки одне – тебе не 
боїться тільки ваш декан і ректор нашого вишу. 

– Ні? Серйозно?! Я ж непередбачувана і дуже 
відкрита. 

Дружня порада Ельзи закарбувалась надовго 
в Альбертову свідомість і навіть припала до душі. 
І одного разу крізь мереживо її блідих витончених 
пальців у тенета його тіла і, власне кажучи, душі, 
прослизнуло зовсім інше тепло. То не були коливан-
ня електричного струму, то була справжня любов. 

Але першою зробила крок Ельза. Вона закохалася, 
а він, на щастя, як виняток із правил, таки не зник. 

* * * 
Минуло чимало років з тієї пори. Напередодні 

Дня народження коханої дружини вчений вирішив 
видати збірку есеїв Ельзи, які він збирав і зберігав 
у своєму столі в лабораторії. Після пар Альберт 
зустрівся з пані Віоліною, видавцем та подругою 
Ельзи, яка не могла бути байдужою до випуску та-
ких творів у своєму видавництві. 

– Віоліно, маю бажання зробити дружині осо-
бливий подарунок. Хотів порадитися із тобою. 
Як гадаєш, чи сприйме вона нормально те, що я 
вирішив видати її твори? – розпочав розмову про-
фесор, пригубивши ковток гіркої натхненної кави, 
якою Віоліна пригощала всіх гостей, які приходили в 
редакційний відділ її видавництва. 

– Знаючи Ельзу вже багато років, хочу сказати, що 
в неї чудовий стиль. Самокритичності в неї набагато 
менше, ніж у тебе. Твоя деканеса ще десять років тому 
жартувала, що на вашому фізматі, напевно, виклада-
ють самокритичність. Тому вона нас не сваритиме.

– О, так, є в мені таке, тому і прийшов порадити-
ся. Я оплачу весь тираж. Просто сформуйте якусь 
гарну книгу. Я навіть рукописи приніс.

– Альберте, так тут же дві книги можна видати. 
Хіба тобі не потрібні ці листки з формулами?

– На щастя, свої розробки я вже встиг втілити в 
реальність, тому спокійно залишаю їх вам, - запев-
нив видавчиню декан фізмату, виймаючи з гаманця 
завдаток за друк. – Гарно тут у вас, просторо, ба-
гато книг. Ельза завжди мріяла жити на Польських 
фільварках, щоб були саме такі краєвиди на Старе 
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місто з вікна.
Пані Віоліна згадала, як її подруга завжди ма-

рила Баторієвою вежою, котру їй хотілося бачити 
двадцять чотири години на добу. На її тонких устах 
закарбувалася посмішка, а крізь скельця окулярів 
вже прослизнув композиційний сюжет для об-
кладинки. Треба ще буде зателефонувати Лілеї, 
спільній подрузі, яка була нині деканесою їхнього 
рідного філфаку. Лілея якнайкраще порадить, що 
зобразити на обкладинці і на форзаці, адже у свій 
час була першим читачем есеїв Ельзи, присвя-
чених Альберту. Допомагала вносити в них деякі 
граматичні правки.

Домінік. Нізвідки 
Теплий ранок… Бруківка у Старому місті ви-

блискує, мов луска від рибини, виграє першими ба-
гряними сонячними переливами. Цікаво, чи місцеві 
історики навчилися до кінця зчитувати таємниці, які 
ховають у собі ці ідеально відшліфовані століттями 
камінці? Та навряд чи… Історія – це така насправді 
задушевна наука. Хоча сорокадворічний пейзажист 
Домінік, який щойно повернувся з Польщі, зустрів 
такого історика на своєму життєвому шляху. Це 
було так давно, що в якийсь момент усі спогади 
розвіялися, як крихти пастелі на стінках етюдника 
від подиху невблаганного вітру північної частини 
Древнього Кам’янця. Усі зронені слова, всі пережиті 
сюжети злились у суцільну брудну акварельну пля-
му буденного життя. 

Високий художник у чорному пальто та корич-
невому береті, закладеному набік, споглядав на 
Баторієву вежу, намагаючись видавити з себе хоч 
якісь почуття. Хоча й навіщо вони йому, він сам уже 
не розумів. Здається, що вже нічого не залишилось. 
Зовсім нічого. Лише пустка, яка закарбувалася у 
серці митця ще багато років тому. Домінік нещодав-
но повернувся з Кракова.

* * *
Ельза прокинулася від ранкового телефонного 

дзвінка. Альберт спав поряд – у них у розкладі син-
хронно стояла третя пара. Вночі вони повернулися з 
важливого наукового симпозіуму, який відбувався в 
іншому місті. Жінка поступово крізь сон потягнулась 
рукою до мобільного. На екрані пікселі відобразили 
прізвище академіка Федьковича. Ельзі хоч і було 
вже без кількох днів сорок, проте свого наукового 
керівника вона дуже добре знала – щось, певно, тра-
пилося, якщо навіть він телефонує їй о сьомій ранку.

– Доброго ранку, пане професоре.
– Доброго ранку, Ельзо… – почувся у слухавці 

знайомий стривожений голос. – Мила Ельзо, я маю 
тобі дещо сказати. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи 
моя то справа, але, мабуть, сказати потрібно.

– Кажіть, пане професоре, я вас уважно слухаю…
А далі академік Федькович натякнув деканесі Кліо 

на неабияку делікатність справи. Жінка з півслова 
зрозуміла суть розмови і відійшла в іншу кімнату. Нау-
ковий керівник розповів їй, що буквально вчора до ньо-
го приходив один художник, дуже цікавився картиною, 
яка висить у його будинку. Митця він бачив вперше і не 
міг зрозуміти, звідки той чоловік знає стільки деталей 
про картину: і колір багету, і відтінок паспарту…

– Так і сказав: «Хочу викупити у Вас пастельну 
«Польську браму», яку подарувала Вам пані Кліо…». 
Не знаю, що навіть і думати – звідки він знає за той 
пейзаж?

– А… Ясно. То був Домінік. Дорогий пане Федь-
ковичу, прошу Вас, не переживайте і картину йому 
не віддавайте ні в якому разі. В каньйоні є брама – 
нехай малює… Навіть не думайте віддавати йому 
ту частинку моєї душі. Все розвіялося попелом – 
нічого вже не повернути.

– Ельзо, він був дуже настирний. Розумію, що 
там у Вас якась була амурна історія багато-багато 
років тому. Впевнений, що і на роботу до тебе при-
йде, будь готовою і до цього.

Польська брама. Безперечно, Ельза чудово па-
м’ятала про свій пастельний етюд. З її пам’яті не 
стерлися листопадові посиденьки на скелястому 
підвищенні навпроти історичної споруди. Домінік за-
просив її помалювати і вона тоді радо погодилася. 
А потім він забрав малюнок собі. Ельза закохалася 
в нього: його цікаві оповідки з історії рідного міста 
не могли її залишити байдужою. Домінік міг вправно 
підібрати мільйон зворушливих гарних слів. 

– Ельзо, щось трапилося? – прокинувшись, за-
питав Альберт.

– Так, на роботу треба бігти…
– О сьомій ранку? Тобі ж не ставили нульові пари. 

Побудь зі мною, - промовив чоловік, схопивши ле-
генько стурбовану дружину за руку. Раптом у сусідній 
кімнаті почувся звук розбитого скла. Подружжя син-
хронно забігло туди і побачило на підлозі пейзаж, 
який впав зі стіни. Багет дав тріщину, скло побилося 
вщент. Альберт вийняв з-під уламків старий листок 
паперу із графічним зображенням Баторієвої вежі і 
вперше за ці п’ятнадцять років зупинив на ньому усю 
серйозність свого погляду. «Домінік. 2013» – прочи-
тав він напис. На звороті він також побачив присвяту, 
написану Ельзі. Промовчав, але його ревнивий по-
гляд сказав дружині набагато більше.

– Альберте, мені завжди здавалося, що тільки 
історикам минуле не дає спокою… Не розумію, 
чому ти збентежився.

– А я мав спершу бути істориком… Якщо ти 
пам’ятаєш…

Крах історії
Минуло кілька днів. Ельза була на істфаці. Його 

кількастолітні стіни затаїли у собі чимало таємниць. 
Лише треба вміти прислухатися до цього потаємного 
голосу. Деканеса істфаку це вміє. Що ще залишалося 
робити, коли тікала ще студенткою із пари? Ховалася з 
ноутбуком від посторонніх очей на дещо перекошених 
сходах чорного ходу і вслухалася у вібрації тиші, яка в 
цій споруді сама собою теж дихала історією. Десь у не-
трях підвалу блукають тіні єзуїтів. А ось цими сходами 
пробігали два століття тому прудкі гімназисти. Надворі 
2029 рік, але нічого на істфаці не змінилося.

– Мені хочеться розповісти вам, дорогі студен-
ти, на перший погляд, про складні речі, але доступ-
ними словами. Давайте відкинемо вбік зарозумілі 
терміни. Вони вам точно не знадобляться в 
практичній складовій вашої дослідницької робо-
ти… – вела пару деканеса Ельза в 25 аудиторї, як 
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раптом старі шибки завібрували дуже голосно, з не-
абиякою інтенсивністю, навіть із дещо загрозливим 
відтінком. Все це відбувалося якось по-особливому. 
Пані раптово замовкла і від несподіванки навіть 
впустила з рук журнал якоїсь групи.

– Що з Вами, пані Ельзо?
– Це вежа впала, – одмовила вона тихо-тихо. – 

Впала моя вежа… Я мала відчути це раніше.
Ельза в афекті робила крок за кроком від ка-

федри до дверей, а потім стрімголов вибігла з 
аудиторії. Сьогодні в неї День народження – оце 
так подарунок… «Баторієва вежа. Чому саме вона? 
Чому вона, моя улюблена?..» – відлуння гуркоту від 
падіння споруди відтворювалося знову і знову в її 
голові. Вона не сумнівалася аж ніяк, що всі її побо-
ювання справдяться. У неї зі спорудою був просто 
неймовірний зв’язок. 

Пані Кліо досі пам’ятає, як на другому курсі на-
вчання побачила груду каміння від зруйнованої 
надбрамної вежі Польської брами. Дівчина тоді 
звично втекла з пари і збігла по сходах Фаренголь-
ца, аби завершити свій етюд. Побачена картина 
надзвичайно нажахала її. Вона плакала так, як ніби 
на той світ відійшла якась дорога їй людина. Бра-
му пізніше відреставрували, але вона вже не була 
тією, якою була до того. Пластична операція вико-
нана наспіх – не найкраща панацея.

* * *
Деканеса прибігла до Турецького бастіону і на-

вмисно закрила свої очі. Їй не хотілося бачити ті 
масштаби катастрофічної руйнації. Навколо стояла 
стіна з пилу. Немов у тумані, Ельза ступала навпо-
мацки по слизькій кількастолітній бруківці, яку не-
щодавно намочив перший весняний дощ. Ельза 
знала тут кожний камінчик. 

Пізніше очі довелося таки розплющити. Вітряні во-
рота вціліли, але Баторієва вежа впала до половини. 
У повітрі ще довго не зникала завіса з пилу. Минуло 
кілька хвилин – і Ельза залізла всередину крізь знай-
оме віконечко у стіні, сама не розуміючи, навіщо це 
їй… Скільки ж років вона не була всередині. Колись 
постійно туди залазила з художником Домініком, 
аби дослідити споруду зсередини, аби пригубити 
його п’янкі уста. «Пейзаж Домініка в дорогій рамці 
впав не просто так кілька днів тому...» – задумала-
ся жінка. Побилося скло, і багет розтріскався вздовж 
майже навпіл – його вже не склеїти. Передчуття 
цієї жахливої руйнації гнітило її в ці дні, та вона не 
розуміла достеменно, в що це насправді виллється. 
Це вже не крах спогадів про їхні далекі стосунки з 
Домініком, це крах історії її міста.

Присіла на груду каміння.
– Хоч востаннє порозмовляю з тобою… – промо-

вила вона до сірих стін і притисла до серця кілька 
маленьких уламків. Вони були холодні-холодні, пах-
ли сирістю, старою цвіллю історії. І хоча, якщо поди-
витися з іншого боку, ця втрата не стільки історична, 
скільки її особиста втрата. Про це знала ще одна 
людина, авторі тієї злощасної картини – художник 
Домінік. О так, він також примчав на потужний гуркіт, 
тримаючи в руках розкішний букет квітів. Оминав 
якраз Троїцьку площу і рухався в напрямку Катедри 
до Ельзиного істфаку.

– Ельзо, ти чого сюди залізла? Тут небезпечно… – 
промовив він, крадькома взявши її за плечі.

– Прийшов… Навіщо? Залиши мене наодинці.
– Не можу, – прошепотів Домінік. – Це наша 

вежа, ти добре знаєш.
– Нашої вежі більше немає. Це знак з неба, що 

тобі варто зникнути раз і назавжди з мого життя. Я тебе 
любила, але моє почуття було наперед приречене – ти 
приховав, що мав іншу. А потім використав мене у своїх 
кар’єрних цілях. Я все тобі сказала ще тоді. Якщо ти не 
зумів мене почути – це твоя проблема, не моя.

– Кохана, давай поговоримо… Зачекай, я не ро-
зумію, чому ти така категорична… – збентежився 
Домінік. – Я тепер відомий за кордоном, я можу за-
безпечити тобі неймовірно розкішне майбутнє. Чого 
ти тримаєшся того фізика? Ти навіть жодного вірша 
йому не присвятила…

– Помиляєшся, я писала йому есеї… 
– А, це ті, що я сьогодні бачив у книгарні?
– Не знаю, що ти там бачив. Я нічого не видава-

ла і говорити з тобою більше не збираюся. Ти сам 
зруйнував мої почуття до тебе. Все розлетілося на 
друзки, як ця вежа, бачиш? Стара любов вже не 
буде такою, як до реставрації. І нашу вежу вже не 
відбудують такою, якою її збудували кілька століть 
тому.

* * *
Минула година-дві, а, може, й більше. Ельза 

сиділа бліда і заплакана у своєму кріслі. Веліла 
секретарці в цей святковий день нікого до себе 
не впускати. Поряд стояв Ігор Древній, директор 
музею-заповідника, давній друг деканеси. Він про-
стягнув їй склянку із заспокійливими каплями.

– Навіть не думав, що ця подія так тебе зламає, 
Ельзо, – важко зітхнув він. – У нас, як завжди,  
скоротили фінансування, нічого не виділяють на 
реставрації. Чорти б їх побрали, гаспиди прокляті! 
Навіть не знаю, хто зробить тепер грамотний про-
ект. У цих реставраторів руки-крюки.

Темні зіниці-вуглинки історика Древнього, завше 
живі і грайливі, також раптово згасли.

– Домінік пориватиметься зробити креслення… 
Приїхав на днях із Польщі.

– Приїхав-таки? Стільки років ні слуху – ні духу…
– Кар’єру робив, із собою зове… Так би поїхав на 

днях назад у свій Краків – і крапка. Тепер він зали-
шиться надовго, буде періодично натрапляти мені 
на очі і псувати нерви.

– Не вберегли ми вежі, Ельзо, не вберегли. Прошу 
тебе, не побивайся так… А то, як ніби помер хтось, 
чесне слово.

