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З повагою редакційна колегія

Кам’янець-Подільський - місто сонця і талановитих лю-
дей! Не дивно, що в місті, в якому вирує мистецтво, культура 
і література, творчі зустрічі і фестивалі, виступи музикантів 
й експозиції творів художників, відродився Фенікс! Альманах 
приємно тримати в руках, гортати і читати. Цікавий фор-
мат ще й тим, що в ньому містяться не лише проза й поезія 
авторів-аматорів, авторів-початківців та поетів-письменників 
зі впізнаваним ім’ям, а й невеликі інтерв’ю з цікавими людь-
ми, ілюстрації. І, звісно, вдвічі приємно тримати свіжий випуск 
альманаху «PHOENIX» ще й тому, що я знаю, що свою енергію і 
запал у нього вкладають мої хороші знайомі та друзі. Молодці, 
командо! Тільки вперед! І нехай «PHOENIX» сміливо розправляє крила!

Слава Світова, письменниця

* * * 

Щиро вітаю усіх кам’янчан із виходом першого в місті літературного 
часопису «Фенікс».
Сьогодні «Фенікс» - більше ніж новий український жур-

нал. Це – нова мистецька група, нові ідеї, нові погляди на 
літературну творчість.
Показово, що одним із перших проектів «Феніксу» стала 

організація у місті «Бажанівських читань». Кам’янчанин 
Микола Бажан був однією із найвидатніших постатей української 
і світової літератури ХХ століття та одним із претендентів 
на Нобелівську премію з літератури 1970 року. І саме заходи з 
популяризації його творчості дозволять відродити літературну 
та мистецьку атмосферу Кам’янця, знищену місцевою вла-
дою, яка керується виключно принципами базарів та кіосків.
Бажаю «Феніксу» продовжувати творчі традиції великих 

кам’янчан, змінювати своє місто та свою країну.

Олексій Кошель, поет, громадський діяч

Відгуки
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Олена Бондарчук
* * *

Шматок пустого полотна,
І куля втрапила у груди.
Війна. Любов. Любов. Війна.
Що ж з нами завтра буде, люди?

За мир стріляють,
За здоров’я п’ють,
За жагу до свободи убивають.
Ви кажете, без серця не живуть?
А хіба зараз люди серце мають?

Його замінник – пара копійчин,
У кожного зі своїм номіналом.
І не важливо євро це чи єн,
Для людства стане це сумним фіналом…

Ху
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Ірина Вареницька
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* * *
Ретроспектива спогадів і мрій.
Довічний строк ув’язненого ката.
Все збереглось у пам’яті моїй.
І згадки є, і є що пригадати.

Невдалий танець в сірій площині.
Раптовий рух в безодні диких марень.
Я збереглась. Та згасло все в мені
Від цих буденних і життєвих вражень.

Я – ніби сон. Я є, і ось не стало.
Я – як фантом у прірві забуття.
Мене завжди комусь не вистачало,
Я десь комусь була завжди не та.

Твоє м’яке спустошене обличчя.
Твоя спокійна і легка хода.
Ти наче тінь минулого сторіччя,
А я – як пам’ять, тільки молода.

В твоїх очах тікає хтось нестримний.
В руках твоїх чужого тіла рух.
Ти хочеш бути, як колись, манірним,
Та пристрасті вогонь іще не вщух.

Часу, гадаю, що пройшло чимало.
А ти лишивсь у пам’яті один.
Тебе мені завжди не вистачало,
Ночей з тобою, днів, хвилин, годин.

Ти – як тавро зажерливого ката –
Печеш мені і в серці, і в душі.
І ти болиш так довго, так багато.
Та все одно не відданий мені. 

* * *
За душу, що за тебе заплатила,
Гадаю, що віддала я сповна.
За те, що я в вогні горіла,
А в серці панувала самота.

За те, що я холодними ночами
Топила сніг, щоб була теплота,
І що своїми я гарячими словами
Залила все – лишилась німота.

Тепер, мов привид, я лечу над містом.
Шукаю сміх, шукаю голос твій.
Зірки розсипались, немов живе намисто,
А мною все ганяє буревій.

Худ. А
настасія В

веденська



6

Руслана Висльовська
* * *

Погляд!
Коли очі в очі.
Коли метелики зсередини рвуться на волю.
А самій так важко дивитися в темні очі 
безодні.
Коли очі спокушають на взаємність,
Але взаємністю навіть і не пахне.
А ти чекаєш, що аромат взаємності заполонить, 

як полонять квіти весняні ліси.
Погляд!
Заради якого можна віддати усе.
Усе на світі.
Очі, в які хочеться дивитися.
Бачите своє відображення, як у дзеркалі.
Погляд!
Який підштовхує на весну у серці.
Погляд!
Який з ніжністю ловиш на собі,
Хапаєш його, ніжно загортаєш в обійми.
Це просто погляд і нічого більшого.
Це просто зустріч і нічого більшого.
Це просто погляд…

* * *
У склянці тихо піниться вино.
Червона смерть – потіхи джерело.
Натхненний пошук у венах проминає.
Червоним сумом штори в спальні запалають. 
Мобільний мій теж червоний.
Так боляче він пісню промовляє.
Твій голос пролунав….
Червоним смутком серце обхопилось.
Мій чай червоний кип’ятком «увы не стал».
Не зміг він обпекти мої уста блідо-рожеві.
Червоний шарф в обійми закував.
В обіймах тих,
Що мені ти обіцяв.
Очі налилися червоним….
Червоним п’янким вином…

Ху
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Василь Вітер
Я ХОТІВ ТЕБЕ ЗАБАГАТО

пестити
знати
кохати
я хотів тебе забагато
сухість вуст твоїх відчувати
подих твій лоскотати своїм
в волоссі твоєму свої очі ховати
я хотів тебе занадто багато
ніж я міг собі дозволяти
розпускати свої грішні думки
залізати в кутки твоєї душі
я хотів тебе 
морально кромсати
щоб мати змогу рани твої зализати
і ти зникла
я хочу тебе ще багато
засувати у тебе
шалено кінчати 
дико стогнати
та ти вже не даси мені цього
просто не схочеш дати
фініта ля комедія
я хотів тебе забагато.

ГЕЙ, КОХАНА
Гей, кохана, мені скоро на війну.
Вибач, що залишу одну, хоч так люблю.
Якщо я загину, ти будеш знати,
Що я боровся за нас, за право існувати.
Ми стоїмо на зламі.
Якщо не ми, то хто? Ти ж підеш з нами?
Не хочемо лити кров,
Ми ж за мир та любов.
Я пакую рюкзак та встаю
Боротись за країну, за все, що так люблю.
Піднятись з колін,
Не датись зламати.
Думаю, це ознака справжнього героя.
Обіцяю, всі маски буде знято,
Не нам їх судити, не нам їх карати,
Але ж в очі, налиті ненавистю, 

можна позаглядати? 
Спитати за що? Навіщо? Чому?
Потрібно брата вбивати…
Гей, кохана, я вже йду.
Я знаю, що будеш чекати.

7

ПАХЛО ДОЩЕМ
На вулиці знову пахло дощем.
Туга обвила серце отруйним плющем.
Гаряче вино з медом – хочеться ще і ще.
Лише воно мене зігріває,
Хоч тіло й так втомою палає,
Розум спочинку від думок не має.
Що ще на мене тут чекає – 
В цьому житті, бутті, забутті
Безтямній вервичці подій?
Десь ходять люди, а десь – гній,
Десь сонце світить і десь добре.
Де? – Не знаю.
Біжу вперед,
Ноги в кров збиваю.
Є сенс у цьому?
Чомусь куняю.
Павутиною щільно облутали мене
Смачний фастфуд та халявний нет.
В моєму під’їзді чомусь завжди
Роблять комусь мінет.
Новий пірует чи лампочки просто нема…
Лякаю їх в темряві ліхтариком,
Самотньо плетуся до хати.
Якась навкруги все фігня.
Поставлю всі крапки над «і»,
Поміняю сторінку, порину у солодкість ночі.

Худ. А
настасія В

веденська
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САМ СЕБЕ
геніальна ідея не відшліфована
наші серця стираються в порох
в гонитві за життям
ми перестали насолоджуватися миттєвостями
ми не встигаємо думати
під тягарем втоми
не розуміючи, що це і є головним
вічно опущені голови, вічно похмурі обличчя
очі без мрії, що це за події
я не хотів так
на секс просто часу немає, де ділись всі почуття
я біжу на довгій дистанції
спльовую лиш кров, бо закушую вуста від болю
я дуже хочу стати, та стадо біжить, і мені час бігти
боячись, що затопчуть, я ноги в м’ясо топчу
а де ж ті крила, що я колись літав
я сам їх спалив, я сам їх зламав
то, може, час мені вже стати
вдихнути повітря
і закричати,
щоб почути самого себе
в метушні 
щоб знати, що я живий
живу ще
все, харе бігти
харе
я віднайшов свою душу
я зцілю самого себе.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО…
Що робити, якщо життя б’є вас
і змушує задуматися,
навіщо ви живете взагалі
і що бажати,
якщо ви маєте право лиш на одне бажання,
і що вибрати, щоб краще пройти свій шлях,
якщо у вас є лиш один шанс?
Чи був би я щасливий, 
якщо б у минуле повернувся
і навчився танцювати той танець?
Було б легше на душі,
якби я став сміливішим та ризикнув би?
Я повинен оберігати тебе
і повинен навчитись кохати,
ніколи не дозволити тобі піти,
але щось не так зі мною.
Можливо, хворий, можливо, мудак,
а далі ж як?
Я знаю, є щось більше,
щось глибше та правильніше,
і ти сказала мені:
«Дивись, це реальне життя,
і ніхто не отримає другого шансу.
Немає простого виходу,
є лиш яскраве світло,
що спалює нас,
якщо шукатимеш не той вихід,
якщо втрачатимеш свій шанс»…

Ху
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Юлія Григорук
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СНОВИДІННЯ 
Мені наснились сині гори
І ліс старий, і дивна даль.
А під ногами шумне море
Немов змива мою печаль.
А раптом сни бувають віщі,
І все це збудеться колись?
А поки я складаю вірші,
А під ногами – падолист.
Я знаю, все це незбагненно,
Крізь пелену всіх сновидінь
Пливе блакитно-синє небо
Вже кілька тисяч поколінь...

МОЛИТВА
Я Господу тихо молюся,
Звертаюсь кудись у пітьму.
Я смерті уже не боюся,
Ось тільки не знаю чому.
І Він мене тихо кличе,
Усмішка Його не згаса,
Поки на моєму обличчі
Бринить несмілива сльоза.
І голос Його тихо манить
В незвідану височінь,
Туди, де лікує рани
І сяйво чужих промінь.
Стаю на коліна і руки
Складаю в молитву ясну.
Скінчились усі мої муки
І янгол на плечах заснув.
Я п’ю прохолодну тишу, 
А зліва у грудях пече. 
І поки я вірші пишу, 
То чую на серці щем.

Худ. О
льга Ком

арова
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Оксана Гуцол
* * * 

Він, мабуть, останній,
Останній з романтиків.
Він прокидається на світанні,
Щоб привітати сонячних 
зайчиків.
Він говорить про кохання,
Як про кришталеву чашу.
Його палкі зізнання
Живуть за межами часу.
Він посміхається зорям і сонцю
І посміхається світлу в душі,
Він поклоняється танцю
І, мабуть, вміє ходить по воді.

Він точно останній,
Останній з романтиків.
Він живе в імлі туманній,
В країні цукеркових фантиків.

* * *
Ніч вуаллю забутих снів
нагадає вчорашнє кохання,
І ти, загублена в потоці слів,
згадаєш слова: «Ти – остання!».

Згадаєш дотик, ніжність вуст
І його нічні зізнання.
Думала, втратиш глузд?
...А втратила кохання!

* * * 
Найбільше хочеться жити за хвилину до смерті,
коли вже скінчився час і сили.
Лише тоді розумієш, що всі нещастя стерті
і що губи життя не допили.
Лише тоді розумієш, що жити так просто,
немов перейти дорогу.
І тоді стає так соромно і млосно
за те, що хотів висказати Богу.
Лише тоді згадуєш, хто любив й кого любиш.
І здається хвилинка роками.
Продав би усе, якби знав, що купиш
ще раз обійми коханими руками…

…Як жаль, що розуміння приходить лише у фіналі,
А час і смерть – то процеси стабільно сталі…
Як шкода, що хвилинка не вічна, а лише подих 

останній, 
і що вже більше ніколи не прокинутись 

тобі на світанні.

Худ. А
настасія В

веденська



11

Наталя Данчук
* * *

Моя любов – бабине літо…
Коли небо наче захлинається морською бірюзою
і, як перинку, натягає на себе купчасті хмарки…
Коли сонечко немов  востаннє найніжніше 

цілує землі,
тоді природа посеред суму осені дарує нам  
перлини оксамитової радості – бабине літо!
Милуєшся, як золотаво-багряне листячко 
прикрасило сірість вологих тротуарів,
як в повітрі пахне жовтизною, і ти йдеш 

тихим кроком, залюбований у світ.
Ти з радісним здивуванням із лиця та 
волосся відгортаєш довгі-довгі павутинки,
які, мов нитки долі, порозсипались і 

зависли в повітрі…
Так, це літо серед осені… Бабине літо…
Це як вогник свічки, який рано чи пізно 

задує холодний подих зими.

* * *
А ми закохані у тих, хто нас не любить…
І розбиваєм серце тим, хто любить нас…
Життя намисто рве, перлини губить.
І тільки час покаже нам все, час.

Буває, долі стрічку ріжем на шматки…
Категоричні рішення, а потім сумніви до болю…
Говорим «Так» – зав’язуєм вузли, 
А кажем «Ні» – то тренеруєм силу волі…

Бо не буває, щоби раз – і без питань!
Це, певно, вияв порожнечі і байдужості…
І хай бринить гірка струна вагань,
Та там, де є любов, вже не потрібно чуйності!

* * *
Це просто дощ,
                        А це його акорди…
Це просто сум
                        І десь печаль в мені.
А я змогла б всі почуття і на білборди,
Бо ти життя в моїм житті!
Але чи варто?... 
Дим стелиться так низько,
Ховає землю. Йду тепер навгад…
І на щоках тепер частіше слизько,
І у душі гризе любові гад.
А я його з корінням вириваю!
Та там лишаються такі рови!!!
Бо ти жартуючи сказав: «Люблю»,
А я відчула, що кохаю…
Наївне серце зберегло…
                  Лише б не назавжди…

ЗМІНЮЄМО МИ...
Щось змінює життя за п’ять хвилин,
Щось змінює усе за півхвилини.
Усе спихаємо на часу плин,
Забувши про свої провини!

Трагедії, фізичний біль,
Загроза вмерти, спрага, втома – 
Породжують душевний антиводевіль,
Рятують тільки стіни вдома.

Чому ж тоді свідомо нищимо себе,
Вливаючи отруту, вбиваєм серце і судини?..
Говоримо: «Так роблять всі, а раптом пронесе!»,
А потім плачемо й вишукуєм причини…

Як кожен день дарує промінь сонця,
Як кожен вдих дарує нам життя –
Зроби із себе свого охоронця,
Не допусти початку для кінця!
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Ольга Зьомко
А МАМА ЧЕКАЄ

Спитав мене якось весняний квітень,
Коли востаннє дарувала мамі квіти,
Коли не просто сухо дякую за гроші,
А ще кажу щось важливе і хороше?
І влучно запитала мить тривожна:
Хіба частіше подзвонить не можна?
І розпочати не байдужими словами,
А просто запитати: «Як Ви, мамо?».
А то поплачу їй, коли на серці сумно,
І знову слухавку я кидаю бездумно.
Як в неї справи – рідко запитаю,
Дзвоню ще рідше, а вона чекає…
І я задумалась: які це в мене справи
У тих бентежних 19 літ,
В яких завжди так мало місця мамі,
Так мало часу на те: «Мамочко, привіт!»?
Побути поруч і поговорити,
Торкнутися отих гарячих рук,
Для цього мені варто в світі жити,
А я спішу до тих буденних пут.
Ще навирішуюся справ, що буду сита,
Про матір мають пам’ятати діти.
І не причина, коли справ багато дуже,
Причина тут лише одна – моя байдужість.
Із сірих буднів небагато щастя мати,
А за рутиною щось справжнє можна втратити.
Тож скільки б у житті турбот не мала,
Я не забуду, що мене чекає мама.

* * *
Вона просила ніч повінчати її із зорями,
Не вірила в щастя, бо дуже далеко воно.
Забута, заплакана, просто убита горем
Дивилась в нікуди й ковтала гірке вино.
Вона вже не вірила ні у кохання, ні в совість,
Лише не змогла збагнути для себе одне:
За що кровоточить розіп’ята її молодість,
Кохання небесне, чому ж так болить земне!

ЦІКАВА ІСТОРІЯ
«Дозвольте прогулятися під зорями», –
Промовив якось молодий юнак.
Він володіє чотирма мовами,
Розумник, значить, це гарний знак.
«Дозвольте, люба, вас ще раз бачити», –
Галантно й ніжно сказав мені.
Хіба змогла б я собі пробачити,
Якби сказала те грізне «Ні!»?
«Дозвольте з Вами гуляти парками,
Кидати крихти для голубів,
Покиньмо жити чужими сварками,
Відкриймо душу для почуттів!
Дозвольте Вам дарувати радощі,
Вести у зоряне майбуття,
Я захищу Вас  від бід і заздрощів,
Дозвольте з Вами прожить життя!!!»
Моя душа загорілась полум’ям,
А розум в ніжності занімів,
Здається, вічність отак чекала я
Найчарівніших у світі слів.
Ну, ось він, врешті, прийшов в життя моє,
Кохання вічного милий час,
Він так говорить, мов святу воду ллє,
Не ми для світу, а світ для нас…

Тепер я юних гнічу розмовами
Про те, що впевнений красень-юнак,
Що володіє чотирма мовами,
Це ще не мудрість, це ще не знак.
Він мені зраджував, постійно зраджував,
Я про це знала, він розумів,
Ось воно, значення, пекуче значення,
Істинне значення красивих слів!

* * *
«Повідомлення не збережено» –
Вибив запис мені на екрані,
Загубилось в чернетках небережно
І на відстані душу ранить.
Я благаю тебе: покинь мене,
Вже не сильно болиш, але плачу ще.
Повідомлення не збережено,
Та збережене дещо значуще….



ПОКЛИЧТЕ ВЕСНУ / ЖИТТЯ – НЕ СОН
Байдужий ранок стоїть у тумані зажурений,
Десь кряче ворон, недавно минула гроза,
Якби цей світ був не справжнім, а тільки придуманим,
Тоді б не справжня з очей покотилась сльоза.
І небо сіре, гнітюче, важке кудись тягнеться,
І голе дерево віттям убогим стирчить,
І вже не вірить ніхто, що ще сонечко з’явиться,
Бажають здійснення мрій ті, що звикли зневірою жить.
Усе не те, не таке, не по-нашому,
Життя вирує довкола не так
І знають всі, що робити на краще нам,
Самі ж не роблять, а іншим розказують як…
Осінній вітер важкими холодними краплями
У пізній вечір постукає нам до вікон,
Спочиньте тілом, душею не спіть же, невдячні ви,
Цей світ – реальність, і ваше життя це не сон.
Боріться за нього, вквітчайте яскравими барвами
І прагненням щастя покличте квітучу весну,
Ніколи не може у того піти в житті даром все,
Хто інших не просить, а сам творить долю свою.
Покличте весну, у сонечку скупану, прошу вас,
Вітри і гроза хай лишаються десь за вікном,
Покиньте життя як прообраз холодної осені,
Покличте весну і не спіть, бо життя не є сном!

ЗНІМОК-СПОГАД
Перегортаю сторінку старого альбому,
А там, під цвітом вишневим, стоять молоді батьки,
Вони всміхаються лагідно брату моєму малому
І не підозрюють ще, як швидко минуть роки.
Такий кумедний костюмчик блистить на ньому,
І та цукерка безладно лежить у руці.
Поруч батьки… Ні смутку в очах, ні втоми,
Маленька радість, що зв’язує їх всуціль.
Цей чорно-білий пошарпаний фотознімок
Яскравим спогадом стукає з того життя,
Де руки батьківські ніжно тебе піднімуть
На висоту великого почуття.
Хоч зараз важко, тоді було не простіше,
Але батьки не сміли пустити нас,
Малих й беззахисних, в світ цей такий невтішний,
Допоки доля не вибере слушний час.
Ніхто не думав, що так блискавично швидко
Зростуть стежини з каміння й квітучих трав,
Заглянеш в очі – й лиш там оту юність видно,
А тільки зовні то мало б вже й хто впізнав.
У мами й тата взявши усе найкраще,
Повиростали, мов гралися, хто скоріш,
Гортаю фото, й все важче мені  і важче
На них дивитись без трепетно-свіжих сліз.
Той знімок-спогад пригорну до серця ближче,
Навіть не можу відняти від нього руки,
Там так духмяно, так солодко квітне вишня,
Там посміхаються юні мої батьки!

* * *
Якщо ти буревій – я твоя тиха гавань,
Якщо ти полум’я – я крижана вода,
Ти вежа, ну а я – наріжний камінь,
Ти моя радість – я тінь ласки й добра.
Якщо ти ніч – я твій ясний світанок,
Якщо ти сонце – то я небо голубе,
Якщо в твоїй душі нема обману – 
Моя завжди кохатиме тебе.
Якщо ти море – я твоя покірна хвиля,
Якщо ти берег – я гарячий твій пісок, 
Якщо ти шлях – то я твоя остання миля,
Якщо ти сумнів – я в майбутнє вірний крок.
Якщо ти мрія – я її великі крила,
Якщо ти серце – я найкращі почуття,
Якщо для тебе ще всі далі не відкрились,
Живи ще раз – бери моє життя!
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Віктор Єрменчук
* * *

Ми мовчимо. Хоча і є про що
Сказати нашим опонентам з сходу.
Бо задалеко хтось таки зайшов
У побрехеньках, граючись з народом.

Ми не Росія. Не злодійський ген
Нас кличе потайки в сусідів красти.
Чужого принципово не берем – 
Не принесуть трофеї миру й щастя.

Не ощасливило таке добро
Ні сім’ї, племена й цілі народи,
Бо ненависть за сльози, горе й кров
До помсти справедливої приводять.

Чому це має проросійський схід
Нас заставляти по-московськи жити?
Доволі нам знущання, горя й бід
Й з-під палки мовою чужою говорити.

Ми споконвічна, славна й вічна Русь.
Історію не можна обдурити.
Від цього «в пацанов восточных грусть»
І прагнення Вкраїну розділити.

2.05.2014 р.

* * *
Сестри не було і тепер немає.
А той, що сам назвався старшим братом,
Нас різав, в насолоду бив нагаєм,
Палив, знущався і кидав за ґрати.

Він їв живцем людей, впивався кров’ю,
Радів, що з голоду ми помирали,
І називав це дружньою любов’ю, 
Як нас Сибір мільйонами ховала.

Кістками нашими його покриті
Тайги безкрайні болота й рівнини...
Так може тільки звір страшний чинити
Або ж душевно звихнута людина.

Зі сходу хижо дихають сусіди,
Як добре в нас, то починають вити.
Від них – погрози смерті й біди.
Вовки по-іншому не можуть жити.

2.05.2014 р.

* * * 
Скажіть, що робиться у серці в мами
В тієї, що її синок єдиний
Пішов у вічність і тепер не з нами,
Віддав життя за щастя України.

Вона не в силі сльози зупинити.
Глибоко впали виплакані очі.
Та не бажає більше їсти й пити
І дальше жити теж сама не хоче.

Щодня на цвинтар ходить бідна мати,
Домівка там тепер її дитини.
Хлопчини, що пішов життя віддати,
Щоб правда правила в його країні.

Вона замкнулась й дуже посивіла
І виглядає так, що не впізнати.
Невже, Вкраїно,  ти смертей хотіла,
Щоби другою через горе стати?

Яку ще треба українцям мірку
Майбутньому і Богу заплатити?
Їх скільки пройде вічності повірку,
Щоб стало краще в домі нашім жити?

3.05.2014 р.

* * * 
Ти йдеш від мене і для чого сцени?
Істерика… Тиради звинувачень.
Я серце маю не тверде, як кремінь,
Воно образи й кривди не пробачить.

Як щось не так – туди йому й дорога…
Облиш минувшину перевертати, -
Гріхів не може бути тільки в Бога,
Не треба зараз рота розкривати.

Збаночок до пори до часу носить
З криниці в спеку пити людям воду.
Навіщо ти погрожуєш і просиш?
Ніщо тепер не змінює погоди.

Всі висновки і рішення позаду,
Що було – кожен думку має власну.
Ми в глибині душі не дуже раді,
Бо жаль даремно згаяного часу.
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Тетяна Лемешко

* * *
На клавішах душі у тебе не виходить грати...
Із тебе гарний вийшов би актор,
Бо кожну роль ти будеш відчувати,
Та гратимеш мені лише в мінор.
Тобі забути легко про минуле,
Швиденько знайдеш іншу вдалу роль...
І кажеш: «Що було – загуло...»,
Забув душі моєї ти пароль. 

* * *
У творчість з головою!
Єдиний спосіб залишитися собою...
Один момент, аби втекти від долі,
Одна душа, яка не має волі.
У кожному рядочку – веселка почуттів,
Тут радість, сум – усе навік з’єдналось...

Від долі не втечеш ти, як би не хотів,
І навіть не тікав – тобі здавалось.
І кожне слово через серце пропускаєш...
І в щось ти віриш, і чогось чекаєш – 
Усе рядочками лягає на папері...
І головне – хорошому відкрити вчасно двері!

* * *
Дивний час сьогодні... Не відводь очей...
Самотність – як остання форма божевілля...
Коли залишилось сприймання всіх речей 
На фоні банальних «Дякую» й «Похмілля».

І навіть душу можна вже продати!
На ринку так багато мертвих душ,
Яким немає у що вірити, чого чекати...
Лиш тільки прóщення у Господа благати...

Ху
д.

 О
ль

га
 К

ом
ар

ов
а



Анастасія Надвідна
ВЕЧІРНЯ КОЛИСКОВА 

Уже занадились шпаки на вишні,
А я й не хочу їх усі зривать.
У нашій хаті, як завжди, затишно.
Співаючи, вкладаю діток спать.
Котисько замуркоче тихо-сонно,
Десь у саду заспівує цвіркун.
Ти потривожиш мій рум’янець-сором
Й огорнеш теплотою мужніх рук.
На кухенці варення  вже буркоче,
Дитячі носики мелодію соплять.
Сріблястий місяць заглянути хоче
У наш вишнево-яблуневий сад.
Молитву починаємо неспішно,
Тихесенько, щоб не збудить діток.
Їм ще нашіптує крізь шиби вишня 
Почутих зі шпаківні див-казок.

Кам’янець-Подільський

25.07.2014 р.

* * *
Загорнулось у листя багрянцю 
Вже минуле омріяне літо.
Ти скажи мені, вітре-коханцю,
Хто сьогодні у твоїх обіймах?
Кому пестиш шовкове волосся
Чи, можливо розчісуєш кудрі?
Ну ж бо, друже, скажи, не соромся,
Тим ділитись ні з ким я не буду.
Кому знову довіриш наївно
Найсакральніші дві таємниці,
Що ніколи не був ти в обіймах
І життям безпощадно побитий?
Краще б ти заколисував діток.
В їх колисці казкові і будні.
Не довірся їй знов, друже-вітре,
Ну навіщо тобі оті кудрі?

с. Міцівці

Літо 2013 р.

* * *
Пастелі заховали вже у скриню,
Дістала ніч свій колір-ахромат.
Хтось дивиться в кохані очі сині,
Когось п’янить бузковий аромат.
Лиш чай з ромашки з ложечкою меду
Й окраєць щастя вечорових зір.
Отак нічого більше і не треба - 
Тебе, і неба, і ромашки збір.
Мов ниточка тонесенька проходять
Колись почуті золоті слова – 
Все вчасно йде, все вчасно і приходить,
Для тих, хто вміє трохи зачекать.
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Лілія Надвідна
* * *

Ти кажеш, що я дивна, слухаю Земфіру,
Тікаю з вітром, ділюсь з ним думками. 
А я лиш теплий шепіт  кольору ванілі,
Переступлю межу і розжену тумани.

Уже давно відстала я від моди,
Не знаю, чи буду колись в Парижі.
Гортаю книгу спогадів зимових,
Прошу у музики додати краплю сили.

* * *
Намалюю щастя матовим,
Додам пензлем краплю брунатності,
Відшліфую всі гострі кутики,
Перекреслю забуті анафеми.

Захворію на перебільшення,
Відірвусь від ранкових процесій.
Якщо хочеш, знайди мене
Серед пасток осінніх депресій.

* * *
На старому бульварі слухали джаз
І впивались натхненням і сміхом.
Запах кави латте, чар очей, ніжність фраз,
Дотик рук… А хіба треба більше?

Худ. О
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Вікторія Невідомська
ТИ, УКРАЇНО...

Ти, Україно, скарб живих історій,
Закута міць. Прекрасна, як у снах.
Бували дні – вклонялися всі зорі,
І ти цвіла у польових квітках.

І так жадали степ, Дніпро і вітер,
І рідні діти, і тобі чужі,
Ти епопейний, небозвідний витвір:
Душі світанки й неба вітражі.

Ти ніби час і разом ціла вічність,
І вся любов, і спрага, і вода,
Ти відкриваєш – синє море – вічі,
В яких палає воля золота.

Ти, Україно, боротьба й багатство,
І ніжна ненька – плачеш нині знов,
У Бога просиш дітям Його царство,
Та дух твій не упав і не схолов.

Тобі болить. Ти ніби диво-пташка,
Лиш кровоточить зламане крило.
О, як іти по перешкодах важко!
Та хочеш ти, щоб щастя зацвіло.

Щоб були дні – вклонялися всі зорі,
Співали пісню миру солов’ї,
Щоб були вільні, а не у покорі,
І щоб сміялись трави степові!

* * *
Серед тисячі фраз, серед вивчених долею слів
Віднайти те одне, що ще буде, як серце, тремтіти,
Серед сотень людей і мільйонів небесних вогнів,
Щоб воно було ніжним, як промінь казковий і діти.

Щоб співало, як птах, прославляло весну і тепло,
Щоб горіло, як день, у долонях спекотного серпня,
Як ніколи у світі ще дотиком так не було,
Щоб жадали його і покірні, і самі нестерпні.

Серед моря доріг, океану трави і небес,
Щоб звучало, як дім, і ламало у грудях кайдани,
А для тих, хто помер, а сьогодні як ніби воскрес,
Щоб воно лікувало залишені скальпелем рани.

Панацеєю днів і хворобою цілих століть
Те єдине, одне, а для кожного все ж унікальне,
Лиш подумать, як може у холод душевний зігріть,
А ми справді вважаєм «кохаю» – уже тривіальне?

ТИ ТУТ І НІ
Ти тут, немов оцей цвітучий вечір,
П’янка, в полоні зливи й кольорів,
А я твій сад – огорну ніжні плечі
Німим світанком теплих почуттів.

Це я не вмію вимовлять прощання,
Сміятись в мить для нас таку сумну,
Ти тут, моє осяяне кохання,
В долонях серце, образ мого сну.

Ти дім, притулок, вічне сподівання,
Роса ранкова, гомін у душі,
Та я не знаю, жар чи дотлівання,
Чи рідні ми, чи, може, вже чужі?

Усе пройшло, ти промайнула дивом,
В шляхах далеких стала як зоря,
Тебе навічно відпустила злива,
І ти пішла. На жаль, не втримав я...

Не обійняв ще раз цвітучим садом,
І дім залишив просто й на роки,
Я завжди був лише мінорним ладом,
А ти, як пісня, тільки навпаки.

ОСЬ ТАК
Ось так забуваються люди,
Стираються з серця навік,
І більше ми ніжно не любим,
Нас біль вже достатньо обпік.

Ось так, промайнуло, як постріл...
Лиш образ чужий збережем,
А в грудях – поранений простір,
І щастя, і сміх міражем.

Все марно, забути навіки
Не може, не може душа! 
Ось тільки відкрию повіки,
А серце на вістрі ножа.

І жаль, що усе так непросто,
Що кожна людина болить,
Якби ж залишилася гостем,
Мою не чіпала блакить...
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Марина Родоманова
Пригорни нас, матінко-Вкраїно,
Під своє поранене крило.
Ми його загоїм неодмінно,
Як би це нам важко не було!

Будемо стояти вартовими
День і ніч ми на твоїх плечах,
Нізащо тебе ми не покинем,
Ми за тебе віддамо життя.

В час, як будуть рватися гранати –
У душі звучатиме твій гімн.
Будемо у ніг твоїх лежати.
Україно, ти наш рідний дім!

Ти для нас одна лиш сонцем світиш,
Не потрібен більше нам ніхто.
Наша мати ти, ми твої діти – 
Українці! Вільно живемо!

Пригорни нас, матінко-Вкраїно!
Ми твій прапор вгору підіймем.
І для нас він буде майоріти
Завжди, ясним, мирним і щасливим днем.

УКРАЇНО, ТИ ДЛЯ НАС ОДНА!

Худ. С
ергій Боднар



Василина Савчук
БАЛАДА ПРО УКРАЇНУ 

АБО РОДИНОНЬКА
Вже пройшло багато років, те дано минуло.

Як родилась ця Дівчина, всі уже забули.

Як зростала, піднімалась, як її губили,

Як шарпали, забирали, як її ділили.

Мала Дівка купу браття, сестер та підмоги,

Та чомусь як стало важко – кинули під ноги.

Як угледіли ті рідні всі сестри багатства,

То забули за  родину, забули за сватства.

Все забули, бідолахи, як ся родичали,

Бо того, що було в Дівки, те вони не мали.

Взяли сестру, поділили, напилися крові,

Повбивали її діток, пустили по волі…

Поплакала Чорнобрива та й погорювала, 

Випросталася на ноги і знов цвісти стала...

Пройшло знов багато років, квітне Кароока,

А брати і сестри знову задивляють збоку:

– Чого ж сестра знов багата? Чого ж вона сильна?

Чого ж діти знову мужні, робочі, вродливі?

Взялись браття за ломаки, пішли знов ділити.

Як же вам, та рідні мої, по світу ходити?

Як та совість не проснеться та глузду немає?

Хай сестрі собі живеться, нехай розцвітає…

Рідні мали б помагати та мали б любити,

А не дітей забирати та серце ділити.

20

Все забрали рідні браття, усе позгортали.

Та нехай би вас, небоги, Небо покарало!

Знову горем чоло вкрито, знову Дівка плаче.

А над її калиною чорний ворон кряче.

– Не сумуй, дитино мила, я не зло приношу.

Я тим рідним головоньки піду та й покошу!..

Чекає собі потиху Дівка чорнобрива,

Ніхто не йде, не поможе… Не чекати дива…     

Худ. С
ергій Боднар
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Слава Світова
МАДЕМУАЗЕЛЬ КІКІ

Мадемуазель Кікі
носить дуже тонкі
мереживні чорні панчохи,
ті, що з атласними бантиками,
з кімнат її майже завжди
чуються ахи! та охи!
Вона полюбляє tarte tatin,
а також шовк,
і тонкий сатин,
і ще одного месьє,
у котрого розкішні вуса,
пружні сідниці й звабливий голос,
і ще нешкідлива звичка –
приносити зранку
каву у постіль
і цілувати її ніжне личко.
 
Мадемуазель Кікі
гріє теплом арманьяк,
стискає свої долоні,
вдихаючи аромат
сливи та стиглого перцю,
бережно, не абияк
облизує ложечку з-під крем-брюле
рожевим кінчиком свого язика,
грайливо накручує на тонкий пальчик
пухкого волоссячка прядку,
надкушує шоколадку,
томливо облизує губи…
І недаремно…
Солодка згуба…
Кому, як не вусатому месьє,
знати про це
напевно.
 
Мадемуазель Кікі
дарує свої метелики,
що в животі,
тому, хто знає напам’ять
всі її сокровенні,
спокусливо-потаємні
родимки
і родзинки,
вона полюбляє солодке рістретто,
сідлати верхи свого месьє,
цитувати уголос Гете,
закидати чарівну голівку,
вигинати звабливо спинку…
Месьє так переконаний,
що вони – єдиного половинки…

МУШКА МАРКІЗИ ДЕ ПОМПАДУР
У маркізи де Помпадур шикарна перука –
в ній живуть снігурі
і ще кілька дрібних синичок, здається, теж звили 

собі там гнізда.
По вівторках усі вони хором щебечуть пісень,
а маркіза лиш поблажливо усміхається, змітаючи з

оголених плечей пташиний послід.
У маркізи немає корони, зате є Король –
він хтиво мацає її за коліна, в той час як придворні 

лакеї
ліниво розливають у порцелянові чашки 
англійський чай по обіді.
 
Високі підбори маркізи боляче колять очі всім 

фрейлінам,
але їй байдуже, тому що вона – справжня придворна

ікона моди
і, взагалі, може одягнути все, що завгодно,
навіть птахів на голову, не те що високі підбори
чи якісь там спокусливі мереживні панталони.
У маркізи де Помпадур немає корони,
зате щоночі високі королівські перини зігріті теплом 

її тіла,
нудотно-солодкого на смак,
адже Король полюбляє усе солодке,
а надто, коли його подають на десерт просто у ліжко,
перед сном.
 
Маркіза де Помпадур вміє малювати пензликом,
вона знає три веселі австрійські пісеньки і ще 

гарно танцює краков’як.
В неї так мало справжніх друзів, але Королю ще 

поки подобаються її забави…
І коли маркізі самотньо, її птахи щебечуть для неї 

не тільки по вівторках,
а коли вона цього забажає,
хоч би й у святу неділю.
А ще зовсім недавно, здається, на минулому тижні,
Маркіза придумала нову та модну родзинку –
таку милу оксамитову мушку, чорну на колір,
котра саме зараз прикрашає верхній правий кутик 
її пухких вуст –
усім фрейлінам світу на заздрість.



А у Короля – осіння депресія.
Він змарнів і дратується надто вже часто, а вночі 
так нещадно крутять суглоби,
і навіть молоко з медом не допомагає, і солодке теж.
Король не бажає їсти свіжого масла ні на сніданок, 

ні на вечерю,
він вередує, як та мала дитина,
і партія в шахи з придворним паяцом вже теж не 
приносить йому відради.
Можливо, він міг би поїхати на королівське полювання
і постріляти в диких зайців або хоча б підстрелити 

дикого вепра,
але у Короля мігрень, тому він сидить вдома
і парить ноги в молоці ялової корови.
І дуже голосно зітхає…
І ще просить не впускати до нього всяких там маркіз.
Хоч би й Помпадур. 

А нещодавно усі фрейліни стиха перешіптувались,
що нібито Король нарешті таки розлюбив її,
і взагалі кому вона така потрібна, хоч і з мушкою?
І навіть синички зі снігурами полетіли від неї геть,
мабуть, кудись далеко, аж за Чорне море або й за 

Червоне,
туди, де тепло і можна вити гнізда просто на 
дереві, з дрібних гілочок хмизу,
а не в чужій перуці, нехай навіть і рясно 
пересипаній свіжим борошном.
Нехай навіть то і перука самої маркізи де Помпадур,
тієї, що з оксамитовою чорною мушкою
якраз у верхньому правому кутику
її пухких вуст.
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ОЖИНА І М’ЯТА
Сьогодні ми загубились від усіх,
Отут, посеред трави і маргариток,
Я плела тобі віночки,
А ти цілував мої веснянки
І так спокусливо усміхався.
Ми пливли у воді,
Підігрітій літом,
Назустріч одне одному,
А потім ти пірнав,
Аби впіймати для мене золоту рибку,
І у краплинах,
Що облюбували собі місце на твоїх 

засмаглих плечах,
Я бачила наше щастя.
Увечері, коли наші тіла пахли лататтям і 

сонцем,
Ми лежали обійнявшись,
Наші руки і ноги
сплетені чуттєвими павутинками бажання,
Й дихали одним повітрям.
Ти ніжно цілував мої коліна,
А я шепотіла усім твоїм родимкам свої секрети.
Простирадла огортали наші гарячі, 

розпашілі тіла
Приємною прохолодою м’яти,
А на ранок ти приніс мені у долонях
Кілька стиглих ягід ожини …

СЬОГОДНІ Я ЗНАЙШЛА БОГА
Сьогодні я знайшла Бога…
Я взяла Його у свої долоні – 
такого маленького і водночас всеохоплюючого – 
і було мені так гоже й радісно, 
так затишно, що я прошепотіла:
«Боже мій,
в цей день, коли я знайшла Тебе отак просто,
хочу попросити:
не йди, зостанься…»

Мій Бог – такий справжній, 
що аж долоням тепло – 
погодився, але сказав, що за часи Вічності 
він звик до звичайнісіньких, банальних 
райських зручностей
і до того, щоб до нього стукали.