– Ти маєш рацію, Ігоре, бо частина мене справді 
померла… Її більше не відновлять. Навіть якщо і зна-
йдуться кошти – вона вже ніколи не буде автентичною.

Ігор Древній знервовано походжав із кутка в ку-
ток, відганяючи від себе ті примарні думки.

– … Я буду вже не та, розумієш. Я не зможу вда-
вати перед Альбертом, що все чудово. Він відчує 
мою фальш і переживатиме. Домінік на днях при-
ходив до академіка Федьковича, хотів викупити мій 
пейзаж, уявляєш?... Нарешті прокинулась в ньому 
рішучість, тільки запізно. Альберт знає про наші по-
сиденьки у вежі, які відійшли в далеке минуле…
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– Ех, Ельзо, ти, як і я, любиш собі ускладнювати 
життя.

- Ми, історики, всі в душі вразливі. Теперішнє нас 
гнітить невідомістю майбутнього, а таємниці мину-
лого здаються дріб’язковими. Минуле доосмислити 
легше, а розібратися в тому, що відбувається тепер, 
навіть мені несила.

– Ти сумніваєшся в собі? У своєму шлюбі?
Ельза, не задумуючись, сказала, що ні. Але вона 

переживає, що Домінік прикладе чимало зусиль, 
щоб переконати Електроненка в протилежному.

* * *
Ельза знервовано споглядала періодично на го-

динник. Відбитки скла від тривкого сяйва вечірніх 
ліхтарів заважали їй добре розгледіти, котра ж таки 
година. Таксі так і не приїхало. Деканеса інтуїтивно 
всім своїм єством відчувала, що дуже спізнюється 
на власний День народження. Чоловік у неї дуже 
пунктуальний, хоча в цей святковий день не сва-
ритиметься, авжеж. Діти залишились сьогодні в 
батьків – Альберт, скоріш за все, давно приготував 
романтичну вечерю, чекає на неї… 

Щось її гнітить. Неспокійні думки пульсують у скро-
нях. І таки недарма. Вона натиснула на дзвінок две-
рей свого помешкання, але ніхто їй так і не відчинив. 
Ельзу охопило тремтіння. Пальці плутались між 
собою, шукаючи ключі у сумці. Нарешті відімкнула 
двері. У коридорі скинула свої вщент мокрі чобітки – 
ввечері пішов дощ. У кімнатах незвично тихо і тем-
но. Лише скло у вікні вібрує від сили небесних сліз. 
Чоловік мав би чекати її вдома, але його не було. 

Деканеса побачила записку на їхньому ліжку: 
«Я сьогодні не прийду, не чекай мене. Усе зрозумів, 
коли побачив вас…». Мобільний Альберта не 
відповідав. Невже він дійсно подумав, що дружина 
зрадила його?

Маленька наукова ідилія
Ельза понуро вийшла з істфаку. Починався те-

плий березневий дощ. Вона вирішила не відкривати 
парасолі. Емоції настільки переповнювали душу, що 
хотілося просто поплакати. А коли йде дощ, перехожі 
не помітять її сліз. Деканеса пробіглася на підборах 
по Татарській, потім звернула у стару, вщент розбиту 
Петропавлівську вуличку, яка вела до Троїцької площі. 
На якийсь момент вона призупинила крок і прислуха-
лась до бруківки. Ви коли-небудь слухали про що го-
монить бруківка Старого міста? О, вона може сказа-
ти чимало. Ельза навчилася її слухати ще тоді, коли 
прогулювала пари в невгамовний студентський час. 
«Якщо ти не вмієш зчитувати блиск бруківки, не за-
лазиш у кількастолітні вежі і не порпаєшся в архівних 
справах – ти не історик… Ти просто нікчемний ви-
пускник із дипломом цієї спеціальності…» - говорила 
вона своїм знайомим, які вчилися з нею разом, на що 
вони дуже ображались. 

Ще кілька кроків – і Ельза зачепила підбором цілу 
стрічку студентських шпаргалок. Певно, їх відніс з 
рідного корпусу вітер. Жінка розмотувала ту папе-
рову стрічку, яка немов навмисне причепилася на-
мертво саме до її чобітка. І на іншому чистому боці 
вона помітила звичайний напис кульковою ручкою: 
«Не журися, все буде добре, ти неодмінно витягнеш 

сьогодні свій щасливий білет…». Це настільки зво-
рушило деканесу – ось тобі й послання від бруківки. 

* * *
Вчена рада і Ректорат не такі вже й нудні захо-

ди, як здається на перший погляд. Інколи цікаво 
поспостерігати за викладачами, які принципово не 
чують один одного і вдають розумний вигляд, щоб 
показати, наскільки вони занурені в «глобальні» про-
блеми вишу. Так і Альберт із Ельзою сидять навпро-
ти і думають синхронно про своє. Близько двадцяти 
років тому в цій же конференц-залі, за цим же до-
вжелезним столом, вона вперше зустріла Альбер-
та. Вони сиділи поряд на студентській конференції. 
Ще тоді в її думках він вкарбувався як молодий на-
уковець із потужними перспективами на майбутнє. 
Ельза була на п’ятому курсі і щойно розлучилася із 
першим чоловіком: той не пустив її до архіву, вона це 
глибоко взяла до серця. У душі студентки ще довго 
панувала недовіра до представників протилежної 
статі, тому вона незчулась, коли цей стрункий зе-
леноокий красень в елегантному костюмі через яки-
хось два роки оселився всерйоз і надовго в її душі.

Згодом Ельза немовби прокинулася після до-
вгого сну, спрямувавши свої бірюзові очі убік ка-
федри. Виступав Альберт Ігорович, декан фізико-
математичного факультету. Деканеса Кліо піймала 
себе на думці, що він за стільки років зовсім не 
змінився. Жінка пригадала, як ще у студентський 
час брала в нього інтерв’ю для університетського 
часопису. «Ох, і в гарному ж світлі Ви мене вистави-
ли, Ельзо…» – написав Альберт їй у повідомленні, 
побачивши свою світлину на першій шпальті. Але 
дівчина нічого не прикрасила: майбутній фізик не 
здався їй таким, що періодично прогулює пари та 
систематично сперечається з викладачами. Він так і 
залишився досить скромним, але кращим із кращих. 
Усе в його житті трапилося спокійно і розмірено, 
неначе за ідеальним математичним розрахун-
ком. Ельза була дещо іншою: ексцентричною та 
імпульсивною. Інколи виникало враження, що вона 
взялася в науці невідомо звідки. «Тут логіка проста. 
Майже як за Юлієм Цезарем: «Прийшла, побачила і 
зробила по-своєму»…» – саме таке пояснення було 
в Альберта з цього приводу. Ельза завжди з легкістю 
могла прийняти миттєве рішення, але зараз вона не 
знає, що сталося – ситуація стала неконтрольова-
ною. Її ідеальний шлюб у небезпеці. Вона не може 
його втрати через Домініка, який їй байдужий.

Після засідання Вченої ради Електроненко одра-
зу розчинився в натовпі заклопотаних колег. Ельза 
вже, напевно, в п’ятий раз перебігла з головного 
корпусу до фізмату, аби таки потрапити в його де-
канат. Альберта там знову не було. «Скоріш за все, 
він у лабораторії…» – підказала їй секретарка. Де ж 
ще бути фізику, як не у святая святих?

– Альберте, відчини, будь ласка. Я знаю, що ти 
в лабораторії, – невтомно гомоніла деканеса Ель-
за, збиваючи свої ніжні пальчики об неприступні 
двері ще одного потаємного кабінету-схованки не-
вгамовного професора Електроненка. – Альберте, 
відчини, коханий, благаю. Я нікуди не піду, поки ти 
не впустиш мене!

Через годину вмовлянь і навіть погроз нарешті за-
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йому в обличчя ще тоді, шістнадцять років тому, 
висварила його. Бачиш, історики іноді занадто 
прямолінійні, тому не всі з ними вживаються. 

– Фізики гірші… Як бачиш, зачиняються в ла-
бораторії – і крапка. До речі, в мене для тебе по-
дарунок. Пробач, що зіпсував твій День народжен-
ня, – промовив Альберт і навмання дістав із шафи 
пакунок.

Ельза акуратно розгорнула його і побачила кни-
гу. Їй не треба було вмикати світло, аби здогадати-
ся її зміст. Блиск очей коханого чоловіка розповів їй 
про все.

- Мої есеї… Усі присвячені тобі. Чи є в тебе ще 
один примірник?

– Є десь у столі…
– Знайди, я напишу тобі присвяту.
– Кохана, навіть не знаю, як мені компенсувати 

той зіпсований вечір, – зніяковів Альберт.
– А я знаю… Збирай хутко свої прилади зі сто-

лу – зараз будеш спокутувати свою провину. Него-
же, Альберте, псувати університетське майно. Ти, 
декан факультету, повинен це розуміти. Скільки 
коштів треба тобі на твої досліди?

– Майже два мільйони…
– От бачиш, моя історія менш затратна. Тому позби-

рай усе це від гріха подалі.
* * *

Ельза прокинулася наступного ранку на столі в 
лабораторії. Роль подушки замінили записи спосте-
режень професора Електроненка. «А чи не написа-
ти на них новий есей?» – ще не до кінця прокинув-
шись, подумала жінка. У кабінеті запахло запашною 
кавою. Деканеса Кліо оглянулася і побачила, як 
чоловік щось чаклує з лабораторними скляними 
колбами.

– Коханий, що ти там робиш? Невже вирішив 
перекваліфікуватися в хіміка?

– О, ні… Просто чисті філіжанки закінчилися – 
я холостякував тут кілька днів, тому знайшов нові 
скляні колби в шафі. Не хотів виходити і залишати 
тебе наодинці. Я стеріг твій сон і таємницю нашої 
наукової ідилії, – трохи позіхнувши, промовив фізик. 

– Невже боявся, що мене тут побачать? Завжди 
на вашому фізматі репутація понад усе… Ех, ніколи 
не пила кави зі скляної колби…

– А хіба на вашому істфаці все не так?
– На істфаці особливий домашній мікроклімат 

для викладачів та студентів.
– Що ж, тоді сьогоднішню ніч проведемо у вашо-

му кабінеті, пані деканесо, щоб переконатися, чи це 
справді так. Я ось коректи наукових публікацій при-
хопив… Буде чим зайнятися.

– Який ти підступний…
– Ми, фізики, всі такі… – жартома промовив Аль-

берт і пригорнув Ельзу до своїх грудей. Сьогодні вона 
так і не встигла написати йому ще один чуттєвий 
есей. Чуттєвість, якою він її надихнув, напевно, не 
має ціни. А якщо і має, то вона суттєво перевищує 
ті два мільйони, яких не вистачає Альберту, щоб за-
вершити свої досліди з напівпровідниками.

(Далі буде...)

мок тихо клацнув і двері відчинилися. Жінка крадько-
ма прослизнула в них, немов кішка в нетрі Турець-
кого бастіону, і нарешті побачила біля вікна свого 
чоловіка. Вечоріло. У кабінеті стало зовсім темно.

– Чому ти зник? Чому? Я так переживала за 
тебе… – обійняла вона спантеличеного Альберта.

– Просто приїхав він… Я бачив вас разом
– Він просто сам мене знайшов. І що з того?
– Я пам’ятаю, наскільки ти любила його…
- Настільки любила, що ми вже п’ятнадцять років 

з тобою, Альберте, прокидаємося щоранку в одно-
му ліжку. Невже з такої великої любові до Домініка 
ми з тобою стільки років разом?

– Він художник. Напевно, він тобі ближчий по 
духу. Ти досі бережеш його картини. Його ж пейзажі 
висять у нашій квартирі…

– Коханий, так, він, як і всі художники, зумів мені на-
говорити мільйон гарних слів, та мене це ніяк не прой-
няло. Я люблю тільки тебе. Ти – моя споріднена душа. 
Мені не потрібні фальшиві епітети, обрамлені в доро-
гий багет. Навіть найдорожча і фешенебельна рама 
картини дає з часом помітні тріщини. Ти сам у цьому 
переконався кілька днів тому, коли картина впала в 
нашій квартирі. І взагалі, пейзажі ні в чому не винні. 
Коли він мені вперше зробив боляче, їй Богу, хотіла 
повикидати усю його графічну писанину, придбану за 
власні кошти в галереї, з Новопланівського мосту, але 
потім стрималася і заспокоїлася… Запам’ятай раз і 
назавжди: я остаточно викреслила його зі свого життя, 
коли відчула любов до тебе. Він ще неодноразово шу-
кав зі мною зустрічі, але я присікла всі ті спроби. У нас 
з ним ніколи б не вийшло тієї омріяної наукової ідилії. 
Ти – батько моїх дітей. Чому я повинна розчинятись в 
обіймах іншого чоловіка?

– О, так… – посміхнувся Альберт і ще міцніше 
пригорнув до себе Ельзу. 

Нарешті вона дізналася, що насправді трапило-
ся. Альберт вирішив зробити їй сюрприз. Прийшов у 
деканат істфаку, Ельзи не застав. Якісь два викладачі 
розмовляли між собою, він випадково почув, що 
улюблена Ельзина вежа завалилася, зрозумів, що 
вона саме там. Пробігаючи Татарською й оминувши 
Петропавлівську церкву, він дійшов до Турецького 
бастіону – аж раптом побачив Домініка з розкішним 
букетом білих троянд. Художник розмовляв з його 
дружиною. Альберт потеребив у руках невеличкий 
пакунок зі свіжонадрукованою книгою есеїв і чомусь 
подумав, що буде там зайвим. Він не любив влашто-
вувати сцени ревнощів. Електроненко ніколи не був 
конфліктним, але в ту мить ледь себе стримував, аби 
не спустити Домініка з бастіону догори дригом.

– Невже ти подумав, що я полюбила тебе за 
твою посаду?... Ми всього досягали синхронно. 

– Тоді чому ж він?…
– Надіється? Ні, він просто тішить своє само-

любство. У мене до нього вже кільканадцять років 
не жевріють почуття. Як я можу любити чоловіка, 
який не прийняв мого сина, який засумнівався в 
доцільності створення сім’ї? Я сказала про ці речі 



Інна Мисюра
Вечірнє місто. Близько одинадцятої години. 