Мій Господи,
я не носитиму Тебе в кишені,
бо всі кишені створені для носових хустинок,
дрібних монет
та в’язок із ключами.
До того ж всі без винятку кишені бувають із 
дірками,

й так необачно іноді назавжди губляться в 
них речі.
А зараз, коли я тільки-но Тебе знайшла,
Згубити знову не можу…

Мій Господи,
у голові моїй, боюсь, що місця вільного 
немає:
там серед хаосу нейронових зигзагів,
серед облич та прізвищ, 
цифр, імен та формул щастя,
рецептів пирогів, віршів,
мотивів пісень, минулих спогадів, майбутніх 
планів,
серед логічних вправ, щоденних списків 
справ
боюсь, що знову я Тебе десь загублю.
І більше вже ніколи не знайду…

Мій Господи,
і у своїх долонях 
не зможу теж Тебе носити,
бо іноді мої долоні мерзнуть,
вітаються із кимсь за руку,
а іноді складаються докупи,
коли я шепочу слова молитви,
коли з Тобою хочу говорити… 

Мій Господи,
у серці – надто гаряче і надто неспокійно,
там закипають пристрасті, вирує вихор
найрізноманітніших за барвами емоцій,
там є місця, котрі ще кровоточать,
а є місця із надписом «Тут був…».
Тобі не буде там спокійно…
То де ж для Тебе знайду місце я?..

Хіба що…
Нижче серця, 
десь у центрі,
десь у районі сонячного мого сплетіння,
у зоні сонячного переплетіння 
тонких конструкцій ниточок Душі моєї...
Там місце є для Тебе – 
під самісіньким жовтогарячим Сонцем, 
так хочеться, аби Ти завше поруч був …

Тепер, коли я хочу побачити Бога,
я не шукаю Його на небі,
не підіймаю голову догори,
не намагаюся розгледіти Його у хмарах.
Коли я хочу побачити свого Бога,
я міцно заплющую очі
й заглядаю всередину себе – 
Він сидить там, у променях Сонця,
розчісує свою довгу, м’яку бороду
й усміхається….



Анатолій Хромов
В БІЙ!

Ну що казати, брате, важко! – 
Довкола тільки перепони,
Рука вже тягнеться до пляшки,
Залити смуток півсухим червоним.
Але стривай, не розкорковуй – 
Вино з роками набере смаку,
Ще вип’ємо разом за перемогу
По край, по вінця, досхочу.
Та поки тільки ясний розум
І м’язів змучених тремтіння,
І навіть в мрії на порозі
Вгамуй свій гнів, плекай терпіння,
Люби життя, неначе твій
Останній день з’їдає вечір,
Кохай дівчат, бо завтра в бій – 
Там поруч мої дружні плечі.

ТІНІ ЗАБУТОГО ПОКОЛІННЯ
Ми – тіні забутого покоління,
Про нас часто кажуть із префіксом «next»,
Ми ще не вогонь, але змучені тлінням,
Ми з молоком всмоктали стрес.

Ми тіні ілюзій наших батьків,
Ми просто суцільний нервовий струс.
Ми наче світлини останніх рядків,
Які в казематах залишив Стус.

Ми діти Чорнобиля, де б хто не жив,
Ми браття і сестри нової країни,
Та іскру дитинства несли у душі
Крізь темні провулки міської руїни.

Ми тіні забуті, але не втрачені,  
Про нас часто кажуть із префіксом «post».
Ми посткомунізм і вже постпомаранчеві
Торуємо шлях, ми – український форпост.

МОВЧАННЯ
Ми дійшли до стадії «мовчання».
Ми дійшли до стадії  «пробач».
Як тобі не холодно ночами?
Як вдається заглушити плач? 

За вікном весну ґвалтує лютий – 
Надто рано нас вона знайшла,
Але як мені тепер забути
Подихи солодкого тепла?

Що мені тепер тобі казати?
Ми ж тепер на стадії  «Мовчи!»
Душі поховали в казематах. 
Як тепер заснути уночі?! 

Нам нічого не буває вдосталь:
Хочу те, чого уже нема...
І велика та холодна постіль
Для душі і тіла – то тюрма.

            БУТИ ЩАСЛИВИМ
Так легко бути щасливим
На сонячному півдні влітку:
Гуляти босоніж під зливу,
Вештатись містом напідпитку,

Засмагати разом на морі,
Згадувати дитячі дурниці,
Заглядатись на далекі зорі,
Що сяють у твоїх зіницях,

Називати тебе «мила», «кохана»,
Разом під простирадлом пріти,
Стрибати в прохолодну ванну
У воду, повну свіжих квітів.

Допомагати підбирати сукні,
Повертатися на світанку до хати,
Кохатися на пляжі, на кухні.
Кохатися… Та, головне, кохати.
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ГРІШНА РОСА
В твоїх очах буяє зелень,
Холодні сльози не зігріти. 
Ніхто не знає, та я певен, 
Із сліз твоїх зростають квіти. 

Ти як карпатська полонина:
Боїшся раннього тепла.
Мене без тебе – половина,
Бо полонила і втекла.
 
Я розтоплю теплом долоні
Сліпуче тіло, білосніжне.
Твої принади, ще холодні,
Росою вкрилися, - безгрішні.

ВІДІГРІТИ!

Кольору жита

із запахом літа

твоє русяве волосся.

Я хочу жити, 

а отже, радіти,

що нам чомусь не спалося 

осінньої ночі.

Прилип до вікна

Пожовклий, обірваний лист.

Ти мружила очі,

мов кішка нічна,

і погляд не падав униз.

Ти слухала вітер,

тримаючи каву 

 в холодних, знімілих долонях. 

Знімілі кінцівки,  

ти якось казала, –

це збудження твого  паролі.

Строкатий диван

І ковдра нова – 

ми бавились споду мов діти,

І різні дива

про тебе взнавав, 

я мусив тебе відігріти! 
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Наталія Яцемірська
* * * 

Ковтаєш гіркі сльози, слухаєш, як кача пливе 
по Тисині,

Молишся вже не за свого, за чужого молишся сина,
Просиш у Бога, щоб зарано не посивів –
Чужа ж дитина, не родили ж її під тином...

Снідаєш новинами, он той хлопчина з блакитними
 очима

Так схожий на ріднесенького, вчора схоронила...
Вбережи, Господи, цю дитину, чим вона тобі 

завинила?
Як мою забрав, хай чужа не загине.

Сльози зсихаються, черствіють окрайцем хліба 
на столі,

Тільки б очі не закривати - суцільні вибухи в голові.
Сусід повернувся, молоко ще не обсохло на губі,
А ногу вже віддав Батьківщині й літа золоті.

Скільки таких героїв зі зламаними долями
Залишиш каліками безрукими і безногими?
Скількох матерів покриєш чорною хустиною,
Мирна моя Україно?

Горбик пухкої землі, форма армійська, чоботи 
І в надію закопаний хрест – це все вам.
А спогади?! Решту життя – тільки спогади
Й оте нездійсненне: «Я повернуся, мам»...

* * *
Я, напевне, ще довго не оговтаюсь від цієї пекучої

 думки,
Що спалює мене зсередини й заважає піти у брід.
Прикладала і прикладатиму долоню до обгорілих 

уламків,

Марне намагаючись повірити, що це не прокляття 
на мій рід.

Що ніхто не закляв мене, безталанну, що мушу сидіти,
Дивитися на одні й ті ж зорі, закидати догори очі
Й стримувати з них море, яке кожної миті ладне 

затопити
І без того дірявий човен, що пливе серед ночі.

І стоятиме мені посеред горла вбитим кілком моя 
доля.

З нею, руками зв’язані, підем на дуель серед голого 
поля.

Єдина умова у цім поєдинку чесна й проста, я її не 
боюсь,

Раптом я опускаю руки, вона свої піднімає і каже: 
«Здаюсь»...

* * *
Перегортаю сторінку пекельних побачень,
Надійно-примарного «ми», золотого мережива.
Закинутий стержень з цупкенького «я»,
Колись навпіл розламаний,
Сторцую між сліз-кінотитрів залежаних.

З розлуки ніхто ще не вмер,
Відчайдухи сьогодні не в моді,
І годі казати, що час залікує усе –
То пусте.
Тобі не повірять каліки безрукі й безногі,
В яких би з тим часом і щось відросло - 
Не росте...

Життя накиває п’ятами, й зморшки, мов в’їдливі мухи,
Обліплять твоє і без того печальне чоло.
Ти знаєш, один чоловік таки вмер від розлуки.
Але то було... Та хто зна, коли теє було...
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Із куряви винирнув пікап, підморгнув одним оком, 
тернув гумою по розбитому узбіччю і зупинився. 
Білозубий номер на диво світився, і на ньому, якщо 
добре придивитися, читалося чотири цифри: 1234 
ВХ. Чомусь згадалося старе кіно «Спортлото-82». 
Ще трохи обнишпоривши очима це диво техніки, 
солдат втратив до нього інтерес, перевернувся на 
спину і направив свій погляд у небо. За поглядом  
полетіли мрії, прийшла замріяність й огородила від 
реальності. Так можна лежати вічно, якби не війна. 
На жаль, такі миттєвості швидше виняток, ніж правило. 

Над ним пливли хмаринки, кожна з них нагадува-
ла щось знайоме: то пташку, то слона, то якогось ста-
рого дідугана, а одна була схожа на НЛО – літаючу 
тарілку, як він собі її уявляв. «Нам би їх у союзни-
ки… – роїлися думки в його голові. – Маячня». По-
чувся шум кроків, які вминали зневоднену траву. 
Зі сторони пікапа підходив ще один солдат, у його 
руці був скручений рулон паперу.

– Вовко! Ти тут? – запитав він у лежачого.
– Ні, я думками вдома, їм мамин борщ і кручу 

горобцям дулі.
– Глянь, що я привіз, – і солдат по-простецьки 

вмостився біля товариша, розгортаючи рулон з па-
пером.

– Що це? – запитав Володя, розплющивши одне 
око.

– Малюнки дітки малювали, такі кумедні, я пе-
реглядав і тішився – шедеври.

– Ти ж художник, тобі видніше, краще б цигарок 
захопив.

– Ти глянь, бовдуре, – не відставав Руслан. – Я 
їх на наш БТР почеплю.

Володимир зрозумів: товариш просто так не 
відчепиться, краще подивитися, і він підвівся на 
одну руку.

– Ну, давай, гляну на твори твоїх малевичів.
Руслан почав по одному передавати малюнки, 

при цьому постійно коментуючи:
– О, дивися, як тобі? Правда, супер? А тут які об-

рази, який малюнок, а кольори? Талант!
Володька ліниво передивлявся малюнки, не зов-

сім поділяючи захват товариша, швидше, щоб той 
просто відчепився. Наче віслюк, кивав головою. 
Коли той передав йому шостий малюнок, в очах 
Володі заіскрила посмішка. На папері була нама-
льована літаюча тарілка із жовто-блакитним прапо-
ром, яка трощить ворогів нашої Батьківщини.

– Руслане, я візьму собі цей малюнок? – просто 
запитав він товариша.

– Без питань, давай інші, піду прикрашу нашу 
«Марусю», – так ласкаво він називав БТР.

Володя повернув малюнки, залишивши собі 
той, що вподобав, акуратно зігнув і поклав під ка-
ску. «Якщо це повітряні сили, то нехай вони будуть 

Сергій Боднар
ОБЕРІГ

під каскою», – розмірковував він, повертаючись до 
своїх мрій та блуканню поглядом по хмарах.

Вночі їх група вирушила на завдання. Ще до 
світанку підійшли до села, чагарниками обійшовши 
його, і почалось… Тишу розірвало. Хто встиг –  впав 
на землю і втиснувся так сильно, наскільки вона до-
зволила. Хто не встиг – також впав, віддаючи  землі 
свою життєву вологу. Стріляли звідусіль, наче якась 
смертельна павутина накрила групу, вириваючи в 
живих життя. Володя лежав і молився. За годину 
все стихло, і ця тиша була мертва. Вона різала вуха. 
Птахи не співали, комахи не гуділи. Можна було по-
чути молитву в думках. Коли вечірня роса почала 
розливатися по траві, Володя пошепки запитав:

– Хто живий?
Йому відповіла тиша. Він витер росу з очей, стис-

нув зуби і поповз. Повз і тягнув за собою старшо-
го групи. Коли сутінки зазирнули під листя дерев, 
на нього вийшли свої. Свої забрали своїх, найваж-
ча ноша, коли мовчки говориш із тим, з ким вчора 
горланив пісні і сперечався, в кого мама смачніше 
варить борщ. Це війна, найкраща подруга смерті.

Наступний світанок Володя зустрів на своєму 
блокпосту. Він зняв каску, дістав малюнок й уваж-
но роздивлявся його. Щось незрозуміле було, а що 
саме, він не знав. Володя уважно вдивлявся, вив-
чаючи кожен штрих, кожну закарлючку. Аж раптом 
наче сто громів зійшлося на небі і вдарила блискав-
ка, повітря вмить нагрілося й обпекло обличчя, жар 
зарвався в легені і стало важко дихати. За десять 
метрів від нього розірвався снаряд, навколо, наче 
голки в подушку, повстрявали осколки, а йому лише 
дуже спекотно, немов засунули в піч головою.

– Вовко, Вовко, братан, це диво, – прочитав швид-
ше, ніж почув з вуст Руслана, який біг з бліндажа, 
оминаючи вирву. – Ти живий, брателло, ох… – далі 
було слово захвату, яке не має перекладу.

–  Ну, я вам зараз, піндоси! 
І Руслан застрибнув у БТР, який стартонув, наче 

ракета на ходу, підхопивши каску, яка випала з 
рук Вовки. З яру виповзав російський танк, хизую-
чись своєю бронею на сонці, наче дикобраз. З його 
ствола, який вже сплюнув отруту, підіймався ди-
мок. Руслан, керуючи машиною, маневрував, наче 
в’юн, рвав під собою землю, летів назустріч танку. 
Росіянин встиг ще раз виплюнути отруту, на ща-
стя, вона не дістала «Марусі». Підлетівши майже 
впритул, «Маруся» змогла показати, що вона також 
зброя, виказавши своє обурення прямо в башту 
танка. Танк, наче п’яний на весіллі, почав повільно 
хитати головою, щоб дізнатися, хто його б’є, та 
швидкий БТР, легко кружляючи навколо, продовжу-
вав товкти його в башту, аж доки танк остаточно не 
втратив її. Після чого Маруся, наче дика конячка, 
застрибала назад, дуже горда собою. Того, що ста-



лося, ніхто не очікував. Прямо в борт врізався сна-
ряд. На горизонті пішов димок, вказуючи напрямок 
пострілу, інший танк був схований у чагарниках. 

– Руслане! – вирвалося у Володі, коли він поба-
чив, як тріснула броня. Ховаючись у клубах диму 
підпаленої машини і не дивлячись на небезпеку, ки-
нувся назустріч БТРу. 

Ще не встигнувши добігти, Володя побачив, як 
люк БТРа відчинився і з нього висковзнула голова 
Руслана.

– Ох…ть! – вирвалося з вуст солдата, він три-
мався за голову. – Вовко, ти бачив?

Це він звернувся до товариша, який як вкопаний, 
стояв посеред поля.

–  Воване, ні подряпинки, бачив? – він стрибнув з 
броні на землю. – Давай, давай у схованку, а то тут 
ми просто як мішень у тирі.

Вони ще не встигли добігти до блокпоста, як 
залп артилерії змусив назавжди замовкнути танк у 
чагарнику. В піднесеному настрої обоє друзів схова-
лися в бліндаж, маленькі бризки землі наздогнали 
їх, торкнувшись спини. Руслан зняв каску і повернув 
Володі, в кутку підібрав свою.

– Слухай, тепер треба казати не у сорочці наро-
дився, а в касці, – зробив висновок Руслан. – Ну, як 
я його? – йому хотілося почути відгуки про підбитий 
танк.

– Круто!...
– Вовко, ти зрозумів, твоя каска врятувала нам 

життя?
– Не каска, а малюнок під нею, він діє як оберіг.
– Хто б знав… 
Через місяць Володя повертався додому, у зві-

льнених містах наводився лад. Він дивився у вікно 
і не вірив, що все закінчилося, в руках крутив ка-
ску з малюнком усередині, дістав його і розгорнув. 
Папір трішечки затерся, на місці згину зник колір, 
зображення втратило свою свіжість, але все одно, 
дивлячись на нього, настрій підіймався. В куточку 
маленькими буквами було написано ім’я автора: 
Марійка Головко. У голові солдата блукали думки: 
«Цікаво, яка ця мала, в якому класі, подякувати б 
їй», – і тут в очах пробігся номер машини 1234 ВХ. Во-
лодя наче прокинувся. На заасфальтованій міській 
вулиці, вимотаний дорогами, з підкошеними коле-
сами, підперши дерево, стояв пікап. Солдат попро-
сив зупинитися, підбіг до пікапа і тричі постукав по 
капоті. З найближчого вікна кав’ярні виглянула за-
мотана ранковими буднями голова господаря:

– Ну, що?
Володя рукою запросив його до діалогу, дістав 

малюнок з каски і запитав:
– Звідки привіз?
– Не знаю, дали десь, я й привіз, – виправдову-

вався водій.
Барменша, яка вийшла слідом, була більш 

поінформована:
– Малюнки приносили нам прямо сюди, в кав’яр-

ню, це діти із сусідніх вулиць.
– А де я можу знайти автора? – намагався хоч 

щось дізнатися Володя.

– Треба попитати в дітей або заглянути в центр 
волонтерів. А яке там прізвище? Головко? Здається, 
на сусідній вулиці живуть такі.

За годину Володя знайшов двері квартири, в 
якій, як йому здавалося, живе ця дівчинка. Він на-
брав повні руки фруктів, цукерок, вибрав найкращу 
ляльку. Тримаючи увесь цей багаж, натиснув на 
кнопку дзвінка. За дверима почувся рух, потім кла-
цання беззубого замка, і на порозі з’явилася мила 
дівчина в інвалідному візочку:

– Добрий день, вам кого? – почув Володя про-
сте запитання людини, котра бачить незнайомця на 
порозі.

– Добрий день, мені б познайомитись із Марійкою 
Головко, – чітко по-військовому сформулював своє 
бажання солдат.

– Дуже хочеться? – дівчина посміхнулася, і чо-
мусь стало дуже приємно і тепло.

– Так, це ваша донька чи племінниця?
– Ні, це я Марія Головко, – ще ширше посміх-

нулася дівчина на візочку.
– А меншої Марійки немає? – поцікавився Во-

лодя.
– Я найменша і єдина.
– Оце так…
Володя дістав складений малюнок, розгорнув і 

показав дівчині:
– Ви автор?
– Угу.
– Моя ти ріднесенька! – вихопилося в нього.
Він обійняв її, поцілував, почав обдаровувати 

гостинцями, які приніс. Ввечері пили чай, ділилися 
історіями із життя і сміялися, багато сміялися. 

Р. S. Через три місяці Марійка змінила прізвище. 
Запитаєте чому? Тому що вийшла заміж за Воло-
дю, а лікарі за кордоном пообіцяли, що вона неза-
баром встане з візочка. На найвиднішому місці у 
чудовій рамці висить той самий малюнок, перша 
їхня сімейна реліквія. І лише коли роботу чіпляли 
на стіну, Володя побачив, що хмари на малюнку на-
гадують Божий образ.
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Нікіта Бороденко

БАТЬКИ НА МІСЯЦІ
Якось раз, року 2026, мої батьки вирішили по-

летіти на Місяць. Летіли вони дуже довго, близь-
ко трьох діб. На жаль, їжі в них було обмаль, 
оскільки при злеті на космічному кораблі велика 
турбулентність і їжа може потрапити на сенсори, 
а цього допускати не можна. Відразу після при-
землення батько взяв прапор України, вийшов у 
смішному скафандрі на поверхню Місяця, знайшов 
м’яке місце в ґрунті (чи що там на Місяці), встро-
мив туди прапор і як закричить: «Бороденки – кращі, 
кращі, найкращі!!!». Вдосталь накричавшись, без-
межно гордий батько повернувся до корабля, де сто-
яла мати, яка все ще не могла впоратися зі своїми 
емоціями і кричала: «Юху-юху-юхууууууууууу!».

Але раптом сталася прикрість: при спробі зле-
ту забарахлив двигун. Так мої батьки просиділи 5 
годин без їжі і шансів на порятунок. Одні на вели-
чезному нічному світилі. З відчаю, а може, через 
незвичний клімат матері почали ввижатися дивні 
примари. Та вже за долю хвилини стало зрозуміло, 
що це справжні прибульці. Спочатку батьки переля-
кались, але коли гуманоїди заговорили людською 
мовою, то ті й зовсім знепритомніли. 

Прийшовши до тями, вони побачили, що знахо-
дяться у власному кораблі, що прямував у сторону 
рідної планети Земля. Та ще й із парою сендвічів на 
дорогу. Батьки надзвичайно зраділи й обійнялися 
так міцно, як ще ніколи до цього. 

АЛІСА 
В КРАЇНІ ДИВ
(останній візит)

Зробивши останній ков-
ток трав’яного чаю, Аліса 
швидко здійнялася на ноги 
і побігла до своєї сестри, 
що мала чекати на неї під 
їхнім деревом. Ця зустріч 
була дуже важливою для 
дівчини, адже вона хотіла 
розповісти сестрі свій сон, 
котрий так сильно її при-
голомшив. Але на місці 
нікого не було. Раптом во-
на почула шелест в кущах. 

– Агов! Хто тут?! Хм… 
Мабуть, здалося…

– Алісо, – тихо промовив 
знайомий голос.

– Капелюшник? Ні… Я, 
мабуть, все ще сплю.

Вона озирнулася до-
вкола і побачила героїв 

свого сну.
– Оу! Я нічого не розумію. Що тут коїться? Як ви 

тут?.. Я ж спала і ви… То це реальність чи як?
– Певно, що так. Ми й самі точно не знаємо, – 

промовив зважено й спокійно Кролик зі сну. Так, 
саме той навіжений Кролик. Так, спокійно і зважено.

– Що? Але?.. Та ні, я точно сплю!
– Алісо, дитино, ти не спиш. Ми прийшли подяку-

вати тобі за те, що ти врятувала наш маленький світ 
від злої Герцогині. Це змінило його. Це змінило всіх 
нас на краще, – мовив Капелюшник, беручи Алісу 
за руку.

– Так, це правда, ми всі змінились у кращий бік, – 
сказала Герцогиня, виходячи з-за спин присутніх.

– Ееей… Ти… Не підходь! – з острахом скрикну-
ла Аліса.

– Ні-ні, все добре, – заспокоїв її Капелюшник, – 
вона більше нікому не вчинить зла. Тепер вона з 
нами.

– Друзі, нам вже час, – вказуючи на годинник, що 
Кролик тримав у руці, промовила Мишка, – ми не 
забудемо тебе, Алісо! Бережи себе!

Усі взялись за руки і зникли разом із цокотом го-
динника. 

– Я теж ніколи вас не забуду! – витираючи сльо-
зу, мовила дівчина.

Вони покинули світ Аліси, але не її серце.
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Ірина Вареницька
ХВИЛЯ

Стояла і дивилася, як важкі хвилі розбивалися 
об скелю. І було таке враження, що замість однієї 
із хвиль – сама. Ти стрімголов летиш, задихаючись 
від нестачі кисню, і розбиваєшся на дрібні краплин-
ки. Проти сили вітру і стихії зробити практично 
нічого неможливо, розумієш, що ця стихія – це Він. 
Намагаєшся оговтатися, ініціювати свою свідомість 
до того, що втримаєшся, не розіб’єшся, і все марно. 
Відчуття слабкості душить тебе за горло, ти переля-
кана. Зубожіло стоїш і дивишся на себе зі сторони. 
Але парадокс у тому, що це все тобі подобається. 
Абсолютно все. Від початку і до кінця. Ти дуже хо-
чеш зазирнути вперед і водночас боїшся того, що 
зветься невідомим. Марно думати, що все минеться 
просто так, ти ж розумієш, що ні. І це не від тебе 
залежить, бо ти вже не та сильна, цільна і потужна 
хвиля, а просто маленька дрібненька хвилька, яку і 
вітер, і стихія проковтнули у себе. 

КРАПЛИНА ЖИТТЯ
Кап-кап! Чуєш? Йде дощ. Ми давно не диви-

лись на нього вдвох. А він сьогодні такий напро-
чуд цікавий. Хіба ти не бачиш? Дивись, дивись! 
Ось краплина, вона зачепилася за нашу кватирку і, 
наче заглядаючи до нас додому, стрибає на скло. А 
воно вже і так мокре. Буль! Злилася з усіма, стекла 
манюсіньким струмочком і пропала безвісти. Роз-
лилася, просочилася в землю, випарувалась на 
сонці, і все. Так і ти, чуєш, милий! Ти ж також був 
особистістю, ти щось важив у цьому житті. Батьки і 
друзі тобою пишалися. Ти так багато знав і зробив 
щось своє важливе. Ти вигадав такі речі, що ніхто й 
гадки не мав. Я ж маю рацію? Ну, чого мовчиш?! Та 
й не говори. А знаєш чому? Бо ти, як та краплина, – 
злився з усіма, та й не видко тебе. Правда?!..

Кап-кап. Ой! Ми ж із тобою про дощ говорили. 
Дивись, як він стукотить по нашому підвіконню. А он 
і далі біжить, на ліс, будинки, луки. 

Ой! Він і нас намочив.

ГОДИННИК
 Машина везла якимись зовсім незнайомими 

тобі вулицями. Вони ніби пробивали спогади твого 
дитинства, але час змінив все, навіть тебе. Вже на 
порозі зима. І вона, не врегулювавши свої стосунки 
з осінню, огорнула все навколо своїм інтер’єром. 
Пейзажі навкруги стали сумні й нецікаві, але при цьо-
му в твоєму гарячому серці бурхливо клекоче весня-
ний місяць травень. 

За декілька хвилин ти дісталася потрібного 
місця. Будинок ще не зруйновано, але важіль часу 
наклав на нього свій відбиток. У своїй здоровенній 
торбі ти намацала важкий металевий жмут ключів 
і, особливо не шукаючи, автоматично знайшла те, 
що тобі потрібно. Мимоволі стало прохолодно. Так, 
ніби щойно крізь тебе пролетів протяг. Ти взяла себе 
в руки і впевнено прокрутила ключ. Ось ти й тут. 

Важкі, навішані, з пилом простирадла, що за-
кривають меблі, неохоче тобі піддаються. Але ти 
хочеш побачити картину свого дитинства і ривка-

ми зриваєш тканину з місця. Крок за кроком, й об-
рази минулого ніби ожили й почали наповнювати 
світлом кімнату. Ти сіла в глибоке крісло з пурпуро-
вими бильцями і занурилася у себе та свої спогади. 
Їх багато, і вони кружляють цією кімнатою. Ось твої 
очі зупинились на яскравому новому годиннику. Він 
виглядає чужинцем, привезеним з іншої планети, на 
тлі старих добротних речей. Ти взяла його в руки 
і стрілки, мов сонячні зайчики, застрибали у твоїх 
зіницях. У будинку наче зупинилось життя, а цей чу-
дернацький годинник, стрибаючи, як надувний ди-
тячий м’ячик, намагається розворушити цілий світ 
навколо. Ти веселішаєш, вуста розриває посмішка, 
бо ти розумієш: годинник у цьому домі – це я в 
твоєму житті.

ПАВУЧИХА
Чому через тебе в мене болить душа? І хто ви-

значив, де це місце достеменно знаходиться в на-
шому тілі, якщо болить все всередині? Тонкою мере-
жаною сіткою цей біль павучиха сплела в кожному 
органі, навіть шкіри і натягнутих вен не пожаліла. 
Забиваючись у найдальший куток, серце ховається 
від спокуси бути так саме враженим цим складним і 
майже невиліковним вірусом, яке називають кохан-
ням. Впродовж багатьох років я думала, що любити 
більше не зможу. Такою важкою хворобою я нази-
вала почуття, які вирували в мені колись давно. А 
тепер знову удар! Відійшов назад. Ба більше, втік у 
потойбічний світ цинізм, яким я так пишалася. Моя 
байдужість до реального світу, яка, мені здавалося, 
животіє, а не існує, теж кудись утекла. А тут мене 
проковтнула і засмоктала драконяча паща знову. 
Біль розриває аорту, задуха не дає можливості ков-
тнути повітря. Я знову полюбила...

КОРОК
Тиск зсередини був настільки потужним, що їй 

корком від шампанського хотілося вистрелити яко-
мога вище на найдальшу і найбільшу білу хмару. 
Вистрелити так, щоб, замерзнувши в цій пухнастій 
льодяній суміші, стати склом і розсипатися на друз-
ки. А потім, щоб ці припорошені скалки розлетілися 
по всьому світу і щоб ніхто ніколи не зміг їх склеїти. 
Так, ніхто не знатиме, що робиться в неї в душі і 
серці. Може, ті уламки, як колись у дитячій казочці 
Андерсена про хлопчика Кая, попадуть в око комусь, 
хто не ще не знає, що таке справжнє кохання, як мож-
на любити, розриваючи середину не просто навпіл: 
тобі – вся я, а мені з того всього достатньо однієї кра-
плинки, однієї сотої тієї краплинки. Суміш запашних 
квітів і візерунок віртуозних сніжинок – це я. Зелена 
соковита трава на галявині, яку дійсно ще не топтав 
жоден зі смертних – це також я. І отой струмок, що 
перетікає в грайливу, але із сильною течією річку – це 
теж я. Я така, бо ти дав мені для цього все. Свою лю-
бов, ласку, затьмарений погляд углибині кімнати. Ти 
- як найбільша та найвиразніша картина в галереї. Ти 
такий, бо я тобі довела, що ти таким можеш бути. 

Я сиджу і дивлюся на закрите корком шампансь-
ке. БУХ! Ми летимо разом...
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Василь Вітер
АНАБІОЗ

Нічого цікавого, закрив жалюзі – завіса впала, 
театр чи то цирк закінчено. Нудно, і та нудота, мов 
жуйка у волоссі, заважає, заплутує. Лінь пожирає мій 
час. Сидить у шафі покарана. Дістала мене, занадто 
багато їсть. З кожним роком мені здається, що дні 
пролітають швидше, а Вам як здається? Не змигнув 
оком – вже весна, потім пролітає літо, осінь, і от вже 
зима, і знову коловорот такий. Я все намагаюся бігти 
в одному темпі з цим усім та іноді відстаю. Шкодую, 
що так марно тратив час раніше, сьогодні і тратити-
му завтра, бо я просто людина. Таке моє виправ-
дання. Ага, куди мені боротися із часом, лінню, пога-
ними звичками та зайвостями в моєму житті? Зайві 
люди, речі, емоції, енергія, все, що зайве – пустка 
або дівається туди, засмічує нас. От такі-то справи, 
значить, я по вуха в лайні. Дихаю через трубочку, 
а коли вистачає сил, вигрібаю на поверхню з того 
теплого та смердючого дна і дихаю чимось свіжим. 
Тоді настає прозріння, і я пробую триматися на пла-
ву, та не вистачає терпіння, доки рятівний човен до-
пливе, і знову пірнаю у смердючий морок. Це я можу 
сказати і про багатьох людей. Я часто спостерігаю 
за ними і думаю про це все. Це допомагає мені кож-
ного разу довше триматися на плаву, і, можливо, 
якось я дочекаюся, а може, й сам до човна допли-
ву. Мало хто взагалі на поверхню випливає – тішу 
сам себе і розумію свою нікчемність. Єдиний плюс 
дна – це те, що ти хочеш постійно довести тим, хто 
тебе втопив, що вони ніщо, ідіоти, а ти – сильніший, 
випірнеш. Вони ж намагаються зробити протилеж-
не. Найсмішне – я сам створив цей океан, це дно та 
човен. Сам. А для чого – просто ще не розібрався: 
чи виправдати себе, чи згайнувати той дорогоцінний 
час, щоб піти обійматися з кістлявою, чи подихати 
одиноко в будинку пристарілих. Годі й мріяти про 
краще! А що краще? Що поганого в тому, щоб спити-
ся? Я ж щасливий, коли випиваю. Чи від передозу чи 
просто якось так? Що? Як? Де? На превеликий жаль, 
ця передача ігнорує мої питання про сенс життя. Тре-
ба самому шукати. От стерво.

ПОВЕРНИСЬ
Еволюціє, ти де? Куди сховалася, чому в най-

темніші куточки свідомості, а може, й під? Я шукаю 
тебе, блукаю в лабіринтах внутрішнього світу і не 
бачу тебе. Де ти? Колись я тебе образив, знехтував 
тобою, кинув, і ти пішла від мене. Прихопила Музу і 
Працьовитість і зникла під покровом ночі, тієї ночі, 
коли я нищив себе. Деградація. Лінь. Анабіоз. Те-
пер я такий, хочу кожного дня змінитися, вирватися 
з їхніх щільних лещат, врятуватися, а не можу один, 
мені потрібна, пані, ваша підтримка. Я каюсь у своїх 
вчинках і прошу повернутися. Не витримую темних 
зіниць, десятків немитих горнят, заздрю іншим, нена-
виджу їх, бо вони кращі. Перетворився на купу сміття 
та розбитих мрій. Лише Надія живе в моєму серці, 

ще не такому засміченому, ще з Добром. Я готовий. 
Я переніс катування і не здався. Просто повернись 
до мене. Прошу. Я заплутався у собі і розплутався 
сам, мов той клубок.

ЛЮДИ - ДУЖЕ ДИВНІ СТВОРІННЯ
Люди дуже дивні створіння. Коли комусь боляче, 

їм чомусь добре. Знаєте, вчені навіть досліджували 
цю тему більш детально й на простому прикладі 
довели правдивість цієї теорії: коли людина падає, 
вдаряється чи ще щось, насправді перша людська 
реакція – сміх, а потім гору беруть якісь моральні 
цінності. Під час сміху виділяється гормон щас-тя, 
тобто комусь боляче, а хтось від того щасливий, 
і це закладено природою. Якщо відверто, то це 
неприємно вражає. Та думаю, ті, що сильніші, вже 
позбулися давно всього тваринного (хоча де тут тва-
ринне? Тваринам чужий біль щастя не приносить). 
Часто люди знайомляться, зустрічаються, закоху-
ються, сваряться, миряться, займаються сексом, 
розходяться, ненавидять. Хм, витрачаєш на людину 
певний відрізок свого життя, а потім обрубуєш кінці 
і прагнеш забути то все як кошмар. У чому сенс? 
Та немає сенсу, це просто так виходить, якийсь 
мазохізм, механізм. Ще веселіше, коли хтось із 
цих двох все ж стає щасливим. Іншого тоді просто 
пожирає чорна ненависть та заздрість. Тоді всі свої 
гріхи він спирає на того, хто «зламав його життя». А 
тебе хто просив ламати? Хто просив того пана чи 
пані в гості, на чай, на секс за сенкс? Ще ми любимо 
створювати проблеми, а потім їх вирішувати, ніби й 
так мало біди на цьому світі: війни, хвороби, природні 
катаклізми, а тут Петя поцьомав Машу, а Орися те 
бачила. Глупота. Не для цього ми живемо, я впевне-
ний, а на це ми втрачаємо цінні хвилини, адже хто 
його знає, скільки нам залишилось. Нам потрібно 
прививати любов до життя, вміння цінувати його і 
радіти йому. Чому у школі немає такого предмета, 
який би готував до реальності, прививаючи гумор? 
Все з гумором. Все набагато простіше, тільки ми 
самі те ускладнюємо. Коротше кажучи, люди – дивні 
створіння. Задихаються в целофанових пакетах, які 
ж самі зробили і повдягали на голову. Анабіоз. А я 
кажу: довбоїбізм. Ви починаєте жити лиш тоді, коли 
сракою чуєте смерть. І то тому, що передивилися 
голлівудських фільмів. Іноді сенс життя втрачається, 
стирається, зникає, і ти стаєш пустим, кольору мо-
крого асфальту. Таке часто трапляється, іноді саме 
життя ламає нас, і саме тоді потрібно просто почати 
жити, існувати заради когось, віддавати себе комусь, 
чомусь, а не гнити в тенетах меланхолії та депресії, 
нищити себе безладними спробами суїциду. От це 
«жити для когось» із часом пробудить бажання жити 
для себе, щиро та в задоволення жити для себе. А 
поки що забудь, що є ти, є лише хтось, задля кого ти 
існуєш і прокидаєшся. Адже коли ти навчишся жити 
для когось і здійснювати чужі мрії, з’являться власні.



32

Любов Долик
ПРАПОР ВЕСНЯНИХ НАДІЙ

Дзвінок у двері. Ще і ще. Хтось так нетерпляче ви-
теленькував тим дзвінком, що Петрові аж затрусили-
ся руки. 

– Сонце моє, що робити? Це ж дружина, це вона 
так видзвонює, я знаю! – голос у Петра, як і  вигляд 
його переляканого писка, з кожним словом ставав 
все жалюгіднішим. А його сонце, його Галя якраз 
тільки розляглася - грайливою кішечкою – напівперек 
ліжка. Несміливий Петро навіть не встиг звільнити 
її пружне тіло від чорної шовкової білизни. Галя 
ще жила гарячою уявою, як палко вони будуть ко-
хатися – аякже, за цю білизну вона віддала таку 
купу грошей, а все щоб приборкати свого боязко-
го Петрика. І от тільки стала добиратися до свого 
несміливого ведмедика, тільки почала визволяти 
його від усього зайвого... А на маєш – не встигли 
почати – і все вже так трагічно закінчується... От 
облом – так облом! І чим він думав, бовдур сопли-
вий! Все треба організовувати самій, абсолютно 
все! Поки звабиш того хлопа – то легше вагон з ма-
каронами розвантажити. Такий мужик пішов ніякий! 
І так йому ж нічого втрачати, і жінка в нього стерво, і 
мотузки з нього сукає – та поживи для себе хоч раз! 

Дзеленькання дзвінка таки привело Галю в чуття.
– Так, слухай, гукай до неї, що ти вже йдеш, що 

ти готуєш їй сюрприз! – Галя спритно зістрибнула 
з ліжка, миттю одягнулася, вхопила в руки першу-
ліпшу шматину, яка лежала в кутку, і кинулася 
відчиняти вікно. От халепа, мало не скинула на 
підлогу нещасних півтора вазонка з покаліченими 
сухими цурупалками стебел (ото ґаздиня тут 
порядкує – миттю пролетіла зловтішна думка). Так, 
порядок, згребла розсипану землю в жменю....

– Та іди вже, відчиняй! – гаркнула на напів-
притомного Петра. – Скажеш дружині, що запросив 
мене із сервісу, вікна мити! Ворушись, ворушись, 
бо вона тебе приб’є! – останній вигук привів Петра 
в чуття.

Галя – у всій красі – стала на підвіконня і заходи-
лася витирати скло. «О, а там такі мужчини ходять 
по вулиці, ммм, о, навіть мене побачили, усміхаю-
ться – відразу обидва, – від таких спостережень об-

личчя цієї спритниці розквітло вічно живою надією 
і радістю. – Нумо, нумо, ходіть сюди, хлопчики, ще 
не все пропало! А цікаво, чи видно їм мою білизну 
знизу? От холєра, ще задалеко вони, хай-но трішки 
ближче підійдуть!». І Галя прогнула свій точений 
стан у вікні,  аби картина для споглядання стала ще 
апетитнішою...

А внизу по вулиці дійсно прогулювалися двоє 
молодиків – колєги, які вирішили разом попити пива 
та помилуватися нарешті світом,  відірвавшись від 
сім’ї і від роботи. Весна нарешті стала дихати те-
плом, дерева проясніли першим зеленим посміхом, 
а небо яке піднялося високе! Ох, добре жити навесні. 
Наробив би якихось дурниць, закохався би по самі 
вуха! 

Під такі озвучені мрії, наче диво наяву, на друго-
му поверсі сусіднього  будинку, просто над супер-
маркетом, відкрилося вікно і ... свіжа і рум’яна, наче 
саме сонце, жінка, стала на повен зріст і почала 
махати хлопцям рукою... Овва, але так не буває, 
щоб тільки вголос сказав – і тут же тобі – на!

– Ігорку, та ти здурів! То вона вікно миє, де б вона 
тобі ще й рукою вимахувала! Те ж мені, Дон Жуан 
знайшовся, дівки йому просто під ноги падають! – 
отямив товариша Стефко.

– Та вічно ти ні в шо не віриш! А дивися, гарна 
яка! Та ні, то таки правда, вона махає мені рукою! О, 
і я їй помахаю! – Ігорко знову розплився в посмішці і 
завороженими очима приліпився до зграбної фігури 
у вікні.

Тим часом у квартирі на другому поверсі роз-
горталася сцена – ні, не ревнощів, це швид-
ше була жива ілюстрація до картини «Дев’ятий 
вал» в умовах малометражного житла. Дружи-
на Петра, набравши високих вольтів напруги 
від самого очікування під дверима, накинулася 
на благовірного мало не з кулаками. Зірвала зі 
своєї шиї тонкий шарф (а він, зараза, модний, з 
моністами на френзлях!) і давай кропити коханого 
Петрика, той тільки ледь-ледь встигав щось вигу-
кувати і поойкувати.

Безстрашна Галя на мить завмерла у вікні, почув-
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ши Петрові зойки та крики, але мужньо продовжува-
ла грати роль. Коли пані Олена (а так звали Петрову 
половинку), як воїн Чінгачгук, в бойовому запалі з 
погрозливими криками увірвалася до спальні, то від 
побаченого ледь не зомліла.

– Що та курва робить на нашому вікні? 
– Кохана, та я хотів зробити тобі сюрприз, я ж 

хотів, аби ти ручки свої не трудила. От бачиш, люди-
ну із сервісу прислали, вона і вікна помиє, і підлогу 
напастує, – засокотів Петро, вхопивши за соломинку 
порятунку.

– То чого вона так вирядилася? – не вгавала дружина.
– Та хіба я знаю? Може, вони там добре заробля-

ють у тому сервісі? – забелькотів Петро.
– От де люди, кажеш, заробляють? – пані Олена 

вмить перенеслась у практичну площину. – А чого б 
тебе туди не відправити? Може, я нарешті дожилася 
б до елементарної норкової шуби? А то з тебе ні гро-
шей, ні задоволення!

Галя вся аж завмерла при таких коментарях. 
Вона тепер стала розуміти, чому Петро так боявся 
з нею зійтися. «Сопливе і ніяке! От воно що! Може, 
й краще, що так сталося!». Пора брати ситуацію у 

свої руки :
– Я перепрошую, мабуть, буду зараз заважати 

вам, то якщо дозволите, я піду. Маю замовлення ще у 
супермаркеті й у сусідньому під’їзді. А як буде потрібно, 
то ви зможете зателефонувати на фірму. А вікно ваше 
уже чисте, – із сяйливою посмішкою Галя легко спу-
стилася з підвіконня, не забувши перед тим зробити 
багатообіцяючий кивок хлопцям на вулиці.

Не даючи оговтатися пані Олені і сторопілому Пет-
рові, Галя миттю вифуркнула за двері, спустилася 
сходами на вулицю – і щасливо усміхнулася весняно-
му сонцю. До неї наближалися «молоді, симпатичні» – 
хлопці, які махали їй руками. Весняні надії розквітали  
і неслися разом із теплим вітерцем, бунтуючи серця, 
ворохоблячи кров...

Галя радісним жестом змахнула у відповідь своїм 
шанувальникам отою шматиною, якою витирала 
вікно. Вона чомусь залишалась у Галі в руках ... і на 
сонці у всій кольоровій красі – прапором весняної 
надії – розгорнулися Петрові сімейні труси, які вона 
так спритно встигла стягнути з невдалого коханця, а 
потім успішно протерти ними шибку... Назустріч сон-
цю, назустріч весні...

Худ. О
льга Ком

арова
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Вікторія Дубчак
КАРТА

На стареньких, місцями вицвілих шпалерах при-
мостилась невеличка карта України. Акуратними 
хвилеподібними лініями обведено обпалені кулями 
та вогнем регіони. Там зараз плаче не одна пара ви-
страждалих очей. Хтось молиться, не чуючи влас-
ного голосу, наче востаннє. 

Хто винен? Та чи тільки вожак сусідньої зграї? 
Відповіді слід шукати у власних серцях, на денцях 
збайдужілих душ. Ми чекаємо благодатної покари 
від Бога, але справедливий Отець не вміє кара-
ти одних своїх дітей на користь інших. Це не по-
батьківськи! Зрозумійте ж нарешті... 

Дивлячись на моторошні кадри, кожен мимоволі 
молиться, аби не було такого жахіття тут і зараз – 
за моїм вікном, на сусідній вулиці, у центрі мого 
міста. Чому ж невтямки нам, що лихо в кожного з 
нас, воно в нашій оселі, осілось по кутках наглою 
бідою?! 

Темні сили заполонили більшу частину про-
стору між зблідлим небом та розхристаною зем-
лею. Вони оточили світлих, перевагу мали в 
кількості та вседозволеності. Методи й дії були 
промовистішими за них самих: зомбування людей, 
ураження їх смертними гріхами... Плідними вия-
вились жнива в чорної нечисті: лукавства, брехні, 
вбивства, суцільний розбрат, апокаліптичний хаос. 
Рахунок жертв перевищив усі очікування. 

А серед війська світлих виднілись знайомі по-
статі з обгорілими, обшарпаними синьо-жовти-
ми стрічками та простріленими, із численними 
вм’ятинами на щитах. Їхні очі промовисто вибли-
скували променями сонця та блакиттю неозорого 
неба. Війну не програно! Завершальна битва по-
переду! 

Сивочолий дідусь мовчки перехрещує картон-
ний прямокутник, щедро всіяний умовними познач-
ками. З його думок ніяк не виходять напередодні 
прочитані рядки: «Прости їм, Господи, бо не 
відають, що творять»...

* * *
Орнаментом на тілі мала символ Безмежності, 

отой, що означає вічність, гармонійність. Якийсь 
умілий майстер, озброївшись незвичним писачком, 

вивів на зап’ястку суцільним рівним кольором мате-
матичний знак, який вже давно набув популярності, 
вкрай далекої від точних наук.

Для тендітної долоні дівчини ця диво-прикра-
са була своєрідним нагадуванням найважливішої 
істини: духовне життя все ж таки вічне, хоч би що 
там не передрікала хіромантам лінія Життя.

Оцей браслет завжди дарував промінець надії, а 
особливо тоді, коли все здавалось безпросвітним. 
Він випромінював енергетичний захист. І хто б міг 
подумати, що так буває.

Безкінечник зачаровував, вабив своєю довер-
шеною простотою, поєднуючи у собі минуле із сьо-
годенням, а сьогодення зі споконвіччям. Цей знак 
вбирав у себе пульсові хвилі кароокої панянки, 
поділяв її ритм існування.

Була байдужою до чужих нав’язливих умов-
ностей, глухою до численних нарікань та за-
сторог. Чомусь їй оця суцільною змійкою вісімка 
коштовніша за усі разом взяті «найцінніші у світі 
скельця й камінці».

Худ. О
льга Ком

арова
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Ольга Колодянська
ТРІШКИ ФІЗИКИ, ІСТОРІЇ, ЛЮБОВІ…

Частина 2. Стара обсерваторія або Зворотний бік науки

Стара університетська обсерваторія… Ута-
ємничена і майже незвідана. Її телескоп деся-
тиріччями не вловлює золотавих променів зірок 
поміж пухкими нічними хмаринами. Лише невга-
мовний вітрисько в тандемі з дощем стукає до її 
куполу. Що береже вона у собі тепер, у сучасному 
2030 році? Швидше за все, крихти чиєїсь любові, 
яка обов’язково має відродитися. О, так, у житті 
Ельзи Кліо була і така любов…

Словесний двобій історії і фізики
Весняний дощ монотонно вибивав свою мело-

дію на віконному склі. Ельза розплющила свої втом-
лені очі, які так і не встигли відпочити за ніч після 
розбирання архівних епістоляріїв. В істориків – 
особливий відпочинок. Тільки-но відпустка – до 
архіву чи книгозбірні стародруків. Закінчився ро-
бочий день – починається робоча ніч. До ранку 
залишається всього кілька годин, щоби зануритися 

Ху
д.

 О
ль

га
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ом
ар

ов
а



у сни. Вона тільки-но приїхала із сонячної Одеси. 
Була там на конференції. 

Досі не виходила з думок атмосфера чудового 
вечора. Невеликий фуршет у Держархіві Одеської 
області. До неї підходить директор архіву Анатолій 
Хром. Стрункий, високий чоловік зваблює всіх своїм 
п’янким поглядом. Проте Ельза не піддається, 
хоча в якусь секунду важко встояти, адже він дуже 
схожий на її першу любов.

– Пані Ельзо, радий Вас вітати в нашому архіві.
– І я безмежно рада Вас бачити, пане Анатолію.
– Я, до речі, чув, що ви відроджуєте історичний 

архів у своєму місті.
– Так, цього року був небувалий ажіотаж серед 

абітурієнтів на спеціальність «Архівознавство». 
Ми навіть не змогли взяти на навчання усіх охо-
чих. Впевнена, що бібліотеки рідкісних видань не 
завжди достатньо, аби студенти змогли повністю 
реалізувати набуті знання на практиці.

– Ельзо, Вами неможливо не захоплюватися. 
Якщо чесно, ніколи б не подумав, що ви – пер-
шокласний науковець, у Вас настільки творчі очі, 
хоча... наука це теж деякою мірою творчість…

Ельза за свій вік бачила чимало нахабних істо-
риків. Деякі чоловіки цілеспрямовано подорожують 
на конференції в пошуках амурних пригод, шука-
ють привід вчепитися до якоїсь молодої дослідниці 
у суворому дрес-коді. Ельза особисто в архівах 
зустрічала екземплярів чоловічої статі, які похап-
цем ховали в кишені обручки, аби з кимось познай-
омитись. Але історик Хром був іншим. Ельза втри-
малася. Кілька келихів шампанського не стуманили 
її свідомості. Шлейф інтимної лірики директора 
архіву, який до того ж був відомим письменником, 
огорнули її в обійми, але перед очима стояв Аль-
берт, який чекає її вдома.

І ось вона повернулася додому. Зранку ліжко 
деканеси було порожнє, проймало холодом. У такі 
дощові дні, як сьогоднішній, виникає загострене 
бажання поніжитися під ковдрою з чоловіком Аль-
бертом. Але він кудись знову зник. Останнім часом 
у дружини декана фізмату виникає враження, ніби 
між ними стоїть якась коханка, якій професор Елек-
троненко віддається цілком і повністю – і на Ельзу 
вже не вистачає того омріяного запалу і любові. Та 
жінці нібито вдалося відкрити цю завісу невідомості: 
Альберт не приховував імені тієї розлучниці, бо зва-
ти її банально і просто – Фізика. 

Усе частіше він зависав у лабораторії. Та наукові 
справи чомусь від того не покращувалися. Частіше 
почав зганяти злість на Ельзі. Безперечно, а чому 
б ні? Захист докторської дисертації на носі, а йому 
все ніяк не вдається зосередитися. А в Ельзи спра-
ви йдуть досить-таки непогано. Її наукова праця 

вже вичитується науковим керівником, академіком 
Федьковичем. «Краще б я був істориком… Ельза 
постійно торочить про свої дослідження. Усе в неї 
так легко. Хай би спробувала розібратися у фізиці. 
Її успішність мене постійно переслідує, відволікає. 
Історія – це невблаганна брехлива фікція справжньої 
науки», – піймав себе на думці декан фізмату.

Сьогодні вихідний. Університет зачинений на 
законний відпочинок. Альберт гнітиться і крокує 
широкими кроками в квартирі з кімнати в кімнату. 
Бубонить собі під ніс якісь незрозумілі для Ельзи 
формули.

– Коханий, доброго ранку.
У відповідь – мовчання. Електроненко продовжує 

не помічати того, що відбувається навколо. Тепер 
Ельза пригнічена:

– Альберте, що з тобою? Ти кілька місяців зі мною 
розмовляєш якось похапцем. Ми давно відверто не 
спілкувалися. Що між нами діється, скажи?

– Ельзо, ти знову заладила?
– Я не заладила… Просто хочу розібратися, поки 

все не зайшло надто далеко…
– А що має зайти так далеко? – іронічно озвався 

декан фізмату.
– Криза, яка виникла в наших стосунках… – рап-

тово зауважила його дружина.
– Ну, нічого страшного… Піксель тебе втішить. 

Підставить своє мужнє плече – поплачешся йому… 
Кризу собі, бачите, вона вигадала!

– Це ти до чого зараз?
– Можна довести, Ельзо, будь-який закон фі-

зики, але й фізика можна довести! Усе, я йду в 
лабораторію!

Ось так завжди. При будь-якій нагоді Альберт 
вплітає в їхні сімейні чвари пана Пікселя. Цікаво, а 
хоч він у курсі, що Альберт вважає його винуватцем 
усіх їхніх проблем? Безперечно, до того ж професор 
Піксель вже захистив докторську дисертацію, а це 
для Альберта наразі болючий аспект.

– І взагалі, я до твоєї історії не лізу, тому ти до моєї 
фізики не лізь! – додав Електроненко збентеженій 
дружині наостанок тихо, гостро відточеними слова-
ми, без зайвих емоцій.

– Альберте, ніби я в твоїй фізиці щось розумію… 
Смішний ти.

Згодом вхідні двері голосно грюкнули. Ельза по-
снувала на кухню зробити собі кави. Хоч як вона на-
магалася не зважати на ці буденні образи, але їй із 
кожним разом це вдавалося все гірше і гірше. Хіба 
ж вона винна, що її дослідження дало швидше свої 
плоди? Ці ранкові безпідставні звинувачення Аль-
берта впивалися, мов лезо, у вразливу душу Ель-
зи. Наступного дня в черговій словесній суперечці 
вона мала необережність сказати, що саме історики 
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завжди і в усьому були передовим ядром їхнього 
університету. Усі ректори – історики. 

– Тому не треба мені допікати, що моє покликан-
ня, мовляв, несерйозне!

– Так, Ельзо! Твоє покликання справді несерйоз-
не. Це моя наука потужна, а от твоя – така собі… 
Чиясь нова вигадка, фальсифікація фактів – і спро-
стування. А потім чергове спростування того ж 
спростування. Я досить швидко б розчарувався у 
ваших фейкових концепціях. Ваша історія, як стара 
порохівня в нашому каньйоні, ледь дихає і підперта 
якимись бур’янами.

– Альберте, замовкни! Уже немає сил це слухати!
– Ах так… Я тоді заночую сьогодні в лабораторії!
– Ночуй собі, де хочеш. Може, дисертацію ско-

ріше допишеш і станеш добрішим до людей… Те, 
що ти говориш – уже занадто навіть для такої без-
межно люблячої дружини, як я. Це огидно!

– Ти мене сама довела сьогодні. От і маєш! 
Скоріше б ти поїхала вже до архіву!

– Я поїду, знайду нові документи, тільки як же ти 
переживеш це?

У відповідь Ельза почула чергове грюкання 
дверима. Проковтнула ще одну порцію слів, яку 
миттєво приготувала для Альберта. Проте в остан-
ню хвилину вони не знадобилися. 

Ось він зворотний бік науки. Наука, хижачка із 
гострими зубами, стирає грані спокійного майбуття 
і безтурботного минулого. Вона поступово шматує 
душі, породжуючи безсилля й апатію щось змінити. 
Наука з’їдає цей шлюб. З кожним днем пані Кліо 
все частіше думає про це. Але тікати від сімейних 
проблем якимось іншим способом, окрім занурення 
в науку, вона не навчилася. Спробувала на кілька 
місяців відкласти дисертацію, проте їй почав сни-
тися академік Федькович, він дуже сварився уві сні.

Слова Альберта відлунням засіли в думках 
Ельзи… Такі прикрі болючі слова. Їй кортіло кудись 
утекти, нічого не чути. Забути їхній сенс. Та всюди – 
надоїдливі люди, зі своїми звичними розпитуван-
нями і фальшивим співчуттям.

Ельза іноді видавалася жорсткою – стійкий внут-
рішній стержень став її надійною твердинею. Проте, 
як у кожної чуттєвої і вразливої жінки, було дещо 
таке, що могло обеззброїти успішну і впевнену в 
собі деканесу – слова і вчинки чоловіка. Ось і тепер 
їй невимовно боляче. Замість того, щоб послати 
зухвалого фізика під три чорти, вона снує на висо-
ких підборах по старій розбитій бруківці Старопо-
штового узвозу. 

Професор Піксель 
У кожної жінки є така потаємна любов, яка її 

надихає впродовж життя. Вона захована за сімома 

замками, і ніхто про неї навіть не здогадується. 
Коли навколо крах, руйнуються мрії, вивітрюється 
запашна кориця з кави, втрачаючи свою грайливу 
пряність – Ельза здогадалася, що така любов існує. 
Їй спершу здавалося, що вона забула про професо-
ра Пікселя, про свої платонічні почуття, які визріли 
в душі близько десяти років тому. Перша подруж-
ня криза… Альберт так само зачинявся у своїй 
лабораторії. Навколо крутилися студентки, які дово-
дили ревниву Ельзу до божевілля. Її імпульсивність 
набирала в такі моменти шалених обертів, і в 
цілковитому афекті вона могла б потягати безсо-
ромних дівчисьок за коси прямісінько в коридорі, не 
ховаючись від колег чоловіка. Утім, з часом Ельзі 
стало байдуже… Так несподівано, що й навіть сам 
Альберт заревнував. 

«Якщо Альберт не потребує мого кохання, я від-
даватиму його іншій самотній спорідненій душі. І то-
му щасливцю навіть не обов’язково знати про це», – 
вирішила викладачка історії. Професор Піксель 
усього декілька разів витер їй сльози хустинкою, 
пригорнув до себе, словесно розрадив. Але цього 
було цілком достатньо, аби Ельза згадала свою 
студентську закоханість і пристрасть до старших 
чоловіків. Альберт був на два роки молодший за неї 
й інколи міг здаватися грубим і неотесаним. Піксель 
навпаки був значно старшим.

Ельзі згодом стало важко бачити щодня цього 
професора. Важко ховати в душі щохвилинну по-
требу знаходити привід пройти біля його кабінету. 
Напевно, так роблять усі першокурсниці, які спер-
шу закохуються у своїх лекторів, а потім омивають 
неприступні двері їхньої кафедри гарячими слізьми. 
Зайти, посміхнутися… Це ж ніби й непристойно 
заміжній жінці. Можна спостерігати тільки здалеку. 
Альберт Пікселя досі недолюблює, хоч той не ля-
гав у ліжко з його дружиною. Проте декан фізмату 
добре розумів, що ця пристрасна тяга дружини 
до його колеги, породжена його ж байдужістю до 
неї, може зчинити тріщину їхньої науково-сімейної 
ідилії. Електроненко звик, аби все в його житті ви-
глядало ідеально для інших людей.

Він досі не вітається із професором Шльоце-
ром, який викладає на історичному факультеті, бо 
дізнався не без допомоги всюдисущого доцента 
Рагульовського, що той передавав листи від Ельзи 
до Пікселя. Деканесу філфаку Лілею також недолю-
блював. «Вони зі Шльоцером родом з одного села, 
тому я впевнений, що вона теж була замішана в цій 
справі», – зауважував Альберт. Лише до видавчині 
Віоліни він зберігав певний нейтралітет. Можли-
во, саме тому, що вона не працювала в їхньому 
університеті і не була причетна до тієї ситуації. Ель-
за намагалася з усіх сил залагодити ці гострі кути, 



проте все було безрезультатно. Пізніше вирішила 
не зважати на Альбертові образи.

Незабаром розпочнеться вступна кампанія. 
Ельза все частіше бувала в центральному корпусі, 
що на Огієнка. Якось професор Шльоцер запропо-
нував деканесі під’їхати з ним на авто, щоб Ельза 
не змокла під дощем.

– Спасибі, пане Шльоцере, що підвезли мене… 
Ех, скоро почнеться прийом документів. Певно, 
знову будемо без відпустки. Утім, професор Піксель 
йде відпочивати аж на два місяці.

– Ой, як цікаво співпало… Я товаришую з ним і 
не знаю за його відпустку, а Ви в курсі. Знаєте, пані 
Ельзо, а Піксель постійно про Вас згадує. Напевно, 
немає жодного дня, щоб він не говорив про Вас. 
Завжди за Вас переживає.

Ельза Кліо почервоніла…
– Колего, а для чого це Ви мені розповідаєте?
– А що ж тут такого? – посміхнувшись, промовив 

історик Шльоцер. Хто-хто, а він одразу помітив, що 
Ельза досі небайдужа до професора Пікселя. – Я 
ж гадаю, що все в минулому? Чи історики люблять 
жити минулим?

– Можливо... 
– Ви досі на нього ображаєтесь? Не варто. Як 

любить казати наш спільний науковий керівник у та-
ких ситуаціях: «Архів – то найкращі ліки».

Ельза раптово в думках повернулася до старо-
го сюжету своїх спогадів. Відмотала майже де-
сять років назад. Згадала, як написала професору 
Пікселю цілого листа на перерві і хаотично вклала 
його в конверт. Простягнула його пану Шльоцеру 
без жодних пояснень делікатності ситуації. Профе-
сор усе зрозумів і передав листа своєму товаришу. 

«Ви на мене не ображаєтесь, професоре 
Пікселю? Не ображайтесь… Моя різкість іноді 
виривається від розгубленості, що і як буде далі… 
Знаю, що до електронної пошти не заходили. Якби 
прочитали мого листа, то б сварилися дуже силь-
но. Можете навіть доповідну ректору написати. Я 
дозволяю. Щороку традиційно у вересні невгамов-
ний доцент Рагульовський строчить на мене свої 
доповідні. Можете долучитись до цієї справи. За-
хочете мене висварити не віртуально, а реально, 
заходьте до нас на кафедру. За все, що робиться 
від щирого серця, потрібно щиро-щиро насва-
рити. Завжди так було і буде. Усі натхненники 
мене сварили за почуття і капали керівництву. 
Навіть було таке, що Альберт на мене жалівся. 
Хоч ви не уникайте мене. Врешті-решт, моє нат-
хнення, породжене вашою присутністю в моєму 
житті, пішло на благо рідній альма матер. Не 
уникайте мене, справді. Просто будьте в моєму 
житті. Мої почуття абсолютно ні до чого Вас 

не зобов’язують. Не треба мені казати, що мені 
все здалось, привиділось… Часу минуло достат-
ньо. Кілька місяців минуло вже. Ви – неймовірний 
чоловік, такий чуттєвий, такий творчий. Прикро, 
що Ви не читали в мене нічого – я б ще раніше у 
Вас закохалася. 

Пробачте, можливо, я вриваюся у Ваше жит-
тя. Пробачте, що присвятила Вам кілька есеїв і 
опублікувала їх у нашій університетській газеті. 
Знаю, що негарно так. Може, у Вас є кохана, а я 
тут зі своєю прозою, зі своїм коханням. Ваша Ель-
за Кліо».

Незабаром деканеса отримала відповідь, також 
запискою в конверті:

«Дорога Ельзо! Трішки збентежений твоїм ма-
зохістським настроєм. Хіба я маю право на тебе 
сваритися, тим більше капати керівництву? Чим 
ти мені нашкодиш? Справді. Ти така романтична. 
Чоловіки бояться такої відкритості, яка тобі при-
таманна. Але ж ти сама пишеш, що я – особливий 
чоловік у твоєму житті. Це перша присвята мені. 
Гарно. Дуже тобі дякую за такі теплі слова. Проф. 
Піксель».

Ельза так і не зрозуміла з тих слів, чи взаємна 
її любов. Минуло два місяці, і Піксель почав зовсім 
уникати Ельзу. Вона звично підійшла на сусідню ка-
федру до професора Шльоцера і вклала в підручник 
чергове таємниче послання. Колега важко зітхнув. І 
це зітхання повинно було б наштовхнути жінку на 
думку про невтішний вердикт, який чекає на неї.

«Знову Ваше мовчання… Немає слів? Чому Ви 
на мене так образилися? Ви робите мені дуже 
боляче. Неозброєним оком видно, що почали сто-
ронитися мене. Немає нічого гіршого в житті, 
ніж відчувати натхнення від погляду людини, яка 
уникає. Не треба думати, що я Вас спеціально 
вичікувала вчора на фізматі. Була там у справах. І 
до того ж ніколи б не стала Вас підставляти.

А хочете, то віддайте мої листи пану ректо-
ру! Попросіть його, щоби він вписав у мої посадові 
обов’язки заборону кохати Вас і присвячувати Вам 
коротку прозу. Хай хоч він викричеться, випише 
мені догану… Хай випише. Ще писали мені, що Ви 
не такий, як інші. Справді не такий. Не виходить 
Вас забути».

Коли Ельза зустрічала його погляд, її тіло огорта-
ло легке тремтіння. Що ж він скаже? Що ж відповість 
на її листа? Професор Шльоцер не передає від 
нього вже кілька тижнів жодних записок. Дійсно, 
було помітно, що Піксель переживає. Так, удень він 
постійно жартує з колегами, а вечорами виходить 
з центрального корпусу в цілковитій задумі, спо-
глядаючи замріяно на зорі. Пані Кліо це помітила, 
адже неодноразово спостерігала за ним. Але він 
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досі мовчить. Минув майже місяць – і жодних змін, 
уточнень. О, ці кляті чоловіки, пройдисвіти, які не 
розуміють, що такою грою в мовчання роблять ще 
гірше. Немає боліснішого терзання для душі і сер-
ця, ніж невідомість. Така вбивча, оманлива, терпка 
і неприступна невідомість. Деканеса Кліо намага-
лася себе тривати в руках. Але з кожним днем це 
виходило гірше і гірше.

Якось після чергової Вченої ради вона знайшла 
привід затримати пана Пікселя в конференц-залі, 
хоч той дуже пручався, вибачався, що поспішає, ви-
кликаючи посмішку на устах колег, які затрималися 
у дверях. Його щоки розчервонілися, чоло спітніло. 
А серце билося настільки пришвидшено, що навіть 
Ельза вловила на слух ті імпульси.

– Ельзо… Я так розумію, що ти все одно мене 
перестрінеш… Тому давай дійсно розставимо крапки 
над «і», – його завжди веселий голос стихав з кож-
ним словом, як ніби в просторій залі не вистачало 
повітря. – Читав твого листа. Навіть, чесно кажучи, 
зворушений. Ельзо, я намагався своїм мовчан-
ням пригальмувати тебе. Я не хотів тобі емоційно 
нашкодити, якось образити тебе. Так, я не можу 
тобі заборонити любити мене, надихатися мною. 
Насправді я не можу відповісти тобі взаємністю. У 
мене є своя Муза. Жінка, яка мене надихає, до якої 
в мене є своєрідні почуття. Крім того, маю життєве 
кредо – не поєднувати особисте і робоче. Пробач, 
якщо обманув твої мрії. Сподіваюся на подальшу 
гарну співпрацю, але виключно в робочому ключі.

В очах викладачки Кліо потемніло. Здавалося, 
що її душу закидали уламками барбакану Польської 
брами. Це нині вона більш розважлива і стримана, 
а тоді, десять років тому, здавалося, що це остання 
любов, життя закінчилося.

Чоловікам забракло слів
Червень – гаряча пора не лише для непосидючо-

го студентства, а й для самих викладачів. Потрібно 
порахувати всі модулі, заповнити журнали і прий-
няти іспити. А ще треба бути морально готовим 
до безмежної кількості перездач перед початком 
літньої сесії. Ельза про це добре знає зі свого сту-
дентського досвіду. 

Вона зручно вмостилася у своє крісло і запила 
свою душевну гіркоту кавою. На мить полегшало. Ми-
нулого року все було інакше. Уся ця повсякденність 
сприймалася легко, виважено… Поруч був Альберт, 
який завжди щось підказував, підбадьорював. Те-
пер і він чужий, холодний.

«Я відчуваю себе сканером, який не розрізняє 
фізичних формул, тому Альберт списав мене на 
смітник історії…» – якось сказала в розмові Ельза 
своїй подрузі Лілеї. 

Згодом жінка повернулася до заповнення жур-
налів. Заглянула у свій записник і знайшла там 
загадкову картку з дрібним почерком. «Він буде 
мій. А ти для нього вже застаріла мумія. Якщо 
хочеш переконатися в цьому, приходь сьогодні в 
його лабораторію. Анжела». Ельза спершу нічого 
не зрозуміла, а потім здогадалася, що цю картку  
підкинула студентка з фізмату, в котрої Альберт 
викладає.

Раптово до деканату увійшов професор Дуби-
цький. Ельза мовчки простягнула йому картку і 
жадібно випила з філіжанки залишки гіркої кави.

– Мила Ельзо… Це ж студентки. Не варто зважа-
ти на такі провокації.

– Пане Дубицький, якби ж то були першо-
курсниці… Це його аспірантка…

– Аспірантка?... Ельзо, все одно не варто туди 
ходити. Добром це не закінчиться. Зберігай твере-
зий розум. Та й Альберт Ігорович подумає, що ти 
йому недовіряєш. Чоловіки не люблять такого.

– Я надеру зад цій хвойді… Ви мене знаєте!
– Ельзо, це не педагогічно… Прошу тебе, не 

треба…
Кліо кивнула професору головою, немовби за-

певнивши, що все буде добре. Але він прекрасно 
розумів, що Ельза настроєна рішуче. Якби її зміст 
тієї картки не зачепив, вона би не показала її про-
фесору. Деканеса саме йому цілком і повністю мог-
ла вилити душу. «Не знаю, де мій хрещений бать-
ко… Він про мене давно забув і не згадує. Але є 
таке відчуття, що доля немовби подарувала мені 
іншого хрещеного, який за мене завжди заступить-
ся і розуміє мене з півслова…» – розповідала Ель-
за подругам про професора Дубицького. Напевно, 
тому професор підсвідомо передчував, що його сту-
дентка щось має таки утнути.

У сумці бурхливо завібрував мобільний. Ель-
за побачила на екрані ініціали ректора і миттєво 
відповіла. Керманич університету повідомив, 
що в його кабінеті через півгодини розпочнеть-
ся термінова неформальна нарада й Ельзі варто 
підійти. Голос керівника був нібито й веселим, утім, 
у ньому були якісь незрозумілі нотки суму. Пані де-
канеса сприйняла це за сарказм у пориві гніву і 
дещо збентежилася:

– Щось трапилося, пане ректоре?
– Та ні… Потрібно з Вами просто порадитися. Не 

переживайте, Ельзо. Ви чомусь завжди запитуєте, 
чи, бува, вас не сваритимуть, – жартома одмовив  
ректор.

І справді, скільки вже років минуло, а Ельза досі 
в передчутті, що ректор за щось її сваритиме. Він 
посміхається тільки на світлинах.

Деканеса істфаку зайшла в головний корпус 



університету. Нічого майже не змінилося. Ті ж са-
мі історичні стіни, а до всього іншого Ельзі було 
якось байдуже. Певно, тут і вкарбувалася частина 
Огієнкової душі, першого сподвижника цього за-
кладу.

Ельза піднялася сходами на другий поверх до 
приймальні. Біля дверей стояв професор Піксель.

– Ходімо, Ельзо, на тебе чекають, – промовив 
перший проректор і торкнувся своєю долонею її пле-
чей. Деканеса здригнулася від несподіванки і поча-
ла очима шукати Альберта. – Не переживай, твого 
чоловіка тут немає…

Жінка зітхнула з полегшенням і вже впевненіше 
пройшла до кабінету очільника університету. Про-
стора кімната мала б бути вщент заповненою про-
фесурою, але там був лише ректор та професор 
Дубицький з академіком Федьковичем.

– Вітаємо, Ельзо, Ваша докторська дисертація 
справила позитивне враження на рецензентів… – 
розпочав професор Дубицький, проте його голос 
лунав із незвичною протяжністю, характерною для 
читання лекцій студентам, які занотовуватимуть тези 
у свої зошити.

– Доброго дня. Справді? А я думала щось трапи-
лося… – посміхнувшись, промовила жінка, спогля-
даючи на збентежених науковців.

– Дещо таки трапилося… – розпочав говорити 
ректор. – Ваш чоловік виграв грант у кількасот ти-
сяч євро і завдяки його проекту…

– Розумієте, Ельзо, завдяки цьому він швидше 
допише докторську дисертацію… і…

– Неймовірно приємна несподіванка! – радісно 
сплеснула в долоні деканеса Кліо. – Альберт лю-
бить зіграти скромника – не признавався мені до 
останнього… Нарешті він пожвавішає, а то такий 
сумний весь час.

– Ми будемо підписувати договір про започатку-
вання величезного центру для вивчення фізики… 
Тільки там один пункт… – промовив з протяжністю 
вимови професора Дубицького ректор, важко 
зітхнувши. – Ельзо, як ви ставитеся до розвитку 
фізики у нашому університеті?

– Фізика – це справа всього життя мого чоловіка. 
І до того ж Альберт хотів покидати університет, бо 
не бачив для себе подальшого розвитку. Тепер він 
залишиться в Кам’янці. Безмежно радію тому, що 
його помітили, що він виграв той грант. Спасибі Вам 
за все! За таку гарну звістку!

– Ельзо, розумієте, тут не все так просто… – за-
уважив ректор. – Є один нюанс…

– Я все прекрасно розумію, пане ректоре… На 
все потрібен час.

– Ельзо, мила, там є зовсім інший нюанс… 

Керівництво університету не хотіло без тебе, без 
твоєї думки, запускати цей проект… 

– Даруйте, а що ж я можу вирішувати у справах, 
які стосуються досліджень Альберта?

– Нам терміново треба виділити приміщення, 
яке перебуває на балансі університету.

– Ось є професор Піксель, перший прорек-
тор. Упевнена, що він якнайкраще допоможе в 
цій делікатній справі. До того ж він працює на 
факультеті Альберта і може знати набагато більше, 
ніж я. Я просто дружина декана, не більше.

Чоловіки переглянулися між собою. Хтось мав 
сказати заключне слово, проте не наважувався. 
Раптом у сумочці завібрував мобільний Ельзи.

– Пробачте, це Альберт…
– Нічого страшного. Поговоріть із ним, Ельзо, – 

промовив ректор.
Ельза поспішно перебігла в приймальню, щоб 

відповісти на дзвінок.
– Кохана, тебе сьогодні викличе ректор. Ти по-

винна підписати там деякі папери. Ти, головне, 
підпиши. А я розповім тобі вдома, що й до чого… 
Цілую тебе, Ельзо.

– Добре, Альберте! Безумовно, як скажеш.
За кілька секунд деканеса повернулася до ка-

бінету і попросила папери. Поставила на них свій 
підпис і здивовано продовжувала спостерігати, як 
розширюються зіниці в її колег, Дубицького і Федь-
ковича.

– Ельзо, Альберт Вам розповів суть справи? – 
запитав професор Піксель.

– Сказав, щоб я підписала цей договір, а ввечері 
він мені усе розповість вдома.

– Отже, не сказав, пройдисвіт… – стиха промо-
вив пан Федькович. – Ельзо, я думаю, що тобі вар-
то поїхати в архів… Так-так, в архів, у місто Лева. 
Ось ми тобі вже й лист-відношення підготували. 
Тобі треба розібрати буквально кілька листів для 
дисертації…

– Пане Федьковичу, але дисертація ж у рецен-
зента…

– Так то воно так, Ельзо. Але варто переглянути 
деякі нюанси. Я тобі надішлю електронного листа з 
шифрами. Пообіцяй, що поїдеш, добре?

– Обіцяю.
Ельза покинула кабінет ректора і швиденько спу-

стилася сходами на перший поверх.
– Це добре, що вона поїде до архіву… Заспо-

коїться. Хай вже він сам їй усе розповість, – про-
мовив академік Федькович. – Архів – то найкращі 
ліки. З Альбертом вони разом не будуть, і науку їй 
покидати не можна.

– Я просто не міг їй сказати… Як це зробити? – 
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запитав ректор і махнув рукою. – Пікселю, я відправлю 
тебе у відрядження до Львова. Подивишся за нею. 
Жінки – непередбачувані створіння. Доведеться 
тобі їй усе розповісти.

У місті Лева
Ельза любила подорожувати. Особливо в міста, 

де були потужні архівосховища і наукові бібліотеки. 
І ось привітного серпневого ранку її потяг прибув у 
серце Галичини – давнє місто Лева.

Деканеса зовсім забула про високі підбори, про 
важку валізу, яку вона планує все ж ущент запов-
нити найсвіжішими історичними монографіями з 
книгарень. Вона мрійливо уявляла той вечір, коли 
повертатиметься до Кам’янця. В її купе п’янкий 
аромат кавових зерен зімкнеться в тандемі з гірким  
шоколадом та запахом друкарської фарби з но-
вих книг, придбаних на Форумі видавців. Вона про-
воджатиме поглядом галицькі пейзажі за вікном 
швидкісного експресу і писатиме…. писатиме… пи-
сатиме… до глибокої ночі свої есеї. Пригадається 
мимоволі другий курс університету, коли всі свої 
практичні з історії Азії та Африки вона писала під 
ледь жевріюче мерехтіння електричної тьмяної 
лампи у вагоні… Романтика!

Ось він, трамвай №9, що плавно вислизає до зу-
пинки. Ельза прямує до вулиці Руської, адже саме 
звідти розпочнеться її звична наукова мандрівка 
Львовом. Історик немовби на крилах прямувала до 
відділу україніки, раритетної книгозбірні. Вона оми-
нула вулицю Підвальну, з якої шелест старих книг 
у тандемі зі скреготом срібних трамвайних колій 
імпровізувався в якусь своєрідну ранкову галицьку 
симфонію.

Старий будинок по вулиці Винниченка з кремезни-
ми рельєфними дверима. Тут панувала неймовірна 
атмосфера. Здавалося, що кількастолітні стіни 
берегли у собі відлуння тих далеких часів. Старі 
дерев’яні сходи порипують так само, як і п’ятнадцять 
років тому, немовби повідомляючи будинку: «Агов, 
будинку, пані Ельза прийшла!». І ось цілковиту 
темряву прорізає світло зі щілини вхідних дверей 
у відділ. Деканеса пред’явила свій читацький кви-
ток, склала у шафу свої речі й оминнула картоте-
ку. Ще кілька секунд – і вона в кімнаті з вінтажним 
інтер’єром. Скоса на неї поглядує Іван Франко із гра-
вюри. Більш поблажливо одмовляє своїми чіткими 
графічними зіницями Тарас Шевченко. 

Ельза взяла кипу «ЛНВ» та різних монографічних 
видань кінця ХІХ століття і пройшла далі, в чи-
тальний зал. Вперше за всі роки вона не мог-
ла зосередитися. Віддала книги на сканування, 
адже зрозуміла, що з її конспектування буде мало 

користі. Перед очима був збентежений Альберт, 
який сухо їй повідомив, що віднині в колишньому 
будинку кам’янецького історичного архіву буде його 
науковий центр для проведення досліджень. Спору-
да була на балансі університету. І тих грошей, яких 
університет отримає з гранту, вистачить на його 
капітальний ремонт та сучасне оснащення. Ель-
за, як кожна друга жінка на цій планеті, підписала 
документ-відмову не вчитуючись у його зміст. Її мрія 
відновити архів після пожежі розбилась на друзки. 
А так хотілося, щоб студенти-архівісти її факультету 
працювали зі справжніми джерелами.

Їй стало байдуже і щодо тієї аспірантки Альбер-
та. Він все одно її захистить і в образу не дасть. 
Тому що вона – продовжувачка його наукової шко-
ли. Дружин у професора може бути чимало, а ось 
наукова школа – одна і на все життя, без права на 
зраду і розлучення… 

Стрічка за стрічкою кудись віддалялися, немовби 
трамвайні сірі колії. А один із томів «Літературно-
наукового вістника» нагадав їй про червоний трам-
вай, в якому вона сьогодні їхала від залізничного 
вокзалу. А інша книжечка з відтінком легкої вохри 
нагадала їй Львівську Політехніку. На тій зупинці 
ввійшов у салон трамваю Він… Хто ж він? Хто ж він 
для неї насправді? Він завжди поруч, навіть коли 
вона його цілеспрямовано уникає. Він завжди в її 
душі, імпровізує прихисток для любові, яка вислизає 
інколи так невчасно. Вона ображена на чоловіка, 
який так підло відібрав її мрію, за те, що відмовився 
вгамувати свою Анжелу, яка просто вже «озвіріла». 
Ельза розуміла, що не можна мститися таким спо-
собом… Але це не помста в період подружньої кри-
зи. Ні. Професор Піксель стільки років походжав 
поряд у коридорах рідної альма матер, але Ельза 
свідомо старалася не помічати його, щоб не розбур-
хати старі почуття.