Вулиці оживають. Рух машин збільшується. Сміх 
лунає з різних кутків. Десь біля під’їзду чути гітару і 
ніжний голос якогось юнака: «Так у світі повелося – 
я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста…»; «На-
та-ша! Я тебе люблю!!!», – біля будинку навпроти. 
Чудово! Люди… Життя… Люди в житті, в русі. На 
небі видно місяць вповні. І немов світлячки, на його 
поклик  почали загорятись вогні великого міста і ма-
леньких будинків. Цікаве дійство! Блим-блим, блим-
блим – і це  триватиме близько двох годин. А потім 
місто завмре, світлячки зникнуть, загорнувшись в 
обійми ночі. І тільки один із них буде світити майже 
до самісінького ранку, а на його тлі вимальовувати-
муться риси юної постаті в легкому вбранні, з роз-
куйовдженим волоссям. Чому ж Вона не піддається 
чарам ночі, яка в холодну осінь так і манить теп-
лим, ніжним сном? Вона і ніч – одне ціле. Коли світ 
засинає, Вона оживає, щоб у тиші, лиш під шум ли-
стя, яке падає, і стару платівку з повільною музикою 
вловить ритм життя, всі барви природи, відчути щось 
більше, ніж інші, свій космос, те, чого між людьми, у 
денному потоці, вже не може знайти. Хто Вона? Для 
одних – божевільна, для інших – людина, яка втра-
тила свою дорогу, треті говорять про її нещасливе 
кохання, а ті зовсім не звертають уваги (людська на-
тура на все потребує пояснення. От, пояснюють). Як 
хочете! Для неї це байдуже! Божевільна чи ні, ангел, 
а чи й сам диявол!.. Вона знає одне: «Я людина!». 
Людина, яка не боїться просто жити, так, як хоче, не 
думаючи, як сприймуть це інші. Адже що Вона ро-
бить? Аж нічого, що суперечило б  якимось законам 
моралі, що шкодило б іншим подібним до Неї, та й 
будь-кому взагалі. Вона має свій світ, де не прагне 
доводити щось іншим, лицемірити заради слави, 
піддобрюватись заради багатства, заводити друзів 
задля вигоди. О, як це низько! Її світ визначається 
словами: ПРОСТЕ ЛЮДСЬКЕ ЩАСТЯ. О ні, це не 
кар’єра, багатство, розкішний будинок і «друга поло-
винка» з усім забезпеченням, як думає багато хто. 
Цього Вона досягне, доклавши зусиль. Щирість, му-
зика, кохання, тепле людське ставлення (і, повірте, 
це зробити набагато складніше), те, що ніби всім 
потрібне, але ніхто не звертає уваги – ось це Її ЩА-
СТЯ. А де знайти його? Точно не серед того життя, 
що вирує на вулицях, у крамницях, на  роботі. Там 
живуть за законами джунглів: сьогодні ласує той, хто 
зміг обхитрувати необачну лань і своє стадо. Завж-
ди на сторожі, у чеканні моменту, коли зсередини 
прозвучить: «Фас!», і в припливі пристрасті, сам не 

збагнувши як, хапаєш за горло, міцно вп’явшись, 
свою жертву. І що тоді зостається – тільки таке нічне 
життя, як у Неї.

 Ніч. Їй вона може цілком відкрити себе і зоста-
тися без ножа у серці, без вирваної наживо душі! 
Ноче, лиш у тобі Вона бачить те, на що вдень 
накладається маска духовно збіднілих, марнотрат-
них життів, які, на жаль, складають більшість. То 
хіба Ви маєте право судити? Вона – вище! Губите 
свої життя, то ще й інших ведете за собою, під стан-
дарт?..

Ось, ось ще якийсь один вогник загорівся! А що 
це? Лише Вона знає, що це той, хто розуміє Її в цю 
ніч. Світлячок полетить на вогник, щоб хоч якось 
зігрітись у холодну пору, а вогник із радістю подарує 
йому своє тепло. Світлячок не дасть йому згасну-
ти, роздуваючи жаринки маленькими крильцями, а 
вогник буде гріти його в морози, дощі, негоду. Так, 
вони разом. А разом пройти свій шлях буде легше. І, 
ти ба, тепер не тільки ніч-чарівниця, а й день дарує 
їм ЩАСТЯ.

 Дві чисті душі не в змозі змінити світ, але вони 
можуть стати для нього прикладом. І, можливо, за 
цим прикладом, ще якийсь світлячок знайде свій 
казковий світ із ПРОСТИМ ЛЮДСЬКИМ  ЩАСТЯМ…
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Лілія Надвідна
ЕТЮД

Якщо ти не спиш уже четверту добу, не поспішай 
говорити, що закохалася. Можливо, твій змучений 
брехливим світлом мозок попереджає про набли-
ження самоти. А сон, як завжди, дарує лише фаль-
шиву казку. Коли всередині  ти відчуваєш потоп 
і бажання впасти, не поспішай діставати пляшку 
напівсолодкого. Випий трав`яного чаю з медом. Він 
не вирішить проблем, але подарує силу карпатсь-
кого вітру. 

Колись твій внутрішній поет помре. Тоді відчуй 
себе мандрівною акторкою чи дівою ночі, купи ста-
ромодну сукню, скіфські прикраси та дорогі парфу-
ми. Піди в найближчу кнайпу і продайся за правду.

Так хочеться хоч на мить відчути безмежність, 
поділити її з небом і прокинутися поза досяжністю, 
де втратиш відлік часу і забудеш про мізантропію 
свого століття. 

Поклади вчорашній день у фотоальбом  спогадів, 
додай  до нього трохи жасмину і засни під колиско-
ву вітру. А вранці купи в метро троянду і подаруй її 
бабусі із сірими очима. Можливо, вона теж колись 
хотіла бути актрисою…

САМОТНІСТЬ
Доброго ранку, моя самотносте! Тобі, як завжди, 

чорну каву? Правду кажуть, що кава – напій оди-
ноких людей. Гіркота, терпкість, дурман. Щасливі 
люди п`ють чай: солодкий, ароматний, пряний.

Що будемо сьогодні з тобою робити? Кіно? 
Прогулянка? Чи, може, все-таки дочитаємо кни-
гу? Самотність усюди: в очах, посмішці, в рядках 
незграбної руки, на краю підвіконня, куди падає со-
нячне світло, в ароматі парфумів.

Самотність вчить думати. Думати зранку, опів-
дні, протягом усієї ночі. Думати про зиму, про 
відкорковану пляшку вина, про тих, кого покинула, 
і тих, хто так і не прийшов.

Самотність на сніданок і вечерю, самотність у кре-
дит під відсотки та з новорічною знижкою. Самотність 
вдома, на роботі, на вулиці, у твоїх сміливих кроках та 
в очах бродячої собаки. Самотність у музиці, книгах, 
словах. Вона зустрічає шумом вокзалу та залишає на 
серці дві рани. Одну для кохання, а іншу для людей, що 
змогли без перешкод влізати туди, коли їм буде зручно.

А вранці настає щось схоже на похмілля. Ніби-
то всередині тебе нічого немає. Все залишилося 
там – у нічному безсонні… Потім, звичайно, по-
вернеться, але до цього ще треба дожити. Тільки 
навіщо? А в голові порожньо, і нікуди не подітися від 
цієї порожнечі.

Ти вчиш мене бути сильною, самодостатньою, 
примушуєш купувати апельсини та їсти їх серед 
ночі. Ти заборонила мені дивитися мелодрами, при-
вчила до рок-н-ролу та поезій Жадана. Ти навчила 
мене бути справжньою.

Доброго ранку, моя самотносте! Тобі знову чорну 
каву? Додам сьогодні ще трохи кориці. Нехай нам 
обом стане тепліше…

СТАНЦІЯ «ЖИТТЯ»
З землі до небес… Не дотягнутися мені до зорі, 

шкода… Відстань і кілометри, нові міста й станції, 
де вже не буде мене. Від втрати до кохання – пара 
дзвінків, один лист, кілька слів… Трохи комедії і 
драми, трохи сліз і сміху. Як все умовно в нашому 
житті. Від тебе до мене лише рядки і куплети, лише 
слова на папері… Мости розведені. Ми залиши-
лися по різних берегах. Тиха мелодія неба завжди 
буде чутися нам, танок вечірньої зорі з місяцем по-
бачимо лиш ми. Закриваю очі… Слід від ран і сліз. 
Тягнуся до своєї зорі, але я занадто мала, та й сил 
уже немає. Нічого не прошу взамін, більше не буду 
порушувати закони і правила, придумаю нові прин-
ципи, складу інші плани. Нова станція… Виходжу…
Тебе на ній немає…Ти залишився по іншу сторону, 
а я ще трішки постою над прірвою і піду далі. Уже 
без ілюзій і мрій, без надії доторкнутися зорі, моєї 
зорі…
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Слава Світова
НАСТІННИЙ ГОДИННИК

Вона часто прокидається серед ночі, тихо йде 
на кухню і ставить на вогонь закіптюжений чайник. 
Останнім часом їй чомусь постійно холодно. І тільки 
чай іноді зігріває… Стара стала… Як та зозуля в 
настінному годиннику. Як той чайник, що кипить-
закипає, голосно висвистує. Немов гудок сирени 
серед ночі сусідів будить. І вони знову бурчать щось 
про «навіжену стару – несповна розуму». Що колись 
таки спалить їх усіх або затопить. Що місце їй не се-
ред нормальних людей, а там, де «таких» тримають. 
А вона лиш винувато усміхається. Гріє самотню душу 
гарячим чаєм. І часто прокидається вночі. Аби раху-
вати разом із зозулею дні до смерті…

ГАРБУЗ
Мітя любив гарбузове насіння. Носив його у всіх 

можливих кишенях. Овальні, гладенькі зернинки йому 
надзвичайно подобалися. «Гарбузові дітки», – нази-
вав він їх. І з задоволенням лузав. Шкаралупки завж-
ди збирав в окрему торбинку і викидав до смітника. 
Так його вчили вдома. Смітити не можна. Мабуть, за 
любов до гарбузок, а ще – за руде волосся – дістав 
Мітя образливе прізвисько. Того дня він повертав-
ся додому. І зустрів їх. «ГАРБУЗ!» вибухнули злим 
сміхом підлітки. – «ГАРБУЗ!». Притиснувшись до 
паркану, хлопчик, як міг, затуляв обличчя від жорсто-
ких ударів. Кілька гарбузових  зернят висипалось на 
асфальт. Мітя незграбно тер заплакані очі пухкень-
кими кулачками і стиха повторював: «Я не гарбуз»…

РУДА БЕСТІЯ
Світло ліхтарів. Химерна гра тонких нічних 

тіней. Цокання високих підборів. Іде Вона. Бестія. 
Полум’яне волосся – Вогонь. Порцелянова шкіра – 
Холод. Зелені очі – Безодня. Спокусливе тіло – Гріх. 
Він рветься на свободу з-під тонкого шовку плаття. 
Він прагне задоволення. Щоночі. Тому вона іде. І 
грає. І завжди виграє, отримуючи червоне пульсую-
че серце у винагороду. І кожного разу чужий чоловік 
губить свою душу в її обіймах. Вона – Жінка-марево. 
Зіткана із зоряного туману, гарячої вулканічної лави, 
смерчу та божевільних фантазій. Вона – загадка. 
Вночі – спокусниця. Вдень – просто жінка. …Її зва-
ти Єва. Вона любить зелені яблука. Відмінно грає в 
шахи. Чоловіки поза очі називають її – Руда Бестія...

ВИШНЯ
Вона проростала ногами в землю. Не могла сту-

пити і кроку. Заплутувалася у власному корінні, що 
з’являлося прямо з-під неї і міцно хапалося за ґрунт. 

Не розуміла, що відбувається, але відчувала, що по 
жилах вже не кров тече, а щось в’язке, напівпрозоре. 
Терпкувате на смак. Як вишневий клейстер. Довга 
коса розпустилася дрібними зеленкуватими листоч-
ками. Дивувалася з того, але страху не було. Нехай 
буде так. Вона не хотіла їхати. Валізи вже стояли 
напоготові. І він приїхав рівно опівдні. Але будинок 
був порожній. Її ніде не було. У літак він сів сам один. 
А вона зацвіла тисячами сніжно-білих суцвіть. І таки 
залишилася вдома… 

ЩАСЛИВА ЖІНКА
На офісній кухні закипав чайник. «Ви бачили 

сьогодні Любку? Розкішно виглядає!» – рудоволоса 
розпочала діалог, дістаючи чашку. «Так у неї сьогодні 
День народження! Сюрприз отримала. Прямо сюди 
доставили! – прицмокнула манірна блондинка, – Жи-
вий метелик у баночці! Я сама бачила! Це від кого? – 
питаю. Коханий, каже, мій Діма подарував! Золотого 
чоловіка має!». «Щаслива! – позаздрила чорнява, – 
Певно, на руках її носить, каву в постіль подає… За 
добрим мужем – жінка, як ружа!». «Чекай, ти кажеш, 
Діма?..– задумалась уголос руда. – Але її чоловіка 
звати…». Всі троє розгублено кліпнули. Щаслива 
заміжня коханка тішилась метеликом, а на кухні за-
кипали офісні пристрасті…     
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Віоліна Ситнік
Баба Аделя поралася біля старої печі, підки-

даючи до неї раз у раз сухі ковіньки. Полум’я від 
цього весело потріскувало, розсипаючись золо-
тим снопом іскор. Стара повільно попрямувала 
до діжки, де підходило тісто на калачі. Перехре-
стивши його три рази та промовивши молитву, по-
чала місити. Зморшкуваті вузлуваті руки добре 
знали свою справу: вимішували ретельно, проте 
з любов’ю. Ніхто, глянувши на них, не здогадався 
би, що ті натруджені руки колись належали відомій 
професорці філологічних наук. Та й самій Аделі 
здавалося, що то неправда і все було в минуло-
му житті, від якого в неї тільки й залишилося, що 
правильна вимова та любов до українознавства. 
Жінка бережно вигорнула тісто на стіл і почала ви-
робляти калачі, уявляючи, як понесе через три дні 
жовте сонечко у великодньому кошику до церкви. 
Закінчивши із цією справою, схопила відро і пішла 
до криниці. Несла важку ношу, а голову, як завжди, 
обсіли тяжкі думки: «Нема кому допомогти… Кух-
ля води подати… Стара стала, немічна… Помру 
– ніхто й не дізнається… Ех, дурна я, дурна… Не 
треба було того робити…». Баба Аделя скрушно 
зітхнула, перевела подих і попрямувала до хати. 
Зачиняючи двері, почула тихе кумкання жаб. «Рану-
вато ще для них…» – пронеслося в голові. Жінка за-
ходилася саджати калачі в піч, прикрила заслінкою 
та й сіла на тверде ліжко. Зімкнула повіки на секун-
дочку, а перед очима лекційне заняття, яке прово-
дила більше тридцяти років назад.

Молоденька вродлива професорка (так-так, вже 
професорка у своїх 30 з хвостиком!) гордовито по-
ходжала перед аудиторією студентів, голосно цо-
каючи гострими підборами. Вона добре знала, яке 
враження справляє на цих дівчат і хлопців. Знала, 
що перші тільки і мріють про те, щоб досягти того, 
що й вона, хай і в старшому віці, а юнаки... теж 
мріють, але не про її професійні перемоги, а про те, 
щоб назвати її, Аделаїду Карлівну, своєю. Своєю 
жінкою, коханкою, подругою… Вона усміхнулася 
цим думкам і продовжила лекцію з етнографії. «По-
терчата, – диктувала професорка, – або поторочá, 
потерчук, страдча, в українській міфології так нази-
вають дитину, яка померла нехрещеною або влас-
не її душу. За переказами, душі потерчат сім років 
літають і просять: «Хреста!». Їхні голоси подібні до 
жаб’ячого кумкання. Хто почує голос потерчати, ка-
жуть повір’я, повинен пожаліти нещасну душу, по-
хрестити і дати їй ім’я. Тоді померле немовля стає 
янголом. Коли ж за сім років по смерті таку дити-

ПРОФЕСОРИ ТЕЖ ПОМИЛЯЮТЬСЯ

ну ніхто не охрестить, вона потрапляє до нечистих 
духів». Аделаїда зупинилася, поглянула на свої 
тремтячі руки, в голові промайнуло: «Вже минуло 
більше семи…». Вдихнула повітря, різко трусну-
ла копицею густого каштанового волосся, наче 
відганяючи непрохану думку, продовжила…

Баба Аделя розплющила очі, кинулася до печі 
подивитися, як там її хліб. Виявляється, вона про-
дрімала кілька хвилин, а перед очима промайнула 
гарна частка її життя. Знову вийшла на вулицю, де 
вже почало світати, кинувши поглядом на ліс, який 
простягався прямісінько за її парканом. До її слуху 
знову донеслося кумкання, проте цього разу ста-
ра могла б заприсягнутися, що чула відчайдушне 
благання: «Хреста! Хреста!». На очі навернулися 
непрохані гіркі сльози, вона витирала їх загрубілими 
жорсткими руками і говорила, давлячись своїми сло-
вами: «Нічого, маленький, я допоможу тобі. Знаю, 
знаю, що робити…».