Деканеса Кліо нарешті розрахувалася за ска-
новані книги. Привітна пані віддала їй читацький кви-
ток і побажала гарного дня. Це вам не урбаністичний 
Київ, де в його центральному історичному архіві не 
створені комфортні умови для істориків. Деканеса 
з кожним роком з гіркотою в душі відкидала думки 
про досі недосліджені джерела і прямувала у Львів. 
Хоча там давно вже більшу частину всього переди-
вилася і занотувала. Сюди її вабить творча і нат-
хненна атмосфера. 

У цьому місті навіть бруківка пахне кавою, тим са-
мим напоєм, яким професор Піксель приводив її до 
тями, коли вона чотири дні поспіль не спала перед 
своєю першою міністерською перевіркою, щойно при-
ступивши до своїх обов’язків деканеси. Вона, на-
певно, ніколи не забуде того п’янкого аромату. Та-



кого легкого, дещо офіційного, але напрочуд тепло-
го дружнього дотику широких долонь професора 
Пікселя. Він зумів відгородити її свідомість від усіх 
«глобальних неприємностей», вселити надію і віру у 
себе. Якби ж він з’явився зараз. Він тут проїздом… 
Ельза почула про це випадково в приймальні ректо-
ра. Їй так кортіло знайти прихисток у його обіймах і 
віддати йому свою трепетну душу.

Ельза розуміла, що все їй здалося – жодного 
пана професора у львівському трамваї бути не мог-
ло. Але ж так хочеться інколи повірити в диво, не-
мовби в далекому ванільному дитинстві...

– Пані Ельзо! Пані Ельзо… Зачекайте! – неспо-
дівано почувся знайомий голос.

Деканеса ледь не зомліла чи то від щастя, 
чи то від остраху, що все це лише витвір її уяви. 
Але врешті виявилося, що перед нею таки стоїть 
справжнісінький професор Піксель. Ельза впізнала 
його звичний щоденний костюм і рюкзак на плечі – 
носити професорський саквояж проректор так і 
досі не привчився.

– Ельзо, здрастуй… А я тебе вже чекаю, мабуть, 
що з декілька годин поспіль. Думав: ти чи не ти? 
Гадав, що вибіжиш під час обідньої перерви, а тебе 
все не було й не було.

– Доброго дня, пане професоре, – зніяковіла 
Ельза. – Я попросилася попрацювати зайву обідню 
годинку зі стародруками… Це так несподівано 
зустріти Вас тут, у місті Лева, біля Порохової вежі…

– У нашому місті є своя порохівня… Але ж ти 
мене уникаєш. Напевно, не погодилася б на про-
гулянку – Альберт Ігорович дуже ревнивий. Мені 
навіть години врізав і сказав, щоб я біля тебе не кру-
тився. Стільки років минуло, а мені досі здається, 
що ти ображаєшся на того мого листа. Ти мовчаз-
но уникаєш мене на Вчених радах і на ректоратах. 
Хоча й справді я завинив перед тобою.

Ельза спрямувала свої печальні зіниці і тихо 
промовила:

– Ви ні в чому не винні, пане професоре, а ось 
Ваша Муза… Завжди буду її ненавидіти.

– Муза? Даруй, Ельзо, я щось не можу пригада-
ти… – збентежився професор Піксель.

– Всього лиш десять років минуло… Ви забули. А 
в мене залишилися спогади. 

Ельзі здавалося, що вони ось-ось зітліють, роз-
віються вітрами з північною прохолодою Турецького 
бастіону, як її спалені рукописи есеїв, та де там… 
Скільки разів було саме так. Майже 19.00. Вечір не-
охоче завісив насиченим ультрамарином брудне 
полотнище талого снігу. Де-не-де миготять ліхтарі. 
Альма матер засинає. У коридорах, аудиторіях – ні 
душі. Вона закривала на кілька миттєвостей свої 

втомлені очі. Намагалася вимкнути всі зайві дум-
ки. Невеликими ковтками пила гірку каву з пря-
ним ароматом кориці. Можливо, є щось пекучіше, 
ніж її нерозділені почуття... Напевно, ні. І рапто-
во чула його голос. Ним вібрували столітні стіни 
університету. Це точно його голос, який не сплутати 
з іншими. Гаряча чашка обпікала тремтячі пальці. У 
душі розгорівся справжній Везувій. Жадібно вслуха-
лася в ті нерозбірливі вібрації... І плакала іноді, бо 
їй не зсунути ту стіну, що була і досі існує між ними. 

– Не знаю, чи була у Вас інша Муза, проте її 
існування довго мені не давало спокою. Не буду 
лукавити, що бажала їй щастя з Вами. Хіба в таких 
випадках взагалі бажають щастя? Ні, та ніколи! 
Вона спопелила Вашу душу, поневолила, зв’язала 
в тугі обійми, потопивши в мороці всі крихти Ва-
шого щастя зі мною. І що в кінцевому результаті? 
Так, Ваша кар’єра вдалася, але Ви самотній. Бо то 
була всього лиш фальшивка, що гралася з Вами. 
Окрім Вашого статусу, її нічого більше не цікавило. 
Так, я повинна була змиритися з її існуванням, 
хоча знаєте, мені завжди здавалося, що Ви її вига-
дали, а мені незручно було перепитати.

– Ельзо, просто я хотів, щоб ти мене забула. 
Вірю, що ти справді зробила б мене щасливим…

– Ні, мовчіть, не перебивайте мене! Мені на-
справді було байдуже, що Ви не любили мене. 
Знаєте, в коханні завжди хтось домінує в прояві 
почуттів, а інший дозволяє себе любити. А Ви тоді 
так і не спромоглися прийняти якогось рішення, бо 
Вас не відпускала Ваша уявна Муза… А я реаль-
на, я жива. Мені було надзвичайно боляче тільки 
від думки, що Ви можете потопати в її обіймах, 
прокидатися разом з нею, готувати їй каву…

– Говори… говори… Тобі стане легше.
– Чому Ви приїхали вслід за мною? Знову роз-

будити те, що й так ледь загоїлося в моїй душі? 
Може, хочете добити мене? Альберт постарався 
вже… Але... 

– Але що, Ельзо? Я боюся промовляти це вго-
лос… навіть припускати. Ти досі… – і професор 
зробив кілька кроків назад. Очі деканеси напо-
внилися слізьми і вона несподівано наблизилася до 
нього знову:

– Що ж ви робите, пане професоре?
– А що я роблю?.. – збентежився Піксель. – 

Знову зникаю, мабуть…
– Я досі кохаю вас… І мені тепер глибоко нач-

хати на суспільну думку, – Ельза провела рукою по 
його скроні. Її холодні пальці вмить обпеклися не-
стримним жаром. Вона більше не може зволікати. 
Ні, не має на це права.

– А як же Альберт? Ви ж у шлюбі.

42



43

– У нас немає церковного шлюбу, і ми духовно 
протилежні люди. Тепер, коли він закрутив роман зі 
своєю аспіранткою і відібрав наш архів, нас нічого 
вже не тримає разом. Він був для мене стримую-
чим фактором. Я віддала йому частину любові, що 
в тенетах душі плекала до Вас. Думаєте, все по-
чалося тоді, з тих листів, які передавав Вам про-
фесор Шльоцер? Усе почалося значно раніше, 
навіть до мого знайомства з Альбертом. У жінок так 
інколи буває. Один натхненник відштовхує, інший 
зрікається, а третій – усе те приймає.

– Що ж я накоїв?
– Ви сповідували свої непорушні педагогічні 

принципи… Для чого Ви вигадали ту чудернацьку 
Музу? Якби того не сталося, ви сповна б пізнали 
мою любов, а так пощастило іншому.

– Хто ж нам тепер заважає надолужити згая-
не?.. – професор Піксель не став чекати її відповіді 
і торкнувся її уст своїми устами.

Достатньо тільки бачити ці очі. І більше нічого… 
Його голос. Вона вслухається в кожне слово – і в 
грудях стає так тісно-тісно від затамованого поди-
ху. Її серце, мов маківка, розквітає. Наповнюється 
п’янкою кольоризною червоних відтінків. 

Вона ще близько з півгодини перебуватиме під 
враженням. Її витончені білосніжні пальці зі срібними 
перстенцями тремтять, стають вологими і вона 
стискує їх в кулачок, аби не видавати свого хвилю-
вання.

Фатальні обійми
Щорічний Форум видавців» – це надзвичайна 

подія для всіх українських літераторів та видав-
ництв. Віоліна, подруга Ельзи, також поїхала у 
Львів, щоб представити нову книжкову продукцію 
свого видавництва. 

Пані Кліо попрямувала до Академії друкарства і 
раптово зустріла ще одну подругу, яка впевнено кро-
кувала по Підвальній. Вони бачилися кілька разів на 
рік – їздили одна до одної в гості. Витончена гали-
чанка, театрознавець Ксеня, досліджувала історію 
театрального життя на Поділлі. Вони обійнялися і 
вирішили піти до найближчої кав’ярні, адже Форум 
триватиме ще кілька днів, а вони так довго не ба-
чилися.

– І що ж, Альберт знайшов собі якусь молоду 
кобіту?

– Так… Але то тепер немає значення для мене. 
Я жінка, я потребую палких обіймів, а в нього тільки 
одна фізика в голові.

– Ельзо, ти так спокійно про це говориш. Зачекай-
но… Ти закохалася?! – запитала Ксеня, зробивши 
невеличкий ковток гіркої чорної львівської кави.

– О, Ксеню… Він такий. Важко дібрати сло-
ва, щоб його описати, аби ти краще його уявила. 
Знаєш, він колись дуже давно підкупив мене своєю 
ініціативністю. У нас був подібний міністр освіти Квіт 
після українофобського Табачника.

– Атож… Хіба такого чоловіка можна забути? 
У нього були закохані всі студентки наших уні-
верситетів, – посміхнувшись, промовила професор-
ка-театрознавець.

– Піксель так щиро вболівав за студентство, за 
українську ідею. Я невпинно тішуся, що саме він 
став першим проректором – саме такої людини ми 
потребували на цій посаді…

– А зовні? Ельзо, як він виглядає? Опиши його.
– Він нагадує мені кінорежисера Мирослава Сла-

бошпицького. Дивлюся інколи на нього у фільмах – і 
впізнаю свого професора. У Пікселя волосся значно 
темніше – справжнього кавового відтінку. А так по 
статурі майже один в один.

– Тебе не бентежить, що Піксель – також пред-
ставник фізмату? Що про це каже професор Ду-
бицький?

– Професор Дубицький сприймає Пікселя з не-
довірою… Але я впевнена, що він інший. Він мене 
окриляє. Знаєш, був важкий період, коли я заплута-
лася у своїх почуттях. То тільки в мене талант за-
плутатися між двох фізиків. Сиджу інколи на Вченій 
раді – і серце розривається. Було незручно перед 
Альбертом. Картала себе за ту платонічність до 
Пікселя. А Електроненку, як виявилося, цілком зруч-
но було відібрати мою мрію, перетворити її в попіл 
і розвіяти над Старою порохівнею. Добре, що я з 
професором Хромом домовилася про стажування 
наших студентів в його архіві, а то б зовсім впала 
лицем у багно перед колегами. Знаєш, Ксеню, ця 
любов особлива. Колись не на часі, ніби й тепер ні 
до чого, але він зігріває мою душу, і я відчуваю себе 
жінкою, – розповідала Ельза подрузі.

Раптово до їхнього столика підійшов Павло 
Андрієвський, директор місцевого телеканалу в 
Кам’янці-Подільському.

– Ельзо, привіт! Усе думав, чи зустріну тебе 
тут, – озвався привітний чоловік. – А ми тут будемо 
знімати сюжет про Віолінине видавництво.

– Здрастуй, Павле! – стрепенулася Ельза й 
обійняла свого давнього друга.

– Я тут подумав, а може, ми повторимо ста-
ру традицію: п’ятниця, глінтвейн? Віоліна точно не 
відмовиться. І нехай ця мила пані до нас приєднується.

– О, щиро дякую, то є дуже файна пропозиція, 
від якої я не зможу відмовитися, – промовила 
пані Ксеня, підправивши легенько свою елегантну 
зачіску.
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– Тоді домовилися. А тепер гайда на Форум!
Раптом в Ельзи завібрував мобільний. На екрані 

висвітився номер Альберта. Так не хотілося бра-
ти слухавку, але ще більше не хотілося вимикати 
зовсім телефон, бо ж раптом професор Піксель 
зателефонує.

– Алло. Що ти хотів, Альберте?
– Розважаєшся?
– В якому сенсі?
– Ну, припустимо за Пікселя мені вже роз-

повіли. Але ж тобі мало – ти закрутила роман з 
Андрієвським! А ще завжди підкреслювала, що ви 
просто друзі.

– Що ти верзеш, Альберте? Ми вже розлучені. 
Не влаштовуй мені цих сцен!

– Я все бачив! Щойно в прямому ефірі у випуску 
новин. Ви так мило обіймалися! Ти виставляєш мене 
повним ідіотом! Правду казав доцент Рагульовсь-
кий…

Ельза кинула слухавку. Настрій був зіпсований.

Стара обсерваторія
– Що, пані Ельзо, гарно розважилися на Форумі 

видавців? – почувся єхидний голос доцента Рагу-
льовського, тільки-но Ельза переступила поріг сво-
го істфаку.

– Організували виїзні спецслужби? 
– Ельзо, – засміявся доцент. – Я просто хочу Вам 

допомогти… А Ви зі мною не вітаєтеся, ігноруєте...
– ... не святкую з Вами свята, не дарую 

подарунків... Десь я це вже чула. Ви знущаєтеся?! 
– Навіть не віриться, що Ваш роман з Пікселем 

у справжньому розпалі, навіть подружнє ложе з 
Електроненком не встигло охолонути, – в’їдливо 
та іронічно засміявся викладач. 

– … А Вам що до того, чому це Вас так зачіпає 
за живе? 

– Альберт Ігорович завжди був не в захваті від 
Ваших поїздок у пошуках нових архівних джерел. 
Вчасно я його вмовив зробити в корпусі архіву 
центр досліджень фізики. А професор Піксель, пев-
но, не зрадіє вашій інтрижці з Андрієвським… На 
всю Україну пішло в ефір – оце так скандальчик.

– Ви аморальна сволота, тому не маєте права 
мені тут читати моралі... Шкода, що Вас одразу не 
вигнали з університету.

– Ваш сімейний скандальчик – набагато більша 
пляма на нашому університеті.

– То напишіть чергову анонімку. Вже половина 
вересня минула, а від Вас все немає доповідної. 
Тільки наступного разу надійно покладіть ректору 
на стіл, щоби не загубилася серед інших паперів. 

Може, Вам посаду і вчене звання повернуть... По-
передження Вченої ради Вас нічого не навчили.

– Неодмінно так і зроблю, пані Ельзо.
– Усього найкращого.
Ельза оскаженіла. Цей нахаба постійно її в чо-

мусь звинувачував. Усе це так огидно і неприємно. 
У кабінеті на неї чекав Ігор Древній:

– Ельзо, що трапилося? 
– Ой, не питай. Таке враження, що повертаємося 

в 30-ті роки ХХ століття. Прямо на порозі корпусу 
вчепився Рагульовський зі своїми звичними «погро-
зами». Поки порпався в чужій білизні, свою погубив.

– Певно, мітить на твоє місце. Дивись-но, я був 
у Хмельницькому. Там в архіві мені приглянулася 
цікава справа. До речі, можемо сповна помститися 
йому. Є один фонд з документами, де є чимало ком-
промату. Його предок, паламар із села Баговиця, 
знущався із селян своєї парафії. Я хочу ці докумен-
ти включити у своє оповідання. Як гадаєш, Віоліна 
б таке друкувала?

– Думаю, що так. Історичний жанр завжди на 
часі.

* * * 
Відколи відреставрували приміщення старого 

історичного архіву й облаштували там дослідно-
науковий центр із сучасним лабораторним облад-
нанням, Альберт Ігорович усе більше заглиблю-
вався в науку. І хоча топографічно вони з Ельзою 
зблизилися, насправді тепер вони бачилися значно 
рідше. Він, як і раніше, не хотів впускати її до своєї 
«святині», але дружина нізащо і не пішла б туди. 
Утім, як історик вона має право хоча б інколи бувати 
в цих істинно історичних стінах.

Чи став Альберт щасливим? Ні. Останнім ча-
сом він перебуває в постійному пригніченні. Ніби 
все мало скластися якнайкраще – все, про що він 
мріяв, втілилось у реальність. Просторий корпус 
для фізиків, найсучасніше обладнання, але досліди 
не дають належних результатів.

Спершу декан фізмату винив у всьому Старе 
місто. Та палка незмінна роками Ельзина любов до 
старовини не проймала його аніскілечки. Тільки-но 
він зосереджується на розрахунках, як тут доно-
ситься бій годинника польського магістрату. Ураз 
все затихає – і вже в Катедрі потужна дзвіниця кличе 
прочан на чергове богослужіння. Площа Польський 
ринок видалась йому нестихаючим архітектурним 
комплексом, в якому постійно кипить якесь жит-
тя: усюди снують квапливі туристи, в черговий раз 
щось розкопують археологи… Робити їм нічого! 
Інша справа – двоповерховий будинок на Новому 
плані. Тиха прохолода темних коридорів заколису-
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вала навіть найгаласливіших студентів.
Ельза відчувала себе щасливою. Документи на 

розлучення вже підписані. Вона нарешті вільна – і 
більше не зобов’язана комусь щось пояснювати. 
Вчора вона відправила колегою Шльоцером остан-
ню поштову картку для Пікселя. Повідомила коха-
ному про те, що покидає Альберта. Згодом він по-
бачив її в університеті і погодився наступного дня 
відсвяткувати цю подію.

* * *
В університеті був запланований ректорат. Ель-

за, немовби на крилах, пурхнула на другий поверх. 
Посміхнулася портрету Огієнка і зайшла впевненим 
кроком до конференц-зали. Жінка нікого і нічого не 
помічала: здивованих очей ректора, який думав, 
що Ельза йому зробить «розгром» за переданий 
будинок архіву Альберту, ані відкритого рота само-
го Електроненка, який вже з тиждень готував свою 
промову для Ельзи з приводу інциденту з Павлом 
Андрієвським. Але раптом Альберт розчаровано 
усвідомив, що не на того грішив. Чого тільки були 
варті зніжені споглядання його дружини в бік їхнього 
першого проректора?! 

Ельза була справді до нестями закохана – і це 
було помітно неозброєним оком. Альберт, як ніхто 
інший, першим зрозумів цей стан, адже Кліо ніколи 
не ховала свої почуття. Піксель, у свою чергу, май-
же відкрито стискав її руку. На її витончених паль-
цях виблискував незвичайний перстень – із зобра-
женням «Цілунку» Клімта. Піксель вглядався в 
те переплетіння душ – і йому так закортіло якоїсь 
романтики. Вона ж мимоволі пригорталась до його 
плеча – і це все було не на зло винуватому колиш-
ньому чоловіку. Для Ельзи він більше не існує, а це 
так зачіпає за живе. Це навіть гірше, ніж би вона 
ридала у слухавку і грозилася отруїти його разом з 
аспіранткою Анжелою, якщо він не одумається по-
вернутися в сім’ю. Кліо занадто рішуча, її важко у 
чомусь переконати чи спрямувати, якщо вона заду-
мала щось своє.

– Може, втечемо звідси? – прошепотів Ельзі про-
фесор Піксель. – Я знаю одне романтичне потаємне 
місце в університеті.

– А де саме? – тихенько перепитала його дека-
неса істфаку.

– Прямісінько в цьому корпусі… Я вийду першим, 
зачекаю на тебе одразу ж на четвертому поверсі.

Ельза кивнула головою у відповідь. Погодила-
ся. Її щічки ще більше зашарілися, адже вона була 
в передчутті якоїсь романтичної пригоди. А жінки, 
яким за сорок із хвостиком, полюбляють таке. Який 
же вигадливий цей професор Піксель, незважаючи 

на свої неповні п’ятдесят. 
Тільки-но минули домовлені тридцять хвилин, 

Ельза заметушилася збирати папери у сумку.
– Ельзо, куди ж Ви? Я думав, ми з Вами погово-

римо після ректорату. Розкажете про свої львівські 
архівні пригоди, – злегка затримав її за руку профе-
сор Дубицький.

– Ой, точно… Зовсім вилетіло з голови. А 
може, зустрінемося біля корпусу? В мене є кілька 
термінових справ у місті.

– За годинку я на Вас чекатиму, Ельзо, біля 
університетських ліхтарів.

Нарешті деканеса покинула конференц-залу 
і подалася на поверх, де знаходився факультет 
української філології та журналістики.

– А ось і я… Тепер куди? – озвалася усміхнена 
Ельза до свого натхненника, який чекав на неї біля 
етнологічної лабораторії.

– Тут навпроти є старі двері на замку. Зараз буду 
відмикати. Подивися, щоб ніхто не побачив. 

– Ви мене так заінтригували. А звідки у Вас ключ 
від цієї кімнати?

– Думав, що ти в курсі, що тут знаходиться. Ти ж 
у нас фаховий історик.

– Зараз зайдемо – побачу.
Згодом деканеса зацокотіла підборами в іншому 

коридорчику. Їй пригадався студентський час, коли 
вона безстрашно долала стіни бастіону чи веж 
навіть у туфлях на підборах, адже потім на неї че-
кала омріяна винагорода – мальовничий краєвид 
Старого міста. Нині на неї чекатиме щось значно 
омріяне і приємніше. Вони опинилися в невеликій 
кімнатці-куполі. Деякі малі віконечка були забиті до-
шками і з них ледь-ледь долинали промінчики ден-
ного світла. Піксель для більш романтичного анту-
ражу запалив кілька свічок, підхопив келихи з вином 
і наблизився до своєї супутниці. Ельза помітила по-
руч старий телескоп.

– Невже це наша університетська обсерваторія? 
Неймовірно!

– Саме так. І в мене, першого проректора, ви-
пускника і працівника фізмату, міг цілком теоретично 
і практично завалятися у шухляді дублікат ключика 
від цього місця. Стільки років минуло, а замок досі 
не змінили. Всі й призабули, куди ведуть ті потаємні 
дверцята. Коли був студентом, любив сюди вилази-
ти і потайки дивився на зорі.

– Це справді дуже романтичне місце. Ще й 
в університеті, в якому я Вас покохала. Це так 
символічно. А знаєте, скільки років цій обсерваторії? 
Більше ста. Нам колись розповідав лектор на па-
рах, що якось до Івана Огієнка, першого ректора 
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нашого вишу, завітав один свідомий студент на 
аудієнцію. Хлопчина дуже переживав, як йому з ко-
легами вивчати астрономію без телескопу. Це все 
одно, що вивчати історію без архівних джерел. І, як 
бачите, Огієнкова обіцянка не залишилася тільки 
обіцянкою…

Ельза не встигла договорити, як Піксель сміливо 
пригубив її уста. Вони були солодкі і п’янкі, немов 
смаколики зі львівської цукерні. Вона була заворо-
жена його раптовою рішучістю, хоча раніше була 
домінантною в будь-яких попередніх стосунках. 
Тому й Кліо не пручалася, адже палко любила цьо-
го чоловіка. Вона розстебнула його сорочку, а він 
пристрасно у відповідь огорнув її своїми обіймами. 
І сплетіння їхніх тіл цілком нагадувало сюжет з кар-
тини Гюстава Клімта.

– Я обожнюю Вас… обожнюю Вас… – тремтіли 
її уста, коли його пальці плуталися в мережеві її 
чорних панчіх. Піксель був неймовірно пристрас-
ним – його гаряче серце билося настільки голосно, 
що навіть домінувало над боєм годинника Ратуші, 
який долинав зі Старого міста. А незначна щетина 
на його щоках і підборідді лоскотала її білосніжні 
оголені плечі. Ельза чуттєво реагувала на той лоскіт, 
на його гарячі цілунки і запальні зітхання кожною 
клітинкою свого єства.

Раптом голосно завібрував мобільний.
– Чорт забирай! Я ж забула про зустріч із про-

фесором Дубицьким.
– Зачекає… Не зважай. Я хочу вдосталь насо-

лодитися тобою.
– Виявляється, нам години замало.
– Інколи всього життя замало, мила Ельзо. А ми 

й так стільки років згаяли.
Минуло ще з десять хвилин і телефон знову 

забринів.
– Ні, пане професоре, все ж треба йти. Хоча так 

кортить тут залишитися, аби побачити золотаві зорі.
– Ельзо, тепер це наша потаємна схованка – і 

ми зможемо часто сюди приходити. А от телескоп, 
на жаль, не працює… Про цю обсерваторію зовсім 
забули. Треба буде з часом підняти це питання на 
ректораті. Не все ж життя нам тут ховатися з тобою.

– Що ж, в такому разі буду споглядати на зорі у 
Ваших зіницях.

Професор Піксель знову ніжно пригорнув її до 
себе.

– Коханий, чуєте, там хтось стоїть біля дверей. 
Нам не можна назад.

– Справді, – погодився професор, застібаючи її 
сукню на спині. – Тут є вихід на дах. Хоча вікна май-
же всі забиті, але я спробую хоч якесь відчинити. До-

ведеться злізати до першого поверху по зовнішній 
драбині.

– Я згодна. І мені зовсім не страшно. Ми, історики, 
любимо дослідницький екстрим.

Піксель таки відчинив незабаром дверцята, 
які проглядалися трішки нижче залізного купола 
обсерваторії і допоміг Ельзі вибратися на дах спо-
руди.

– Давай швиденько, щоб не привертати уваги. А 
то професура вже, певно, гуляє в коридорах. Рап-
том Дубицький тебе побачить у вікні. Буде негарно 
виглядати в його очах деканесою-брехухою.

– Зачекайте, я зараз йому зателефоную. При-
наймні з’ясую його точне місцезнаходження, – 
Ельза набрала в мобільному номер професора. – 
Алло, пане Дубицький, пробачте, не змогла одразу 
взяти слухавки… Де я? Та я ось… книги збирала… 
Ні, не в бібліотеці… в каньйоні. Так, тут сильний 
вітер. Як це трапилося?... Та я замріялася, коли 
йшла Новопланівським мостом. Так і випали з рук у 
каньйон… Ні, не треба бігти під скелю. Я вже їх по-
збирала… Так, професор Піксель допоміг… Він…Е-
е-е. Йшов з пар і побачив мене з мосту. Спустився, 
допоміг. Я скоро буду… Так-так, через десять хви-
лин… До зустрічі! … Фух, ніби переконала, що я не 
тут.

Вони вилізли з відчиненого вікна на імпро-
візований балкончик. Оглянули дах і побачили май-
же поруч дві драбини. Піксель взяв Ельзу за руку і 
повів за собою.

– Я полізу першим, а ти – за мною. Я тебе 
підстрахую.

– Домовилися.
Професор майже доліз до середини другого по-

верху, як помітив, що його подружка застрягла на 
третьому. Далі драбина закінчувалася і доводилося 
зістрибувати вниз.

– Ельзо, мила, що трапилося?
– Чортові кондиціонери, понавішували саме тут. 

Я зачепилася панчохою – і ніяк не відпускає. Ні 
туди, і ні сюди.

– Зачекай, я допоможу тобі, – гукнув Піксель і 
скинув свій рюкзак з ноутбуком у кущі. Він піднявся 
на десяток сходинок і обхопив Ельзу з обох сторін, 
аби та змогла розірвати панчоху, щоб вивільнитися 
з «полону» університетського кондиціонера.

– Пані Ельзо, Ви такі прудкі! Не встигли книжки 
позбирати, так вже кохаєтеся з Пікселем у такому 
екстремальному місці, – почувся жартівливий голос 
професора Дубицького, який прогулювався навко-
ло головного корпусу.

– Ну, ось приїхали… – засміявся Піксель.
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– Не переживайте, я нікому не розповім. Чекати-
му на Вас в університетському саду, – озвався про-
фесор і пішов далі.

Згодом горе-коханці зіскочили з драбини.
– Ось так завжди, навіть коли я тікала з пар, бу-

дучи студенткою, у ключовий момент у коридорі 
мав обов’язково намалюватися пан Дубицький. Він 
такі речі ніби передчуває. Ми навіть жартували, що 
він бачить крізь стіни.

– В будь-якому разі тобі в такому вигляді до 
нього не можна. Панчохи дуже подерті, і сукнею їх 
важко приховати. Зачекай-но, накинь моє пальто, я 
зараз щось вигадаю. Десь тут Шльоцер бігав. Зараз 
його знайду.

І справді в університетському саду походжав 
друг професора Пікселя.

– Друже, дуже прошу тебе, виручи! Знайди пару 
панчіх в університеті.

– Пікселю, ти здурів? Де я тобі таке знайду, та й 
ще в освітньому закладі?

– Шльоцере, ну не знаю… У тебе ж перездача 
мала бути сьогодні. Попроси у своїх студенток.

– У студенток?!
– Саме так. Вони у себе у сумках чого тільки не 

носять. Он ваша деканеса тільки в панчохах ходила 
і на перездачі, щоб списувати. Розповідала, що туди 
влазило чимало шпаргалок. Навіть у тебе на парах 
так списувала.

– А в крамниці купити їх ніяк не можна?
– Друже, мене Ельза чекає. Нас Дубицький засік, 

хоч би ректору на очі не потрапити, бо буде дуже 
сварити, що втекли із засідання. Якщо можеш, то 
поїдь у крамницю. Ось, тримай гроші. Я чекатиму 
тебе тут.

Професор Шльоцер чимдуж побіг до свого авто, 
а Піксель повернувся до натхненниці.

– Ельзо, мені здається, що професор Дубицький 
про все здогадався, – засміявся Піксель. – Що ти 
йому скажеш на це?

– Нічого не буду пояснювати. Інколи так буває, 
що у щасливої жінки світяться від кохання очі і 
подерті панчохи... Пікселю, я загубила свого пер-
стня. Треба лізти назад на дах університету.

– О, ні... Може, я подарую тобі інший?
– Ні, мені треба саме той! Це мій улюблений, з 

нової колекції майстрині Юлії Марущак. Її мистець-
кий салон знаходиться у Старому місті. То не про-
сто прикраса чи мої жіночі примхи, то перстень, в 
якому частинка моєї душі.

– Невже «Цілунок» Клімта тобі дорожчий за 
цілунок Пікселя? – грайливо промовив професор.

– Два цілунки – це ж набагато краще, погодьтеся, 
професоре.

– Моя ненаситна Ельзо... Що ж, полізли нагору...

(Кінець)



Галина Комарніцька
Ну, що ж, мої хороші, вирішила поговорити з 

вами… Всі є? Совість, віра, чесність, пиха, егоїзм, 
доброта, біль, радість, заздрість, оптимізм, апатія, 
настрій, амбіції, злість, толерантність, хитрість, та-
лант, лінь, довіра і ти, межа. Наче всі тут.

У мене до вас серйозна розмова. Совісте, так, так, 
ти! Ну, чому ти така вперта, невже не можеш посту-
пись хоч іноді?! Дивна. Віро, дякую тобі, ти завжди зі 
мною. Щиро дякую! Чесносте, оу, бачу черговий си-
нець. Знову ти розмовляла про життя і розповіла хто 
є хто, коли тебе запитали. Надалі хоч іноді змовчи. 

Пихо, ну чого ти фиркаєш? Показала себе у всій красі, 
коли тобі дорікнули в деякій некомпетентності. Не мо-
жеш змиритися із цим?! А іноді необхідно. Егоїзме, 
здоров! Ти, як завжди, здоровий і непохитний! Пи-
шаюся тобою! Доброто, ну чого похнюпила голову, 
знаєш, що занадто палко поводишся? Стримуй себе, 
якщо зможеш… Болю, я ж просила тебе не приходи-
ти без попередження! Але ти забув… Радосте, дякую 
тобі за ті миті, коротенькі, але справжні миті життя! 
Ти даруєш наснагу. Заздросте, скоса поглядаєш, 
знаєш, що винна. Так непомітно підкрадалась... Аж 

двічі! Оптимізме, а ти молодець, не 
очікувала від тебе такого, здивував! Та-
кий несподівано сильний! Апатіє, ти, як 
снайпер, безпомилково в ціль, але не 
потрапила в душу цього разу! Ну то це 
й добре. Настрою, ти парубок змінний, 
то так, то сяк, ніяк не звикну до твоїх 
викрутасів! Але з тобою так цікаво! 
Амбіції, оу, дякую вам, такий стимул 
для мене, але іноді заграєтесь, менше 
б пафосу. Хоча ні, добре, що так жор-
стко! Ви мені подобаєтесь. Злосте, та 
тихо ти! Я ж тільки запитати хочу. Чого 
ти огризаєшся? Це ти так розмовляєш? 
Ясно. Лагідніше потрібно, лагідніше. То-
лерантносте, ну ти, як завжди, або так, 
або так – а то ти ніяк! Визначся вже! 
Хитрість, де ти? А ось до тебе окрема 
розмова. Не виконуєш свої обов’язки! 
Або вдосконалюйся, або… Щось при-
думай. Таланте, ей, ти б частіше гово-
рив, а то із холерика перетворишся на 
флегматика! Ні, кажеш «ні», ну тоді дій! 
Активно! Ліне, ти ж моя рідненька, нам 
з тобою не варто так сильно прияте-
лювати, тому годі обійматись! Довіро, 
знову те саме: подряпана, знесилена, 
виснажена… Знову була біля межі… 
Ой, меже, ти, ти, підійди ближче! Так, 
щоб було чутно, про що ти думаєш. 
Давай поміркуємо з тобою, як жити 
далі? Не знаєш. І я не знаю… Ой, ой, 
тільки не натовпом, говоримо по черзі, 
а то всі такі розумні, зі власною дум-
кою і власним баченням того, що пра-
вильно і неправильно! Ми з межею 
якось впораємось, а ви ідіть, ідіть. Всі 
зрозуміли мої побажання?! Ну, тоді, до 
наступних зборів рівно за тиждень. А 
ти, меже, проконтролюй їх! Якщо змо-
жеш…

РОЗМОВА
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Світлана Косинець
КАЗКИ КУХОННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Про дерево
На березі затишного озера серед густої трави 

пробився маленький Пагінець. Він здивовано озир-
нувся навкруги, прислухався до звуків навколо, до 
свого внутрішнього голосу і засумував. Він ніяк не 
міг почути чи зрозуміти, хто він є. В цей час із неба 
впали перші дощові краплинки і пагінець, ховаючи 
сльози в небесній росі, гірко заплакав. Його схлипу-
вання почула тоненька Бадилинка. 

– Гей, ти чому рюмсаєш? – запитала вона.
– Я не знаю, як мене звати, – крізь сльози 

прошепотів Пагінець. – Може, ти знаєш? – його очі 
засвітилися надією.

– Ні, я теж не знаю. Але ти не сумуй, хтось 
обов’язково тобі допоможе. Треба лишень трошки 
зачекати.

Заспокоєний Пагінець востаннє схлипнув, витер 
гілочкою свої оченята і заснув, втомлений від пере-
живань. А дощик полив цього маленького паростка, 
і він став визирати поверх травички. Тепер його ба-
чили вже всі, хто проходив, проповзав чи пролітав 
мимо. Пагінець завжди запитував:

– Вибачте, будь ласка, але Ви не підкажете, хто 
я такий? Як мене звати?

Звірі, пташки, комашки, плазуни – усі намагали-
ся допомогти малому. Хтось називав його вербою, 
і тоді Пагінець намагався вигнути своє тіло так, як 
це дерево робить, стоячи над річкою. Потім казали, 
що він, очевидно, якась горобина чи калина, і тоді 
паросток починав копіювати їх. В будь-якому імені 
Пагінець почувався некомфортно. Йому хотілося 
швидше зрозуміти, ким же він є насправді, але 
відчував малий, що все не те. Він знав, що має у 
собі велику силу і міць, що не варто йому вигинати 
стан чи думати про те, чи посмакують його плоди 
пташкам, що в нього якесь інше призначення, хоч 
усі навколо й переконували, що краще бути якимось 
непомітним деревцем.

Дні бігли за днями. Пагінець ще більше підріс. 
Він намагався порівняти свої листочки з листочками 
навколишніх дерев, але нічого подібного не бачив. 
Він уже втратив будь-яку надію на те, що коли-не-
будь дізнається своє справжнє ім’я.

…Одного літнього дня маленька дівчинка, яка 
приїхала з батьками на озеро рибалити, побачила 
невеличке дерево, яке росло на самоті і здавалося 
дуже сумним.

– Тату! Подивися, тут росте маленький дубочок.
Пагінець здригнувся, спробував приміряти до 

себе слово «дубочок» і радісно та голосно закричав 

на всю околицю:
– Я – Дуб!!! Тепер знаю, хто я!
…На березі затишного озера росте могутній дуб. 

Ніхто не знає, як це дерево тут опинилося. Певно, 
якась пташка загубила жолудь, коли кудись його не-
сла, бо він єдиний такий на цій території. 

А може, це просто пагінець, якого вчасно назва-
ли дубом?

Про будинок
На околиці давнього міста серед гущі могутніх 

дерев жив один будинок. Здається, нічим не осо-
бливий, звичайнісінький цегляний чотириповерхо-
вий будинок. В погожу днину він милувався собою 
в плесі річки, яка текла біля його ніг. Сонячні зайчи-
ки,  відбиваючись від води, весело заглядали в його 
вікна. Будинок був щасливий.

Найбільше він полюбляв вечори. Повітря напо-
внювалося смачними ароматами вечері, долина-
ли звуки дитячих голосів. Усі поверталися додо-
му під його затишний дах, ділилися враженнями 
від прожитого дня, планували наступний, співали 
колискові, кохалися і, врешті-решт, засинали. Тиша 
проникала в кожну шпаринку, і тоді, заспокоївшись, 
будинок теж засинав.

Він любив і цінував усіх своїх мешканців, хоч 
вони були такими різними. Він об’єднав у своїх сті-
нах бідних і багатих, інвалідів та здорових, пияків 
та непитущих, багатодітних і бездітних, одиноких і 
сімейних, старих та молодих.  За кожного переживав, 
усім намагався якось допомогти. Будинку здавалося, 
що його населяє велика різнобарвна і дружня сім’я.

А одного ранку він прокинувся від ґвалту меш-
канців однієї з квартир на першому поверсі. Одразу 
тривожні думки заполонили його. І недарма. Якісь 
шахраї заволоділи квартирою найбіднішої сім’ї і 
зараз викидали усі її пожитки на вулицю. Будинок 
обурився, розгнівався, та ніхто не підтримав його 
емоцій. Інші мешканці ніби й співчували обдуре-
ним негідниками людям, та позаочі раділи, що ця 
біднота нарешті житиме деінде. Тим більше уже 
прозвучали обіцянки зробити в приміщенні тієї квар-
тири продуктовий магазин, тож не доведеться бігати 
за хлібом і молоком аж за кілька кварталів.

Тепер будинок кривився від грюкоту, який сто-
яв. Ламали його стіни, ставили стелажі, завозили 
товари. А він щосили намагався втримати другий 
поверх, якого через таку перебудову позбавили під-
тримки. Будинок скрипів, пускав тріщини, та усі на-



вколо вперто не помічали його болю.
А ще через якийсь час один підприємливий 

міщанин вирішив відкрити на горищі ігровий зал. 
Спочатку мешканці обурювалися, навіть перекри-
ли хід на горище і поставили кодові двері, та потім 
все одно стали пропускати охочих пограти за певну 
плату, і будинок потрохи перетворився на прохідний 
двір. Все частіше тут лунали сварки, крики, були 
бійки. Стало незатишно і навіть страшно.

Тепер вечорами тут пахло не так смачно і не 
було щасливих розмов. Майже щодня він слухав 
дискусії своїх жителів про те, що час втрутитися, 
треба щось робити. Спочатку будинок чекав, що ще 
трішки, і весь цей безлад закінчиться. Та час ішов, 
а нічого не змінювалося. Бо всі починання розбива-
лися об слова, що хіба нам більше треба, і нехай 
той, хто над магазином чи під ігровим залом щось 
робить, і в нас робота або ж у нас діти…

Однієї неспокійної ночі після чергової бійки в 
залі ігрових автоматів будинок упав, поховавши під 
своїми завалами усіх – і тих, хто над магазином, і 
тих, хто під ігровим залом, і тих, кого все це ніби й 
не стосувалося.

А достатньо ж було комусь одному сказати: що 
ж ви робите з нашим будинком і нашим життям? А 
тоді ще хтось приєднався б. І зберегли б не когось, 
а себе…

Про вовка
Унадився в одне село вовк. Майже щоночі в 

різних господарів він забирав курочку, гусочку, в 
кого півника чи індика. На ранок, виявивши пропа-
жу, хазяї особливого ґвалту не знімали. Хтось на 
вовка й подумати не міг, а дехто вважав, що і їм, і 
вовкові вистачить. Вовк же хитрющий був – після 

кожного такого полювання він ділився здобиччю із 
місцевими собаками, тож його вони вважали мало 
не товаришем своїм. 