Стара вже вкотре закрила заслінкою піч, пе-
ревіряючи, чи пропеклися калачі. Сиділа, як на гол-
ках, бо ноги поривалися нести її до села. Вернулася 
думками в минуле, у той щасливий час, коли наро-
дила донечку – маленьке русяве янголятко з блакит-
ними очима. Аделаїда любила її безмежно, наче за 
двох. «Чому «наче» – поправила себе. – За двох!». 
Професорка цілувала крихітні ручки і ніжки, вдихала 
солодкуватий запах дитини, пригортала міцно-міцно 
до грудей і просила в Бога прощення за ту свою по-
милку, яку вчинила в ранній молодості. Тоді вона ще 
не мала наукового звання, а тільки була амбіційною 
молодою викладачкою, для якої головним у житті 
була її кар’єра та професійні злети. Завагітніла. Про-
те ні в неї, ні в чоловіка не було тоді ні часу, ні бажан-
ня заводити дітей. Зробила аборт. Це було звичним 
явищем у ті роки. «Це зараз всі такі розумні, по тому 
ящику, – кивнувши головою на старенький чорно-
білий телевізор, подумки говорила стара, – лиш 
і торочать, що аборти – це вбивство, плід в утробі 
матері може думати і відчувати, а тоді? Хто тоді мені 
хоч слово сказав? Хто намагався відговорити! По-
чистили – та й забули! Такий час був, що нічого свя-
того не було, тільки комунізм та Ленін зі Сталіним!». 
Недовго тривало щастя… Померла місячна донеч-
ка уві сні навіть нехрещеною. «А хто тоді хрестив? 
– подумала баба Аделя, – Радянський Союз. Не 
можна було…». Не змогла професорка після того 
жити звичним життям. Осоружними стали кар’єра 
та наукове звання! А на чоловіка дивитися не могла 
– так горе підкосило! Знала собі одне: Бог покарав. 
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За те, що не хотіла однієї дитини, відібрав й іншу. 
Лишила все: і квартиру в центрі столиці; і чоловіка, 
секретаря ЦК КПРС; й улюблену роботу в одному 
з найпрестижніших вузів країни. Подалася в глухе 
буковинське село замолювати гріхи, працювати рука-
ми на землі, їсти тільки вирощене власною працею. 
Тоді й померла Аделаїда Карлівна, залишивши по 
собі дивну жінку Аделю. «А що, професори теж по-
миляються…».

Нарешті спеклися калачі. Стара обережно по-
витягала їх і поскладала на столі. Переодяглася і 
повільно почимчикувала до села. 

– Ох, вже й дивні Ви, бабо Адельо! – голосно ре-
готала пишна молодиця на сільському ярмарку. - Всі 
ковбаску домашню та сальця шукають на Велик-
день, а ви дитячу сорочечку! Та ще й білу! Чи ви, 
може, коханця собі знайшли на старості літ та й ді-
тей понароджували, що аж сорочечок вам треба? – 
по-змовницьки підморгнула карим оком.

– А в тебе, Лариско, язик, що називається «без 
кісток». І не соромно так глузувати зі старої баби? – 
ображено промовила стара жінка.

– Та не дуйтеся Ви одразу! Вже й пожартувати з 
вами не можна! Є у мене те, що Вам потрібно, – про-
мовила продавчиня.

Додому баба Аделя потрапила аж під вечір. 
Акуратно розклала дитячу сорочечку на своєму 
ліжку, лагідно погладила старечою рукою. Вечоріло. 
Підійшла до вікна, почула тихе кумкання. Схопи-
ла дитячу одіж, знала, що робити, недаремно ста-
ла професоркою – півжиття вивчала слов’янську 
міфологію. Вийшла на вулицю, кинула біле полотно 
під ноги, прокричала: «Іван та Марія! Хрещу тебе 
в ім’я Отця, Сина і Святого Духа! Амінь! Нарікаю 
тебе... Богданчиком». Кумкання раптом припи-
нилося і на мить старій здалося, що вона почула 
тихе «дякую». Обернулася із наміром йти до хати. 
На серці було спокійно. Від важкого й насиченого 
трудового дня в жінки гуділи ноги. Зробила кілька 
кроків і раптом впала, перечепившись об щось. Ле-
жала на землі, а по щоках солоною доріжкою текли 
сльози: «Нема кому навіть руки подати, допомогти 
встати… Прости мене, Господи, грішну… І профе-
сорки помиляються…».
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Тетяна Сметанюк
Хочу розповісти вам історію зі свого життя, про 

все те, що мені довелося пережити. З того часу 
багато чого змінилося, я вже давно інша людина. 
А почалося все з того, що я стояв на виступі скелі. 
Унизу – бездонне провалля. Уверх, до самісінького 
неба, піднімалася гора. Не міг зробити жодного 
кроку –  виступ, на якому стояв, обривався з усіх 
сторін. Отож, стою, тісно притиснувшись до холод-
ного каміння,  не знаю, де я та як сюди потрапив. 
Минулого вечора був у своєму місті, ліг спати у своє 
ліжко.  А  прокинувся… і я вже стою, тісно вчепив-
шись у каміння, тіло пронизує скажений холод. Чую 
завивання вітру. Те, що бачу, здається мені нере-
альним, маячнею, білою гарячкою. Не знаю, скільки 
часу так провів, аж поки не почув тихий голос, що 
лунав з усіх куточків цього жахливого місця. Його 
неможливо забути, він вселяє страх. Такий тихий, 
зловісний. Голос нізвідки, але водночас його чути 
повсюди.

 – Людино! Людино!
– Я, мабуть, під кайфом, хтось підсипав чогось, а 

ще якась наволоч мене будить. Потрібно звільнити 
всю охорону… 

І знову шепіт.
– Людино!
– Придурку, не відстанеш – тобі ж буде гірше, ти 

не знаєш, на що я здатен.
У відповідь на це – порив сильного вітру, який 

ледь не скинув мене.
 – Ні, це не сон… Але й не може бути насправді... 

Чого хоче цей голос?
А шепіт продовжував розвівати слова за вітром, 

розкидати їх по схилах і камінню.
 – Нічого реальнішого за це місце бути не може! 

Ти змарнував своє життя, творив лише горе і злочи-
ни. Тому ти на скелі.

– Якого чорта?! Нічого я не зробив! – на моїй шиї 
набухли вени, і я закричав на все горло. – Сволото, 
поверни мене назад!!!

 – Крім тебе, ніхто не зможе цього зробити. Ти 
повинен подолати скелю. Ми тобі даємо два шля-
хи. Направо від тебе – гірська стежина, вона виведе 
тебе нагору, шлях дуже довгий, виснажливий, без 
їжі і води кілька днів. А можеш сам пробивати собі 
дорогу, лізучи вверх. Можливо, швидше доберешся 
вершини, але умови ті самі. Вибір за тобою.

 – Що мені робити, куди йти? Якщо піти стеж-
кою – довго… Можна померти від спраги чи голоду. 
Полізти вгору? Це швидше, але важче. Я звик йти 
тільки вперед. Навіщо думати? Лише вгору!

Розвернувшись обличчям до холодного 

СКЕЛЯ

каміння, почав розглядати, як краще лізти. Вибрав-
ши найвдаліший напрямок, почав дертися по камінню: 
все більше віддалявся, притискався тілом до кам’яних 
брил, міцно хапався за виступи і щілини, з однією дум-
кою: не можна зірватися, впасти вниз. Так минали го-
дини. Втомлене тіло вже ледь пересувалося, збиті до 
крові руки німіли, залишаючи криваві сліди.

– Ось дістануся до того виступу і відпочину. Мені 
це потрібно. 

Ледь вилізши на нього, впав, безсило простяг-
нувшись. Сонце стояло високо та гріло несамовито. 
Тіло нило, корчилось від болю. І тут знову прокля-
тий голос.

– Людино…
– Чого тобі треба, глюче?! Не бачиш, я 

відпочиваю? Відчепись, сволото!
– Як хочеш…
Й одразу заснув. Забув, де знаходжуся, забув 

про біль. Просто заснув. 
«Потрібно прокидатися, щоб скоріше приступити 

до справ і забути про цей дурний сон. Дуже яскраво 
світить сонце. СКЕЛЯ!.. Не може цього бути... НІ!!!».

Все тіло затекло, щока відчувала усі камінці, що 
врізалися в неї. Руками ледь можна було рухати. 
Почав підніматися повільно, спочатку на коліна, а 
потім, хитаючись, став на слабкі ноги. Тіло хитало-
ся, голова боліла, все навколо плило. Але панувала 
тільки одна думка: потрібно лізти вгору, щоб вижи-
ти. Повільно розвернувся до скелі… На ній не було 
жодного виступу, ні щілини, ні розколу. Гладенька, 
як скло. Цього не може бути. Провів рукою – гладке. 
Що це таке? Неможливо. Що робити? Я не можу зо-
статися тут, згнити в цьому місці.

– Гей, демоне! Міраже! Мано! Скеле! Чи як там 
тебе?! – щосили закричав, надриваючи горлянку. – 
Чого ти хочеш, відповідай?!

– Людино, я хотіла тобі сказати, що далі не змо-
жеш пройти, не сплативши данини. Але твоя пиха 
та гордість засліпили розум, тому надалі не чекай 
допомоги. Подаруй мені коштовну річ.

– Ти – диявол! Я зрозумів! Душі моєї закортіло?!
– Ні, менш цінним цього разу я задовольнюся 

викупом.
– Якщо так, тримай! – знімаю годинник з руки і 

кидаю собі під ноги. – Та подавися ним! 
– А він має якусь вартісність? 
– О так, він коштовний, чисте золото, це «Картьє»…
– А для тебе чому він цінний?
– Його подарував мені друг, найкращий і єди-

ний, – одразу заспокоївся, сів і притулився спиною 
до скелі, дивлячись десь у минуле. – Він урятував 
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мене від банкрутства. Дав позику, а потім ми разом 
відкрили готель. Гарні були часи, але всьому при-
ходить кінець. І нашій дружбі теж. Бізнес, розумієш. 
Заради нього я ладен на все, а він стояв на дорозі, 
тому й не дивно, що я його наказав прибрати. І не 
жалкую. Годинник він мені на пам’ять подарував,  на 
честь відкриття нашого готелю. Ну, задоволений?

– Іди, дорогу я даю.
Умить усе стало на свої місця – каміння набуло 

своєї звичної форми. Я, недовго  думаючи, вчепив-
ся в нього і почав лізти.

«Пропускає, ніби мені це було потрібно. Хто пи-
тав цю скелю? Що я захочу – те все моє, так було 
і буде. І навіть Ян не міг мені завадити, я його при-
брав. І все стало моїм, тим більше, що він міг зашко-
дити справі, нічого не розумів у ній. І де тепер його 
честь, гідність, добропорядність? Гниють разом із 
ним. А я ліз і продовжую лізти вгору».

І знову, хапаючись за виступи, подерся вгору. 
Все вище піднімався, але так і не бачив тієї верши-
ни, долаючи метр за метром, неухильно прагнучи 
вгору, до цілі. Так стікали години, поки я знову не 
помітив виступ. 

«Ще один виступ. Ніби навмисно. Ні, це влаш-
товано для того, щоб заманити мене в пастку. Але 
іншого виходу немає. Заплачу будь-яку ціну, але 
своєї мети доб’юся».

Перетягуючи своє тіло на виступ, полегшено 
зітхнув – будь що буде.  Сон не йшов, тому я просто 
лежав, дивлячись то вгору, то вниз. А бувало, зупи-
няв свій погляд на тому місці, де має бути вершина, 
але її чомусь не видно. Скільки ще до неї? 

– Людино.
– О, нарешті! Знову прийшов знущатися, крові 

моєї закортіло? Що цього разу? Попросиш стрибну-
ти зі скелі, а, може, віддати руку чи ногу?

– Ні, умови ті самі: віддай мені щось цінне, і я 
тебе пропущу.

– Не може бути! Ще хвилину тому скеля була 
нормальна, – різко підхопився і торкнувся кам’яної 
брили – такої гладенької немає в природі. Я ж увесь 
час дивився і нічого не помітив. Як таке може бути?

– Не дивуйся, все одно такій людині, як ти, цього 
ніколи не зрозуміти. А тепер заплати мені.

– Ти хочеш щось цінне? Ось! – зняв обручку та 
легенько поклав його на камінь поруч із собою. – Ну, 
достатньо цінне? Тебе воно задовольнило? Знаєш, 
а я поклявся колись не знімати його…

– Що воно для тебе? 
– Та так, пам’ять про перший шлюб. Ну, знаєш, 

перша жінка, всяка там романтика, а потім одружен-
ня, діти, і нарешті розумієш, що помилився. Нічого 
хорошого – постійні сварки, вона нічого не робила, а 
тільки вимагала. От я і подав на розлучення, а пер-
стень не зняв, тому що обіцяв, і байдуже, що жінки 
немає, я дав слово.

– Ну що ж, іди. Дорогу я даю.
І знову поліз, мов мавпа драбиною. Але не 

помітив, що був вже не сам – за мною дерлася 
нагору совість, шептала і кричала в моїй голові: 
«Неправду кажеш, ти все брешеш, знаю напевно. 
Слова шепчу-шепчу на вушко я тобі, як ти дружину 
зраджував, нещадно бив, принижував, ганьбив, а 
потім кинув – бо стара для тебе. Ну скажи, що бре-
шу я, слова мої невірні, скажи це мені, совісті твоїй, 
збреши й цього разу!».

«Та що ти тямиш, скажи на милість? Ти хоч би 
годину жила в світі, де жив я? Ні хвилини. Жінки для 
того, щоб з ними спати. Та їх створили лише для 
втіхи чоловіка! Кожна жінка має своє місце: одна 
народжує дітей, доглядає їх та, певна річ, дбає про 
свого чоловіка, а інша – в ліжку, розставивши ноги, 
нам служить. А моя дружина почала мене звину-
вачувати і повчати, їй треба було вказати на своє 
місце, не доходило по-доброму. Скажи ще «дякую», 
що залишив у живих. Мені набридло возитися з 
нею. І заради дітей я подав на розлучення».   

Неухильно прагнучи вперед, ліз угору. Хвилини 
перетікали в години. Але тепер всі думки були про 
минуле – згадував свої вчинки. З кожним новим кро-
ком змінювався, ставав іншим, ніби це не залежало 
від моєї волі, відбувалося саме собою. «Згадую мо-
лоду щасливу дружину після одруження, тоді нам 
нічого не було потрібно. Які наївні ми були, вірили 
в щасливе майбутнє… На першу річницю  подару-
вав лише квіти, бо на щось  інше не вистачило гро-
шей. І яка вона була щаслива! А потім, коли дару-
вав коштовності, шуби, дорогі машини, подорожі, 
вона ледь витискувала із себе посмішку. А найгірше 
те, що тільки зараз помітив це, коли нічого вже не 
можна змінити. Бажаєш кричати, та що з того? Як 
хочеться повернути час назад і змінити все».

І знову виступ.
«Це, певно, для мене навмисно знову випробову-

вання, стає навіть цікаво, що знову захоче, а точніше 
вимагатиме». Невідомо, як вліз на виступ. Сказати, що 
не відчував тіла – не сказати нічого. Це було вже не 
людське тіло, а шмат м’яса, що стікав кров’ю. На ньому 
немає живого місця. Груда місива з плоті, змученого ро-
зуму і совісті, що лежала, ледь дихала, не зважала на 
сонце, що пекло, на вітер, що зносив. Просто лежала.

– Людино, заплати мені, щоб я тебе пропустив.
Хрипким, ледь чутним голосом прошепотів.
– Чим? Чого ти хочеш? Немає в мене вже нічого 

цінного.
– Віддай те, що ти нажив, – усі свої гроші, все майно.
– Що?! – різко підхопився, не відчуваючи 

болю. – Яке ти маєш право відбирати те, що тобі 
не належить? Воно моє, чуєш?! Я не віддам нізащо, 
краще тут згнию! Я так трудився, жертвував усім, 
тому не збираюся  відмовитися від багатства. Воно 
моє! Чуєш?! Моє! Зігнувся, обхопив голову руками 
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і, наче мала дитина, став бубоніти. – Моє, тільки 
моє… Я пожертвував усім, нічого не віддам…

Хвилини змінювались годинами, одні думки – 
іншими, а ті – наступними. Будь-яке людське пере-
конання можна зруйнувати. Можна руйнувати ве-
жі – потрібно тільки час і терпіння. Як вода точить 
камінь, так і людина змінює своє життя.

«Я стільки пройшов, пожертвував найкращим у 
своєму житті. Я так близько, он бачу ту кляту вер-
шину і не можу до неї долізти. Лишилося так мало, 
лише трішки, і все залежить не від мене. А якщо 
заплатити таку ціну, що я матиму? Нічого. Але змо-
жу подолати гору. В мене ще все попереду, я зможу 
піднятися на ноги, лише виберуся з цього місця».

– Скеле, я плачу – віддаю тобі все.
– Я пропускаю тебе.
І знову вперед до вершини, вперед до невідомого. 

Відстань, що залишилася, здається такою малень-
кою, адже видно вершину. Подолати її стає легше, 
не відчуваєш більше втоми і болю. Залишилося 
кілька метрів. А на стіні немає жодного виступу, 
немає за що вчепитися.

– Ти знову хочеш чогось? Цього разу нічого не 
отримаєш, бо ти все забрав.

 – Ні, в тебе залишилося життя. Віддай мені його.

– Життя? Моє життя?..  А що ти будеш робити з 
ним? Змістовним воно ніколи не було. Виявилося, 
що я марно жив, приносив одне лихо… Я втратив 
усе, заради чого жив. Можеш забирати. Можливо, 
воно тебе отруїть так само, як я світ навколо себе. 
Але прошу: дай долізти мені до кінця, інакше я не 
матиму спокою.

– Добре. Але пам’ятай: на вершині ти – мій!
«Мені знову дали дорогу. Як приємно отримува-

ти перемогу хоч у чомусь.
Ще крок – і я нарешті на вершині. Порожня, як і 

будь-яка вершина. Порожня і гола, як моя душа».
– То що, скеле, забирай моє життя. І наостанок 

скажи: як можна звідси вирватися, що треба було 
зробити, щоб повернутися додому?

– Прожити життя інакше. Жити так, як ти ліз на-
гору, натхненно, з думками про найдорожчих людей 
у житті. Я стала такою недосяжною тому, що рос-
ла з відчаю та страждань близьких тобі людей. Ти 
жертвував принципами – я росла; ти зраджував – я 
ставала міцніша; ти ламав людям життя, а я става-
ла неприступною, з урвищами та проваллями. Чим 
вище ти піднімався, живучи примарними цілями, 
тим міцнішою я ставала. Я лише символ твого жит-
тя. У кожного своя скеля, свої здобутки та свої втрати.
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Ігор Старенький
СТАРШИНСЬКА ГОЛГОФА

Далекого 10 жовтня 1896 року в прекрасному 
наддністрянському подільському селі Баговиця у 
сім’ї селянина Ничипора Старенького народився 
хлопчик, якого нарекли Яковом. За традицією баб-
ка-повитуха пішла заглянути у вікно, щоб побачити 
долю новонародженого. 

– Ну, що там побачили? – розгублено спитали 
молоді батьки, побачивши зблідлу жінку.

– Ой, та краще вам того і не знати. 
– Та все ж, бабо, кажіть.
– Сьогодні він розпочав свій шлях на Голгофу. 

Здобуде він славу і забуття, волю і полон, безсмер-
тя у віках і безіменну могилу…

Подружжя злякано перезирнулися, в їхніх очах 
читалося: «Що ж та баба таке меле?». Вони і 
справді подумали, що стара повитуха зовсім з глуз-
ду з’їхала, давно вже ж за нею водилися різні ди-
вацтва, ось і призвели вони до того, що клепки не 
залишилось. Справдяться ті слова через два з по-
ловиною десятиліття у всій свої повноті. Та ж хто 
тоді міг подумати про крутіж, в якому закрутиться 
колись країна, а селяни перестануть себе назива-
ти малоросами та хохлами, гордо йменуючи себе 
українцями. Багато з них стане повстанцями, які 
підуть у вічність, ставши ґрунтом для майбутньої 
державності. Та до того ще було далеко.

* * *
Час нестримно біг вперед, як і стежки берега-

ми Дністра за обрій. Змінив хлопчина перекроєні 
ярами та балками подільські краєвиди на неозорі 
причорноморські степи. Це була мандрівка на на-
вчання. Так Яків, або як його полюбляли називати 
зрусифіковані українці Яша, потрапив в Одесу на 
навчання до Другої Одеської гімназії.

Не надто подобалася наука хлопчині – чужа 
незрозуміла мова, чужі звичаї. До того ж не мож-
на було мати своєї думки, а тільки ту, якої тебе на-
вчать. Невже ж так можна? Постійні шпигування, 
доноси керівництву гімназії від тих, кого ти ще вчора 
вважав товаришем. Так кількість друзів зменшува-
лася, а неприятелів збільшувалася.

Та й завжди Якова більше тягнуло до військової 
справи, ніж до науки. Лише обіцянка, яку він дав бать-
кам, заставляла його й далі навчатися. Врешті-решт, 
через шість років, він закінчив кляту гімназію та всту-
пив до школи прапорщиків, про яку вже давно мріяв.

І знову багато речей видавалися хлопцю незро-
зумілими: за яке «расійскає атєчєство» і за якого 
«батюшку-царя» при потребі вони мають йти вою-
вати? На якій землі вони живуть? Це ж ніби Україна 
з її солов’їною мовою, тужливими кобзарськими 
піснями, безкраїми важкоколосими нивами, криш-

талево-блакитними ріками, вродливим дівчатами. 
То яке ж «расійскає атєчєство»?

Та не все так було погано. Чимало було в школі 
прапорщиків свідомих українців, які були близькі 
йому духом. Так сформувалося їхнє товариство, 
яке в майбутньому неодноразово проходило ви-
пробування горнилом бою та часом. У їхніх головах 
та душах росла впевненість, що Україні таки бути, 
це тільки питання часу, коли з’являться сприятливі 
умови для цього.

Часто збираючись компанією за кухлем пива, об-
говорюючи устрій майбутньої держави, хлопці заяв-
ляли: «На штиках нашої зброї підніметься в блакить 
неба національний стяг». 

* * *
В Європі вже в повітрі висів запах нової війни. І 

ось вона вибухнула, прокотившись всім світом, не-
прохано вриваючись у будинки мирних громадян. 
Здається, не було жодної родини, яку б обійшла 
стороною руйнівна хвиля війни.

Не залишився осторонь подій і Яків Старень-
кий. Після завершення школи прапорщиків, у чині 
підпоручика, вирушив він на зчервонілі від крові 
українські поля, які перетворилися на Східний 
фронт, по обидві сторони якого сиділи в окопах 
українці. Не раз Яків чув під час чергового затиш-
шя, як із австрійських окопів розлягалася житніми 
полями пісня галичан, яку одразу ж підхоплювали в 
російських окопах наддніпрянці. Рвалося серце в мо-
лодого поручика, що один великий народ розділений 
лінією фронту через якихось «батюшок-царєй» та 
«цісарів». А інколи на свята, Різдво чи Пасху, вони 
виходили на територію між окопами і по-братньому 
обіймалися, вітали один одного, розпивали пляшку, 
ділилися думками та мріями. А мріяли вони пере-
важно про Єдину Велику Соборну Україну.

* * *
Повіяв вітер змін. Рухнули, здавалося б, непе-

реможні імперії, а на їхніх руїнах молодими парост-
ками проростали держави поневолених народів. Та 
юну зелень вже хотіли потоптати варвари, для яких 
немає нічого святого у світі. Над Україною знову за-
висла Дамоклевим мечем смертельна небезпека.

Після розпаду фронту Яків повернувся у своє 
рідне село. Та знав він, що спокій буде недовгим. 
Відчував це.

Заклекотіла братовбивча війна українськими 
землями і полилися ріки крові, обагрянюючи тихі 
води Дніпра та Дністра, Десни та Прип’яті… Десятки 
отаманів та вождів, жовто-блакитні та червоні, чорні 
та триколірні стяги… Все завертілося в шаленій 



круговерті, що й не розбереш, де небо, а де земля, 
не говорячи вже про щось інше.

Не стало виключенням і Поділля. Під натиском 
кровожерливої червоної безпам’ятної орди Голов-
ний Отаман Симон Петлюра змушений був пере-
нести столицю Української Народної Республіки 
до провінційного Кам’янця-Подільського, який став 
останнім оплотом українських державних сил. Не 
роздумуючи, колишній поручик царської армії Яків 
Старенький вирушив до розташованого поруч 
Кам’янця, щоб вступити до лав Дієвої Армії УНР, 
ставши на захист молодої держави. 

День за днем проходили в кривавих боях за 
рідну землю. Звично було тепер чути замість 
співу солов’їв артилерійську канонаду чи постріли 
гвинтівок. Саме так виглядає пісня борні та здобуття 
волі. Вогняні заграви ширилися краєм, перетворю-
ючи міста й села на попіл. Революція розгулювала 
країною, збираючи свою криваву, але безальтерна-
тивну данину.

* * *
Колючий дріт. Табір інтернованих. Польща, 

а не Україна. Безпорадна лють вирувала в душі 
уенерівського старшини Якова Старенького. 

– Невже наш край приречений бути завжди 
у вічному ярмі – панському, царському, більшо-
вицькому? За що нам така покара? Забув Бог про 
Україну та українців, кинув на поталу ворогам. А 
може, й не хотів нічого знати про неї?.. Колись було 
«брат за брата», а тепер «брат на брата». Де ж та 
правда у світі?

– Не горюй, хлопче. Ще не все втрачено. Здобу-
демо ми ще волю Вкраїні. Замайорять ще жовто-
блакитні стяги над рідною землею. Запануємо ми у 
своїй сторонці.

Позаду старшини стояв генерал-хорунжий Юрко 
Тютюнник. Це був міцний чолов’яга років тридцяти з 
обличчям кольору бронзи. Вся його постава вказу-
вала на те, що він природжений вояка.

– Битва за Україну ще не закінчилася. Вона й 
досі триває. Головний Отаман доручив мені зараз 
командування армією, яку я хочу повести на Київ, 
щоб визволити нашу землю-неньку. Приєднуйся!

– А хіба я можу вчинити по-іншому? Приймайте 
у свої ряди!

* * *
Спробували вже селяни «більшовицького раю» 

з їхньою «землею і свободою», аж згіркло їм від 
цього в роті. Полуда спала з очей. Радо та щиро 
зустрічали вони своїх визволителів-уенерівців. Чи-
мало й при-єднувалося до вигартуваного на бойо-
вих полях війська, йдучи відстоювати кращу долю 
для своїх матерів, дружин, дітей. Не знали ще вони, 
що дорога тільки в один кінець, хоч і закінчиться 
вона безсмертям.
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Дорога на Київ пролягала через Полісся. 
Неподалік містечка Базар і завершилася вся 
героїчна епопея боротьби за українську Україну. 
Червоні головорізи змогли оточити війська Тютюн-
ника. Чимало відданих бійців прийняла навіки у свої 
обійми рідна земля. 

* * *
Не всіх одразу розстріляли – намагалися ще 

переманювати на свою сторону досвідчених вояків. 
Не уник цього і старшина Четвертої Київської дивізії 
Яків Старенький. Та не вкрив він себе ганьбою зра-
ди, мужньо прийнявши вирок долі.

– Під жовто-блакитним стягом воював я за 
Україну – під ним і прийму смерть від ворожої кулі. 
Та знайте: той, хто підняв меча на волю, – від меча і 
загине. Хижий вітер, який приніс таких перевертнів, 
колись і винесе їх назад. Вірю, Україні жити у віках! 
Слава Україні!

Пролунав постріл. Мов підкошений, впав стар-
шина на холодну листопадову землю. Він міцно 
стискав у руці жовто-блакитний стяг, який вкривався 
багрянцем крові. Широко розплющені очі дивилися 
в безкрає небо, яке невідомо чому ще не зчорніло 
від сорому. Цівка крові стікала обличчям, зрошую-
чи й без того просяклу за століття крівцею землю. 
Старшина востаннє обвів поглядом рідні простори 
і навіки зімкнув повіки. Він завершив свій шлях на 
Голгофу, здобувши славу і забуття, волю і полон, 
безсмертя у віках і безіменну могилу…

* * *
Минули десятиліття. Над всією державою майо-

рять жовто-блакитні прапори, за які віддали життя 
цілі покоління борців за волю.

Височить кам’яний хрест під Базаром, вста-
новлений на честь загиблих вояків. А скільки тих 
хрестів по всій Україні? Скільки під ними кращих 
синів народу? Скількох ми ще не знаємо? І скільки 
ще треба буде таких хрестів, що країна здобула 
істинну Незалежність?..

Вся наша історія всуціль покрита хрестами. Та 
й національні свята ми відзначаємо на могилах 
бійців, які вирушили в безсмертя. Там ми тихень-
ко поплачемо в кулачок та й розійдемося хто куди. 
Тільки й навчилися, що ридати та нарікати, перетво-
рившись із воїнів у плаксивих травоїдів. 

* * *
Гортаю пожовклі архівні папери. Історія однієї 

людини, два з половиною десятиліття життя якої 
лягли на вівтар служіння Україні. А він лише один 
із десятків тисяч свого покоління. А скільки ще було 
воїнів пізніше. Кожне покоління українців складає 
свою данину на жертовник борні за Незалежність. А 
чи винесе наше покоління такий тягар?..  
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Наталія Яцемірська
СКРИНЯ СПОГАДІВ

А пам’ятаєш, як ми їздили з тобою в гори, щоб 
звідти, взявшись за руки, летіти вниз? Тоді це була 
звичайна прогулянка, сьогодні – вона найсолодший 
спогад, мій каприз.