Потрохи вовк і геть обжився у селі, став уже й 
удень заглядати. Люди його не чіпали – один бояв-
ся, а інший кричав, що вовки теж живі істоти, їм та-
кож їсти треба і навіть давав тому таку-сяку поживу. 
Та ще й майже усі сільські собаки стали на захист 
хижака, і селяни здалися. А одного дня вовк у село 
прийшов не сам, а з усією зграєю. 

Вони ішли селом, гордо піднявши голови, в очах 
палахкотів вогонь, який змусив усіх жителів захо-
ватися у свої домівки. Тепер люди щоночі слухали 
голосні крики дичини і худоби, яка гинула від вовчих 
та собачих зубів. Влада змінилася – селом керува-
ли вовки. Вдень жителі мовчки і боязко переступа-
ли через їхні сонні після ночі полювання тіла. Все 
менше живності залишалося у хлівах. Сподівалися 
селяни, що на городині проживуть, та й її витоптали 
скажені вовки та пси, бо просто зайти і з’їсти вівцю 
чи курку їм було мало. Значно цікавіше було випу-
стити її і ганяти бідну тварину до втрати свідомості 
городами і дорогами села.

Відчувши себе ледве не царями, вовча зграя 
вирішила навідатися й у сусідні села. Але там чи 
люди сміливіші були, чи пси хитріші, але плани 
хижаків провалилися. Уся громада кинулася вига-
няти непроханих гостей – хто вилами, хто рушни-
цею, а хто й просто макогоном. Підібгавши хвости, 
повернулися вовки назад у село. І почали мститися. 
Тепер вони нападали не лише на худобу, а й на лю-
дей. Коли кусали, коли загризали і щоразу тверди-
ли, що це їм за те, що у сусідні села їх не пускають. 

Бідні люди геть одуріли від страху. Навіть зібрали 
делегацію на переговори у сусідні села, щоб домог-
тися від тих впустити вовків, інакше вони усіх їх за-
гризуть. Там над парламентарями лише посміялися 
і порадили відстрілювати чи труїти вовків, а не при-
ходити просити віддати їм на поталу нові території. 
Повернулася делегація додому ні з чим. Бідні се-
ляни плакали, проклинали сусідів, нарікали на гірку 
долю, а вовки чинили свою криваву розправу далі.

А одного дня два вовки напали на маленького 
хлопчика. Батько, який побачив цю біду, прожогом 
вискочив з будинку і, ні на хвилину не завагавшись, 
вистрілив з рушниці. Раз… Другий… Два вовки впа-
ло замертво. І запанували тиша… А через мить усе 
село наповнилося звуками пострілів і вовчого зави-
вання. 

До ранку жителі збирали і закопували трупи 
вовків. А чи не варто було вбити того першого, який 
занадився у село? Може, тоді, загубивши одне жит-
тя, зберегли б десятки?

Ху
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Леся Косянчук
ТВІЙ  EROS

VVB

I
Мантрою релаксу накриває від однієї думки про 

години, проведені разом. Не так багато в нас було, 
але  залишило по собі приємні спогади. Від мене і не 
вимагалося чогось постійного… І від тебе ні. Просто 
неочікувано закрутило під натиском швидкодіючих 
токсинів пристрасті. 

Таке щось у тобі побачила невимушене і надійне. 
Ми знали, що ні до чого доброго ці зв’язки не при-
ведуть, а думати про наслідки не було часу, адже у 
часі ми постійно  обмежені… Життя моментами ро-
бить людей далекими  від відповідальності за свої 
необдумані дії.  

Без обов’язків,  лише в рамках, за  принципами… 
Знаючи, що це триватиме не так довго, як хотілось, 
дата початку і «пауза», потім виявляється – строк 
придатності закінчився і потрібно припиняти. Щоб 
не затягувати і зайвий раз не псувати собі настрій – 
крапка, шукаєш «нове»… Не дав здійснити одну з 
моїх…

ІІ
Інколи потрібно обирати. Так сталося.
Нічого про тебе не знаючи, звідки сам, куди поїхав, 

де зупинився, – згадую все, що було і не могло бути.  
Тепер не виходить із голови один єдиний натяк.  

Коли черговий спогад розмиває уявлення про 
той день, кажу собі мовчки: ще не довго, лише 
швидкоплинні два місяці чи два роки, і знову те ж 
повторення. Ніби туманна реальність, якої ніколи 
не траплялося у ще не повній нових романтич-
них історій юності. Оцей людський страх руйнує 
постійні намагання вдосконалювати своє відносно-
життєве і безпринципове вирішення різного роду 
внутрішніх особистісних конфліктів. Між вибором, 
що важливіше, для мене на першому місці – піти 
набагато легшою дорогою й опинятися в більш  
зручних ситуаціях, аніж досягнути «задоволення 
психологічного».

Егоїстична натура проявлялася все частіше і 
руйнувала совість, яка хоч і не завжди, але нагаду-
вала про себе, – єдине, що рятувало, коли дурість   
пробивалася через мою захисну терасу.

ІІІ
Втамовувати постійний голод мильними бульбаш-

ками, на твою мову «ванільними словами» – додава-

ло лише вогню. Хоча доведено, що моя присутність 
для тебе з кожним днем, який ми проводили удвох, 
мала неабияке значення… Вчинки, увага, сюрпри-
зи… – «навзаєм» цьому всьому ти змушував визна-
вати твою ж  незалежність. Подвійна мораль у нашо-
му колі  залишила глибокі сліди. 

ІV
Приходити, коли хочеш, і тікати, коли ще спить. 

Або неочікуване вночі: «Збирайся, вже час».  
Приховані  дейтингові побачення, як загалом і 

спілкування... – ключі від своєї машини, теплі руки, 
обійми... Молода ж кров. Ніхто і не відмовлявся!  

Ціна розуміння з німим мінусуванням свого неза-
доволення. А по серцю молотом…

Худ. А
настасія В

веденська



Інна Мисюра
БО НЕ ВІДАЮТЬ, ЩО СЛІПІ...

Сліпота... Сліпота не вроджена, тобто не вро-
джена фізично. Але якщо ти зміг переступити че-
рез жовто-блакитну лінію, намалювавши за нею 
третю, червоно-багряну, кров’ю колись рідних 
тобі людей, значить, то я була сліпою, то МИ були 
непросвіченими, якщо дали таким, як ти, притулок 
у своєму серці, коли не змогли побачити сірість тобі 
подібних... Та все ж люди, і тому навіть зараз надіюсь 
на твоє прозріння, бо пекучі сльози сіллю роз’їдають 
ізсередини... Дати шанс без шансів втраченій особі, 
яка гіпнотично (а чи свідомо!) продалась, повірила 
радше ворогові, що вміє говорити солодку брехню, 
аніж другові з гіркою, але правдою... 

Перед очима в пазли складаються приємні фраг-
менти недалеких років, а в голові лунає питання:  
може, це просто сон?... Чи тоді був придуманий ди-
тячий світ?... Бо не віриться.

«Андрійку, ми переїжджаємо жити на батьківщину 
нашого тата», – мамине контрольне, викликане 
постійним безгрошів’ям і пошуком достойної робо-
ти. Вирішено! Що ж могло сказати трирічне хлоп’я.

Але ти залишався патріотом вже своєї-чужої 
України. 

Скільки разів було соромно, що ти знаєш більше 
традицій, більше пісень та навіть розмовляєш кра-
щою українською, на відміну від мене, людини, яка 
народилася і виросла у своєму середовищі. І ти вчив 
мене мого. 

А пам’ятаєш, як у тебе першого з’явилася ви-
шиванка?.. Бабуся нічкувала над нею, примовля-
ючи: «Він же так подобає цей край. Не може сюди 
переїхати, то най хоч там більше рідного буде. Бе-
режи Господь!». Виводила лінії-обереги для свого 
коханого внучка в честь закінчення початкової шко-
ли. А я бігала втоптаною стежиною, щоб послуха-
ти мудруваті і таємничі казочки-небилиці, а часом і 
страшні історії бабусиного воєнного періоду життя 
та зайвим словом перекинутись про тебе – свого 
старшого наставника-учителя. Наша вся «банда» 
по-хорошому тобі заздрила. А ти ЗРАДИВ!..

А походи і козацькі ігри?! Під час цих вилазок від-
кривався небачено широкий світ. Ми вивчали процес 
життя навколишнього середовища, все багатство си-
ньо-жовтого краю. Цих щорічних три літніх місяці ста-
вали незабутньою горою вражень, що надихали бути 
кращими, добрішими, бути патріотами. А ти ЗАБУВ!..

Потім ми виростали, разом з тим виростали і 
теми. Ти мріяв про відкриття центру української куль-
тури у «холодной мятежной стране». Багато слів 
про недолугість керівництва й емоційну тисняву на 
свідомість людей.... І ти, виявляється, ЛИЦЕМІРИВ!..

А потім події 2014-го, те, чого найбільше боялася 
твоя бабуся, і те, що показало істинну сутність кож-
ного. Спочатку нульові відповіді на звичний темп 

спілкування. А через деякий час коментар під 
однією з висвітлених «Українською правдою» подій:  
«Да вы что, ребята? Вы думаете, что Россия все 
это делает? Вы ошибаетесь! Вам подсыпают нар-
котики в еду! Вы, как управляемые псы, которыми 
пользуеться Америка, для того, чтобы спровоциро-
вать Россию к войне! Я бы всех, кто убивает про-
стых людей, расстрелял! Ваши корреспонденты 
показывают неверную информацию, а вы ведётесь, 
глупцы. Почему должны умирать русские солдаты?! 
Мучений вам всем в АДУ! А Россия к вашим бедам 
ни при чем!!!!!». І це говорить україномовне хлоп’я!

Непоодинокий випадок... Знаю, як багато сімей на-
завжди втратили так зв’язок... Але я не відаю історію 
інших сімей, судити не можу. Тільки ж ти... Хіба ж так 
важко запитати, побачити, відчути?.. Співаєш під 
акомпонемент тих, хто дав хороше життя, в обмін 
на те, що робить людину homo sapiens? Ех! 

Колись читала романи Яновського і дивувалась, 
як можуть воювати брати, конфліктувати сім’ї через, 
здавалося б, прозору ситуацію. Тепер маю свій, не 
вельми приємний приклад. 

А знаєш, що твого брата, рідного брата, відпра-
вили як військовозобов’язаного в центр пекла на 
схід? Від нього вже місяць нічого не чути. Це ста-
лося якраз після того, коли ти остаточно заблокував 
вхідні з українських номерів та сторінки у соцмере-
жах від нас, частинки твоєї крові, від тих, хто провів 
з тобою 20 теплих літ. 

Кажуть, дружба перевіряється в біді. Патріотизм 
і честь тим паче! Ти мав вигаданий, складений з ко-
льорових пазлів, як зараз мої спогади, ілюзорний. 
Напевне, для тебе то була цікава гра. Для нас же – 
життя. Не бажаю вам горіти в пеклі і не кляну. Дай 
тільки, Боже, мудрості, і прости їх. Бо не відають, 
що сліпі... 

ALTER EGO
Зустрілися ми через досить-таки довгий час (для 

мене – вічність). Тоді, коли я, втомившись воювати 
з долею, змирилась з її сценарієм і жила за прин-
ципом «робота-дім-ніч-мрія-робота-мрія»... Опуще-
ний погляд, пошук очима якоїсь певної точки, по-
вна відсутність лексикону і навіть думок у голові. 
Хоча ні, все-таки одна: «Ну скажи ти щось!.. Розбий 
повітря, перенасичене незручністю, хай вже навіть 
якоюсь дурнуватою фразою...». 

Так, стоп! Знову «слабка жінка» має рятувати 
ситуацію, яку створив «сильний чоловік» і випадко-
во-невипадковий збіг обставин. Внутрішній голос: 
«Зберись! Десь же підсвідомо знала... Прокручувала 
цю ситуацію сотеньки разів і навіть завчила вже де-
сятки варіантів розвитку подій... Згадуй!». І замість 
превелебної промови з гордо піднятою головою 
кажу тихе, з несміло відірваним від черв’ячка, який 
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будує свої лабіринти, поглядом:
– Привіт...
– Пробач, – у відповідь.
Тиша... Таке відчуття, що весь світ навколо не 

те, що перестав гомоніти, а й дихає через раз, аби 
лиш вловити німотний діалог.

– Ідемо! – він.
Не питаю куди. Навіщо. Знаю це без слів.
Ідемо... Тиша... Слова тут не доречні. Поступово 

оціпеніння проходить, вертаємось  у себе.
Тиша набирається повітря, готується до розмови, 

зітканої з  глибинності, печалі, каяття... Але видавив-
ши із себе лише один звук, який, можливо, прозвучав 
тільки в голові, далі німотить... 

І от, прийшли. 
В хід вступають мої крилаті думки. 
Звичне місце «для двох», що я кілька місяців 

тому називала б банальщиною і висміювалась над 
такими любощами-голубощами при кожній нагоді. 
Але саме зараз воно є символом. Пам’яті? Ні, бо 
вона лиш картографічне відображення пройдено-
го. Минулого?.. Знову щось не те... Ось, звичайно, 
почуттів! Це незбагненне емпатичне розуміння Його. 
Бо «йдемо» мало чітко визначені координати в моїй 
свідомості.

Тут, як у любовних мелодрамах, мало б прозвуча-
ти багато запитань-відповідей, пояснень і умовлянь. 
Але...

Я не хочу знати нічого! Напевне, тому, що давно і 
так все знаю. 

Зустрілись ми через досить-таки довгий проміжок 
часу (для мене – вічність). Інша зовнішність, стиль, 
загалом, інша людина. Краща-гірша?.. Для мене – 
просто моя. Бо душа залишилась незмінна. І ховай 
її скільки хочеш за оболонкою цинізму, сильного, 
непереможного, байдужого і жорстокого. 

Я НЕ бачу! Реальність, сприйнята зором, ір-
реальна настільки, наскільки дозволить мені моя 
фантазія. Я ВІДЧУВАЮ! От цього передати немож-
ливо. Ми розійшлись тілами, але не серцем. І як не 
боляче було, але саме біль дав можливість збагнути 
моє-твоє «Я», яке, напевне, із самого початку було  
«МИ». Тепер я бачу неправоту гордого дівчиська, те-
пер  розумію сенс дій такого «незрозумілого хлоп-
чака». Я хотіла, але не робила. Я брехала собі, бо 
боялась... Не хочу шукати виправдання. І, визнаю, 
нічого б не змінилось без цього довгого мовчання, 
яке мов холодний душ на голову. Ой, яка ж то прав-
да про «страшні слова, коли вони мовчать». А тепер 
це Я, справжня і назавжди...

Сама до себе: «Е-е-е-е, думки, баста! Ти ж тут не 
сама!»

Тиша... І замість превелебної, багатослівної спо-
віді, в якій одні слова забігають наперед  інших, боя-
чись бути не сказаними, лиш одне-контрольне:

– Вибачаю!
Стоголоса тиша... І... Дзюрчання струмка... Ві-

терець, що грає на щойно випуклих листочках 

меланхолійний вальс... Стукіт серця в унісон...
Додому ми повернулися разом. Тепер назавжди. 

Як-то кажуть перед Богом, перед людьми, перед 
самими собою.

І знаєте, що зрозуміла? Без своїх  граблів у цьому 
житті ну ніяк. Це як перше слово, перші кроки, перші 
досягнення і десь там перші граблі. Закономірний 
життєвий процес. Все пізнається в порівнянні. Як  
дізнатися, наскільки солодкий цукор, якщо хоч раз 
не спробувати сіль?.. Як відчути всю велич і красу 
життя без осмислення смерті і горя?..

Даний нам біль – то глибока криниця мудрості, яку 
пізнаєш, коли не шукаєш винуватих, а лиш себе. Я 
знайшла! І визнаю, якби не він, можливо б,  і не по-
бачила, що весь цей час моя людина була «ліворуч».

Довге болісне мовчання створило небесну сим-
фонію за часом «у ціле життя».

Доля. Мудра жіночка вона зі своєю логікою і за-
конами (часто думається: може, тому саме жінці 
краще піддається ця логіка з її таємними знака-
ми, бо як-то кажуть, своє свого розуміє). Говорить, 
правда, давно забутою і далекою, не всім відомою 
мовою знаків-символів. 

Дає ця тітка те, що заслужили. Дає рівно стільки, 
скільки під силу донести. Ну, а якщо вже не вихо-
дить то «мінлива і вибаглива земна натура».

У розмову ж вступає тоді, коли збивається люди-
на з життєвого шляху, коли щось починає йти не так, 
як ми того хотіли і як прописано.

Любить доля й перевіряти. І не треба тут високо-
го поняття. Діє вона за принципом простих смер-
тних. Яка мати віддасть свою доньку у чужі руки, не 
дізнавшись, чи «чисті» вони і варті її кровиночки?.. 
Який ґазда триматиме худобу, що приносить тільки 
збитки? От так і доленька: маючи на меті вручити по-
дарунок, дивиться, хто вартий його.

Тому не слід нарікати на неї. Звела, дала, допо-
могла, підштовхнула.... У відповідь – нічого. Виріши-
ла перевірити... І тут вже більшість скаже: «Така 
доля!» і піде, скніючи сам не зна від чого. Ще інші 
не помітять, що відбувається насправді і що взагалі 
щось відбувається в простому свинячому житті «їсти-
пити-спати». І лише одиниці почнуть боротьбу: за 
життя, за мрію, за любов. Ті, що доходять до кінця, й 
отримують дорогоцінний подарунок – щастя. Вони до 
того моменту вже знають йому ціну. І таких гостинців, 
як зрада, нарікання, лицемірство і блуд душі від них 
чекати і не треба. Це ті, що при кожному сході і заході 
сонця казатимуть «Дякую!» з піднесеною душею, й 
іскрою в очах.

Падати і підійматись, сприймати ситуації і події як 
знаки, шукати себе і Бога у собі, а разом з тим – любов. 
Дана вона не кожному, а як предковічний дар,  лише 
тим, хто має щире серце та чисту душу.  Це мистецт-
во, що потребує море зіпсованих полотен, беззвучних 
нот, невдало використаних слів. І якщо в живописі, 
архітектурі, літературі, скульптурі, музиці є свої прави-
ла і поради, то тут лиш одна – ПРОСТО любити.



Лілія Надвідна

ДЛЯ ТЕБЕ…
Писати для тебе – це наче говорити з вітром…

Просто, легко, назавжди. Нехай він донесе до твого 
вікна кожне моє слово і запах парфумів у перші дні 
квітня. 

Нехай розкаже, що я лягаю спати близько другої 
ночі і перед тим, як заснути, думаю про нас, прокру-
чую, наче слайди, наше маленьке життя.

Одного дня народилися МИ. Я точно не знаю, 
коли це сталося, але з того часу я – то лише частин-
ка нас.

Впорядковувати в голові думки інколи так важко, 
як і писати листи в минуле. Говорити із собою не-
вимовно боляче, коли розповідаєш усю правду про 
самого себе.

Тепер моя історія пишеться з нового розділу, 
який немає кінця, лише три крапки, які пізніше про-

довжать наш життєпис.
Знаю, що всі слова вже колись були 

сказані і ми не придумаємо нічого но-
вого. Та я не претендую на новатор-
ство, залишу лаври графоманом.

Ми – художники нашої історії, ми – 
режисери завтрашнього дня.

«1+1»
Я завжди повертатимусь до на-

шого дому. Навіть якщо буду за сотні 
кілометрів з чужими людьми, які 
обіцятимуть мені непідкорені гори. 
Нехай я прийду пізно вночі… Тихо 
відчиню двері без скрипу. Про-йду 
навшпиньках, не вмикаючи світло, і 
тихо ляжу по твою праву руку.

Не засну, слухатиму тишу нашого 
світу, який ми вмістили в тридцять ква-
дратних метрів. 

Не засну і на крихту… Згадаю пер-
шу зустріч і трепет серця, яке сказало: 
«Він – твій».

Життя завжди дає нам вибір, 
прощає помилки, дарує ще один шанс.

Закриваю очі і плачу. Лише з тобою 
навчилася плакати від щастя. Щастя, 
бо поруч, бо розумієш, тримаєш за 
руку і віриш у мене.

Я завжди повертатимусь до нашо-
го дому, щоб бачити тебе, коли зран-
ку відкрию очі, щоб цілувати твої уста 
раніше за промені сонця, а потім готу-
вати на кухні сніданок.

1+1 – то вже цілий всесвіт, який 
щодня веде мене до нашого дому.

УСЕ БУДЕ ДОБРЕ
За вікном дощ… Він не втихає вже 

другий тиждень. Наче Бог так хоче змити з землі 
всі негаразди, тривоги, гріхи. Наче хоче очистити 
наші душі від усього поганого. Так хочеться бігти 
під краплі дощу, змити все те, що тримається в моїй 
голові. Так хочеться очиститися і вже не підпустити 
зло, брехню, зраду… Як же хочеться впасти в мокру 
траву і кричати на увесь світ, що тепер усе буде до-
бре… УСЕ БУДЕ ДОБРЕ!!!

Після дощу завжди виходить сонце, навіть 
після такого затяжного. Знову розквітнуть квіти, 
посміхнеться веселка, запахне зелень. Берізка роз-
каже нову, тепер вже веселу історію. А ми будемо 
слухати, спостерігати, як місяць співає колискову 
зорям…

Тепер усе буде добре. Після дощу так буває 
завжди…
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Славко Полятинчук
СВІТЛО В КІНЦІ ТУНЕЛЮ

Частина перша
Коли мені виповнилось 50 років і розпочався 

відлік мого нового, шостого десятка, це було вже не 
так радісно, як у 20, і не так безтурботно, як у 10 
дитячих років.

Недарма писав поет Юрко Позаяк:
«Життя – непогана штуковина,
Тобі ще заграють Бетховена».
Та один мій знайомий порадив цим не пере-

йматись і запитав, чи переглядав я фільм «Загад-
кова історія Бенджаміна Баттона»? Відразу запро-
понував мені уявити, що життя може протікати не 
тільки так, як ми це сприймаємо, а як у тому фільмі 
про Баттона,  у зворотному напрямку. Від глибокої 
старості й до дитинства.

За таким неймовірним припущенням, все почи-
нається з того моменту, коли декілька пристой-
но одітих чоловіків виносять тебе в дерев’яному 
футлярі з цвинтаря, від свіжовикопаної ями… Зву-
чить музика Бетховена.

А далі йде продовження, яке протікає вже знач-
но веселіше, у більш привабливих кольорах. Ти 
молодшаєш. І відразу потрапляєш у вир життя. 

Перед очима пролітають важливі доленосні події. 
Ти ділишся життєвим досвідом. Завзято працюєш 
декілька десятків років. Зводиш нанівець створений 
власноручно добробут…

Старість і зрілість перетікають у молодість та 
юність. 

Пізнаються радощі життя. Алкоголь. Друзі. Ве-
чірки. Жінки. Дівчата, з якими все частіше  дружите 
організмами. Інститут. Друге кохання. Конспекти. 
Школа. Перше кохання. Теорема Піфагора. Дитя-

чий садок. Триколісний велосипед. Перші кроки. 
Перше слово.

Та в результаті все це накривається широко-
відомим жіночим органом… 

Потрапивши туди, ти почуваєшся комфорт-
но. Плаваєш 9 місяців крихітним ембріоном. При-
слухаєшся до різних сторонніх звуків. І раптом все… 
Кінець… Гаряча хвиля оргазму обриває твоє життя.

Частина друга                                                                                                                                       
Яке щастя!!! Смерті нема!!! В той час, коли ти 

перестаєш бути крихітним ембріоном, з’являється 
неймовірне видіння… Яскраве світло… Світло в кін-
ці… В кінці тунелю… І ти вже не один… Навколо тебе… 
Один плюс один… І ще плюс один…  Мільйони твоїх 
однодумців. Таких схожих один на одного, біленьких, 
жвавеньких, безневинних сперматозоїдів, із хвостика-
ми. Вони не бажали поганого своєму  ближньому… 
Але на світло в кінці тунелю добіг лише перший, 
найжвавіший. Той, що пішов на танці в клуб з та-
том… А додому вернувся вже з мамою … 

Його і несли на початку в дерев’яному футлярі. 

Частина третя
Але далі  вже таке  відбувається… Ти взагалі   

перестаєш бути сперматозоїдом, в якого були ін-
тимні стосунки з яйцеклітиною. Гасаєш собі десь 
там у просторі.

Тіла твого нема. Оболонки нема. Зовсім  нічого. 
Одні  тільки думки. І спогади, коли ти  біг тунелем. 
Першим. А за тобою хмара охочих. Кілька мільйонів 
однодумців. Але  вона, білявка, вибрала тебе. Тому 
що ти був лідером. Біг попереду тих, котрі намага-
лись тебе перегнати.

Прудкі, жваві, сміливі, що гнались позаду, всі, як 
один, полягли в боротьбі за 
яйцеклітину.

Та в цю мить ти згадуєш,  
що життя вічне! І варто почи-
нати зворотний шлях уперед:  
через оргазм, триколісний ве-
лосипед, теорему Піфагора, 
кохання, алкоголь, власно-
ручно створений добробут.  
Аж до пенсії.

І знову кілька пристой-
но одітих чоловіків, під му-
зику Бетховена, понесуть 
тебе до свіжовикопаної ями. 
Кругообіг життя в природі 
називається. Все вкотре за-
кінчиться так банально. І 
тут ти усвідомлюєш, що так 
мало зробив для людей. Ні 
тролейбусної лінії, ні безкош-
товного транспорту, ні лавоч-
ки з WI-FI, де з ноутбуком міг 
би посидіти пенсіонер.

А якщо змінити хід по-
дій, у той момент, коли всі 
біжать тунелем. Коли бі-
жать не просто мільйони. А 
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реально, неймовірна кількість ще ненароджених 
представників зовсім нової сили. Чесних. Таких, що 
аж світяться ще до свого народження. Які ще нічого 
і ні в кого не вкрали.

Ось воно, світле, нове, майбутнє  покоління! 
Але за однієї умови: якщо раптом у кінці тунелю 

все не зіпсує якийсь один  випадковий CONDOM.

МУМУ
(українська версія)

Прокинувся вранці двірник Герасим і раптом від-
чув, що встав ніби не з тієї ноги. І погані передчуття 
оволоділи ним. «Комусь сьогодні не пощастить», –
повідомив йому насторожений внутрішній голос. 

Він глянув у вікно і побачив там своє маленьке пе-
сенятко без особливих прикмет собачої породи. Тва-
ринка гавкнула. Герасим нахмурив брови і промовив: 
«Муму».

Так почалась історія, в якій було всього кілька 
дійових осіб: 

– двірник Герасим; 
– собачка Муму; 
– заможна пані-вдова; 
– письменник Іван Сергійович Тургенєв.

Герасим був небагатослівним. Мав популярне, 
як для двірника, ім’я. Він не розгадував кросворди. 
Не міг показати на карті, де знаходиться Говерла в 
Карпатах та село Ломачинці на Буковині. Ніколи в 
житті не куштував маракуй і не вмів їсти лівою ру-
кою. Герасим не знав того, що слово «сіль» пишеть-
ся через букву «і» з крапочкою. І не здогадувався, 
що тіло, занурене у воду, виштовхує таку ж кількість 
води, про що ще понад дві тисячі років тому писав 
Архімед. І від того часу, яке б тіло ти не занурював 
у воду, кількість води, яка виходить на поверхню, 
залишається незмінною.

Собака Муму належала Герасиму. Вона була 
другом людини. Гавкала на горобців, коли ті безпе-
рестанку цвірінькали. Вірила в щире собаче кохан-
ня. І, дивлячись в очі своєму господарю, відчувала 
тривогу за своє майбутнє. Тому у вільний від роботи 
час гризла мотузок, хапала в зуби цеглину і бігла 
до річки вчитись плавати та пірнати на глибину в 
екстремальних умовах реального сьогодення. Про-
кидалась  щоранку та лягала спати з невмирущим  
гаслом: «Вчитись, вчитись і ще раз вчитись». А ще 
в Муму була заповітна мрія – побувати в Карпатах і 
побачити Говерлу. 

Герасим працював на заможну пані-вдову. Саме 
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їй належав двір, яким щоденно бігала Муму.
Вдова була дальтоніком, тому не могла знати  двох 

важливих речей: чим відрізняється другий закон Нью-
тона від теореми Піфагора, а нота «до» мажор від 
«фа» мінор. Як і Герасим, вона не мала ні найменшого 
уявлення, де знаходиться село Ломачинці на Буковині, 
і, відповідно, ні разу в житті не бачила Чугайстра. А 
ще вона не співала коломийок, не грала на сопілці, не 
вишивала хрестиком і не вміла плавати батерфляєм. 
Зате вона добре бігала по пеньках, любила творчість 
Михайла Поплавського і знала напам’ять його пісню 
«Юний орел». Мала дратівливий характер, у волоссі 
лупу і карієс на зубах.  

Іван Сергійович був талановитим та геніальним 
письменником. Відомий не тільки у себе на Бать-
ківщині, а й у тих далеких Карпатах і Ломачинцях. 
Настільки знаний широкому колу читачів, що немає 
потреби згадувати зайвий раз його прізвище. У ньо-
го були перо, чорнила, білий папір і натхнення пи-
сати захоплюючі оповідання для учнів молодшого та 
старшого шкільного віку. Йому також було відомо, що 
слово Говерла пишеться з великої букви. 

Що приснилося того ранку вдові – невідомо. Жінка 
збуджено дихала. Її переповняли позитивні емоції. 
Настрій був надміру радісний та піднесений. Вона 
вийшла на балкон власного будинку і бадьорим го-
лосом заспівала улюблену пісню Михайла Поплавсь-
кого: 

                    «Кропива ти моя, кропива,
                     Будяки ви мої, будяки».
Саме в цей час під балконом пробігала Муму з 

цеглиною в зубах. Від несподіванки вона розціпила 
зуби і випустила цеглину.  Зупинилась посеред дво-
ру, послухала пісню… І раптом її знудило та добряче 
вирвало. 

Тут господиню і перемкнуло. Не доспівавши пісні, 
вона вибігла у двір, вхопила цеглину і жбурнула  в  
Муму, але та передбачливо, випередивши вдову на 
мить,  дременула  до річки.

Всю цю картину спостерігав двірник Герасим. 
Він зайшов до кімнати, дістав з полиці медичну 
енциклопедію і почав читати. Якщо Муму вирвало, 
то без питань, однозначно, вона вагітна. І в них буде 
собаче поповнення – зрозумів двірник. Він образно 
пояснив це господині.    

Пані уявила, як її подвір’ям бігають вже не одне, а 
багато муму. Вони виростають, гавкають, вагітніють 
і всі ригають у дворі. Їх стає все більше та більше.  

Доля Муму була вирішена. «Втопити», – отримав 
наказ Герасим. 

Задля господині і її улюблених пісень він готовий 
був втопити будь-кого.

Запливши в човні на середину річки, двірник при-
в’язав мотузку з одного боку до цегли, а з іншого – 
до шиї бідолашної собаки. Їхні погляди зустрілись. 
«За що?» – подумала Муму. «А фіг його знає», – по-
думав Герасим й відпустив Муму за борт.        

Коли на поверхні розійшлись водяні кола, Гера-
сим наліг на весла й направив човна до берега. 

До письменника Івана Сергійовича прийшли 
схвильовані школярі і розповіли йому про негідний 
вчинок Герасима. 

Це повідомлення вразило письменника. Так не-
сподівано зірвався  його геніальний задум написати 
захоплюючий роман про долю Муму. У трьох томах, 
з яскравим сюжетом, де собачка втікає від Гераси-

ма, долаючи кордонні перешкоди, річки та терико-
ни. І опиняється аж на західному кордоні близького 
зарубіжжя, в Мукачівському районі. Несе прикор-
донну службу, ловить нелегалів, які щоночі намага-
ються пробратись із країн Західної Європи для того, 
щоб оселитись на Закарпатті і хоч раз у житті по-
бачити, як грає у футбол чернівецька «Буковина». 

Іван Сергійович завжди робив усе необхідне для 
того, щоб молоде покоління росло свідомим та на-
читаним. Тому зі слів школярів він ретельно запи-
сав все, що сталось. Додав дещо від себе і вийшло 
оповідання про Муму, в кінці якого письменник по-
ставив жирну крапку. 

Та не так сталось, як написав Тургенєв. Муму 
врятувалась. І ця історія, на відміну від тієї, Івана 
Сергійовича, має щасливий кінець. 

Щоденні тренування не пройшли для Муму да-
ремно. Діставшись дна річки, вона міцно хапнула 
цеглу зубами й з усієї сили почала виштовхуватись 
до поверхні води. А потім, не гаючи часу, швидко по-
плила по-собачому проти течії, як пливуть косяком 
карасі на нерест, у західному напрямку. 

Довго вона пливла, все більше і більше від-
даляючись від рідних земель, долаючи на шляху різні 
перешкоди. Мінялись краєвиди. День переходив у ніч, 
ніч – у день. Одного разу змінилась навіть пора року. 
Муму окинула поглядом берег річки. Там, підклавши 
руку під голову, переповнений романтичної насолоди, 
лежав на траві легендарний герой народних переказів 
і фотосесій Чугайстер. Кінчиком власного хвоста 
Муму зрозуміла, що це Буковина і вона пропливає 
село Ломачинці. 

І ось одного ранку настав той день, Муму опи-
нилась на загадковій, давно омріяній землі, аж у 
верхів’ях Карпат. Смертельно втомлена, із незаде-
кларованою цеглиною в зубах, вона вийшла на бе-
рег річки. Відхекалась. Перегризла мотузок. Знову 
зайшла у воду і подолала ще сто метрів. Плисти без 
цегли було одне задоволення.                                                            

Муму знову вийшла на берег. Подивилась вгору 
і побачила Говерлу. На її очі навернулись сльози й 
вона заскавуліла від щастя. 

P. S.  
Як склалась її подальша доля? На скавуління 

Муму прибіг молодий гуцульський песик. І зав’я-
залось у них справжнє собаче кохання, від якого 
з’явилось на полонинах багато карпатських песиків. 
Вони до сьогодні щасливо живуть у горах. Разом 
з вівчарами пасуть овець. А з вівцями п’ють із Че-
ремоша холодну воду, що зафіксовано в народних 
піснях. І плавають по-собачому тим Черемошем. 

Муму дякувала долі за те, що їй вдалось вирва-
тись із-під пера Івана Сергійовича Тургенєва. Вона 
щасливо поселилась у Карпатах, де живуть дуже 
добрі люди, які не топлять маленьких песиків.

Туристи, які щорічно мандрують Карпатами 
й піднімаються на Говерлу, розповідають, що й 
справді, частенько зустрічають там на стежках ба-
гато розбірливих собачих слідів. 

Не підтвердилось лише одне припущення – що 
один із районів Закарпаття колись назвали в честь 
Муму –  мумукачівським.

Примітка: Під час написання цього твору жод-
на тварина не постраждала.



Василина Савчук
ЯКІ МИ, ЖІНКИ, ДИВНІ…

Теплий вітерець, сонечко світить, навкруги 
ходять люди – хтось посміхається, дехто іде, не 
помічаючи навколишніх через свої клопоти, але всі 
кудись спішать, біжать, летять… І тут іду я: таке вра-
ження, що стою на місці і не можу ворухнутися, хоча 
йду теж кудись. Усередині відчуття пустки, ненависті 
до себе і свого життя. Все мені не подобається, все 
мені заважає, нічого не приносить задоволення… 
Чому? На вулиці літо, нарешті тепле, навіть інколи 
гаряче яскраве літо!!! Відпустка на носі!!! 

Не розумію, чому так складно побудоване наше 
життя. Чому не можна просто народитися, закінчити 
садочок, школу, вийти заміж і жити щасливо?.. Але, 
напевно, тоді б не писалося, якби не було чорних і 
білих смужок у житті. 

І тут, сидячи на сходинці під’їзду, я розумію: 
«Дивні ми, жінки!!!». Завжди чекаємо якоїсь фан-
тастичної події в житті, якоїсь романтики і велико-
го вічного і ВІРНОГО кохання!!! Природа нас ще в 
зачатку планує дочками, мамами і бабусями… Але 
кожного з чоловіків індивідуально формує. Напев-
но, спеціально для нас, щоб не сумувати в житті. 
Якщо розібратися, що б ми робили, якби не було 
того першого, який зламав початкові уявлення про 
ідеальних чоловіків, якби не було того, що, типу 
«на все життя і до смерті разом»?.. А якби не було 
тих, що приносять у твоє життя болюче розчаруван-
ня, що ти не одна в цьому світі така суперкрасива, 
чарівна і єдина?.. Особливу роль відіграють ті, що 
показують нам, що Він – найкращий у світі, а ти про-
сто допомагаєш йому жити і насо-
лоджуватися собою… Так, якби не 
вони, ми б просто існували, а так 
ми живемо, перед сном мріємо, 
чекаємо дзвінка, вигадуємо стра-
ви, для того, щоб здивувати Ко-
ханого, перевіряємо його теле-
фон, щоб з’ясувати, до кого він 
тікає, рятуємо його від небезпек, 
приховуємо від батьків, що нам по-
гано… Ой, дівчата, ми дивні! На-
певно, нам це подобається, тому 
так багато нещасливих сімей, роз-
лучень і жінок із хворою нервовою 
системою.

Чому ми не любимо себе так, 
як чоловіки? Чому в нас ще з ди-
тинства закладено «служити» їм? 
Чому ми змовчуємо, коли нас об-
ражають, нехтують нами, зраджу-
ють?.. НЕ ТРЕБА!!!

Я не феміністка, я просто ба-
жаю щастя всім жінкам. Я просто 
хочу, щоб були тільки щасливі 
сім’ї, радісні діти і щоб фраза «до 
смерті разом у щасті» була нор-
мою, а не рідкістю. ЛЮБІТЬ СЕБЕ, 
ЖІНКИ!
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МАЛЕНЬКА ЗРАДА
– Ну, ти ж розумієш, що мені треба? – ніжним го-

лосом вмовляв Він її.
– Розумію, – із сумом прошепотіла Вона. – Але ж 

ти обіцяв, що ми з тобою після весілля… Що тільки 
мене кохаєш... Що в нас будуть діти…

– Я не навмисне! Я не хотів! Я хотів тільки з 
тобою. А тобі ще рано. Ти хочеш після весілля, – 
стиснувши голову руками, він майже кричав. – А 
тут… Я п’яний був!!! Чесно, я не хотів! Я не думав, 
що роблю! Я навіть не пам’ятаю нічого… А тут 
вона каже, що вагітна… Як?

Це була їхня остання розмова. Вона ще 2 роки 
після його весілля страждала, ридала ночами в по-
душку, ненавиділа всіх хлопців і своє життя, обіцяла 
помститися, не могла дивитися ні на нього, ні на неї, 
коли вони під ручку проходили повз…

Але потім все пройшло, забулося. Минули роки, 
і вона зрозуміла: якби не ця маленька зрада, то 
вона не була б щасливою, не пережила радісних 
моментів у своєму житті, які випали на її долю, 
вона б не досягла тих висот у професії, не жила б 
у великому місті, не мала б цього чудового, краси-
вого, уважного чоловіка, який зараз сидить поруч 
і говорить ніжні слова, цих прекрасних діточок… А 
якби Він тоді не зрадив, вона б вийшла заміж за 
нього і зараз жила в глухому малесенькому селі 
з чоловіком алкоголіком-трактористом та купкою 
завжди голодних незабезпечених діточок і плакала 
б ночами в подушку не два роки, а все життя… Якби 
не ця маленька зрада…

Худ. В
ікторія Лисенко
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Віоліна Ситнік
Я – стерво. І курва... Принаймні саме ці слова  

чую, коли йду шкільним коридором. Ні, в очі мені 
їх ніхто не каже, не сміють, лише спину пропікають 
ворожі погляди, і звідусіль чується здавлене сичан-
ня, ніби я потрапила в гадюче кубло. Змії копошать-
ся, звиваються своїми лискучими тілами, стають 
дибки, ніби готуючись до стрибка, витягують свої 
тоненькі, гострі, розділені надвоє язички з твердим 
наміром вразити мене своєю смертельною отру-
тою. І вражають... Пам’ятаю, як перехопило подих 
і скрутило живота, коли я вперше прочитала на 
стіні туалетної кабінки про те, що я курва та горіти 
мені в пеклі. Спочатку я подумала, що це чийсь не-
долугий жарт, зрештою, вибрики «благодійників»... 
Бо за що, за що таке писати про мене? Як я тоді 
стирала ті наскельні графіті вологими серветками 
з ароматом жасмину... Той запах, здається, вдарив 
мені в голову, що робилося аж нудко, хотілося блю-
вати, я відчайдушно затуляла собі рота руками; не 
знаю, що я намагалася втримати – крик чи блюво-
тиння... Тоді я взялася шкребти нігтями той прокля-
тущий напис, навіть не піклуючись про зроблений 
напередодні дорогий манікюр. Нігті ламалися з ти-
хим хрускотом, подекуди виступала кров, але я на 
те не зважала. Врешті-решт, прожогом вибігла вся 
у сльозах з туалетної кабінки і помчала світ за очі... 
Хм… Смішна… Виявляється, мій світ знаходиться 
не так вже й далеко, всього в іншому кінці міста – 
у затишній однокімнатній квартирці, там, де живе 
Він... Тоді я й стала курвою і стервом... Тоді, а не 
раніше...