Галявина, куди ми приїжджали засмагати, раху-
вати в небі літачки і говорити про всілякі дурниці. 
Біжу через місто, гляну догори – білий слід – хапа-
юсь за телефон: «Один нуль» кричу у слухавку, і всі 
таємниці цього світу, здавалося, мають вміститися 
на моєму язиці й вкластись тобі у вуха. І якби мені 
дали ніж, а тобі заборонили стояти до мене спиною, 
хіба б ти їх слухав?

А зима якогось року була такою сніжною, пу-
стотливою, з чаєм у Богом забутому кафе, але та-
кою ніжною. Ми гріли один одному руки, ти цілував 
скроні, а я збирала губами з твого волосся сніжинки, 
і зграйка хлопчаків складала з наших обіймів свої 
дорослі картинки.

Весною у нас вечірні посиденьки до заходу 
сонця, мільйон планів, і місцина, яку ми колись не 
впізнаємо. 

Літо квітами заросте по самісінькі вінця, а осінь 
гепнеться стиглим яблуком у мрію, про яку лиш ми 
знаємо.

А ти примружиш очі до мерехтливих зайчиків, 
і я махатиму тобі здалеку: «Кидай все хутчіш, іди 
обійматися». І хто сказав, що у старості ти не будеш 
мати за кого триматися?

Хіба обійми не достатньо вагомий стимул, аби 
підтримати один одного у скрутну хвилину? Ти 
цілуєш мою скроню, дмухаєш у волосся, а я знову 
згадую ту місцину...

Коли в очах щастя, а душу переповнює любов 
через край, я не впевнена, що окрім тут і зараз є 
інший, обов’язково після смерті, рай. І якщо він 
дійсно є, там також має бути, як дивишся закоха-
ними очима в закохані очі? Чи там так добре, як 
наїстись солодкого посеред ночі?

Чи в ньому, як у твоїх обіймах, тепло і нікуди не 
хочеться йти? Чи він до тієї міри щастя, яку віддаю 
тобі, а мені – ти?

Заплющую очі. Ось-ось підкрадеться сон і зачи-
нить цю скриню спогадів. А завтра чекатиме день із 
новою торбою вражень, щоб якось одного вечора 
захотілось дістати ключик і знову відкрити скриню 
наших із тобою... Сон.

ЩО ЗГАДАЄШ?
З часом почнеш розуміти сенс сказаних слів, і 

вчинки твої не будуть безглуздям віків. Це просто 
чергова спроба зрозуміти себе, не журися, дитино, 
все пройде.

Він знову завтра зателефонує, будете базікати 
три години без ліку, а потім ти покладеш слухавку 
й, збита з пантелику, ще довго заспокоюватимеш 
серце, що б’ється сполоханим птахом, і, можливо, 
думатимеш, чи не дала маху.

Будеш перебирати сказані на тому кінці дро-
ту слова і фрази, відокремлюючи облудність від 
правди, нуль від фази. Будеш поспіхом розпихати 
їх по далеких куточках свого серця, одним словом, 
будеш ховати маленькі іскринки щастя, яке можна 
виміряти лише в мегагерцах.

Після коротких гудків його голос ще довго 
буде в твоїй голові, і день до завтрашньої зустрічі 
пробіжить на одній нозі, і ніч підкрадеться нечутно, і 
сон закружляє в танці, і кава стане смачнішою зав-
тра вранці...

А якщо взяти й відволіктися від усього цього, від 
навали спогадів, дивацтв і щастя на лиці, і, закрив-
ши очі, уявити, що знаходишся не на двадцятій-
тридцятій сторінці власного життя, а десь там, 
наприкінці.

І книга ось-ось вже буде дочитана, і з жалем і 
навіть небажанням доведеться перегорнути остан-
ню сторінку. Яких героїв ти згадаєш зопалу, коли за-
биватимуть останній цвях у дерев’яну стінку?

Невже тих, з якими все було правильно і за 
правилами, або тих, хто подобався мамі чи твоїм 
друзям? Тих, хто говорив в житті гидоту, дурість чи 
інші небилиці? Тих, від яких закипала кров у гру-
дях, і падала важкими краплями на дно душевної 
криниці? Чиї силуети покаже наостанок твого серця 
діафільм? Кого ти згадаєш, коли пам’ять покаже не 
мультик, а документальний фільм?

Смішного хлопчиська у веснянках, який подару-
вав тобі жменю різнобарвних льодяників, чи кращу 
подружку, з якою побилися через фотографію улю-
блених співаків?

А ще, я впевнена, ти згадаєш найяскравішу 
вечірку, таксі, що летить в інше місто до мрії, і 
підступну краплинку, що опинилась на твоїй вії. І 
перший поцілунок, і ніч, коли не спиться, і те, що 
яблука смачніші, якщо в них кориця... Лист, написа-
ний від руки, показове дефіле, важливі слова, що 
змінили би долю, якби не одне чергове «але»...

Хоча щось ми розмріялись, залишилась лише 
мить, точніше один-єдиний спогад.

І що ти з усього, що в житті пролетіло, вибереш, 
немов у рибки золотої бажання вимолиш? Важкий 
вибір, чи не так? Отож бо й воно, а як дійде до діла, 
то взагалі згадаєш невідомо що, випустиш із себе 
подихом цей перформанс і з думкою, що все не да-
ремно, закриєш книгу, забравши останній шанс.
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Андрій Любка – автор збірок поезій “Вісім 
місяців шизофренії”, “ТЕРОРИЗМ”, “Сорок баксів 
плюс чайові” і книжок прози “КІЛЕР” та ”Спа-
ти з жінками”. Учасник багатьох українських та 
міжнародних культурних заходів у Берліні, Москві, 
Варшаві, Києві, Празі, Стамбулі, Кракові, Ляйпціґу, 
Львові, Одесі, Харкові, Дармштадті, лауреат низ-
ки премій та стипендій, активний громадський 
діяч. Але це все загальні слова. Краще про пись-
менника розкаже він сам.

– Андрію, чи знаєте Ви свого читача? Хто 
читає Андрія Любку?

– Я не знаю своїх читачів, можу сказати лише 
про людей, які приходять на презентації. Це пере-
важно студентська молодь, 75% з якої складають 
дівчата. До речі, дуже красиві (усміхається). Зага-
лом, мої читачі – це молодь, мої ровесники, люди, 
в яких зі мною спільні зацікавлення, нас хвилюють 
одні й ті ж проблеми.

– У чому, на Вашу думку, полягає основна 
функція літератури?

– Чесно кажучи, на таке запитання важко 
відповісти. Як на мене, література є продовжен-
ням життя, продовженням людини. Наприклад, я 
завжди пишу про те, що могло б статися, якби я був 
кимось іншим. У мене є вірш, де героєм є чорний 
наркодилер із Клівленда. В одному з оповідань ге-

рой стає професійним кілером. Тобто в літературі 
я переживаю ті життя, ті біографії й ситуації, яких 
у реальності в мене немає. Це для письменника. 
А читачі теж майже машинально ставлять себе 
на місце героя, ототожнюються з ним, пережи-
вають, страждають, перемагають. Таким чином 
література дарує нам шанс на нове життя, на втечу 
від буденності й реальності. Спрощу ще більше це 
твердження: функція літератури – дарувати.

– Як зацікавити закордонного читача?
– Не думаю, що є якісь інші способи зацікавити 

іноземного читача, ніж ті, які діють у твоїй власній 
країні. Перш за все, треба написати добру книж-
ку, хороший текст. Є така фраза: «Талант веде». 
Мені здається, добрий текст прокладає собі до-
рогу сам – якщо він є, то з’являються публікації, 
читачі, перекладачі, видавці. Це стається немов 
само собою – просто на мейл падають листи із 
пропозиціями. Але з того, що знаю від своїх закор-
донних читачів, вони в українських письменників 
шукають більше «живого життя», хаотичного Схо-
ду, перетину культур, навіть до певної міри екзоти-
ки. Нам це на руку. Наприклад, сучасну українську 
поезію (неримовану) вважають однією з найкращих 
в Європі.

– Розкажіть про свої читацькі вподобання. 
Якої літератури Вам особисто бракує?

– Це сильно залежить від часу й потреб. На-
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приклад, коли я влітку рибалю, то читаю якісь 
романи й оповідання.  У  зв’язку з моїм фахом – 
балканістикою – зараз читаю багато про Балкансь-
кий півострів, Югославію, стараюся якнайбільше 
читати сербською мовою. Крім того, багато читаю 
польською, перекладаю з неї – зокрема зараз 
«Акварелі» Лідії Осталовської. Це репортажна книж-
ка, література факту. Сподіваюся, українською вона 
вийде ще в 2014 році. Маю надію, що вона розпочне 
в нашому суспільстві дискусію про феномен циганів, 
про їхнє винищення й переслідування в другій 
половині двадцятого століття. Але передусім це 
книжка, яка затягує так, що неможливо відірватися.

– Чи довгий шлях від народження ідеї до її 
реалізації? Скільки Вам у середньому потрібно 
часу для створення книжки?

– Дивлячись якої. Збірки віршів я готую при-
близно 3-4 роки, бо пишу не більше 10-12 віршів на 
рік. Прозу пишу трохи швидше, але для неї також 
потрібні задум і натхнення. Зараз у мене в голові 
є ідеї двох книжок – і це романи. Над першим, під 
робочою назвою «Тунель», я вже рік працюю. За-
лишилося ще кілька місяців, щоб дописати. Тобто 
у сумі робота над ним займе десь півтора-два роки. 
Потім сяду за наступний.

– Ви знялися в кліпі гурту «Рокаш». Чи не за-
думувалися про акторську кар`єру?

– Ну, задуматися-то я можу і про кар’єру кос-
монавта (посміхається), але це ще не означає, що 
хтось зробить мені пропозицію ним стати. Якби 
була така ініціатива – знятися в хорошому фільмі – 
то б я погодився. Але у серіалах грати не збираюся. 
Натомість про «Рокаш» – раджу всім послухати цей 
гурт. Це дуже цікава музика, щось абсолютно нове 
для української сцени. Поєднання класної музики й 
народних мотивів дало вибухову суміш.

– Андрію, Ви були в Кам`янці-Подільському. 
Яке враження на Вас справило наше місто?

– О, я би з радістю повернувся до вас ще не 
раз. Це унікальне поєднання вражаючої приро-
ди й колосально важливої для континенту історії. 
Мені здається, що в таких місцях – умовного погра-
ниччя культур – просто з землі, на місці розламів 
тектонічних структур, історичних і культурних 
пластів, б’є енергія. Було б гарно приїхати сюди хоч 
на місяць, винайняти будиночок чи квартиру, писати 
й їздити містом на велосипеді. Я про це мрію.

– Письменники пов`язані з політикою?       
– Так, останні події показали, що всі найкращі 

письменники України активно включилися в ре-
волюційні події. Інша справа, що не варто переноси-
ти цю пов’язаність у літературні тексти. Писати про 
поточну політику взагалі не варто. Це – профанація, 
а не література. З більшої відстані можна підняти 
якусь епохальну тему. Наприклад, Мілан Кундера 
про Празьку весну, учасником якої був, написав че-
рез 15 років. Бо саме тоді зміг оцінити ці події му-

дро, зважено. Я про політику у віршах і прозі писати 
не хочу й не буду, хоч дозволяю собі говорити про 
неї в інтерв’ю.

– Які перспективи розвитку нашої країни Ви 
бачите, власне, як літератор?

– Як літератор, думаю, що ці дуже важливі події, 
які відбулися – революція і конфлікт з Росією – неза-
баром стануть стимулом для розвитку літератури. 
Додамо до цього відсутність цензури в останні 
двадцять років, свободу творчості. Вірю, що ско-
ро відбудеться своєрідний літературний вибух в 
Україні – буде не тільки нова країна, а й нові, якісні 
письменники.

– Розкажіть про свою нову книжку «Спати з 
жінками»?

– Попри, як кажуть, досить провокаційну назву, 
це дуже лірична, спокійна, особиста книжка. Мож-
ливо, найспокійніша з усіх моїх книжок, без жод-
них епатажів і експериментів. Це п’ятдесят історій, 
в яких знайшлося місце й особистим спогадам, і 
розповідям про улюблені книжки, міста, країни, лю-
дей, там є роздуми. Тому на обкладинці є двері – це 
немов запрошення потрапити у внутрішній світ ав-
тора, в його хаотичне і заплутане життя. Ну і, звісно, 
є там щось і про заявлене в назві. Але це вже не 
тема інтерв’ю, шукайте книжку!

Розмовляла Лілія Надвідна
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У період різдвяних свят я прочитала книги, які мені 
давно радили друзі. «Теплі історії до кави» та «Теплі 
історії до шоколаду» сподобалися мені настільки, 
що захотілося більше дізнатися про авторку цих 
книг. На моє здивування, Надійка Гербіш люб`язно 
відгукнулася, і в нас вийшла дуже цікава розмова.

«Християнка, невиправна оптимістка, щаслива 
дружина, мати в очікуванні, письменниця, перекла-
дачка, пригодошукачка й мандрівниця. Уперто вірю 
в дива, викладаю історію світової літератури, люб-
лю каву й живу в маленькому галицькому містечку».

– Надійко, Ви дуже активна людина: по-
дорожуєте, перекладаєте, займаєтеся викла-
дацькою роботою. Коли ж встигаєте писати 
книги, адже це теж нелегка робота?

– Улюбленою справою запросто можна займати-
ся будь-де й будь-коли. Велика частина текстів на-
писана «на коліні» – в автобусах, машинах, літаках і 
потягах, у кав’ярнях, у гостях, поки студенти пишуть 
самостійні, поки доповідач розповідає про щось 
важливе на котрійсь міжнародній конференції, у 
перервах між перекладами тощо. Останнім часом 
пишу їх у власній творчій майстерні або під ковдрою 
в ліжку, коли чоловік засне (чи, навпаки, коли він уже 
піде на роботу, а в мене випадає вільний ранок).

– Ваші «Теплі історії до кави» та «Теплі 
історії до шоколаду» випромінюють тепло та 
доброту. Звідки Ви берете стільки позитиву?

– Спасибі! Думаю, позитив народжується із 
вдячності. Я дуже вдячна Богу за життя, за найдо-
рожчих людей, за дивовижі, які нас повсякчас ото-
чують. Чим більше дякуєш – тим більше хорошого 
помічаєш. Тим більше радієш. І тим частіше трапля-
ються дива.

– Надійко, у Вашому арсеналі є і дитя-
ча література. Чи важко писати для най-
вибагливіших читачів?

– Я дуже-дуже люблю писати для дітей. Чи мож-
на сказати, що це складно – не знаю. Натомість 
точно знаю, що писання для дітей завжди сповнює 
особливим щастям.

– Мабуть, у кожного письменника є страх 
перед своєю аудиторією, своїми читачами, як 
в актора перед виходом на сцену. Чи відчували 
подібне Ви?

– Страху – ні. Знаєте, в Біблії є чудова фраза про 
те, що любов витісняє всілякий страх. Я люблю лю-
дей, для яких пишу.

– Побутує думка, що справжній літератор 
незадоволений своїми творами. Погоджуєтеся 
Ви з цим? Чи задоволені своїми книгами?

– Абсолютно погоджуюся. Я не перечитую їх, бо 
знаю, що закритикую себе. Прагну рости, розвива-
тися, змінюватися, збагачувати наступні тексти.

– Як Ви ставитеся до критики?
– Із вдячністю.
– Що побажаєте своїм читачам?
– Уперто і беззастережно вірити в дива!

Розмовляла Лілія Надвідна
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Слава Світова, одна з авторок відомої 
«Теплої серії» видавництва «Брайт Стар 
Паблішинг», завітала 24 березня до нашого міста 
з презентацією дебютної книжки «Жменька слів 
для доброго настрою». Разом із письменницею 
присутні мали нагоду поділитися яскравими ди-
тячими спогадами, почитати мініатюри вголос, 
наповнити барвистий Smilebox добрими словами 
та усміхнутися. Організатори заходу пригощали 
гостей запашною кавою, духмяним чаєм та смач-
ною випічкою. Наразі ж пропонуємо вам дізнатися 
більше про Славу Світову.

Маленька Тетянка (так-так, адже Слава Сві-
това - це псевдонім нашої героїні) народилася в не-
величкому містечку Шумськ, що на Тернопільщині. 
Довкола неї завжди було багато любові, свіжого 
повітря, книжок, а також песиків та котиків, куро-
чок та гусочок, телят та козенят. Словом, було 
безліч можливостей для пізнання світу. Дівчинка 
ще з раннього дитинства відчувала потяг до ху-
дожнього слова. Пам’ятає, що її перша казка була 
про пластилінову мишу, яку вона навіть намагала-
ся проілюструвати власними, від руки намальова-
ними картинками. 

Навчалася майбутня письменниця спочат-
ку у звичайній школі, трішки в Кременецькому 
педагогічному коледжі, а згодом – у Національному 
університеті «Острозька академія», де здобу-
ла ступінь магістра іноземної філології, змогла 
реалізувати свої таланти і зрозуміла, чого прагне 
й куди хоче рухатись далі. Тетяна повністю про-
йшла шлях від автора-початківця до письменниці, 
чиє ім’я впізнають серед когорти інших українських 
митців. Вона – володарка унікального листа по-
дяки від Головного управління Держтехногенбез-
пеки в Донецькій області за участь у поетич-

ному конкурсі «Щоб було спокійно жити». Свого 
часу друкувалася в міжнародному літературно-
мистецькому журналі «Склянка Часу / Zeitglas»; 
збірках «PERRICULUM», «Антологія сучасної но-
велістики та лірики України», «Скіфія-2012: ВЕС-
НА, ЛІТО, ОСІНЬ»; журналі «Мистецькі грані». Як 
автор власної колонки і журналіст, дебютувала в 
журналі «Файно». Також Слава Світова відома чи-
тачам як одна з авторок «Теплих історій про дива, 
коханих і рідних», які вже довгий час б’ють рекорди 
продажів у мережі книгарень «Є».

Цікавимося в письменниці, що ж означає її 
псевдонім.

– Я мріяла дебютувати в літературі як пись-
менниця-гумористка, – ділиться авторка «Жмень-
ки слів...», – тому й обрала собі іронічне псевдо - 
Слава Світова. Подумала, що таке ім’я вже точно з 
іншим не сплутаєш! Як бачите, першими видали мої 
мініатюри, а не веселі історії (які ще чекають на свій 
зоряний час у моїй шухляді). Оскільки псевдонім 
Слава Світова почали впізнавати, вирішила не ви-
гадувати велосипед і залишити його таким, як є. 

– Славо, чим наразі займаєтесь?
– Не так давно вичитала цікаве слово – «мамтре-

пренерство» (нове словоутворення від англійських 
слів «мама» та «бізнесмен, підприємець» – прим.
Авт.) і, на свій подив, зрозуміла, що це про мене. 
Виховую маленьку донечку, а завдяки тому, що 
маю не тільки чоловіка поруч, але маму й тата, які 
радо допомагають, переймаючи естафету «дитино-
виховання» та «квартироґаздування», маю змогу 
віддаватися своїм творчим проектам, багато вига-
дувати, писати, організовувати. Ми з подругою за-
пустили Перший позитивний україномовний сайт 
«Каралєвна» й поставили собі за мету пропагу-
вати українську мову, позитив та образ іронічної, 
антипафосної, талановитої дівчини, котра любить 
Життя, вірить у Дива і в те, що цей світ можна 
змінити на краще. Зараз із віртуального простору 
ми потроху виходимо в люди, організовуємо цікаві 
зустрічі для нашої аудиторії, ініціюємо інші проекти.

– Поділіться своїм секретом успіху. Чи до-
вгим був шлях до власної книжки?

– 7 років. Не можу сказати, що були якісь пере-
пони. Були можливості: для діалогу, самокритики, 
читання словників української мови, для рекламної 
паузи у творчості та якогось внутрішнього переос-
мислення. Я просто твердо вирішила, що не здам-
ся. Стукала у всі можливі двері, писала далі, інакше 
за жанром, настроєм, формою. Шукала редакторів. 
Працювала над текстами і собою. І все сталося 
саме тоді, коли мало статися – видавництво «Брайт 
Стар Паблішинг» запропонувало співпрацю. Я над-
звичайно задоволена результатом, тому що, га-
даю, книжка має бути як наповнена змістом, так і 
красивою на вигляд. Моя книжка несказанно гарна! 
Її приємно тримати в руках, там красивий шрифт і 
цупкі сторінки, тверда палітурка і літери із закар-
лючками... А чи наповнена моя книжка змістом, це 
вже скаже мій Читач!

– Про що Ваша «Жменька слів...»? 
– Про наш світ. Про настрій, приємні спогади 

й речі, що надихають. Це маленькі історії тих, хто 
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живе зовсім поруч і, хоч не претендує на нагоро-
ду «Оскар», живе так, що хочеться зняти про це 
фільм, написати книжку або намалювати картину... 
Всі сюжети – із життя. Хочеться розповідати про 
звичайнісіньких людей, але знаходити в кожному 
щось незвичайне, тепле, глибоке, справжнє. 

– Над чимось працюєте зараз? Яких книг 
варто чекати в майбутньому?

– Маю рукопис із веселими історіями, який, ма-
буть, готовий на 99,9%. Страшенно хотіла б видати 
цю книжку і виправдати своє іронічне псевдо. Також 
почала писати дитячу казку. 

– Як ставитеся до критики? Чи чули вже 
неприємне про «Жменьку слів»?

– Гірко плачу. Коли хтось негативно коментує 
мене чи мій витвір, я страждаю і запитую в неба: «За 
що?! За що ви мене так не любите?» – усміхаєть-
ся. – А взагалі, займаюся самодисципліною й вчуся 
нейтрально сприймати зауваження, бо, зрештою, 
розумію, що приказки про «скільки людей, стільки 
й смаків» та «я не 100 євро, щоб усім подобатися» 
мають сенс. Та й завжди є куди рости, рухатися, 
вдосконалюватися. Часом варто й дослухатися до 
зауважень. Злісної критики на свою дебютну книжку 
не чула. Поки що. 

–  Славо, ким із письменників Ви захо-
плюєтеся?

–  Як майбутню Велику Письменницю гумористич-
ного жанру, мене завжди цікавила творчість тих, хто 
вмів смішити людей, чиї твори викликали усмішку, 
а то й приступ сміху! Обожнюю Богдана Волошина! 
Його «Бурачковицькі хроніки», «Конституція України 
по-галицьки» є для мене справжнісіньким антиде-
пресантом; колоритна говірка, динаміка, стиль, 
яскравий гумор... Із превеликим задоволенням чи-

таю американського Тома Роббінса в оригіналі: його 
майстерна мовна гра не може не викликати захо-
плення. Те, як він поєднує слова і які словесні ви-
крутаси видає в кожній своїй книжці, мене надихає! 
Ще люблю Меріан Кейс, Софі Кінселлу, Джеральда 
Дарелла - в них настільки своєрідне, яскраве почут-
тя гумору, що деякі з книжок я перечитую по кілька 
разів. 

– Що Вас надихає? Чи бувають творчі 
депресії, як з ними боретеся?

- Натхнення - всередині... Завжди там було і є. 
Саме там, усередині себе, його й треба шукати. А 
цікаві книжки, бедрики та сонячні зайчики, усмішка 
моєї донечки, мандри світом, прогулянки рідним 
містом, кава з молоком, старі світлини та бага-
то чого іншого допомагають мені прислухатися до 
себе й почути, про що шепоче мені моє натхнен-
ня. Творчі депресії бувають, але я б не називала їх 
так. Я б сказала «творча рекламна пауза». Без неї 
ніяк, адже іноді треба перевести подих. Головне – 
спокійно насолодитися періодом затишшя, не рва-
ти на голові волосся, викрикуючи: «Чому я не можу 
написати нічого геніального?!» й не намагатися в 
потугах народити щось, що, зрештою, полетить у 
смітник.

– Чи були Ви коли-небудь у Кам’янці-Поділь-
ському? Що б хотіли сказати нашим читачам? 

– На свій сором, я ніколи не була у вашому місті. 
Але Кам’янець хочу відвідати вже давно, мрію по-
бачити на власні очі Стару фортецю, відчути атмос-
феру міста! Я з нетерпінням чекаю своєї поїздки 
і, звісно, сподіваюся, на дружній і теплий прийом. 
Приходьте в понеділок на творчу здибанку зі мною, 
будемо знайомитися ближче! 

Розмовляла Віоліна Ситнік
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РОМАН БРОДСЬКИЙ
Мені 22 роки. Проживаю у селі Зарічанка на Чемеровеччині. Працюю вчителем біології, хімії 

та природознавства. Захоплююся всім, що пов’язано зі світом природи та літературою. Люблю 
поезію. Із юнацького захоплення вона переросла у спосіб життя. Тому інколи живу віршами… 
Люблю книжки, активний відпочинок і спілкування з цікавими людьми. Я відчуваю те, про 
що говорять мої вірші! Намагаюся жити повним життям і ловити мить. Метою життя вважаю 
самореалізацію. Мрію стати лауреатом Нобелівської премії:) Неодружений:)

РУСЛАНА ВИСЛЬОВСЬКА
Моя маленька батьківщина – село Нова Гута Новоушицького району на Хмельниччині. Саме там 

я народилася 3 червня 1997 року. Початкову школу закінчила у рідному селі, а з 2008 навчаюся у 
Вільховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім .Ф.С. Бацури.

Поезія стала близькою з 8 класу. Люблю писати вільні вірші, не сковані в «одяг» строф. 
Пишу на різноманітну тематику, здебільшого ваблять мотиви пізнання людської душі, її суті, 
різних станів, а також лірика. Відвідую літературно-мистецьку студію «Слово».

Можливо, я і не стану великою поетесою, але мій душевний світ завжди буде пориватися 
до мелодійних рим серця.

Я в пошуках своєї музи, чужих мені не потрібно…

ОЛЕКСАНДР ВОЙНАРСЬКИЙ
Войнарський Олександр Станіславович (це типу так мене ідентифікують у суспільстві) 

народився 19 травня 1992 року в місті Хмельницькому. Навчався у спеціалізованій середній 
загальноосвітній школі № 7, де отримав повну середню освіту. У 2009 році вступив до Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка на факультет української філології 
та журналістики, спеціальність «Журналістика». У 2013 отримав диплом бакалавра…

Зараз уже на п’ятому курсі…
Римувати почав, коли мені було вже шістнадцять. Стартом у безодню творчості стали тексти 

до пісень, адже моє друге життя – це музика. Саме вона підштовхнула в безмежжя творчості… 
Коли зрозумів, що в процесі поєднання букв та мелодії слово ставиться в певні рамки (темп, 
тональність, ритм тощо), почав писати вірші…

Та музику не залишив…Зараз працюю над альбомом…
Бути типовим споживачем навколишнього середовища мене не влаштовує. Мені краще 

створювати. Я будівельник… Турботливий, часто критичний батько… 
Мої вірші та музика – маленькі діти, що кожного дня ростуть та старіють… Це поки все, що 

тримає тут… Дякую…

ДІАНА ГАВРИЛЮК
Я, Гаврилюк Діана Валеріївна, народилася 16 лютого 1995 року у смт Меджибіж 

Летичівського району Хмельницької  області.  
З 2002  до 2012 року навчалась у загальноосвітній школі. У тому ж 2012 вступила на навчан-

ня до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на філологічний 
факультет.

Захоплююсь музикою, класичною літературою, гарним кіно та поезією.  
Життєві принципи доволі прості: любов навколо нас, але кожен повинен не боятись впусти-

ти її в наш світ.
До своєї творчості як письменника ставлюсь доволі скептично. Кожну інформацію в нашій 

дійсності потрібно фільтрувати та робити висновки, які покажуть істину. Хоча треба додавати в 
цю дійсність краплю романтики та філософії, інакше ніяк, бо можна потонути…

ВІТАЛІЙ ГОРБУЛЕНКО
Я, Віталій Горбуленко, народився 1990 року на хуторі Шидлівка, який ще можна знайти на 

дореволюційних картах Кам’янеччини, згодом у нього відібрали назву. Утім, саме на мальовни-
чому вододілі річок Тернава та Студениця, перерізаного пасмом Товтр, формувалося моє «я». 
Після закінчення Дерев’янської ЗОШ розпочалися чудові шість років навчання на природничому 
факультеті К-ПНУ імені Івана Огієнка. Там був редактором факультетської газети «Фарватер», 
яка стала стартом журналістської діяльності. Нині − кореспондент  газети «Подолянин».

Літературна творчість розпочалася із семи років, однак ще стільки ж знадобилося на те, 
щоб вона отримала хоч якусь зрілість. Автор поетичної збірки “Широкий світ”, повісті “У пошуках 
невідомого” та низки пісенних текстів, деякі з яких покладені на музику.

Відверто кажучи, вірші пишу зрідка.  Найчастіше поезія сама залітає мені в голову і тоді вже 
нічого не поробиш − треба перенести її на папір, щоб не літала коридорами мого мозку.  Зате 
кожен написаний твір приносить задоволення − на цій Землі народилося щось нове!
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НАТАЛЯ ДАНЧУК
Це був останній день весни… Саме 31 травня 1993 року народилася я в мальовничому 

с. Колиндяни на Тернопільщині. Зростала в дружній сім’ї під дзвінку мамину пісню, адже її 
солов’їний голос – це справді Божий дар, та по-доброму строге  слово батька-хлібороба. Коли 
мені виповнилося три з половиною роки – народився братик Андрійко. Дитинство проходило 
серед хлопців-сусідів, тому футбол, розбишацькі «войнушки» – це найвеселіші спогади.

Середню освіту здобула в Колиндянській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вірші почала писати в другому 
класі після неприємної історії, але з позитивним результатам. А було ось що: якось я отримала 
негативну оцінку за те, що не зуміла зримувати декілька рядків про зайчика, от після того й про-
кинулася в мені поетична натура. У рідній школі була членом поетичного гуртка «Перші проби 
пера». Тоді й було вперше надруковано мої вірші в однойменній збірці нашого гуртка.