...Він відчинив двері після третього дзвінка. Його 
сиве волосся, мокре й скуйовджене, бо витерте 
поспіхом, ще ховало у собі крапельки вологи. Вид-
но було, що мене він найменше очікував побачити 
на своєму порозі. Тисячі емоцій та сподівань про-
неслися його обличчям. Він дивився на мене збен-
тежено, стривожено, з надією, радісно. А потім 
просто розвів широко руки, глянув своїми сірими 
очима прямісінько мені в душу і промовив: «Моя ма-
ленька... Ти прийшла...». Я кинулася в його обійми, 
смішно шморгаючи носом, терла очі, розмащуючи 
вранішній макіяж, тим самим все більше нагадую-
чи пандочку. Він обійняв мене так міцно, що мені 
здавалося, що в мене тріснуть ребра, гладив по 
голівці, наче маленьку дитину, тихо нашіптував, що 
все буде добре і що він мене кохає.

– Я хотіла, хотіла, щоб все було по-чесному, 
по-правильному… – ридала, увіткнувшись йому в 
плече, – я боролась із собою та тим, що до тебе 
відчуваю… А вони ось як… Я – курва? Гаразд, вони 
самі зробили мене такою! 

* * *
Мене ніколи не тягнуло до старших чоловіків. 

Пам’ятаю, як в університеті деякі подруги хизува-
лися своїми літніми кавалерами, які приїжджали 
до них на крутезних машинах, засипали їх квітами 
та коштовними подарунками. Натомість від дівчат 
вимагалося гарно виглядати, бути безвідмовними, 
здивовано кліпати очками й захоплено охкати та 
айкати, коли вони розповідали одну з історій сво-
го життя, якою особливо пишаються. Чесно кажу-
чи, коли я уявляла, як молоді дівчата цілуються з 
дідуганами, мені ставало аж бридко. Це ж як можна 
так себе не любити, щоб піти на таке? Звісно, мій 
мозок навіть не припускав такого факту, як кохання. 
Хіба любов до грошей… Тому, хоч я часто й ловила 
на собі масні погляди сивочолих ловеласів, я гордо 
проходила повз, даруючи їм такий красномовний ви-
раз обличчя, який діяв не гірше відра крижаної води. 
Вирішила, що всього в житті доб’юся самотужки. І 
ніколи не переступлю своїх моральних принципів, 
яких, до речі, у мене було безліч: не відбивати 
хлопців у подруг, не зустрічатися з одруженими, не 
бути з абиким, тільки б не самотньою. Тому коли я 
у свій перший робочий день зайшла до кабінету ди-
ректора і там зустрілася із поглядом глибоких сірих 
очей, у мене просто мову відняло. Я стояла серед 
кімнати і просто дивилася на нього не в змозі ска-
зати й слова, милувалася усім його виглядом: ви-
соким зростом, привабливим обличчям, акуратно 
підстриженою борідкою. Чи варто казати про те, що я 
навіть не помітила його зморшок та сивого волосся? 
Серце калатало, наче шалене. Здавалося, що його 
стукіт долітає до вух  господаря кабінету. Звичайно! 
Чому ж тоді він теж стояв, як вкопаний, а кава, яку він 
наливав із маленького кавничка якраз саме тоді, коли 
я ввійшла, вже давно наповнила чашку і продовжу-
вала текти на підлогу, на його начищені до блиску 
чорні туфлі. Наче стрепенувшись, він випустив гор-
нятко з рук, воно голосно дзенькнуло і розлетілося 
на друзки. Ми обоє кинулися збирати дрібні скалки, 
та за секунду, отямившись, чоловік вхопив мене за 

СПОВІДЬ КУРВИ



руки, усміхнувся сяючою посмішкою і промовив:
– Посуд б’ється на щастя! Та перестаньте ви зби-

рати ті шматочки, бо ще, не дай Боже, поріжетесь, 
не відбирайте роботу в нашої технічки. Запропону-
вав би вам кави, але чомусь мені здається, що там 
її зовсім не зосталося… – і красномовно глянув на 
калюжу чорної рідини.

Отоді, мабуть, я й пропала, закохалася у вдвічі 
старшого за мене чоловіка.

Ні, не подумайте, що я зраділа тому факту. Ста-
тус самотньої дівчини просто зобов’язував перш за 
все звертати увагу на наявність тоненької золотої 
обручки, яка в моєму випадку означала те, що для 
водіїв знак «В’їзд заборонено!» – біленька цеглин-
ка на червоному тлі, яка боляче ранить того, хто 
пхається, куди не слід. А я дівчинка чемна, живу за 
правилами. Принаймні жила…

Дмитро Олексійович теж з усіх сил намагався не 
помічати мене і приділяти мені рівно стільки уваги, 
скільки й іншим колегам. Та деколи я ловила його 
сумні й розпачливі погляди, кинуті на мене крадь-
кома, від яких я вся спалахувала, на щоках одразу 
розцвітали маки, а голос починав по-зрадницьки 
тремтіти. 

Напевне, варто розказати й про його дружину. 
Бачила Ларису щодня, познайомилася з нею одразу 
ж, бо вона теж працювала в нашій школі. В таких ви-
падках прийнято обливати свою суперницю брудом, 
навішувати їй гріхи, яких у неї і в думках не було… 
Ну, говорити все те, чим, зазвичай, виправдовують 
свою зраду чоловіки і заспокоюють себе коханки. А 
я не буду. Бо вона не була ні стервом, ні злюкою, ні 
товстункою чи нехлюєю… Не буду брехати, скажу, 
як на сповіді… Лариса була прекрасною людиною. 
Вродлива, розумна, весела… Її було неможливо не 
любити. Я намагалася думати про неї погано, вига-
дати їй якісь неіснуючі недоліки, знайти в ній щось 
таке, що змусило б мене її зневажати, а натомість… 
потоваришувала з нею. Й дня не минало без на-
ших посиденьок за кавою під час великої перер-
ви. Ми з нею ділилися таємницями, пліткували про 
інших колег, вона розповідала смішні історії про 
свого чоловіка і дітей, а я ділилася з нею своїми 
любовними походеньками та сердечними пережи-
ваннями. Тільки одне я приховала – що кохаю її 
чоловіка… Від того ставало так гірко, серце сти-
скало, наче лещатами, хотілося рвати на собі во-
лосся і верещати від безвиході. Я не така… Не 
така… Така?.. Така…

Якось я затрималася в школі на довше, ніж за-

звичай. Захопившись перевіркою учнівських робіт, 
навіть не помітила, як за вікном почало швидко 
темніти. Зимові вечори дуже підступні. Ніяк не 
вгадаєш, котра година, по тому, що відбувається за 
вікном. Було тихо і затишно в безлюдному кабінеті. 
І коли тихенько скрипнули двері, я аж підстрибнула 
від переляку. Глянула – Він. Дмитро стояв, вхопив-
шись за дверну ручку, не знаючи, чи ввійти, чи зачи-
нити  двері назад. Видно було, що він вагається, не 
знає, що сказати. Нарешті я почула тихе «Добрий 
вечір!». Я кивнула головою у відповідь. Директор 
ще трішки постояв, озирнувся через плече, пере-
ступив ногою поріг кабінету, міцно притискаючи за 
собою двері, і сів за парту одразу навпроти мене.

– А ви все працюєте, Оленко? «Робота не вовк, 
у ліс не втече», – злегка усміхнувся. – Ви ще така 
юна, а марнуєте свою молодість над цими зошита-
ми. Ще й у вечір п’ятниці! Ваші однолітки, напевне, 
зараз на побачення ходять, а ви… 

А що я? А мені хотілося крикнути йому, що моє 
серце вже давно належить людині, з котрою мені 
не судилося бути, що мене ніхто не цікавить, крім 
нього… Схилила голову і до болю прикусила язи-
ка, з якого ледь не зірвалося все те, що в мене 
на душі. Дмитро простягнув руку і невпевнено 
доторкнувся до мого підборіддя. Злегка підняв 
його. Я глянула йому у вічі і… втонула у сірих 
озерах смутку та печалі. Його руки обпікали мою 
шкіру, мені не вистачало повітря, я боялася по-
ворухнутися, щоб не злякати його дотику і водно-
час розуміла, що мушу щось зробити, припинити 
це. Він не рухався, затамував подих. Я ж думала, 
що скоро втрачу свідомість від кисневого голо-
дування. Нарешті Дмитро повільно доторкнув-
ся своїм пальцем до мої губ, наче окреслюючи 
їх. Я голосно видихнула і зірвалася зі стільця, 
перекинувши його. Стояла посеред класу і наче 
божевільна хитала головою. 

– Ні… Ні… Я не така… Я не можу! У тебе дру-
жина! – сама не зрозуміла, коли перейшла на 
«ти». – Вона – моя подруга. Я не вдарю їй у спину!

Він теж піднявся, кинувся до мене.
– Оленко, я все розумію, а серцю не накажеш! 

Думаєш, мені не соромно від того, що я, старий дід, 
задивляюся на молоденьку?!! Знаєш, скільки разів 
я намагався викинути тебе з голови? Впевнював 
себе, що батьком міг би тобі бути… У чому тільки 
не шукав розради… Та завжди, коли заплющував 
очі, бачив тебе… Не можу без тебе… Так, у мене 
дружина. Вона чудова, добра, мила, – шепотів, наче 
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в гарячці, – тільки от думки всі про тебе. Знаю, вона 
не заслуговує на таке, але хіба заслуговує бути не-
коханою?.. 

Підійшов до мене майже впритул, намагаючись 
обійняти.

– Маленька моя…Кохаю… – повторює, наче мо-
литву. 

Хоч як добре було в його обіймах, я все ж 
таки вирвалася, підлетіла до дверей і застигла: 
відчинені! Схопила свої речі й побігла.

Вихідні пройшли наче в мареві. Серце співало 
через те, що почуття взаємні. Розум наказував вти-
хомиритися. Інтуїція підказувала, що це тільки по-
чаток і обов’язково буде відплата. Все, вирішено: 
до чужого чоловіка – зась! Не плач, не плач, дурне 
серце…

Понеділок. Хоч би не потрапити на очі дирек-
тору… Голову низько опустити й бігти до свого 
кабінету. Ох, це ж там він називав мене коханою… 
Доброго ранку, Галино Василівно! Хм… Не почула 
чи що? Здрастуйте, Ірино Миколаївно! Цікаво… Це 
ж з якого дива вона на мене так зверхньо дивиться, 

губи копилить… 
Нарешті перерва. Заходжу до їдальні. Ось і Лари-

са. Беру чашку кави і прямую до її столика. «Привіт, 
подруго!». Усміхаюся. Вона повільно підіймається і 
наче ненавмисно виливає на мою білу блузку свій 
чай. Очі заплакані. Проходить повз мене ледь штурх-
нувши плечем. 

– Курва… – таке тихе, що мені здається, що по-
чулося.

Озираюся. Кілька вчителів стоять зграйкою й 
активно перешіптуються, хитаючи головою в мій 
бік. До мене долинають шматки їхньої розмови: 
«Дмитро Олексійович покинув дружину… Пішов 
від неї у суботу ввечері… Через оте стерво…».

Кілька тижнів поспіль намагаюся довести всім, 
що в мене немає ніяких стосунків із шефом. Об-
ходжу його кабінет десятою дорогою. Роблю спро-
би поговорити з Ларисою, пояснити їй цю безглуз-
ду помилку. Йду коридором, всі мене стороняться, 
наче прокаженої… Біжу в учительський туалет, за-
чиняюся в кабінці. Ледь стримую сльози. Погляд 
падає на білосніжну стіну, де – наче удар у соняч-

не сплетіння – чорніє напис: «ЛЄНА – 
КУРВА! ГОРІТИ ТОБІ В ПЕКЛІ!». 

* * *
Симпатична дівчина з довгим каш-

тановим волоссям, перетягнутим у 
кінський хвіст, та привітним облич-
чям, без яскравого макіяжу чи яки-
хось інших ознак фатальної жінки, 
акуратно виводила літери у своєму 
щоденнику. 

– Оленко, ти валізи зібрала? – про-
лунав над самим вухом приємний го-
лос чоловіка, вдвічі старшого за неї. 
Він ніжно, наче фарфорову лялечку, 
обійняв її і потерся акуратною сивою 
борідкою їй у потилицю.

– Ще секундочку, коханий! Ось 
тільки попрощаюся зі своїми привида-
ми минулого.

– Маленька моя… – а в голосі 
стільки любові. – Давай швиденько, бо 
ще на потяг запізнимося. От побачиш, 
ми будемо найщасливішими! Нове 
місто, нова робота, нове життя…

«Життя, в якому я не буду кур-
вою…» – промовила подумки й усміх-
нулася.
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Ольга Стара
ІЗ ТАВРОМ «НЕКОХАНА»

Він зовсім її не кохав. Та періодично приходив на 
її прем’єри у старі стіни театру, де вона проводила 
весь свій час. День у день втікала з дому ще до того 
як він прокинеться, щоб не наткнутись на байдужий 
погляд, такий холодний, що серце болючими голка-
ми спазмувало всередині. Цей погляд було терпіти 
несила.

Він не кохав її. Та час від часу купував їй білизну, 
знаєте, таку із ажурними вставками та капронови-
ми панчохами. Пізньої ночі він тишком спостерігав 
як вона поверталась додому. Стомлено жбурляла 
свою чорну сукню на підлогу (у неї було з півсотні 
таких), відстібала панчохи від краєчків ажуру і 
повільно скочувала їх униз. Опісля того підіймала 
волосся доверху і кидала його на плечі. Допивала 
каву із склянки, залишеної на підвіконні ще вранці 
і тихенько, немов кішка, залазила у ліжко, вклада-
лась поруч і вмить засинала. Щонеділі, коли втікати 
не було куди, він картинно доводив її до сліз ар-
кушем паперу та чорною гелевою ручкою. Він пи-
сав, безупинно! Возвеличував чужих муз, нехтуючи 
своєю власною, що тим часом тинялась по квартирі 
із кутка в куток, безнадійно шукаючи щось у його не-
частих туманних поглядах.

Він не кохав її. Не кохав навіть впиваючись терп-
ким бренді, коли вона збирала валізи. Не кохаючи 
продовжував ходити на її прем’єри, не кохаючи те-
лефонував їй та голосно дихав у слухавку. Навіть 
перед смертю, старечими руками притискаючи її 
фото до ледь живого серця, він не кохав її...

ВОНА НІКОЛИ НЕ СКАЖЕ ТОБІ «МАМО»
Вона приїхала до міста біля тридцяти років тому, 

в легкій сукенці, із валізою в руках й надією у серці. 
Провінціалка. На зовнішність – майже ювелірна ро-
бота – витончена й як у кіно красива. Вона – актриса. 

Щоразу одягала пуанти, коли комусь кортіло 
аби вона зіграла балерину. Не думаючи рвала на 
собі свої останні панчохи, якщо за сценарієм була 
дешевою повією. Заплітала тоненькі косички, щоб 
глядачі неодмінно повірили, що вона зразкова уче-
ниця недільної школи.

Вона одягала маски, рвала у собі останні струни 
власних почуттів, заплітала душу у вузлик. Вона – 
актриса. Природжена брехуха.

А сьогодні вона гратиме свою останню роль. 
Опівночі для неї востаннє закриються куліси. Впа-
дуть тяжким відчаєм на дубову підлогу. Для неї 
востаннє,як постріли у потилицю, лунатимуть оп-
лески. Сховавшись від усіх, від гамору й феєрії 

аншлагу, вона сидітиме перед люстерком й тихо 
плакатиме. Тепер уже далеко не театральними слізь-
ми – справжнісінькими.

Вона вивчила сотні монологів, зіграла десятки 
ролей, окрім однієї. Її власна роль так і не побачила 
світу! Вона була ким завгодно, але тільки не собою. 
Грим й блиск пудри безсилий перед старістю. 

Завтра вона вперше сяде у глядацьке крісло, 
по інший бік звичних куліс. Спостерігатиме як на її 
коханій сцені уже інші жертви бутафорії натхненно 
віддаватимуть своє життя грі, даруючи їй лоск своєї 
молодості. Після вистави вони, як то бувало завжди, 
впиватимуться віскі у своїх гримерках, купатимуть-
ся у квітах, що принесли захоплені шанувальники. 
А глядачі розбігатимуться хто куди: по домівках, 
пабах й ресторанах, аби із виглядом інтелектуалів, 
мовляв усі тут Чарльзи Буковскі, із чаркою міцного 
чи філіжанкою кави неодмінно висвітлити усі свої 
«за» та «проти».

І лише вона, колишня коханка сцени, ще довго 
не покидатиме свого крісла, намагаючись відновити 
у пам’яті спочатку всі свої аншлаги, оберемки квітів 
й сотні чоловіків, котрі божеволіли від нею. А потім 
згадуватиме вицвілий образ старенької, що колись 
отак, як і вона сьогодні, сиділа у залі й блимала на 
неї мокрими й солоними, мов саме море, очима. 
Як поспіхом, приймаючи від сивоволосої тонку тро-
яндну, із притаманною їй зверхністю вислуховувала 
здавалось жалюгідну тоді петицію: «Дівчинко люба, 
зрозумій! Схаменись! Не дай їй убити тебе! Сцена!..  
Вона жодного разу не подасть тобі руки в час три-
воги й біди. Вона ніколи не втре з твоїх очей жодної 
сльози. Вона змушуватиме тебе не зважати, забу-
ти коханих, рідних, близьких. І ти забуватимеш! Ти 
не зважатимеш ні на що окрім неї… А вона… Вона 
не грітиме тебе холодними ночами й ніколи, чуєш, 
ніколи не скаже тобі «Мамо»! І навіть над твоєю мо-
гилою вона не пустить бодай скупої сльози!..».

ТА, ЩО НЕСЕ РОЗЛУКУ
Я лукаво посміхався й відверто ненавидів цю 

жінку. Ту, котра відібрала у мене віру у вірність. 
Через це волосся із рудуватим відтінком я більше 
не міг дивитись фільми про вічне кохання. Через 
ці зелені очі із блискіткою демона я більше не міг 
спокійно лягати до власного ліжка, до власної жінки. 
Таких як вона зовуть «Рокова». Жінки бридячись 
косять поглядами. Чоловіки таємно проводять її 
спокусливі сідниці, у практично прозорій матерії, й 
проганяють гріховні думки.

Вона крутила кучері. А я не міг навіть уяви як 
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її звуть. Вона просила називати її Монікою. Якесь 
надто дивакувате ім’я для української периферії. 

Сліпа пристрасть знімала нам кімнату у першо-
му зустрічному мотелі, забувши сором, забувши 
страх... Щопівночі обіцяв, що востаннє. А уже на-
ступного вечора знову стояв на цій межі – «лезі зра-
ди», підступному й гострому. Зраду не відмити те-
плою водою, її не викинути на смітник й не спалити, 
як клаптик паперу. Часом вона навіть солодка. Та 
від солодощів, рано чи пізно, нудить.

Я стояв у ванній, ллючи на себе гарячу воду, і на-
магався змити бодай запах цієї клятої жінки. Нудило 
до судом у тілі. А за мокрою стіною спала мати моїх 
дітей, ніжно й не вимушено поклавши свою довіру 
поруч із ліжком на столик – у приготований для 
мене теплий суничний чай разом із цукром, разом 
із любов’ю.

І раптом я збагнув як зовуть ту жінку – «Розлука»…

БУТИ КОХАНОЮ ЧИ ВСЕ Ж КОХАТИ?
Пляшка вина. Кілька горсток смажених фісташок 

й не улюблений чорний шоколад. Такий собі німий 
алкогольний спокій, чи то просто байдужість, при-
правлена пастельними ароматами щогодинної 
кави й щохвилинних відвертостей. Моя кухня ба-
чила надто багато відвертих зізнань. Знаєте, ча-
сом здається, що тут навіть сільнички повні нічних 
сповідей. Тому тобі навіть не обов’язково говорити 
аби я тебе почула.

– Краще бути коханою, не кохаючи, – стукаючи 
срібною ложечкою, вже, певно, в соте об краєчка 

фарфорової чашки, впевнено вторила Катрін. – Ко-
хаючи на винос безлике єство у своєму чоловікові, 
ти наче чиниш щоранку самогубство у власному 
ліжку, розділяючи його з тим, хто ніколи не коха-
тиме тебе, з тим, хто ніколи не віддасть, а лишень 
братиме. Витискаючи із тебе кожну краплину душі, 
фарбуватимеш волосся у ненависний блонд, бо 
він все життя любив блондинок, а ти ж якогось біса 
брюнетка чи то шатенка – цього він й сам не знати-
ме. Моритимеш себе безкінечним голодом, страж-
даючи від булімії. Він любить худорлявих, а твої 50 
видаються йому просто нестерпними. Або ж навпа-
ки – він завжди любив дівчат із формами, у тебе ж 
стегна, наче у хлопчака. У його чашці завжди буде 
на чверть грама менше цукру, аніж потрібно. І всьо-
го у тобі завжди буде на чверть менше чи  то на 
чверть більше бажаного. А все тому, що він просто 
тебе не кохає. Розумієш? Він просто повертається 
додому пізно ввечері, не попередивши, навіть не 
відповідаючи на телефонні дзвінки, начхавши на те, 
що ти вже вдесяте розігріваєш приготовану вечерю 
і вкотре задмухуєш свічки навколо ліжка. То що ти 
скажеш на це?

– Що я скажу на це? – продовжила Анастасія. – 
Як на мене, вже краще лягати у ліжко із коханим 
чоловіком у надії на відповідь, аніж щоночі стікати 
солоною водою у повній порожнечі, незважаючи на 
те, що ти не самотня, що поруч є він. Повертатись до 
нього спиною, з надією, що цієї ночі він спатиме на 
своїй половині ліжка. Ніколи не поспішати додому, 
чіпляючись за будь-яку роботу у запиленому офісі 
та постійно відчувати себе кривдницею. Себто, він 
світлий образ, а ти мудак. Оте обридле відчуття 
байдужості! І хіба ж ти винна у тому, що просто не 
кохаєш. А увесь світ кричить, що так і  ладен ледь 
не убити тебе за твоє не-кохання. Він обіймає тебе, 
а у тобі все стискається від шаленого небажання. 
Це наче примусове позбавлення волі. Він –  твоя 
клітка із прочиненими дверцятами, у котрі тобі зась. 
І він заплющить свої очі на все, лише б бачити твої 
щоранку. То як тобі роками у ролі негідниці?

Я похолола, вдаючи не-спантеличення. Бути ко-
ханою не кохаючи, чи кохати без надії? 

Так, сьогодні уже мабуть ніхто не поїде додому. 
Сьогодні ми усі житимемо тут, у моїй кухні. Серед 
срібних ложечок й порожніх філіжанок від кави. Се-
ред запитань без відповідей. І я, мабуть, вперше 
промовчу.

Кажуть у коханні завжди так: один кохає, інший 
дозволяє це робити. 

Та тільки це ж не кохання, коли голос чутно лише 
із одного кінця слухавки.

Одного разу ти не дозволятимеш себе кохати. 
Більше не будуватимеш власноруч собі клітки. Од-
ного разу ти не проситимеш нікого грати. Більше не 
закидатимеш у пусте море сітки.

Одного разу...
Тільки зачекай…
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Ігор Старенький
ВОЙОВНИЧИЙ ПАЛАМАР

Замість передмови
Необов’язково ґвалтувати свою уяву для того, 

щоб знайти сюжет для літературного твору. 
Інколи ідеї просто перед нами, варто лише добре 
придивитися. А часом вони були в минулому, і тре-
ба тільки підняти пожовтілі архівні папери. Так 
сталося і в моєму випадку.

Працюючи з документами фонду 315 «Поді-
льська духовна консисторія» в Державному 
архіві Хмельницької області натрапив на спра-
ву 5922 «Про нанесення побоїв селянину й об-
разу доньки протоієрея паламарем с. Багови-
ця Кам’янецького повіту Завадовським П.». Це 
просто-таки подільський прототип «Кайдашевої 
сім’ї» Івана Нечуя-Левицького, який стосується ду-
ховенства та його взаємин зі своїми парафіянами. 
Часи змінюються, але не змінюються люди. Впев-
нений, що й нині щось схоже можна почути в роз-
повідях людей.

Опрацювавши справу, в мене виникла думка: «А 
чому б не спробувати оформити її як літературний 
твір»? Чи вийшло це в мене – вирішувати Вам. Всі 
імена та прізвища, факти та події є реальними і 
відбувалися у 60-их роках ХІХ століття.  

Серед благодатних подільських земель непо-
далік Дністра розкинулося мальовниче село Баго-
виця. Потопало воно в тіні садів та зелених трав, 
якими щедро Бог наділив ці простори. Тихо та спо-
кійно протікав час. Саме тоді у селі будувалася нова 
церква, звеселяючи очі селян та гостей.

Неподалік церкви жив місцевий паламар Петро 
Завадовський зі своєю дружиною Оленою Яківною. 
Недобру славу вони мали серед людей: постійні су-
перечки із сусідами, образи, погрози… Та терпіли 
всі покірно. А все ж таки коли-не-коли наскочить 
коса на камінь.

– Варваро, принеси для добрих людей холодної 
водички.

– Вже несу, Насте.
– Ох, тільки б паламарю та його зміюці нічого в 

голову не зайшло, – бідкалася Анастасія.
Саме в той час доньки покійного уніатського 

протоієрея Олексія Петровського Анастасія та Варва-
ра облаштовували нову огорожу на своєму подвір’ї. 
Добрими та чуйними були дівчата. А тому місцеві 
селяни залюбки згодилися допомагати їм, що-
правда, скоса поглядаючи на сусідське обійстя. А 
сусідами в Петровських були не хто-небудь, а пала-
мар Петро Завадовський зі своєю дружиною Оле-
ною. Часто-густо вони сварилися із сусідами, обра-
жали їх, а якщо хто був слабким та тихеньким, то 
паламар і бійки не цурався. Знали про це всі, але 
закривали на те очі. Лише пісня допомагала людям 
робити огорожу.

Раптом піднявся страшенний лемент: з хати 
вибігла паламариха і, мов озвіріла, бігала по 
подвір’ю, проклинаючи і Петровських, і робітників, і 
селян, і все на світі. Всі зупинилися, мов закам’янілі. 
Не віщувало це нічого доброго. Мов смерч, що 
набирає обертів, носилася вона подвір’ям. Невдовзі 
на крик прибіг і паламар.

– А що це ви, чортові діти, задумали? А, я знаю – 
ви шмат землі хочете в мене вкрасти! А десять дуль 
у кишеню не хочете? Я вам покажу!

Паламар підскочив до селян і почав смикати їх 
за чуби. Далі трощив огорожу, поливаючи голови 
Анастасії та Варвари відбірною лайкою. Зникли з 
очей Петро та Олена Завадовські так само швидко, 
як і з’явилися.

Сиділа Настя та гірко плакала – що ж тут поро-
биш? Селяни ж стояли та переглядалися, не знаю-
чи, що їм робити.

Писали Петровські скарги на паламаря, та так 
вони і залишилися без уваги. Це ще більше збадьо-
рило Завадовських. Мова за побудову огорожі вже 
навіть не йшла, а їм все якось кортіло дошкулити 
сестрам-сиротам, бо вони ж не дадуть відкоша.

– Ет, знову курка здохла! Що за напастя! – при-
мовляючи, ходила паламариха подвір’ям. – Е, я знаю 
що з нею робити. Антоне! Антоне! Де ти вештаєшся, 
ледацюго!

– Та йду вже, йду, – відповів слуга паламаря.
Стежкою йшов невисокий смаглявий хлопчина, 

кидаючи меткий погляд по сторонах. У його голові 
все вертілася думка: «Що б це втнути сьогодні?»

– Антоне, йди-но кинь цю курку через паркан тим 
сестрам-зміюкам. Але ні, зачекай.

Паламариха переламала ноги птаху та дала слузі.
– Ось тепер можеш йти.
Антон від радості мало не завив – ось вона при-

года, ось так витівка! Підстрибуючи від щастя, з усьо-
го розмаху закинув він курку мало не під двері Пет-
ровським. Задоволено потираючи руки, пішов слуга 
в тінь зеленого саду.

Паламариха Олена в той час тихо причаїлася за 
кущем, очікуючи поки хтось із сестер вийде з хати.

Роздумуючи про щось своє, на двір вийшла 
Анастасія. Аж глип – а біля порога курка. Взяла вона 
в руки птицю і… наче з-під землі вискочила палама-
риха, осипаючи сестер лайкою та прокльонами.

– Вражі діти! Злидарки! Розпусниці! Антихрист-
ки! Бодай би вас шляк трафив! Бодай би вас грім 
убив! Бодай тобі дітей своїх не дочекатися! Злодії! 
Люди, рятуйте!

– Але за що?.. – мало не плачучи, промовила 
Настя.

– А, вона ще питається за що! Краде в мене кури 
і ніби нічого не знає! Гроші мені давай за вбиту кур-
ку! А не то, не то!..

Паламариха аж посиніла, губи їй запеклися 
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піною, руки і ноги дрижали.
– Гроші давай, хвойдо!
– Але я ж нічого не зробила…
– Люди добрі, нічого вона не зробила! Мало того, 

що злодійка, та ще й брехуха!
– Та вдавіться ви своєю куркою!
Анастасія шпурнула їй через паркан птицю і, 

плачучи, пішла в хату. Паламариха Олена ж задо-
волено потирала руки.

– Ось ви й попалися, голубчики. Тепер не від-
крутитесь. Я вам покажу.

Покинувши все, побігла вона до паламаря, який 
пішов оглянути будівництво церкви.

– Петре! Петре! Ти що, оглух?!
– Чого розкричалася, немов пече тебе зсередини!
– Ет, зараз і тебе запече, коли розкажу.
Задихаючись від задоволення, паламариха швид-

ко почала розповідати. Петро Завадовський задово-
лено посміхався. 

– Ох ти й розумниця в мене! Треба ж таке виду-
мати!

Паламариха, мов оскаженіла, носилася по селу, 
розповідаючи всім, що сестри Петровські крадуть у 
неї кури.

– От побачу котру з них, то зніму з неї хустку! – 
вихвалялася Олена.

Розповідали люди про це Насті та Варварі, але 
що вони могли вдіяти? Тим часом їхня кривдниця 
все більше лихословила.

Минав час. Завадовські, як і раніше, не заспо-
коювалися, дошкуляючи сестрам Петровським та 
іншим сусідам. Їхнє свавілля не знало меж.

Одного теплого ранку йшов слуга сестер Пет-
ровських Даміан пасти коні. Від річки повівало 
лагідною прохолодою. Смарагдові килими де-не-де 
були помережані блакитними суцвіттями цикорію. 
Пахло свіжою травою.

Йдучи, хлопець щось насвистував собі під носа, 
весело роззираючись навколо. Раптом він побачив 
слугу паламаря Антона.

 – Хм, двом нам буде веселіше, – промовив сам 
до себе хлопець, завертаючи коней у бік Антона.

Тим часом слуга паламаря думав, яку б це йому 
нову дурницю утнути. А тут бачить: йде Даміан. «Е, 
на ловця і звір біжить», – подумав Антон.

– Здоров був, Даміане!
– Вітаю тебе!
– А що це ти тут робиш?
– А ти хіба не бачиш? Коні прийшов пасти.
– Та я теє то, як його, бачу.
– Чом же питаєш?
– А біс його знає. Я це так, теє то…
Антон хитро примружив очі. У його голові наро-

джувалася нова чудернацька витівка.
– Даміане, а давай-но грати в піжмурки!
– Ну, не знаю… А коні?
– А який біс їх має взяти? Пасуться і будуть пас-

тися.
– Ну, не знаю…
– Та давай-но!
 – Ну, добре…

 – Швидше ховайся, а я закрию очі, щоб не ба-
чити.

 – Я миттю.
Даміан побіг до ярка, петляючи стежкою між 

камінням. Антон же навіть і не думав шукати. Він 
зняв чотири вуздечки з Даміанових коней та захо-
вав у кущах на пагорбі.

– Даміане, та виходи вже! Я не можу знайти тебе!
– А, програв, програв! – радісно закричав з яру 

слуга Петровських.
– Це ще хто програв, – тихо сміявся Антон.
– Антоне, тепер ти ховайся.
– Та я теє, як то воно, щось не хочу.
– А чому ж?
– Та мене нога болить.
– Так не боліла ж.
– А вже болить. Ой, як боляче!
– Ну, добре.
Даміан пішов до своїх коней. Слуга паламаря в 

той час котився по траві від сміху.
– Ну й дурень! Наче маленький повірив. Таки 

справжнісінький йолуп!
Підійшовши до коней, Даміан побачив, що немає 

вуздечок. І тут він зрозумів, чому Антон не хотів хо-
ватися.

– Дурню, віддай вуздечки!
– Які вуздечки?
– Віддай вуздечки, а то…
– А то що?
– А то зніму з тебе штани!
Антон почухав потилицю, зняв штани та кинув 

ними в Даміана.
– Забирай собі. Сам мені їх ще принесеш.
Застрибнувши на коня, він поїхав, у чому мати 

народила. Даміан стояв розгублений: і вуздечок 
немає, і паламар буде лаяти. Та що ж поробиш?..

Тим часом Антон наближався до хати паламаря. 
Уздрівши його, паламар Петро вискочив на дорогу, 
мов ошпарений.

– Ти що, бовдуре, зовсім з глузду з’їхав?! Ти чому 
голий по селу їдеш?!

– Та я то, теє, як його… Даміан з мене штани 
зняв. Казав, що я вуздечки вкрав, а я нічого не 
брав… – слуга почав скиглити, мов канюк на дощ.

– От бісова личина! Провчу я все їхнє кодло! Бу-
дуть знати, хто такий паламар Петро Завадовський! 
Іди-но швидше на подвір’я, бо ще тут тебе люди не 
бачили.

Паламар стояв і чекав, поки буде їхати Даміан, 
тереблячи в руках палицю.

Побачивши Завадовського, хлопець сполотнів 
од страху.

– А їдь-но сюди, бісова личино! Зараз я тебе про-
вчу.

Паламар стягнув за волосся Даміана з коня й 
почав лупцювати палицею, постійно посмикуючи за 
чуба.

– За що?! – кричав хлопець.
– А будеш з мого слуги штани знімати?
Вириваючи шматки волосся, Петро Завадовсь-

кий лупцював хлопця до того часу, поки не злама-



лася палиця. Він навіть не помітив, як повз нього 
проходила селянка Іустина. Потім паламар зняв із 
Даміана шапку і пішов. Хлопець сидів і лише схли-
пував, розтираючи бруд по обличчю. Антон же із 
посмішкою визирав з-за паркану.

Побачивши Даміана, Варвара аж закричала від 
жаху.

– Що з тобою сталося? Хто тебе побив?
– Паламар… – схлипуючи, відповів хлопець.
– За що?
– Антон вкрав вуздечки з коней. Щоб настрашити 

його, я сказав, що якщо не віддасть, то зніму з нього 
штани. А він зняв штани і пішов. Паламар бив мене 
за те, що нібито я зняв штани…

– От тобі і маєш… Що це робити? А йдем-но до 
старости.

– А може, не треба?.. – боязливо запитав слуга.
– Ні, треба. Інакше це свавілля ніколи не 

закінчиться.
Даміан та Варвара пішли до старости, але не за-

стали його вдома. Дорога їх пролягла до сільського 
сотського.

– Доброго дня, Йосипе Семеновичу!
– Доброго дня, Варваро! З чим прийшла?
– Та ось слугу побили.
– А, Даміан. І хто побив?
– Наш паламар – Петро Завадовський.
Сотський виразно скривився – не перший раз до 

нього приводили побитих паламарем.
– І за що ж бив?
– А так йому захотілося.
– От, ти ба! Зовсім вже паламар з глузду з’їхав.
– Подивіться на Даміана і запишіть все.
– Волосся нарване, обличчя розбите, одяг у баг-

нюці… Та бачу це. А от записати не вмію – непись-
менний.

Так і пішли вони ні з чим. Три дні пролежав 
Даміан після цього, не встаючи навіть з ліжка. Як 
одужав, то постала проблема забрати шапку.

– Йди-но, Даміане, забери свою шапку в палама-
ря, – сказала Варвара.

– А він бити не буде?
– Ти ж не за чужим ідеш, а за своїм.
– А йому не один пес?..
– Не розмовляй багато, а чимчикуй!
Нічого не залишалося Даміану – довелося йти. 

Передчував він щось недобре.
Зайшовши на подвір’я, він угледів паламаря.
– Віддайте шапку.
– А, то ти ще й сюди приперся!
Завадовський накинувся на Даміана з кулаками, 

щосили лупцюючи його, смикаючи за волосся та на-
магаючись зняти штани. Бідний хлопець кричав та 
пручався. На крик прибігли дяк Феофан Шпачинсь-
кий та дружина заштатного дяка Петра Угриновича 
Марія. Даміан вирвався та побіг не озираючись.

Терпець Анастасії та Варварі увірвався. Вирішили 
вони писати скаргу на ім’я самого єпископа Леонтія. 
Оскільки вони були неписьменними, то попросили 
написати скаргу дяка Петра Угриновича, якому пала-
мар теж добряче дошкуляв.

Сидячи в кріслі, єпископ Леонтій розглядав скар-
гу. Давно вже набрид йому своїми витівками Зава-
довський. Вирішив він раз і назавжди покінчити з 
цим безчинством.

Неспішно коні тягнули віз запиленою дорогою. 
Сидів у ній депутат від благочинного округу Олексій 
Петровський, роздумуючи над розпорядженням 
єпископа, який доручив йому розслідувати справу 
баговецького паламаря. У глибоких роздумах він і 
не помітив, як в’їхав до Баговиці. Під’їхавши до двору 
Анастасії та Варвари, Петровський наказав зупинитися.

– А чи є хто вдома?
– Є пане, є! – відповіла Анастасія.
– Я прибув за розпорядженням єпископа, щоб 

розслідувати вашу скаргу.
– Ласкаво просимо до будинку, пане.
Анастасія та Олексій увійшли до світлиці.
– То чи справді ображав вас паламар?
– Так, ображав. Та не тільки він, але і його дружи-

на. Вона ж ще більше, ніж паламар.
– І як вони погрожували?
– Та, мовляв, як побачить мене чи сестру на 

вулиці, то зніме хустку.
– А за що?
– Не знаю. Хіба що за ту дохлу курку, яку пала-

мариха нам сама підкинула і вимагала за неї гроші.
– Цікаво…
– Ой, що ж то за люди… – бідкалася Анастасія.
– І слугу вашого били?
– Бив паламар двічі.
– Перший раз за що?
– Та нібито-то за те, що вкрав у слуги паламаря 

штани, але він цього не робив.
– І бачив це хтось?
– Іустина – дружина Михайла Степанова. А потім 

ще ходили до сотського, то він теж бачив побитого 
Даміана.

– А другий раз за що бив?
– За те, що в паламаря свою шапку хотів забра-

ти.
– Бачив того разу хтось, як били слугу?
– І дяк Шпачинський, і дружина дяка Угриновича.
– Ну що ж, усе зрозуміло. А де ваша сестра?
– Зараз я її гукну. Варваро! Варваро!
До кімнати увійшла Варвара. Вона підтвердила 

усі слова сестри. Обличчя Олексія Петровського 
здавалося кам’яним. Неможливо було зрозуміти, які 
думки рояться в його голові.