Окремою історією в моєму житті є пристрасть до малювання. Півтора року відвідувала уро-
ки рисунку та живопису в Заводській школі мистецтв, а вступивши в 2008 році в Чортківське 
педагогічне училище ім. О. Барвінського, відвідувала народну художню студію «Соняш-
ник». Взагалі, навчання в училищі – це найбагатогранніша сторінка мого вже, так би мовити, 
самостійного життя, коли я відкрила для себе цікавий та непростий світ учительської професії. 

На базі молодшого спеціаліста 2012 року вступила в Кам`янець-Подільський національний 
університет імені І. Огієнка на факультет української філології та журналістики. За чотири роки 
навчання в Чорткові я особливо прив’язалася до цього маленького містечка, тому нове місто, 
новий ритм життя викликав особливий вир почуттів та емоцій, які активно виливалися у вірші. 
Проте й у Кам`янці-Подільському я знайшла однодумців. Саме тут я переосмислила значення 
поезії у своєму житті, відчула у собі творчий потенціал. Свої вірші я називаю «відбитками душі 
на папері», тому хай надихає життя…

ВІКТОРІЯ ДУБЧАК
Мої вітаннячка! Маю надію, що всі знають про значення мого імені. Перемагати – моє 

життєве кредо. Прагну здолати насамперед своїх внутрішніх ворогів, адже чим далі пливу за 
течією Долі, тим частіше переконуюсь у справедливості твердження: «Хочеш змінити світ – 
почни із себе!»

Народилась на Кам’янеччині 10 травня 1994 року. На сьогодні здобуваю освіту в місцевому 
виші. Ще з дитинства захопилась читанням літератури. Гадаю, що це захоплення переросло в 
любов на все життя.

Бувають години, коли хочеться побути наодинці із власними почуттями. Ось тоді й вири-
нають із підсвідомості рядки, що пізніше знаходять місце в моїй маленькій творчості. Кожна 
людина бачить навколишню дійсність по-своєму. Я – не виняток. Тому пишу те, що відчуваю.

Крокуючи життям, мрію віднайти абсолютну гармонію в усіх її проявах, а ще ніколи не за-
знати почуття «зради самої себе»...

ІРИНА ЖМУРКО

Письменниця вирішила досить оригінально підійти до надання інформації про себе, тож 

читайте детальніше в творах авторки.

ОЛЬГА ЗЬОМКО
Я народилася і не розуміла, що за дивний  і незграбний світ мене оточує… Так тепло і за-

тишно було в маминому животі. Та коли  перші паростки свідомості повільно, але впевнено по-
чали зігрівати відчуття краси, любові, натхнення я зрозуміла, що не все так погано, ба більше, 
є в цьому світі якась щира, всеохоплююча любов, велика спільна радість і незаймана велич. 
Загортаю в жменьку двадцять літ свого життя, насолоджуюся п’янким ароматом юності і маю 
це за велике щастя. 

Бажаю кожному дива себто, не боятися зі щоденної сірої одноманітності викрасти бо-
дай одну чарівну мить і присвятити її собі, щоб потім назвати найкращою. Ми бо варті цього, 
пам’ятаймо!
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ОЛЬГА КОЛОДЯНСЬКА (КОМАРОВА)
Народилася під однією зорею з гоноровим митцем Мікеланджело Буонаротті 6 березня 

1989 року в місті Хмельницькому. Закінчила СЗОШ №27 з нахилом «Дизайн». Своє подальше 
життя планувала пов’язати з образотворчим мистецтвом, але доля закинула до натхненного 
міста над Смотричем. У 2007 році вступила на навчання на історичний факультет К-ПНУ імені 
Івана Огієнка. Підступна Кліо не одразу давала розуміти, що вибір покликання зроблений пра-
вильно і що історія стане улюбленою справою. До переломного усвідомлення кілька років роз-
ривалася між живописом та поезією. Усі неулюблені пари провела з етюдником біля Баторієвої 
вежі, на Турецькому бастіоні та на сходах Фаренгольца. Після першої поїздки до архіву зако-
халась у період кін. ХІХ – поч. ХХ ст. З неабияким захопленням вчитувалася у спогади діячів, 
які стояли біля витоків україномовної преси, альманахів, історичних студій. Могла двічі взяти 
прізвище відомих українських істориків, та вирішила піти в науку власним шляхом.

Редактор університетської газети «Студентський меридіан» з 2013 року. Люблю приймати 
кардинальні рішення, ламати застарілі порядки, оновлювати світ навколо. Свою поезію завжди 
підписувала своїм справжнім прізвищем, але одне з останніх почуттів стало переломним – в 
мені померла поетеса, зате воскрес прозаїк.

ТЕТЯНА ЛЕМЕШКО
Якби мені довелось обирати між поезією і вічністю, я би обрала поезію – бо це і є вічність. 

Якби довелося обирати між щирістю і поезією, я би знову обрала поезію, тому що це і є – 
щирість. Що для мене поезія? Не просто спосіб самовираження... Це швидше здатність 
відчувати, розуміти, дихати, жити...

Народилася 18 років тому в невеличкому місті Волочиськ на Хмельниччині. Так склалися 
обставини, що рідних міста в мене два – те, в якому виросла, і те, в яке закохалася – Кам’янець-
Подільський. Саме в Кам’янці проходять мої студентські роки – навчаюся в місцевому виші 
на політолога. Пам’ятаю свій перший вірш, написаний у 3-му класі – найбільш невмілий, але 
найбільш щирий. Моїм найпершим читачем, критиком і порадником є моя мама.

Йду по житті із гаслом: «Тільки вперед!». Вважаю, що кожна людина творець своєї долі і 
ніколи не потрібно здаватися перед труднощами. Якщо моя творчість хоч комусь приносить 
радість, значить, живу не даремно!

ОЛЕНА МИЗОВЕЦЬ
Корінна лучанка з кам’янецькою пропискою. 20 років від народження. Я люблю свою країну. 

Я плекаю творчість у своїй душі. Не люблю, коли кривлять душею. А ще  в мене алергія на мед, 
тому будьте обережні, коли мене пригощаєте. З любов’ю, Олена Мизовець.

ІННА МИСЮРА
Народилася  1992 року на Житомирщині. Цілком випадково у 2009 потрапила до Кам’янця-

Подільського, де живу і до сьогодні, навчаючись на філологічному факультеті К-ПНУ імені І.Огієнка.
Завжди захоплювали літературні твори,  будь-то поезія чи проза,  де автор за допомогою 

слова уміло зміг зіграти на струнах душі, що і дало поштовх до творіння власного.
Що сказати? Життя складається з  реалізованих і нереалізованих бажань, світлих і сірих 

моментів, нових відкриттів, випадковостей... Тому вчуся «танцювати під дощем», рухаючись 
вперед невідомою, але такою захоплюючою і кольоровою дорогою життя. Певні моменти цього 
руху і відбиваються на папері...

АНАСТАСІЯ НАДВІДНА
Поезія – це рецензія думок… І лише якщо добре прислухатись, можна її почути. Свої перші 

«рецензії» написала ще в шкільному віці. Щоправда, попервах їх бачили лише шухляди письмо-
вого столу. Та, дякуючи рідним людям, випустила вірші у світ, уже будучи студенткою. І була дуже 
здивована, почувши схвальну критику. Друге дихання моїй поезії подарував Кам’янець-Подільський 
та люди, яких зустріла тут. Кожна із моїх «рецензій» по-дівочому наївна, сповнена надії, ніжності та 
маленького дива. Отож, не дивуйтесь, що не зустрінете в моїх віршах злободенних тем, алкоголю 
чи ще чогось із «дорослого життя». Така вже вона дівоча душа зі своїми наївними «рецензіями»…
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ЛІЛІЯ НАДВІДНА
Думаю, що мене зрозуміє кожен, хто хоч раз  написав пару рядків. Можливо, це було  ще 

в класі шостому на уроці  математики чи хімії. Нехай це було наївно і примітивно… Але це 
було, і воно має значення в історії нашого життя. Так і я, коли була ще зовсім маленькою, 
написала вірш про свою молодшу сестричку. Пізніше ще кілька смішних перл, присвяче-
них першому коханню. А потім – нещадна критика одного поета. Лише через певний час 
я оцінила значення кожного слова, зрозуміла, що вміння римувати – це далеко не поезія. 
Для неї не існує рамок, форм, правил. Поезія не потребує підбору слів чи рим… Це твій 
внутрішній крик, твоя душа. 

Дякую людям, які поруч. Ви мене надихаєте та підтримуєте, даруєте любов та розуміння.

СЛАВА СВІТОВА
Наразі живе в Києві, народилася 1981 року на теренах мальовничої Тернопільщини. Навча-

лася в НаУ «Острозька Академія», де здобула науковий ступінь магістра іноземної філології, 
викладацький досвід та віру у себе. 

Публікується на електронних ресурсах: ХайВей (http://h.ua/profile/42562/) та ГАК (Гоголівська 
Академія) (http://www.gak.com.ua/authors/943). Ініціаторка та засновниця Першого позитивного 
україномовного сайту для дівчат та жінок «Каралєвна» (www.karalevna.com.ua).

Оповідання «Диво, подароване небом» увійшло до збірки авторів «Теплі історії про дива, 
коханих та рідних» (2013), дебютна книжка «Жменька слів для доброго настрою» зі 120 
мініатюрами вийшла у 2014 році. Також раніше друкувалася в міжнародному  літературно-
мистецькому журналі «Склянка Часу / Zeitglas» №59, у тематичних збірках цього журналу 
“PERRICULUM”, «Антологія сучасної новелістики та лірики України», «Скіфія-2012: ВЕСНА, 
ЛІТО, ОСІНЬ», а також у журналі «Мистецькі грані». 

ВІОЛІНА СИТНІК
Народилася однієї чудової літньої п’ятниці в післяобідню пору. Дрібний дощик, що моросив 

за вікном, тихенько тарабанив у шибку, вибиваючи такт якоїсь чарівної колискової, відомої тільки 
йому одному. Прислухалася до тієї мелодії, тулилася до найріднішої людини у світі, заснула щас-
ливою. Такою і прокидаюся щоранку, адже маю все для щастя: дах над головою, двох коханих 
чоловіків, один з яких завжди зрозуміє і підтримає, а в очах іншого зосереджений увесь мій світ; 
улюблену роботу, яка щодня дарує мені знайомства з непересічними людьми, та улюблене хобі, 
завдяки якому можу ставати чарівницею, вдихати в чистий аркуш паперу життя, змішувати на ньо-
му різноманітні барви емоцій та пристрастей, знайомити реальних людей із їхніми віртуальним 
прототипами. Черпаю натхнення звідусіль – щоденної філіжанки кави, хорошої книжки, те-
плих промінчиків сонця, посмішки синочка, вдало підібраної сукні, зрештою, список може бути 
безкінечним. Маю багато досягнень, починаючи від публікацій у відомих виданнях і закінчуючи 
перемогами в літконкурсах, але це все не має значення, важливо те, що про мою творчість 
подумаєте Ви.

ТЕТЯНА СМЕТАНЮК
Почала писати від самотності. Не було з ким поділитися переживаннями – от і вилилися вони 

на папері. З того часу багато чого змінилося: робота в університеті, громадська діяльність, ак-
тивний відпочинок та кілька хвилин перед сном на думки про ще один прожитий день. Довгий 
час мої твори були лише моїми – пилилися в закутках вордівських документів, допоки друг не 
поділився ідеєю щодо видання цього альманаху. Інколи фантазії стають реальністю, а реальність 
– фантазіями. Все, що робиться з душею, обов’язково знайде підтримку.

Робота для мене – найулюбленіша справа. Студенти, з якими я працюю, настільки інди-
відуальні, особливі та креативні, що інколи я не знаю, як може закінчитися заняття. Постійно зна-
ходжуся в тонусі – студенти навчаються, а разом з ними і я. Ми обмінюємось досвідом, знаннями, 
підходами, але ні вони, ні я не любимо сесій.

Ще одна сторона мого життя – громадська діяльність. Більше займаюся навчальним напрям-
ком: проводжу тренінги, лекції, семінари, конференції, круглі столи та ще багато інших цікавих й 
креативних заходів. Завдяки громадській роботі змогла відвідати майже кожен куточок України, 
побувати за кордоном. Переконалася, що наша країна багата на талановитих, гарних, добрих та 
ввічливих людей. 

Влітку обожнюю працювати у саду. Тут спокійно можна подумати про все на світі. Розводжу 
квіти, декоративні насадження та плодові дерева. 

Головне в житті – залишатися собою, бути людяною щодо інших та йти по життю лише з гордо 
піднятою головою.
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ІГОР СТАРЕНЬКИЙ
Я звичайний свободолюбивий громадянин України. Такий же, як і мільйони інших – не 

гірший і не кращий.
Народився та виріс у старовинному місті Кам’янці на Поділлі, завдяки чому отри-

мав довічну коханку – історію. Проте поруч з історичними дослідженнями, завдяки яким 
добровільно-примусово довелося побачити значну частину нашої держави, інколи виникає 
бажання щось написати на кшталт літературного твору. І ось у такі моменти сідаю псувати 
папір (здається, за своє життя це я навчився робити найкраще). Чи щось виходить з цього, 
чи ні – вирішувати не мені. Переважно пишу прозові твори. Найкращі сюжети для творів 
завжди дає життя, інколи просто варто роззирнутися навколо себе.

Будьте спостережливі, дивіться навколо себе, любіть Україну та близьких Вам людей і 
втілюйте в життя свої мрії (не забувайте, що думки матеріальні).

НАТАЛІЯ ЯЦЕМІРСЬКА
Презентувати себе вкрай важко. Іноді здається, що найбільш красномовно про мене 

говорять слова, що втекли з-під мого пера. Та й вони не знають усієї правди, бо іноді завми-
рають на гострому кінчику, капаючи чорнилом у вічність... 

А можливо, ти й не хотіла ні з ким ділитися. І все тебе в твоєму крихітному житті влаш-
товувало. Та інколи налетить щось шалене, пірнеш із головою – і мовчати більше немає 
сил... Слова самі лізуть назовні, просочуються крізь пальці й вилітають зграйкою сполоха-
них птахів. Дні настільки швидкоплинні, особливо творчі, що збиваєшся з ліку, марне нама-
гаючись їх запам’ятати. Колишнє сьогодні кружляє шматками відірваної вітром газети. Якісь 
рядки, заголовки, великі й маленькі літери, картинки... Багато картинок.

Таке життя – суцільна пелена картинок, з яких народжується щось – пам’ятне, мрійливе, 
натхненне, особисте...

Моє життя – це люди, заради яких хочеться змінюватися. Воно, напевне, вміститься в 
долоню, звичайнісіньку людську долоню, теплу й рідну, тільки мою... 

Пишу для найдорожчих у світі, які і є для мене цілим світом.

* * * 
Редакційна колегія «Phoenix» щиро вдячна спонсорам: «хрещеному батьку» видання – де-

кану історичного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка Володимиру Дубінському, голові Кам`янець-Подільського міського осередку 
партії «Рідне місто» Василю Гаврилюку, редакції газети «Кам`янецький часопис «КлюЧ» 
та всім авторам, які фінансово підтримали це видання.

Наша редколегія закликає всіх небайдужих до долі сучасного українського літературного 
процесу до подальшої співпраці над створенням наступних випусків «Phoenix», а також 
запрошує авторів надсилати свої прозові та поетичні твори, цікаві думки щодо розвитку 
української літератури в регіоні та в державі в цілому.
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