– Ну, а слуга є?
– Даміане! Мерщій йди-но сюди!
– Вже біжу! Так, моя пані.
– Ось цей шанований чоловік приїхав від самого 

єпископа і хотів у тебе дещо запитати.
– Та я теє, як його, не достойний такого.
– Ти відповідай лише на запитання! – гримнула 

на нього Анастасія.
– Скільки тобі років, хлопче? – запитав Олексій.
– Та від роду шістнадцять буде.
– Бив тебе паламар?
– Бив.
– І за що?
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– Та, теє, ні за що.
– Як ні за що?
– Ну, як-то. Ми пасли коні зі слугою паламаря Ан-

тоном і він украв чотири вуздечки. Я сказав: «Віддай 
вуздечки, бо зніму штани»…

– А він що?
– Зняв штани і пішов.
– Чудасія, їй-Богу. Ну, а за що ж бив тебе пала-

мар?
– Антон сказав, що я вкрав у нього штани. То, 

теє, як його, паламар біля церкви стягнув мене за 
чуба з коня і бив палицею, примовляючи: «А будеш 
з мого хлопця штани знімати»…

– А ти ж йому що?
– Та, теє, казав, що Антон сам скинув штани.
– А паламар?
– Далі бив…
– І довго?
– Поки палицю не зламав.
– А далі що?
– Та, теє, забрав шапку і пішов.
– І що ж було далі?
– Три дня хворів, а потім пані Варвара за шапкою 

послала мене до паламаря.
– І паламар знову бив?
– Бив.
– За що?
– Та, теє, як його, що за шапкою прийшов…
– А чув ти, що твоїх паней паламар з дружиною 

лаяв та погрожував їм?
– Та чув. Казали вони, що знімуть їм на вулиці 

хустку.
Благочинний депутат сидів нахмурений. Зро-

зумів він, якою птицею був Петро Завадовський. 
Олексію швидше хотілося провести розслідування 
та надіслати єпископу рапорт, в якому змалюва-
ти всі злодіяння паламаря. Він наказав їхати до 
Іустини, яка бачила, як чесав об Даміана кулаки За-
вадовський.

– Добрий день вам!
– Добрий, пане! З чим приїхали?
– Та хотів вас дещо запитати.
– Так питайте.
– А чи бачили ви, як паламар Петро Завадовсь-

кий бив слугу Анастасії та Варвари Петровських 
Даміана?

– Ой, бачила, бачила. Стягнув за чуба з коня і 
бив палицею.

– А за що бив?
– За що бив – не знаю.
Більше нічого не змогла сказати Іустина, й Олек-

сій рушив далі до сотського.
– Бачили ви, як паламар бив слугу Петровських?
– Як бив не бачив, але, як його, цей…
– Що?
– Бачив його після того: увесь у бруді, шмаття 

порване, волосся з голови нарване… Казав, що це 
паламар його так.

– А чи любить паламар кого бити?
– Та є в нього така схильність. А ще коли хто 

слабший від нього, то…

Все зрозумів Олексій. Опитування дружини дяка 
Петра Угриновича Марії Ігнатіївни та дяка Феофана 
Шпачинського стало лише формальністю.

Насуплений йшов Петровський до хати Петра 
Завадовського. Паламар вже був повідомлений, 
що у селі перебуває посланець від єпископа. Лише 
уздрівши через вікно невідому особу, він чимдуж ки-
нувся до воріт.

– Ласкаво просимо до господи, вельмишановний 
пане!

– Навіть так, – сухо відповів Олексій.
Завадовський здригнувся. Він усе зрозумів. Не-

квапливо вони ввійшли до хати.
– За що били хлопця?
– Та я, теє, майже і не бив.
– А все ж таки.
– Пас мій слуга коней, а той Даміан причепився, 

ніби Антон мій покрав у нього вуздечки. Далі зняв з 
мого слуги штани, хоча Антон, прийшовши до мене, 
плакав і говорив, що нічого не брав. То я зустрів 
Даміана на вулиці, стягнув його за руку з коня і чоти-
ри рази вдарив рукою по шиї.

– А палицею бив?
– Та де там бив! Він вирвав у мене палицю і по-

ламав її.
– Шапку ж для чого було забирати?
– Ну, я зняв шапку і сказав, що віддам її тоді, 

коли Даміан поверне штани мого хлопця.
– А другий раз за що бив?
– Та не бив я його. Він прийшов до мене під 

вікно і почав кричати: «Віддай мені шапку!». А я 
йому: «Де штани мого Антона? Якщо віддаси шта-
ни, то віддам твою шапку». А він давай мене лая-
ти. То я схопив його за волосся та кинув під хату. 
Хотів з нього зняти штани, але Даміан сильно кри-
чав. Ото і все.

– І скажеш, що не ображав Варвару та Анастасію?
– Та най Бог боронить! Ще від суперечки за ого-

рожу не мав я з ними ніякого діла…
На порозі з’явилася дружина паламаря Олена 

Яківна.
– Добрий день, ясний пане!
– Ну добрий, якщо він добрий… Пощо ображали 

сестер?
– Та де ж то, пане! Не чіпала я їх. Це ще в них 

бачила на подвір’ї свою курку з перебитими ногами.
– Ну що ж, все зрозуміло…
Олексій написав рапорт єпископу, в якому виклав, 

що дійсно всі злодіяння паламаря Завадовського 
доведені і він заслуговує покарання. Довго розгля-
дав єпископ рапорт, роздумуючи, що робити. Рап-
том він схопив перо та чорнило і наклав резолюцію: 
«Звільнити з посади. Залишити село до жнив».

Паламар і далі продовжував ображати селян. І 
тут… Як грім серед ясного неба став для нього на-
каз єпископа. Писав і він них, і його дружина. Але 
поглянувши на прохання, єпископ усміхався і накла-
дав резолюцію: «Відмовити».

Зібрав паламар свої пожитки і почимчикував з 
дружиною у світ за очі. Та довго ще жила в Баговиці 
слава про войовничого паламаря…



Людмила Ткачук
Расскажи мне, друже мой,

что-нибудь о нашей 
прекрасной Волыни и Подолии

Т.Шевченко
   

Осіння заметіль кружляє над Кам’янцем, встеляє 
золотом усе навкруги. 

Я йду вузенькою стежкою в парку, ступаю м’яко, 
а листя шурхотить, шепоче, навіює спогади. Це ж 
колись, можливо, цією самою стежиною ступав Та-
рас. Він залишив слід у нашому славному місті й у 
моїй душі. 

…Стояла осінь 1846 року. Напрочуд гарна, по-
особливому ошатна. Одягнула дерева у червоно-
жовті жупани, а кущі позолотила не зовсім, ще 
тріпоче зелене листячко поміж тією позолотою. 
Трава м’яко стелеться під ногами, ще соковита, ще 
не взялася рум’янцем, тільки ледь-ледь вкрилася 
туманцем. У повітрі свіжість, небо високе, синє, аж 
наче прозоре.

Дорога не широка, колії виїжджені возами, а 
між ними у шовковій траві ромен-зілля підводить 
біленькі голівки, всміхається жовтенькими сонечка-
ми усім, хто простує тим шляхом.

Котиться поволі дорогою віз, запряжений двома 
кіньми. Коні то ідуть, то пасуться.

Тр-р-р, Гнідий! І коненята зупиняються, бо по-
переду калюжа (дощ пройшов недавно). Волі-по-
волі бричка перекочується через воду, і багнюка 
розливається навколо, накриває біленькі сонечка і 
всяку комашину, що сховалася під травицею.

Нарешті віз зупиняється. Візник та його пасажир 
злізають з брички, і їхньому зорові відкривається 
чудова панорама: скелястий острів, омитий з усіх 
боків річкою, а по краях цієї кручі – залишки обо-
ронних стін з баштами та ворітьми.

– Ось ми й на місці. Можна перепочити, – сказав 
візник до подорожнього. – Треба знайти десь при-
тулок. 

Спочатку поселилися в єпархіальному готелі. З 
добрим гумором зустрів їх архієпископ Арсеній, по-
казав свою літню резиденцію, що на Підзамчі.

– Наслухався про Вас, Тарасе Григоровичу. Я 
дуже добре знаю Карла Брюллова, ми з ним знайомі 
давно, ще коли я був єпископом у Казанському 
соборі у Санкт-Петербурзі. Це ж Брюллов написав 
для собору велике полотно «Взяття Божої матері на 
небо». Це він розповідав мені про ваш талант і про 
те, що Ви вже не кріпак, Тарасе Григоровичу. Читав 
і Ваш «Кобзар» , знаю і про «Живописну Україну».

– Невже ви цікавитесь старовиною? – запитав 
о. Арсенія Тарас.

– Звичайно. Хочу Вам сказати, що сьогодні 
налагоджується співробітництво з Російським гео-
графічним товариством, яке збиратиме історичні 
матеріали, і наше місто має чим похвалитися. Я і 
Вам пораджу, що подивитись у нас, з якими людьми 
зустрітися.

Архієпископ Арсеній звелів послати окружне 

розпорядження про належне сприяння Шевченку в 
роботі і повідомив про це археографічну комісію.

«Так, цікава ця Подолія, – записував Тарас у 
своєму щоденнику. Річка Дністер несе свої хвилі, а 
на ній ніби виростає Жванецька фортеця, правда, 
відновлювальні роботи ось-ось мають розпочати-
ся. Через Дністер височіє Хотинська фортеця, а 
Кам’янецька фортеця – це ж тюрма! Колись вона 
захищала місто від ворогів, а тепер це стражденне 
місце. Тут кайдани, батоги…Це страшний прихисток 
для арештантів, це ж тут був ув’язнений Устим Кар-
мелюк, «славний лицар», і здається мені, що саме 
повітря, міські околиці насичені спогадами про цьо-
го месника, легендами і піснями».

Наступного дня Шевченко за порадою о. Арсенія 
відвідав чоловічу гімназію. І яким же  було його зди-
вування, коли в гімназії він побачив свого давнього 
знайомого Петра Чуйкевича.

– Чи сон мені сниться, чи це справді Ви, Петре 
Омеляновичу?

– А й справді я, Тарасе Григоровичу. Закинула 
мене доля на Поділля, і вже рік я в гімназії викла-
даю географію. Ви знаєте, хоч недовго я тут, та вже 
звик, зрісся із цими вузенькими вуличками, з цими 
гімназистами, з цими людьми. Колеги хороші в 
мене, ще й Вас познайомлю з ними…

Була Покрова. Вузенькими нечистими вуличка-
ми без тротуарів поспішають до храмів міщани. 
У будівлях дика бідність, зате церковні спору-
ди блищать розкішшю і багатством. Шевчен-
ко  з Чуйкевичем та новими друзями побував у 
кам’янецьких храмах. Звучала для нього духовна 
музика органіста Дмоховського у соборі св. Петра 
і Павла. Піднявшись на мінарет зі скульптурою 
Мадонни, поет милувався, як Кам’янець, фортеця, 
ріка Смотрич купаються в барвах золотої осені.

Мабуть, про плинність життя думалось Шевчен-
ку при відвіданні Домініканського костелу, який був 
і турецькими казармами, і мечеттю кам’янецького 
паші, і католицькою семінарією. 

Невеселі думки обсіли Шевченка після відвідин 
навколишніх сіл: Панівців, Привороття, Верб-
ки, Нігина, Рихти, Чорнокозинців. Всюди панське 
свавілля, стогін кріпаків. В одному із сіл Шевченко 
попросив візника напоїти коней і сам зайшов напи-
тися води. 

– Добридень, добрі люди. Чи не дасте водички? 
Ох і гожа у ваших краях вода. 

– Чому ж ні? Добрим людям не тільки води, а 
й хліба подамо, – простягаючи кухлик, гомонить 
дідок. А рук немає, оштипки тільки, а на лобі тавро.

– «Варнак таврований», – прошепотів Шевченко. 
– Не лякайся. Пам’ятку маю. Разом за правду би-

лись. А руки пани одрубали, щоб люди не виступали 
проти панів. За правду мучусь і караюсь. А таки не 
каюсь, бо правда широка, як світ, і глибока, як море. 
Її можна приховати, але ніколи не вб’єш.

– Правду кажете, діду. Народ проклинає панщи-
ну, та це до пори до часу. Чув я, що був у ваших 
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краях месник народний – Кармелюк. 
– Ага… Устим. Сміливий був чоловік. У панів 

відбирав і наділяв бідних, бо це ж вони важкою працею 
настарали добра панам. Та піймали його, ув’язнили, 
а він, сердега, утікав не раз, і вбитий був шляхтичем 
під час втечі. Хоробрий був чолов’яга. Вже десять літ 
пройшло відтоді. Мо’, ще який виступить за правду, 
бо терпіти панські звірства вже несила. Розправи над 
кріпаками трапляються дуже часто... Карають нелюди 
і «дибами», і «гусаками», і «куною»…

– Виступить, дідусю, обов’язково знайдуться такі 
сміливці і, як Кармелюк, заступляться за бідних та 
знедолених. Кріпацтво має бути знищено, це і моя 
найбільша мрія – побачити свій народ вільним.

– А Ви, я бачу, нетутешній, і бідних захищаєте, 
а мо’, щось знаєте, доки будуть на сім світі кати па-
нувати? 

– Нетутешній, діду, із Петербурга приїхав історію 
Подолії записати та пам’ятки архітектури змалюва-
ти. Художник я, діду, Тарасом звуть.

– Малюй, сину, записуй та розкажеш онукам про 
часи давні, про Подолію славну. Мо’, дочекають-
ся хоч вони, бо мені вже не судилося тієї волі, без 
панів, без катів людських.

– Дочекаються, дідусю, в це вірити треба:
І буде правда на землі,
Повинна буть!
Бо сонце встане
І оскверненну землю спалить.

– Добре кажеш, Тарасе, народ довготерпеливий, 
але й терпець колись уривається.

– Розкуються незабаром
заковані люде. Настане суд,
Заговорять і Дніпро, і гори,
І потече сторіками кров
у синє море…
– Ти, Тарасе, так по-вченому говориш, мабуть, ти 

письменний дуже. Дай же Боже тобі здоров’я і сили, 
просвіти народ наш, хоч він і мудрий, але забитий 
горем і нуждою. Слухай, мо’, ти будеш Кармелюком 
яким?

– Ну і смішний Ви, діду, дякую за водичку і за 
бесіду щиру. Може, ще зустрінемось колись. Бувай-
те здорові й не втрачайте віри в краще життя. 

На дорозі чекав візник, а Шевченко йшов не по-
спішаючи, думки роєм обсіли голову після випад-
кової зустрічі із «варнаком таврованим…».

Віз котився поволі ґрунтовою дорогою, все від-
даляючи й віддаляючи Шевченка від Кам’янця, 
а сумні думки не давали спокою: «О мої милі, не-
порочні земляки мої! Якби й матеріальним доб-
ром ви були такі багаті, як моральною сердечною 
щирістю, то були б ви найщасливішим народом у 
світі! Але! Земля ваша, як рай, як сад, посаджений 
рукою Бога – чоловіколюбця. А ви – тільки покірні раби 
в цьому плодоносному, розкішному саду. Ви  – Лазарі 
убогії, які задовольняються крихтами від розкішної 
трапези ваших ненажерливих, ненаситних братів...».



Іванна Шептицька
РЕЛІГІЯ

Через рік-другий почну молитися на гірку, зава-
рену каву без цукру. Ба більше того, скуповувати-
му недорогі філіжанки у сусідньому госптоварному 
магазині «совковської» подоби, як ті бабульки, що 
перед апокаліпсисом затарювались свічками та ми-
лом. А брудні горнятка (яких у квартирі, здається, 
вже тисячі тисяч) повністю заповнять підвіконня 
ліворуч від робочого столу. Немає часу їх мити. Са-
лем мявчить і скаржиться, що йому там ніде сту-
пати. Чорне, роздратоване, хвостом скидає одну за 
одною на підлогу чашки, а ті б’ються, виливають ка-
вову гущу на ламінат, забризкують нею важливі та 
не дуже папери, примірники тогорішніх газет. 

Та й на столі брудні чашки із застояною на дні 
кавою, надщерблені із ... зеленим чаєм (чай? Не-
вже я пила чай?! Навіть скляночка із «Джеком» не 
настільки дивно, як зелений чай! Я, певне, була не в 
собі, коли пила його. Чи пила його я?!!).

Через рік-другий почну затягуватися дешевими 
цигарками. А ще рік-другий тому, свято вірила, що 
то не моє. Просто куріння – то єдина причина для 
декількасекундного відпочинку. Коли в редакції кажу, 
що мені треба відійти аби припудрити носика, на мене 
колєги дивляться скоса: «Ти не користуєшся пудрою 
вже років два-три». А от коли кажу: «Мені на пере-
кур», офісні писаки ніби й з повагою на мене зирка-
ють: «О, крута вона, не носика пудрити йде, як деякі, 
а покурити, набратися натхнення, заспокоїтись».

В кімнаті замість ікон над столом висять портре-
ти гуру журналістики: Хантер Томпон (босс), Том 
Вулф, Рішард Капусцінський, Гюнтар Вальраф, Юлі-
ус Фучік... Поряд – мої фото із ВіАйПі-персонами – 
людьми, яких вже немає серед живих. Декілька років 
тому я брала інтерв’ю в них, коментарі. Траплялися 
навіть дуже щирі, як для ВіАйПішних уродів.

Тоді в мене й шкіра мала куди здоровіший ви-
гляд, аніж зараз. Не було цих зелено-синіх мішковин 
під пустими скельцями, які раніше звались очима. 
3-годинний сон за 4 доби дається взнаки.

Постійні візити до манікюрного салону, дорога 
косметика, фешенебельні шмотки, охайне взуття – 
сукупність ознак, що характеризують журналістику як 
метод закріплення у суспільстві свого «Я».

Зараз, коли я літрами дудлю каву, запиваючи 
її «Джеком», висмалюю блоки дешевих, гівняних 
цигарок, їм не в елітних ресторанах, а закидую у 
шлунок вівсянку швидкого приготування, сон для 
мене – явище майже міфічне і таке ж рідкісне, як 
для українського політика слово «совість» – ось тоді 
журналістика перетворюється на релігію, зі своїми 
ритуалами, жертвами.

І чхати, що ніхто мене не сприймає, як того 
хотілось раніше. Ба навіть Салем, який злиться, що 
я годую його не частіше, як сама сплю, здається, 
єдиний, хто мене розуміє. Часом більше, аніж я 
сама себе.

Блядь, але ж звідки той чай?!

ПРІОРИТЕТ
Так би й лежала, от тільки у вухах почало закла-

дати. Та й на сон клонило. Не вистачало ще, аби я 
так і заснула у ванній. Тим паче вода давно вже не 
тепла, а від піни не залишилось і сліду. Взагалі, не 
люблю піну, сіль чи іншу байду. Бо то наче якийсь 
примітивний серіальчик, серії якого блокують вхід 
нормальної інфи до мозку тп-шних дівок. Бо як 
тільки піна для ванни – мильна музика, мильний 
гель для душу, мильне мило... А ця піна...  Вона 
відверто тхне шоколадним лайном. Таким штучним 
лайном!

Але ж не могла я сказати: «Ой, ні, дякую, помий 
краще свої дурні, глухі вуха цим гівном, бо всі в офісі 
знають, як я не люблю піну для ванни зі штучними 
ароматами!». Не могла, бо то подарунок від шефині. 
Мать її... Хоча могла б сказати: «Ой, ну що ви! Це за-
надто для мене». Хм. Ні-ні-нііі, теж не варіант... Схоже 
було б на те, що я намагаюсь підлизати їй те місце, 
яким вона думає... Тим паче я надто цінний працівник і 
заслуговую хоч й не на золоте перо, але точно не гель 
для душу... Тю, піну для ванни. Та один федь.

Для мене робота завжди була пріоритетом. До-
сягти 100 лвл у кар’єрі – йо, мрія всього життя. За-
раз майже під тридцять. Кар’єра – те, що треба, те, 
як мріяла... Майже шефиня нормального видання... 
Та, думаю, скоро нею стану, бо в боса клепка їде, 
якщо вона колегам дарує на День народження де-
шеву піну для ванни зі штучними ароматами. Ну, 
стану головним редактором глянцю. За спиною – 
десятирічний досвід. У списку контактів – впливові 
люди. На столі – стоси паперу. На кухні – фрукти, 
овочі, вода. Дім-робота-робота-відрядження-дім. 
Прихожу сюди, у вільну хвилину, часто забуваючи 
номер моєї квартири. Завести собі джека-рассе-
ла, аби хоч щось мене тут чекало? Ні, не хочу, аби 
щеня здохло від голоду, бо його хазяйка Бе.О.еМ.
Же. (відрядження-офіс-відрядження). А що тут, вдо-
ма, робити? Самій тупити в неті. Самій робити салат 
і самій його їсти. Іноді, сидячи в дорогезно-м’якому 
коричневому шкіряному кріслі, допиваючи карпатсь-
кий чай і плюючись травою на серветку, думаю, що 
це місце я таки не можу назвати «своїм домом». Хоч 
живу тут років з 15 – комфорту на мінус 20.

І підтримка – мінус 120. Нема рук, які приберуть 
за мною пальто, що години вже зо три валяється 
біля дверей, бо впало з гачка... Разом із гачком, 
адже його нема кому прикрутити до тієї глухої, пустої 
стіни, що чула лише клацання клавіатури... Не ди-
тячий сміх, не підлітковий плач через нерозділене 
кохання... Ці стіни не бачили погляду щасливих 
людей, які дивляться одне одному в очі й плачуть 
просто через те, що мають очі. Просто так. Бо їм до-
бре... Бо їм затишно. Бо вони, блядь, удома! 

Ну то ж бо пріоритет – кар’єра…
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Наталія Яцемірська
Дякую, Боже, що ти допомагаєш мені забувати 

моменти, заради яких колись хотілось жити. Більше 
прагматизму, люба, більше цинізму і ділової хват-
ки – чи не таку долю ти витріпала з пелюшок, дбай-
ливо кутаючи її у власне его? Тепер немає сенсу 
зайвий раз скиглити, тільки міцніше стискай кулачки 
і борись, борись за свій простір з усіма на світі.

Немає віри, випотрошена, наче подушка після 
веселощів, що валяється під диваном – прокинеш-
ся, одразу ставай на неї обома ногами, лиш би не 
по холодній підлозі...

Так краще: зацентрувати навколо себе Всесвіт, 

аніж лягти отим всесвітом до ніг, добровільно схи-
ливши голову, наче подушка.

Кому до твоїх душевних благань? Сиплеш і си-
плеш їх пригоршнями на землю. Марне – не про-
ростають, як і все безнадійне.

Сльози струмочками по щоках, нехай котяться 
поміж беззвучних завивань. А ти – королева: спина 
пряма, тягни усмішку, як тугу тятиву.

Завтра, знаєш, за втра... ченим не жалкуватимеш. 
«За» лікуватиме – заколисуватиме, заспокоюватиме, 
заціловуватиме, забудь. Просто будь. Спина пряма.

Сьогодні ми годні ще бути королевами...

* * *

Худ. С
ергій Боднар



Ірина Жмурко
Це траплялося один раз на рік, не частіше. 

Навесні, перед Великоднем, у містечко приїжджав 
міняйло. Тоді в Кам’янці ніхто не знав точної дати 
його прибуття, але дехто передчував, що от-от має 
з’явитися дід Доль. Якийсь особливий вітер дув у 
той день, наче його власний, котрий біг попереду і 
проникав в особливо чутливих, сповнюючи надією 
одного разу виміняти справжній скарб. Коли з 
південної околиці доносився гавкіт, а поміж ним дзе-
ленькання, всі хапали щось непотрібне, вже давно 
заготовлене за довгу зиму, і бігли мінятися. Фіру з 
купою мотлоху повільно тягнув старенький чорний 
коник. Міняйло однією рукою правив віжками, а 
іншою – легенько подзвонював у мідний дзвіночок, 
схожий на стиглу грушку. Луна жваво несла ті зву-
ки вздовж кам’яних мурів міста, кидала об шибки, 
здригала передчуття.

Дід Доль сидів на возі в прилаштованому там 
кріслі, яке, не виключено, що належало пихато-
му напудреному панові. Потрапивши до міняйла, 
воно пережило певне перетворення, бо Доль дещо 
вкоротив вигнуті ніжки. Крісло нарешті побачило 
дивовижний світ за стінами палацу. Звісно, байка, 
що тепер воно трохи знищене, а бузковий оксамит 
оббивки сильно потемнів. Безцінний вільний вітер 
пронизував до найглибших пружин, а це дорожче за 
нудь вельможну...

– Міняй-міняй, міняй-міняй, – промовляв не дуже 
голосно дід Доль і потому, зо чотири рази, наче з 
останніх сил, гойдав рукою з дзвоником, – міняй-
міняй, міняй-міняй...

Як виглядає чарівник-мандрівник? Так, як мі-
няйло Доль. Його ремесло постійно підкидало над-
звичайно цікаві речі. Часом траплялися такі оде-
жинки, які старенький одразу перекладав під дошку 
в потаємне дно фіри. Іноді люди віддавали на обмін 
мисливське вбрання, окремі атрибути давніх воїнів, 
музичні інструменти, годинники, бо в житті потрібні 
прості речі – сіль або крупи, мило, ґудзики, мотузки, 
чорнило, папір, цвяхи, завіси, замки, цукор і льо-
дяники... Тож після особливо вдалих вимінювань 
Доль міг зовсім непогано одягнутися, але були дві 
речі, які він не міняв – сивий сукняний піджак з ба-
гатьма переповненими кишенями і темно-синій ка-
пелюх, довкола якого була смарагдова стрічка. За 
неї міняйло часом застромляв щось оригінальне, 
що, як він вважав, пасувало туди. Одного разу 
до капелюха був пришпилений механічний соло-
вейко. Хлопці-бешкетники помітили його одразу, 
а найпереконливіший із них зумів виміняти чудо-

пташку на дідівський годинник, за що йому добряче 
влетіло. Але кілька прутиків по м’якому місцю були 
дурницею, порівнюючи з тим соловейком. До пташки 
Доль віднайшов в одній зі своїх кишень маленький 
ключик і простягнув на мозолистій і пожовклій долоні 
хлопчику. Під лівим крилом у пташки був отвір для 
того ключика, кілька обертів управо – і пташка почи-
нала дуже гарно співати, зовсім як справжня.

Був у міняйла Доля великий плащ на випадок 
дощу, але він колись казав одному чоловікові, що до-
рога його мандрів лежить поміж дощем і ще ніколи 
не доводилося змокнути. Доль вірив, що цей плащ 
захищає від самої зустрічі з негодою, і тому не міняв 
такого оберега нізащо. Колеса фіри котилися май-
же півроку містечками і селами, міняючи тяжке – 
на потрібне, киц – на гиц, безцінне – на безглузде, 
реліквії – на жменю зерна... Ніхто не знає, де решту 
часу дід Доль перебував, чи має він дім і сім’ю. Те 
нікого не обходило, кожен мінявся і повертався до-
дому тішитися виміняним. А міняйло рушав далі.

На його обличчі не було яскравих емоцій – були 
численні зморшки, які вирізьблював вітер і час, 
розмальовувало сонце. В очах стояло нестерпне 
очікування, пошук чогось дуже важливого. Здається, 
що він чекав найсуттєвішого обміну... Щоправда, на 
його малорухомих губах з’являлася щира посмішка, 
коли до фіри підходили дівчата і хотіли виміняти тро-
хи прикрас. Тоді Доль відкривав зелену скриню, на 
кришці якої було зістарене дзеркало, а всередині – 
численні ящички, коробочки. Там можна було знай-
ти все, що дівоча душа бажала: брошки, застібки, 
намиста, мереживо... Дід Доль милувався, як па-
нянки сором’язливо приміряли до себе прикраси, 
завжди трохи поступався у вартості, а найбільше 
любив, як омріяну річ тулили до серця і мружили 
очі. Тоді він готовий був просто дарувати.

«Міняй-міняй, міняй-міняй...» – котиться вимо-
щеною бруківкою кам’янецької вулички, залітає в 
прочинені вікна, сплітається з іншими радостями 
сонячного і вже теплого весняного дня. Від фіри 
відбігають задоволені і галасливі діти, бо до вечора 
будуть ходити і стрибати з великими льодяниками 
за щоками. Вдячно махають дідові Долю чоловіки, 
які знають його майже все своє життя, бо почина-
ли ще з цукерків, а тепер міняться на ремісницькі 
інструменти, завше знаходять на його возі те, що 
хочуть. Заклопотані жінки розходяться по будинках, 
несуть перед собою повні фартушки виміняного до-
бра, яке не знайдеш у жодній крамничці... Доль до-
бре знає ціну речам, він хутко «важить» і «міряє» 

МІНЯЙЛО
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будь-що, вміє вдало запропонувати добру річ і 
за рік, знову навідавшись, чує дяку за пораду, бо 
не раз у пригоді стала та чи інша дрібничка... Він 
рухається на північ, керується сонцем і зірками, до-
бре знає напрямки, доречні зупинки і кінцеві доро-
ги, які оминає. Щоразу, виїжджаючи з Кам’янця, він 
зупиняється біля котроїсь кринички чи іншої прісної 
водойми, аби набрати води. Так і нині Доль минув 
міст над каньйоном, могутню фортецю, проїхав, 
дрімаючи, ще невеликий шмат шляху. Розплющив 
очі та побачив, що  доїхав до останньої хатинки. 
Попереду була сіра дорога, обрамлена свічками 
тополь. Міняйло взяв відерце і попрямував до знай-
омого джерела, наповнив його крижаною прозорою 
водою, вмив руки і лице, відніс конику, щоб напив-
ся, і повернувся зі флягою, щоб взяти із собою того 
підземного нектару. Та тут почув чиєсь привітання:

– Добрий день, Дольку! 
Міняйло обернувся і побачив під хатиною ста-

ренького, старшого за себе, дідуся та відповів: 

– Добрий день! 
– Я тебе прошу, підійди-но до мене ближче, бо я 

не можу вже ходити...
Доль наповнив флягу і попрямував до дідуся. 

Трапляється, що старість забирає прагнення жити, 
очі стають порожніми, втрачають вогник, зіниці за-
стигають, а з кутиків мимовільно течуть сльози... 
Тут же Доль побачив стільки життя в погляді, що 
хотілось мружитися. Старий посміхнувся, простяг-
нув руку до міняйла та одразу сказав:

– Я дуже старий і слабий, хочу обміняти своє 
теперішнє немічне життя хоча б на рік жвавого, без 
болю і тремтіння від надокучливого неіснуючого хо-
лоду, я лишень хочу побачити, як народиться мій 
перший довгоочікуваний онук і тоді зможу спокійно 
померти. Сьогодні син з невісткою сповістили чудо-
ву новину, що десь у часі Різдва в них народиться 
немовля, а я відчуваю, що не доживу до цієї пори 
і буду їм непосильним тягарем. Зараз для дитинки 
потрібно гроші складати, а не на похорон витрати-

ти... Скажи мені, чи робиш ти та-
кий обмін?! 

Доль міцно стиснув холодні 
пальці старенького і кивнув... 

Наступного дня на порозі 
крайньої хатинки не-відомо звідки 
взявся песик, який відчинив лап-
кою двері, тихенько увійшов до 
кімнати і поклав свою голову на 
коліна чоловікові, який заснув за 
столом, бо цілу ніч шукав бать-
ка. Ніхто не знав, куди подівся 
немічний старий. Ніхто, окрім 
міняйла Доля, але він ніколи не 
розповідає про обміни...

Впродовж окрайця весни, літа 
й осені песик вірно сторожував 
хату, супроводжував усюди своїх 
господарів. Завжди пронизува-
ли його невимовно добрі очі, які 
були чомусь дуже знайомими. 
Він тулився, як рідний... Собака 
приносив багато теплих емоцій 
у життя двох людей, які мали 
безліч приємних клопотів, бо ско-
ро повинна була збільшитися їхня 
сім’я. Прийшла зима, і радості 
стало дуже багато: однієї сніжної 
ночі народився маленький хлоп-
чик. Від самого ранку песик не 
відходив від колиски дитинки, 
не зводив очей з маленького 
згорточка, а ввечері тихо пішов і 
більше не повернувся...
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Тетяна Сметанюк
БАЛАДА

На розпутті кобзар сидить
Та на кобзі грає,

Кругом хлопці та дівчата,
Як мак процвітає.

Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,

Як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками,

Як збиралась громадонька
В неділеньку вранці,

Як ховали козаченька
В зеленім байраці.

Грає кобзар, виспівує,
Аж лихо сміється...

                                    
 Тарас Шевченко

Сивочолий, з бандурою в руках, кобзар пере-
бирає пошарпані часом струни. А голос ллється 
крізь віки та людські долі. Кругом нього люд зібрався 
великий: хтось стоїть, хтось сидить на ряднині та 
дослухається до тихого голосу кобзаря. 

– Розповім Вам, люд почесний, три історії слав-
ного і гонорового міста Кам’янця-Подільського, істо-
рію минулого, теперішнього та майбутнього. Гоноро-
ве воно тому, що ніколи ні перед ким не схилялося, 
а славне,  бо лине слава про нього крізь віки... 

Так-от, трапилася ця історія в далекі часи, коли 
на березі Дністра тільки-но з’явилося перше посе-
лення. В осінню пору на берег річковими водами  
винесло чоловіка. Змученого та без свідомості його 
знайшла вдова. Забрала до себе та стала виходжу-
вати. Дві зими провела вона в турботах за чужин-
цем, довго лікувала травами та узварами, доки на 
третє літо він зміг ходити. І чи то не було куди, чи до 
чого повертатись, а чи у силу якихось інших обста-
вин, але чоловік залишився біля вдови. Стали вони 
жити у віддаленій хижі, а наступного літа жінка на-
родила дівчинку. Чужий, як його називали мешканці, 
став обходити ліси та урвища й одного разу вер-
нувся з білим шматом глини. Довго з ним працю-
вав, а через кілька місяців з’явилися біля його хижі 
глечики та тарелі різного розміру. Глиняні вироби 
людям одразу сподобалися – не щербилися, були 
зручними та гарними, тож стали вони обмінювати 
на них  їжу та одяг. Чужинець став частиною життя 
місцевих мешканців, як і вони його. Поголос про ве-
ликого майстра розходився далеко і швидко. І через 
кілька зим у селище почали приїжджати для обміну 
й з інших місць. Через це звелів староста розбуду-
вати укріплення, а Чужинець навчив свого ремесла 
ще кількох чоловіків. Поселення багатіло та розро-
сталось. Чужинець прожив ще довге життя, нажив 
багато золота та срібла у спадок, для таких же чис-
ленних нащадків. В кінці свого життєвого шляху він 

зібрав синів та онуків, узяв свій перший глек, поклав 
в нього свитки паперу та повідав нікому ще не знану 
історію свого життя до прибуття в поселення. Свит-
ки ті були старими та дуже жовтими, розбухлими від 
води. Ходили чутки, що вони містили секрети гончар-
ства і були із самої Візантії. 

Добрі люди кажуть, що з того часу поселення 
не знало скрути, а секрети гончарства передавали-
ся від діда до батька, від батька до сина. Багатим 
та пишним став зростати Кам’янець-Подільський, 
люди в ньому жили щасливо та заможно, займа-
ючись ремеслами та прославляючи місто усюди. І 
все завдячуючи чужинцю, якого води річки принес-
ли на скелястий берег.  

Друга історія, як відає кобзар, трапилася в ближ-
чому часі. 

– Жила на Зарванській сім’я молодого польсько-
го купця: двійко дітей та вродлива дружина. Коли в 
місто прийшли турки, купець через хитру вдачу зміг 
лишитися  та продовжити крамувати. Справи його 
йшли дуже добре, на відміну від заздрісних сусідів. 
Знайшов купець виходи на повіреного в доставках 
турка і полилися  турецькі товари в крамниці. При-
ходили величезні каравани із шовком, спеціями, 
різним крамом та добром. Турок став частіше за-
ходити в дім купця, залишатися на вечерю. Полю-
билося турку вести розмови з дружиною-купчихою, 
та й вона йому відповідала прихильністю та добро-
тою. З часом турок все більше навідувався в дім 
купця, навіть якщо того не було в місті. Люди стали 
говорити про невірність дружини та підлого турка. 
Згодом чутки дійшли і до купця. Не шукаючи прав-
ди, він зібрав увечері общину, де привселюдно зви-
нуватив дружину в невірності. Община присудила 
відшмагати жінку, заборонити відвідувати костел, 
обрізати волосся та  відправити в батьківський дім, 
а дітей залишити на виховання чоловікові. Жінка 
не опиралася вироку, мужньо витримала покару. 
Тільки до вечора злягла, а на другий день помер-
ла. Останніми своїми словами вона пробачала сво-
го кривдника; клялась, що не зраджувала чоловіка 
та просила, щоб хоч дітей не цькували. Поховали 
її тихо, без будь-яких почестей. Говорять, що ту-
рок приходив після поховання та залишив на свіжій 
могилі золоту каблучку, після чого назавжди покинув 
місто. А ще кажуть, що не було  ніякої зради, а злі 
язики позаздрили купцю та й наговорили казна-що. 

Купець вдруге одружився, а дітей від першої 
дружини віддав до монастиря. Та не було йому 
щастя. Друга дружина ніяк не могла народити 
дитину, а при четвертих пологах і сама померла. 
Пішов поголос, що жодна жінка не зустріне з куп-
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цем старості: чи то перша дружини прокляла, чи 
турок нарік нещастя, а чи й сам купець. Ходили 
різні чутки: і те, що рід його на ньому і закінчиться.  
А рід славний був... Поживемо-побачимо, а дітей 
мені шкода, не винні вони ні в чому. 

Остання моя оповідь сягне тих літ, що попереду. 
Пройдуть віки, і люди перестануть жити в будинках 
на землі, перебравшись у помешкання, що височать 
до неба. З нових будинків, як на долоні, бачитимуть  
вони місто, де колись жили їхні предки. Будуть спо-
глядати з висоти та тільки уявляти і домислювати, 
як малося людям там, на землі...

Такі думки були в дівчини, що жила в одному з 
таких будинків. Усі мешканці жили окремо один від 
одного, рідко бачилися, а ще рідше розмовляли. 
Ім’я в дівчини було дуже закручене, тому, з дозво-
лу шановного панства,  буду її звати просто Анна. 
Вона дивилася на ліси, поля та місто кожного дня. 
І чомусь на душі  було дуже сумно. Батьків своїх 
не пам’ятала: не тому, що їх не було, просто після 
народження дітей переміщали в кімнати для ви-
ховання новонароджених, а пізніше, коли діти мо-

жуть самостійно їсти та дбати про себе, у власні 
помешкання, де вони живуть все своє життя. Жінки 
за бажанням можуть завагітніти і виносити дитину, 
а можуть і не народжувати взагалі. Чоловіків дуже 
мало, вони зазвичай з’являються у фортеці, якщо 
якась із жінок виявила бажання народити. В будин-
ках усе є для життя: їжа, одяг, різні речі побуту. Та 
чомусь для Анни було таке життя важким та гірким, 
хотілося хоча б раз ступити на землю, відчути бо-
сими ногами тепло, холод чи навіть росу, про яку 
вона багато читала. Сонце, яке на відчуття його 
проміння? Як це відчувати дощ, а не лише бачити, 
як він рівними краплями падає на зелені дерева. 
Багато питань, на які відповідь ніхто не міг дати. 

А одного дня Анна не витримала та почали бити 
у стіни прозорого надземного царства. Усе було 
марно – прозорі стіни були напрочуд міцними. Через 
деякий час до неї зайшли дві  жінки-доглядальниці 
та почали розповідати, що вона захворіла, що на-
чебто від батьків передалася невиліковна хвороба, 
яка її змушує думати та рватися на грішну землю. 
Вони ще довго говорили про чистоту поселення, 

превелебність життя в ньому, 
важливість кожної людини... Та, не 
переконавши Анну, вирішили, що 
вона більше не може знаходитись 
між іншими людьми, щоб, бува, не 
посіяла сумніви в їхні серця, і тому 
мусить перебратися у світ смер-
тних, на землю. «Краще помер-
ти, але відчути і доторкнутись до 
всього світу, аніж жити сотні років, 
як і сотні тисячі інших», – таким 
було переконання дівчини. Вже 
коли виходила з кімнати, почула, 
що її мати зробила такий же вибір. 
Можливо, саме тому її так манить 
земля та вільний вітер. А може, 
вона скоро зустріне жінку, яка її 
народила... 

Кобзар ударив у струни воста-
ннє. Стало тихо, лише вітер ше-
лестів між дерев. Кожен був загли-
блений у свої думки... Чи допоміг 
би він незнайомій людині? Зміг би 
кинути камінь у невірну? Вибрав 
примарне життя заради мрії? За 
кожним залишається його вибір. 

І лише Кам’янець-Подільський, 
гонорове та величне місто, стоїть 
на зламі віків та стає прихист-
ком кожному подорожньому, 
немічному та старцеві, нужденно-
му та заможному. У кожного своя 
історія, та, можливо, саме ваша 
стане оспівана кобзарем.   
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Олександра Дуда
КАМ’ЯНЦЮ МИЛИЙ, СЕРЦЕ ПОДІЛЛЯ…

Кам’янцю милий, серце Поділля,
Ти на Україні згусток краси...

 
Дивлюсь у вікно… Дихає весна, дихає природа...  

Живу і я, немов лежу на уквітчаному килимі з ніжної 
травиці, прикрашеної барвистими квітками, серед 
переливчастих  та чарівних променів, мов саме життя.

Нове життя росте, квітне, різнобарв’ям пиша-
ється пухнаста мурава, ніжно колихаючись на весня-
ному тепленькому вітерці, ніжиться вона і споглядає 
на жовтогаряче сонечко, кохаючись у його золоти-
стому промінні.

Яка краса навкруги! Хочеться сміятися, милува-
тися та жити. Так, саме жити в цьому безкрайньому 
просторі. Ген, аж поки сягає око, урочистий Дністер 
розкинув свої темно-сині повноводні обійми. Десь 
там далеко ще молодим струмком вибігає річка з 
гущавини таємничого лісу, а тут вже губиться по-
серед могутніх Товтрів-Медоборів, місця рідного ме-
ні, – місцини дикої, таємничої, але не сумної-повної 
ніжності, задумливості…                           

В усій цій красі промайнули безупинно шістнад-
цять років життя!  Колись у дитинстві я часто уявля-
ла собі, що живу в місті, де всі будинки побудовані 
з плиток шоколаду, паркани – з печива, а замість 
води в річці – лимонад. У моєму місті не треба було 
ходити до дитячого садка і рано лягати спати. По 
телевізору там показували б тільки мультфільми. 
Я «населяла» його персонажами. Це було моє 
ідеальне місто. Якщо мені було смутно або страш-
но, я «йшла» туди.

Я виросла, і з часом це місто зникло. А так хо-
четься іноді помріяти, забути про проблеми, не ду-
мати про погане! Лимонадна річка, в якій хлюпають-
ся рибки-карамельки, мене більше не приваблює, 
на превеликий жаль! Але тепер порятунок від рутин-
них буднів я знайшла в Його Величності Кам’янці-
Подільському!

Говорити про моє рідне місто я можу вічно, адже 
ніколи не втомлюєшся описувати те, що дійсно 
обожнюєш! 

Яких тільки поетичних назв Кам’янець не має! 
Квітка на камені, перлина Поділля, згусток краси, 
місто над Смотричем, красень Кам’янець… І ще 
поетичні рядки:

Перлина Поділля, Квітка на камені,
Церков куполи, музей проти неба,
Місто краси, озеленений Кам’янець,
Та як не влюбитись, Кам’янцю, в тебе?!

Багато років височить воно над річкою Смо-
трич. Велично стоять сиві стіни і башти знаменитої 
фортеці. Суворою романтикою минулого віє від по-
битих ядрами стін, від могутніх башт. Тут чується 
подих давнини, легенди минулого сплітаються із 
повістю нинішнього часу, з ритмом праці сучасних 
будівельників!

Давайте розпочнемо прогулянку з головної міської 
пам’ятки, подивитися на яку щорічно приїжджають 
тисячі туристів з усієї Європи – Турецької фортеці. 
Ця унікальна оборонна споруда будувалася про-
тягом кількох століть і досі вражає своєю величчю і 
монументальністю. Пронизана подихом минулого, 
історична пам’ятка захоплює, заворожує, надихає...  
Кам’янець-Подільська фортеця ідеально поєднала  
навколишні ландшафти із середньовічною структу-
рою міста. Як на мене, це місця, де думки знаходять 
спокій. Тут ти залишаєш навколишній світ позаду і 
релаксуєш із духом могутності та величі! Я знаходжу 
тут натхнення, яке виливаю у своїх творах та да-
рую людям! Тому, маючи змогу, хочу закликати всіх 
відвідати місце, покрите магічністю та таємничістю, 
місце, яке дороге моєму серцю і всім кам’янчанам! 
Впевнена, що вдихнувши аромат цієї місцевості, ви 
поринете у спогади, і кожен для себе відкриє, щось 
нове, досі небачене… Ніхто не залишиться байду-
жим!

В усі віки поети оспівували красу та велич 
Кам’янця, і ми не можемо сьогодні не звернутися 
до їхньої творчості!

Можемо далі гуляти пам’ятками минулого, але 
час біжить, а ми йдемо в ногу з ним. Тому мені та-
кож дуже хочеться Вам розповісти про сучасний 
Кам’янець. Проходячи вулицями міста, я часто за-
мислююсь, скільки зусиль і праці вкладено в його 
розбудову… Іду, і все мені подобається: широкі 
вулиці, старовинна архітектура, нові будівлі, чисті 
парки, водойми… Як же чудово жити в мальовни-
чому краю! Ця краса настільки пронизує мене, що 
я намагаюся відтворити її в усіх видах мистецтва! 
Відповідно до настрою я фотографую, малюю, опи-
сую, тобто відтворюю!

Після чергової прогулянки, на мене нахлинули 
рядки:

Краса Поділля, край казковий,
Повний радості й любові,
Пісень чудових передзвін.
Край подільський, оце він!
А небо безкрає, ще й яснеє сонце,
Яке заглядає мені у віконце.
Широкі поля, безмежні простори,
Милують очі чарівні гори.
Ще й ясний місяць уночі
Освітлює цю природу,
Здорове повітря землі
Дарує подоляночкам вроду.
І душа наша летить,
Полинає у прозорі роси,
Чисте джерельце дзвенить,
Запрошує туди, де роси!

Нещодавно була завороженим новим відкриттям, 
зробленим одним туманним вечором, коли легкість 
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переповнювала мене, і душа летіла, мов птах!
Я прогулювалася Соборною вулицею. Тепло 

та спокій палаючих ліхтарів передавалися мені, 
незбагненність неба наштовхувала на роздуми, а 
чудова музика «The Revolver» допомагала зна-йти 
спокій! На мить я зупинилась, заслухавшись «Maybe 
I, maybe you...», яку в ту мить виконував соліст, і зача-
рувавшись усією цією красою! Не уявляю, як можна 
жити без цього?! Я ніби перенеслась у світ природи, 
разом з вітерцем промайнула крізь листочки, ніжно 
колихаючи їх, а вони, у свою чергу, шурхочучись од-
нин до одного, поділилися енергією, яка подарувала 
мені нові сили для опису цієї краси!

І знову я дивлюсь у вікно…Синє небо, ясність 
над головою моєю, пекуче сонце у млі туманно-

сірій, але прозорій, мов гірський кришталь. Я цим 
милуюся, та я це люблю! І ти любиш, бо неможливо 
бути байдужим до такої краси!

Розцвітай і рости, Кам’янцю рідний,
В добрий путь тобі, місто талантів!
Хвала тобі, мій Кам’янцю, в піснях,
Художників в полотнах і у слові!
Хай твої мрії сонячно дзвенять
У незалежній Україні новій.
Вражай своєю величчю споруд,
Красою неповторного ландшафту,
Де поєднання геніїв – весь труд.
Про тебе увесь світ повинен знати!
Розцвітай і рости, Кам’янцю рідний,
В добрий путь тобі, місто талантів!

Худ. С
ергій Боднар



Роман Озімовський
ЦЕ МІСТО

Тут завжди початок й кінець однаковий.
Підігруй словом, пояснюй жестом.
Це місто як номер двозначний, але підрядковий,
Записане в простір подільським гротеском.

Твого просування міняється вектор,
Робота, директор й життєві смаки.
Це місто – твій власний й загальний проектор,
Що завжди прокрутить важливі роки.

Зі Смотричем час відпливає за обрій,
Де добрі і злі, знані і випадкові.
Це місто – роман, де герой ти хоробрий,
Де завжди початок й кінець однаковий.

Нехай не пізнав сутність титулатури,
Найвищі культури і шарми столиць.
Це місто – це квіт кам’яної текстури,
Легенда історій з книжкових полиць.

Коли б нам усім зрозуміти неясне,
Прозріти в прекраснім і в нім полягти.
Це місто – дівчата з волоссям хвилястим,
Які відчували його, як і ти.
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Дара Корній

ПОКИ ЖИТИ…
Я вдивляюся у свічадо води, а ріка гірська 

стрімка та хвилиста дзябонить стримано до мене, 
наче хоче пожаліти чи застерегти. Хутка течія 
спотворює в люстерку плеса моє лице. Мені на 
мить здаєть-ся – се не моє відображення там, то 
відбилася в дзеркалі води моя душа – змучена, 
перекроєна болем. Вдив-ляюся в очі незнайомки. 
Вони – безодня. То очі нявки, не мої, ні. Очі тої, що 
хтіла бути коханою, єдиною на все життя, тої що 
не чинила зла заради зла, а просто не знала, як 
то кохати, коли зраджена. Вона – образок кохан-
ня. А ще гуцули кажуть: одна половинка – крас-
на, друга – жісна. Бо сама у собі зачинила світ. 
В голові паморочиться, мушу за щось вчепитися 
рукою чи думкою, щоб не пропасти в тотих очах. 
Натомість хапаюся за шию, бо крик безнадії гото-
вий звіром вирватися на волю. Натикаюсь там на 
ланцюжок. Чіпляюся рукою за мольфу… Попусти-
ло. Та чи надовго? Бо на кожне марево знайдеть-
ся ще гірше…

Поруч жалібно скавулить пес. Наче буджуся від 
омани. Жива чи тільки дихаю? Пощо? Гуцули, коли 
помирає людина, говорять – чєсує. Як помре люди-
на, то бають: дні йому вийшли… А мої дні? Чєсую, 
а чи дні мої вийшли, бо я то та нявка: одна поло-
вина –  красна, друга – жісна. Вода стишується й 
завмирає на мить. У свічаді плеса знову я – та, що 
любить життя, та, що мусить жити, бо чєсувати ще 
не пора.

Я закохана у свої Карпати. У мене вони величні. 
Зелений смерековий дух фої лісів, які оперізують 
веселою упліткою довколишній рай та наповнюють 
тебе собою і ти розчиняєшся ниткою-волічкою в 
смарагдовому полиску. Верескливий, інколи тужли-
вий, інколи галасливо-веселий шум двох рік Білого 
та Чорного Черемошів, які в тому місці, де я живу, 
обнімаючись чи поборюючись, зливаються в одне… 
Тут народився мій неньо (тато), тут живе моя ба-
буся Олюська, і я малою завше з радістю літувала 
тут, вириваючись сюди, на волю, з затісного для 
гуцульської душі Києва – один на один з лісом, з 
добрими намірами шпилястих гір, з низьким небом 
над бабусиною зимаркою. Йой, як то препишно й ба-
гато обставлена тая хата, зведена без єдного цвяха – 
і піч красна, і комин, і лави, і стіл, і стара колиска, 
яка вибавила мого тата, а потім і мене, і жердка для 
убрання. Все на своєму місці, все чинно жде нагоди 
прислужитися ґаздині. Стою на порозі хати, дивлюся 

на світ і млію від радості та від страху. Малою мені 
здавалося, що  я ще трішки підросту і тоді направ-
ду зможу рукою ловити в жмені хмари, та навіть як 
предивний Градобур управлятися ними, бо вони 
надто часто блукали бабусиним обійстям, зазира-
ючи в очі овечкам та курочкам. Та надходила ніч – і 
вся моя денна сміливість раптом розчинялася в 
переливі безмежної кількості зір. Бабуся жартома 
казала, що в небі зірок більше, аніж «фої» на всіх 
карпатських смереках. Отакої кількості я собі уя-
вити не могла, бо моя фантазія не сягала тих гли-
бин, і я лише шморгала сердито носом, бо мала ж 
із математики цілих дванадцять, а не все, як ви-
явилося, можуть пояснити навіть надточні науки. 
Розумний по-гуцульськи «укий». Я – ука, але чи 
мудра?

– Біле поле – птаха на нім оре. Чорне насіння – 
мудрий засіє. Знаєш, шо то таке є? – пита бабуся 
Олюська.

– Знаю, знаю, – киваю мудро головою.
– А чим найдалі вержеш?
– Ой. Знаю, бабусенько, знаю. Гадка найдалі 

забіжит.
– А на чім найбільше хрестів? – хитро посмі-

хається бабуся.
Думаю, що на церквах, та кажу – на вишиті.
Бабуся тримає в руках барвистий клубок ниток і 

посміхається хитро:
– Видиш, тут також все навхрест намотано. Та не 

все воно так просто…
Розумний по-гуцульськи «укий». Я – ука, але чи 

мудра?
Якось то минулося мовби один день. Дитинство, 

чар казки, і вічність, яка під тими смереками завж-
ди є… Я виросла. І вже у сімнадцять літ здавалося 
мені архаїзмом їхати влітку на канікули до бабусі 
у село, хай навіть то було карпатське село. Чорне 
море, піщаний пляж, спека, солені губи, чиколядові 
ноги, плечі, тепле повітря, ранковий штиль, крик 
чайки, лагідні обійми кокетливих хвиль і… сни, в 
яких кличуть смереки, тужливо сперечаються між 
собою два Черемоші і безконечно-глибоке небо над 
горами, в якому живуть мої зорі, яких над карпатсь-
ким небом набагато більше, аніж «фої» на смере-
ках… 

Та я не поїхала тоді на той поклик, тому що знай-
шлося тисячі причин, щоб не… Минула зима, при-
йшло ще одне літо, а я не вертала, мов заблукла 
овечка, що мала б згинути в тотих світах. Навчання 

Сьогодні почесним гостем нашого номера є творець українського фентезі – Дара Корній. До нашого аль-
манаху вона люб’язно погодилась дати свої неопубліковане оповідання. Отож, насолоджуємося новинкою!
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в університеті, друзі, колежанки, зимові престижні 
Альпи, бальні танці, якими я захопилася не на жарт 
і … 

Кохання.
Кохання справжнє, єдина на все життя. Воно 

може стати твоїм сонцем, а може й спалити.
Я покохала з першого слова. Так, то правда – не 

з погляду, але зі слова. Його  перший погляд… Він 
був пісним, як і решта світу. Точніше, можливо, і не 
таким пісним, лише однаковісіньким з рештою світу 
чи що, просто одним з багатьох, бо ж нічим особли-
вим не виділявся. Принаймні, в тому товаристві 
в яке мене привела моя одногрупниця та подруга 
Юлька. 

– Олексію, привіт! Якими вітрами? І Англія за то-
бою не плаче… Знайомся, це моя подруга – Віра. Ми 
навчаємося разом в універі. Вона кльова. 

Хлопчина чемно вітається, сірі цікаві очі, курно-
сий ніс здертий догори. Чемно киває головою, але 
не встигає більше нічого зробити, бо поруч лунає 
Юльчине:

– О, кого я бачу! Сергію, агов! – Юлька раптом 
заходилася махати рукою в бік гурту молодих лю-
дей. – Вибачте, я лишень привітаюсь, – то вона до 
нас. – Не сумуйте тут без мене.

Вона крутнулася на своїх тонюсіньких підборах 
і майже миттєво випарувалася. За цей час ні 
я, ні той, кого вона назвала Олексієм, не встиг-
ли і півслова мовити. Лишень стояли трішки 
збентежені. Ми майже одночасно відклеїли свої 
погляди від постаті Юлі, котра вже насолоджува-
лася розмовою з тим, кого вона назвала Сергієм.

І тоді він заговорив, трохи ніяково посміхаючись 
кутиками губ, зазираючи в очі так, що я просто 
заніміла, остовпіла, стояла в напіввідкритим ротом, 
боячись чи то подихом, чи то порухом сполохати те, 
що разом зі словами, які злітали з його уст, пада-
ли мені у вуха, у серце, в душу. Я навіть не при-
гадаю зараз, про що тоді ми говорили, вірніше, 
про що я мовчала. Бо мені було все одно, тому 
що коли захмеліла від білого вина, черемшини, 
що тоді цвіла в Києві, й ще чогось, я піднялася на 
дев’ятий поверх своєї квартири на Оболоні і влягла-
ся у своє домашнє кубельце, то раптом зрозуміла, 
що найщасливіша людина, бо зустріла його – 
найкрасивішого, найжаданішого, най, най, най... 
Того, хто має призначення бути моїм. Бо то – доля, і я 
це відчувала. Колись бабуся Олюська оповідала: «То 
ружа, дитинко, у серці розквітає, коли ти стрічаєш 
Його. Ой, тота ружа – то кохання. Яка ж вона крас-
на!». Ой, не тільки красна, бабусенько, не тільки. 
Чом ти не сказала мені всієї правди?

То було кохання справжнє. Коли ранок починав-
ся зі слів: «Доброго ранку, кохана», а день не зга-
сав, мов свічка, не вмирав в обіймах гарячого літа, 
а ніжно й лагідно переходив у ніч. А та пестливо 

огортала мене обіймами слів коханого, пахоща-
ми його тіла, шелестом губ, рук, волосся… І слова 
практичної Юльки, що він тебе кине, бо не одну вже 
звабив та лишив, розбивалися об мою непохитність:

– Не будь дурна, бо ти для нього лишень розва-
га, а в нього в житті все давно наперед сплановано, 
розписано, бо він син непростих батьків, і наречена 
в нього з такого ж кола, і він поїде довчатися у свою 
Англію, а ти… А ти, що робитимеш ти?

Я?
Я відповідала, що чекатиму, бо кохаю. А коли 

кохаєш – то віриш… І я вірила. І тоді, коли він поїхав, 
і коли перестав дзвонити щодня. (Авжеж, у нього ж 
часу обмаль). І коли телефонував раз у тиждень, 
потім раз у місяць, і врешті назовсім вмовк… Я че-
кала різдвяних канікул – приїде, пояснить, бо я ж 
йому вірю, я його кохаю. Я його жду… О, як я його 
чекала… Закинула навчання в університеті, танці, 
розваги, друзі, світ змалів до нуля. Ночами та дня-
ми скніла перед монітором компа, мільйонний раз 
перевіряючи (може, напише) пошту та пропалюю-
чи поглядом до дірок телефон.

І він таки приїхав. Я зустріла їх випадково. Вчора 
мене Юлька запевнила, що він не приїде, бо в батька 
якість там проблеми з бізнесом в Нью-Йорку, от син 
й допомагає татусеві. Я тепер знаю – Юлька хотіла 
оберегти мене від найгіршого. Як там кажуть: очі не 
бачать – серце не болить? Намовляла поїхати разом 
до бабусі Олюськи в Карпати, типу перепочити, бо ж 
канікули, святий вечір, Коляда і все таке…

Я почула його голос так близько – майже по-
руч. Хіба ж могла сплутати? У мені щось наче за-
чало цвісти, то та ружа-Сонце квітла-цвіла знову. 
Він приїхав, приїхав до мене. Повернувся. Я наче  
навіжена кинулася на той голос. І… Ой, леле, Сонце 
не сходило, воно помирало в мені… Він тримав в 
обіймах рудоволосу струнку юнку і цілував, цілував, 
цілував… Загойдалося небо, померли світи. 

Отямилася в лікарні. Миготіли картинки вицвілим 
калейдоскопом перед очима. Розбите скло зіткане в 
бліді візерунки, і я заблудла між ними. Коли пазли 
нарешті з плям склалася в реальність, на вулиці 
буяв травень і люди готувалися до Пасхи. Відкрила 
очі – навпроти сумні, повні сліз, озера моєї бабусі 
Олюськи:

– Йой, солодєтко моє! Шо вона з тобов учинила 
тота любов? 

Батьки пояснювали все по-своєму – дитина 
перевчилася, забагато всього, жахливий темп су-
часного міста і все таке… Я майже не говорила, 
мовчала, мовчки пила гіркі ліки, від яких не става-
ло легше, тільки байдуже, бо приходило забуття. А 
без нього я ставала відкритою раною – щось рва-
ло і шматувало моє тіло-душу, а вони, сердешні, 
не опиралися й ждали кінця. В мені наче все вмер-
ло, просто так – в один мент. У Вірі помирала віра. 
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Тато хотів мене спровадити на якийсь дорогий ку-
рорт у Болгарію для поправин здоров’я, щоб мене 
підлікувати, змінити обстановку, так радили лікарі. 
Бабуся Олюська майже силоміць забрала мене 
з тої лікарні і повезла до себе, в гори. Туди, де не 
було гірких споминів про нього, де жила ще любов, 
яка мала мене спасти. 

… І ось я тут. Я люблю ці місця. Люблю, коли 
Чорний Черемош бореться із Білим, а потім вони 
удвох, вже замирившись, течуть вкупі, бо так на-
писано долею гір, бо так має бути – двоє завжди 
сильніші, аніж один… Бабуся спочатку не знала, 
що робити. Її відвари, казки, пісні мало мені допо-
магали. Я слухала, чемно випивала та з’їдала все, 
що мені давалося. Дякувала і мовчала. Щось там 
вмирало всередині Віри, здавалося, непоправно і 
не хотіло жити далі. Я наче закам’яніла: ні слів, ні 
сліз, ні смутку, ні печалі, ні сміху, ні образ. 

Дні нанизувалися ґерданом на пальці тижнів… 
Одного разу я сиділа на порозі бабусиної хати 
і слухала вечір. Десь зовсім поруч забриніла 
мелодія, то вітер приніс пісню, вона спочатку 
жебоніла лише хвилею-звуком, потім стала сло-
вами і заговорила:

Ударивси дуб о дуба,
Євір о євора.
Змагаю си на любчика,
Так бих я здорова.
Змагаю си на любчика,
На любкові очі,
Не виділа я любчика
Ні даві, ні сночі.
Не виділа я любчика
Ні сночі, ні нині,
Єк ще вечір не уздрю `го,
То буде по мині.

І тут я заплакала. Бо таки не кам’яна, бо таки 
жива. Не знаю, чи довго я ридала чи ні. Але мені 
здалося, що вічність, бо ж так давно цього не ро-
била. А потім я заговорила, по-справжньому. 
Розповіла бабусі Олюсі геть усе – і про Олексія, і 
про його руки, ніжність, серце, клятву вірності, яку 
він давав, і про  те, що віддала йому все що мала – і 
свою цноту, і свою гордість, і своє кохання, і свою 
довіру, бо кохала, а він… 

Він.
Бабуся Олюська привела мене до старого вовку-

на Митуся, якого в окрузі  ще називали перевидни-
ком. То був порух безнадії, бо вже не допомагали ані 
слова, ані зорі високі в карпатському небі, ні пісні, ні 
казки, ні замовляння. Бо ще вдень наче було нічого 
і я забувалася, а вночі приходив Олексій, цілував 
очі, а потім сміялася поруч рудоволоса дівчина, а 
він шепотів їй на вушко: «Кохана, кохана, кохана» 
і цілував, цілував, цілував. А я враз ставала сухим 
дубом, якого хотіли порубати на дрова і який мовчки 

плакав, ридав і тужив. 
Ми з бабусею брели стежкою, що плентала-

ся обабіч Чорного Черемоша, потім повернули 
наліво і поспішили вгору. Я добре не пам’ятаю до-
роги, бабуся тягла мене за руку як малу дитину, 
що може загубитися, я тільки пригадую приділок 
її опирки та шелестіння сухих гілочок під посто-
лами.

Старий Митусь сидів на порозі своєї халупки і 
курив файку. Наша з’ява, здається, його не здивува-
ла, наче він чекав нас. Я зайшла до його хати сама, 
бабусі велено було ждати знадвору. 

Він посадив мене у світлиці перед собою на 
дерев’яному рипучому ветхому кріслі, на мить мені 
здалося, що ми в тій хаті не були самі, наче бага-
то різних очей з цікавістю нас розглядали, точніше, 
розглядали мене, бо господаря свого вони й так зна-
ли. Але ті очі здалися мені не злими, і я спокійно че-
кала того, що буде далі. А може, мені тоді все було 
байдуже, бо я зсередини наче вмерла безворотньо. 
І тільки з великої любові до своєї бабусі погодилася 
прийти до того дивного старого, вбраного навіть на 
гуцула дуже і дуже незвично… Він велів мені закри-
ти очі, я закрила… Світ враз згас, і не тільки через 
те, що я закрила очі – він просто пропав, а разом з 
ним і я…

Горохом сипалися слова:
– Боже, поможи мені римовити, усе зле заклєсти 

і замовити. Хоть єс болячка, хоть єс скуса, хоть єс 
гострець сухий, хоть гнилий, я всі ці горесті-болесті 
колючі-болючі визиваю, викликаю з голови, з-під го-
лови, з тімя, з-під тімя, з очей, з-під очей, з носа, 
з-під носа, з рота, з-під рота, з шиї, з-під шиї, із вух, із 
слух, із потилиці, з-під потилиці, з плечей, з-під пле-
чей, з грудей, з-під грудей, з печінок, з-під печінок, з 
кишок, з-під кишок, з сімдесєть суставок, з крижів, 
з-під крижів, зі стегон, з-під стегон…

Сказавши свою примівку, старий обкурив мене 
зіллям.

Сили слова тоді було замало. Бо мав мене вбе-
регти ще хтось. Той, що потребував віддяки… То 
Мольфа замовлена на…

То була та сама квартира, де я зустріла Олексія 
вперше. Я на високих підборах, блакитна вечірня 
сукня звабливо облягає тіло, срібний ланцюжок на 
шиї, з химерним кулоном, срібні довгі сережки у ву-
хах, густий макіяж, який гарно маскує мою блідість. 
Юлька довго відмовляла мене не йти туди, бо там 
мав бути він, вже одружений на багатій спадкоємиці 
якогось англійського нафтового магната. Що, та без 
дружини? Дружина вагітна? Так, у неї токсикоз, а 
він просто не може слухати її постійних скімлень 
і взагалі йому набридли тутешні жінки, кухня, по-
года, майже ідеальний порядок. Олексій у центрі 
уваги, зачаровує голосом жінок, які кокетливо 
посміхаються тільки йому. Я ж ніжно посміхаюся 



кутиками вуст, тріпаю крилятами вій. «Треба вміти 
дивитися в очі тим, хто вбив тебе», – каже моя ба-
буся. Щоб мені повилазило, якщо хоч мізер з цього 
розумію. Тільки відчуваю… А ще кажуть, що двічі в 
одну річку не ввійдеш? Хтось таки ляпнув дурницю. 
Ще й як. І не один раз… 

Олексій вражено підходить до мене сам. «Ти 
стала іншою, звабливішою чи що?». Щось там 
співає роздратовано сіді-плеєр голосом втомленої 
леді Гаги про примарність кохання, їй підспівують 
захмелілі голоси, і тільки Олексій вражено не зво-
дить з мене очей. І цього разу безупинно гово-
рить він про те, що прийшов сюди, сподіваючись 
мене побачити і сподіваючись, що я пробачу його. 
Каже, які в мене красиві очі, губи, ноги, плечі, як 
йому весь той час бракувало запаху мого волос-
ся, тремтіння дрібних моїх кінчиків пальців на його 
плечі, мого голосу в його вусі, слів «Коханий»…

Мої кутики вуст посміхаються, Олексій майже 
вірить у те, що кажуть його вуста, Олексій майже 
кохає, принаймні зараз і в цю хвилину. Можливо, 
на-віть до ранку, поки не задзеленчить перший ран-
ковий трамвай, а з ним його мобільний, по якому 
буде телефонувати заморська зраджена не впер-
ше дружина. Яку він, як і мене, ніколи не кохав і не 
покохає. Юлька збентежено і перелякано дивиться  
в мій бік. Вона добра подруга, вона хвилюється, але 
не варто…

Ми йдемо нічним Хрещатиком. Я зняла з ніг свої 
високі підбори, босі ноги торкають теплий асфальт, 
майже чую ногами, як під ним стогне та плаче виму-
чена тим панцирним одягом земля… Олексій ніжно 
пригортає мене до себе, я чую його гарячі губи у 
себе на шиї. О, пристрасть. Ми зупиняємося, десь 
зовсім поруч квітне липа, бо її запах ніжно лоско-
че та трішки п’янить. Олексій вже не може вдіяти 
тамувати той з тим шал, що накотив на нього. Він 
говорить, що хоче мене, що завжди кохав тільки 
мене, що дружина – то так, заради батька і все, що 
та багата дурнувата англійка не вартує навіть однієї 
волосинки з моєї голови, що без мене світ для нього 
помре, що моє волосся, яке пахне вітром, снилося 
йому щоночі в мокрій далекій Англії, що то батько 
йому заборонив мені дзвонити, але зараз, але те-
пер, але віднині все переміниться, бо заради мене 
він… 

Що, заради мене? 
Звісно, заради мене він готовий на все… І я йому 

маже вірю, майже… Тому що цівочка поту, що ко-
титься його лобом, і малюсінька жилка на шиї, яка 
пульсує в надривистому темпі, видають його… 
Олексій падає переді мною на коліна. Я цілую його 
в чоло і прошу закрити очі. Кажу, що то гра така … 
Він чемно їх закриває, хтиво посміхаючись сам собі, 
бо пташка знову в клітці, він виграв, він переміг. 

Я знімаю зі своєї шиї срібний мольфар на срібній 

ниточці і чіпляю її на Олексієву шию. І тоді світ враз 
для нього згасає, і не тільки через те, що він за-
крив очі – він просто пропадає той світ. І залиша-
юся в ньому лиш я… Задираю голову до неба. По-
при те, що в нічному Києві забагато світла, я добре 
бачу в небі місяць, який сьогодні уповні. Дихаю на 
повні груди, всередині наче хтось розлив щось… 
Відчуваю, як там з попелу встає нова зірка… Сонце. 
Розвидняється. Серед ночі світає.

Тишу нічного міста роздирає голосне собаче вит-
тя. Щось тепле й м’яке торкається моєї руки. Опу-
скаю очі, зовсім поруч жалібне скавуління… Чорний 
пес з мольфою на шиї перелякано тулиться до ноги. 
Присідаю над ним, скидаю із шиї ланцюжок і зодя-
гаю його собі.

– Ти навіть вовком не зумів стати. Як принизли-
во, Олексію. Кохати не вовка, а пса. 

Бабуся так давно мріяла про справжнього сторо-
жового собаку, буде мати тепер, з ким погомоніти, 
поки онука їздить світами.

Чорний Черемош котить свої води. Я люблю по 
заході сонця сидіти тут і дивитися, як він сперечається 
з Білим Черемошом. Суперечка завжди закінчується 
однаково – переможених тут нема. Я лягаю на мок-
ру від роси траву, не боячись застудитися. Непрості 
люде не бояться застуд. Небо над головою трем-
тить мільярдами свічок. Сьогодні місяць уповні, 
маю ще один день – не бути собою і бути у собі… 
Десь понад горою лине пісня, тонюсінькою цівочкою 
піднімається вгору, і я хочу вірити, що ще зможу, що 
впантрую, що вгамується тлін у серці моїм, що там 
десь на денці його, як у тої нявки, живе воно – жасне 
і красне:

Але жити, поки жити, 
Та прийдеться вмерти,
Хоть би був той, що `го люблю,
Ще й при моїй смерти.

ТАКОЖ ЛЮДИ
У мене перед очима знимки, де він у формі «Берку-

та». Задоволений собою, молодий, спортивний, тре-
нований, підтягнутий. На тих фото поруч такі ж самі, 
як він… Я відкладаю планшет з фотографіями вбік, 
гидливо роблю це, наче встигла обляпатися чимсь 
смердючим та брудним. Він це помічає і самозадово-
лено посміхається. А так гарно все починалося – роз-
мова про життя, про дорогу, про те, як йому пощасти-
ло з такою симпатичною супутницею… Він коситься 
вбік моєї куртки, яка висить у мене за спиною. На ній 
до верхнього ґудзика прив’язана синьо-жовта стрічка. 
Той, хто вранці стріляв у мене, сидить зараз навпроти. 

Я прискіпливо вивчаю його, дивлюся в холодні і 
безконечні, мов безодня, очі і не в силі відвести по-

82 Почесний гість номера



83Почесний гість номера

гляду… Чи може бути безодня сірою? Тепер знаю, 
що так… Бо ті очі, що навпроти – то сіра безодня, в 
яку можна впасти, але той, хто стоїть над прірвою, 
мене береже. Бере ніжно за руку, шепоче своїми 
устами лиш мені чутні слова, шепоче лагідно і 
впевнено, і… очі-безодні відступають. Він раптом 
відводить свій погляд убік.

Він говорить, а я так і не в силі відвести від ньо-
го свої очі, продовжую пропікати його, а він наче 
того не помічає, бо починає говорити спокійно та 
розважливо, наче ми щойно зупинилися на чомусь 
дуже цікавому:

– Коли я був маленьким, може років мені шість 
було, ми тоді жили у селі: тато, мама, дід з бабою, 
кицька Швайка та собака Вірко.  

Сергій вмовкає, уважно розглядає свої руки, 
які лежать на купейному столику вагона. Крутить 
їх у різні боки, наче щось розповідає про них, а не 
про себе. Я мовчу і тільки стукіт коліс: ту-дух, ту-
дух за вікном і порожня темрява за склом та глухі 
теревені у сусідньому купе. Та вони не заважають 
йому. Зрештою, якби навіть заважали, він все одно 
би говорив.

– Наша Кицька Швайка було дуже полохливою 
звірякою, вона не тільки мишей боялася, вона навіть 
від метеликів втікала. І чо її назвали Швайкою, 
питаєш? Смішна історія. Та то дід назвав. Швайка, 
знаєш, то такий спеціальний інструмент у вигляді 
товстої грубої довгої голки.  Дід мій був в околиці 
(на пару сіл) знаменитим коляром. Не знаєш, хто 
це? Ну, той, хто на запросини ходить колоти, тобто 
різати, вбивати свиней. У нас кажуть колоти, тому 
й коляр. А чому колоти? Бо один точний удар-укол 
прямо у серце - і свиня мертва. Професіонал, дідько. 
Такого ще пошукати треба було. Він ідеально знав, 
куди точно цілити, жодного разу не схибив. Часто-
густо він брав із собою  й мене у свої мандри. Бать-
ки завше на роботі, садка у селі не було, надто мале 
село для того, а баба тільки була рада, коли позбу-
валася такого клопоту. Я був ще той шибайголова. 
І, знаєш, Богданко, мене, того, що в хаті і п’ять хви-
лин спокійно не всидить, просто паралізувало, коли 
я бачив, як мій дід то робив. Як вбивав… Жертва 
завжди відчувала свою смерть, відчайдушно мета-
лася по конурі, шукаючи хай найменшої мишачою 
нірки, щоб утекти. Шукала і не знаходила. І тоді при-
ходив мій дід. Такий собі янгол смерті. Середнього 
росту вже немолодий лисий чолов’яга, кривоногий, 
худий, мов тріска. Від нього завжди смерділо надто 
кріпкими совєтськими папіросами. Вони переби-
вали запах немитого тіла, перегару від забагато 
випитої вчора самогонки та запах часнику, який 
дід їв у необмеженій кількості. Я не знаю, що ка-
зав дід у той момент своїй жертві, які слова го-
ворив, та  він низько нахилявся над нею, клав 
руку на голову, зазирав в очі, і після того жертва 

ціпеніла та приречено пленталася слідком за дідом, 
стовідсотково знаючи, що її зараз вб’ють.  А потім 
все відбувалася дуже швидко. Дідові і помічники 
не були потрібні. Просто помічники виконува-
ли роль глядачів, які з повагою та навіть трохи з 
острахом спостерігали за виставою, яку провадив 
мій дід. О, як я ним пишався! Справжній мужик, не 
те що батько. Дід, можна сказати, зробив мене. Та 
зараз не про це. Отож, дівчино, один єдиний точ-
ний удар і… Знаєш, про що я часто думаю, коли 
стою на чатах чи коли нас посилають розганяти 
всяку шваль, яка сіпається і не хоче виконувати 
накази? Я картаю себе, що не встиг запитати діда 
про ті слова, ті чарівні слова, від яких приречений 
до страти стає не небезпечним загнаним звіром, 
стає майже твоїм другом слухняним і мовчки 
виконує накази.

Він нарешті відводить свої очі від рук і я бачу, що 
вони в нього дрібно тремтять. У мене пересихає в 
горлі.

А він продовжує, наче нічого не відбувається, 
наче він розповідає щось зовсім-зовсім легке, типу 
анекдоту:

– Одного разу ми з дідом поверталися з роботи. 
Дід трохи забагато випив, перечепився на кладці 
через вузький потічок і шубовснув у воду. Дідова 
швайка вилетіла з кишені і прямо в баговиння. Як 
ми не шукали – швайку так і не знайшли, зате в ку-
щах надибали на мале киценятко, яке так змерзло і 
зголодніло, що вже навіть не нявчало. Видно, хтось 
його там спеціально залишив, чи мо, і топити приніс, 
а воно якимсь дивом вилізло з води. Та як би там 
не було, одну Швайку загубили – знайшли іншу. Так 
сказав дід. 

Сергій вмовкає. Відриває руки від столу, закла-
дає їх собі за голову, виклично втуплюючись у 
мене. Моя багата уява малює його обличчя в чер-
воний колір, у серці починає колотитися пташкою 
загнаною біль, я не стримуюся і, коли бачу, як 
глумлива посмішка от-от заповзе на його обличчя, 
випалюю йому просто в очі:

– Вбивця, вбивця, вбивця…
Я не кричу, я промовляю це майже шепотом, але 

він то добре чує. На мить мені здається, що наші 
погляди міняються місцями і зараз мої очі – то чорні 
провалля, а його – збентежені, знічені, як у тої свині, 
яку ось-ось мають прибити. Я не знаю, скільки разів 
я промовила те слово, може, десять, а може, сто, 
але коли врешті в горлі геть пересохло, я стиши-
лася… Крига скувала мені серце, душу, розум. Він 
знову відвів свій погляд вбік і глухо-глухо, наче крізь 
стіну, пролопотів:

– Так. Я – Вбивця. Та вбивці також люди. 
ЛЮДИ?

– Люди… Люди… – луною повторюю я. – Люди 
чи…



Елізабет Бішоп 
МИСТЕЦТВО ВТРАТИ

Татові Юліанові 
присвячується

Створіть собі мистецтво втрати!
Чимало є такого у житті, 
Чого не шкода і втрачати,

Відтак втрачайте швидко і багато
Безцільно прожиті години чи ключі…
Змиріться, не оплакуйте утрати.

Так підбадьорена, почала я втрачати
Годинник мамин… два будинки…і місця,
Де так і не судилось побувати… 

Дарма, не варто і казати, –
Я знай торочила собі,
І побивалася, але не забагато.

А далі вдосконалилась втрачати
Кохане серцю місто, ріки, континент!
Та катастрофою не стала жодна втрата.

А от як довелось ТЕБЕ втрачати,
Мистецтво не допомогло. 
І в той момент
Я враз запнулась, не вдалося приховати
Ані гіркої правди, aні тяжкої втрати

Переклад з англ. Т. Микич (Турчин)

Ф
ото: vanviet.info
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Сьогодні, дорогі читачі, на вас чекає знайом-
ство зблизька з лауреатом конкурсу «Коронація 
слова-2010» за роман «Гонихмарник», відомою 
українською письменницею, яка здобула неофі-
ційне звання «української Стефані Майєр», 
творцем українського фентезі – Дарою Корній.

– Як виникла ідея написання першого рома-
ну «Гонихмарник»?

– Моя донька захопилася читанням саги «Су-
тінки» Стефані Майєер. Усі стіни були обклеєні 
плакатами з вампірами. Я як мати не залишила це 
осторонь, адже українці мають свій, не менш захо-
плюючий фольклор. «Якщо Ви знаєте, як ліпше має 
бути, то напишіть», – була відповідь доньки. Влас-
не, це і стало поштовхом. 

У нас є своя міфологія, і тут потрібно було навіть 
не знайти, а просто взяти те, що мені відомо з ди-
тинства. Сусідом у мене був гонихмарник. Чому б 
йому не стати героєм роману?! Я його бачила, зна-
ла, як він говорить. Так і з’явився «Гонихмарник».

– Чи трапляються з Вами в житті містичні 
історії?

– Буває. Це історії, які логічно важко пояснити, 
це щось на межі розуміння, на межі прийняття чи 
сприйняття. Важливо не боятися, приймати світ та-
ким, яким він є. І він тоді відкриватиметься для тебе 

ще більше.
– Ви вірите у фатум? Як ставитесь до зна-

ків долі в житті? Чи часто сперечаєтесь із нею?
– Для мене фатум – це неминучість, прире-

ченість. З таким тягарем у серці важко жити, бо ти 
сприймаєш фатум як вирок. Пригадуєте мою казку з 
роману «Тому що ти є» про дві сніжинки? Обидві па-
дали з неба на землю, обох чекала однакова доля. 
Одна покірно змирилася і чекала неминучої гибелі. 
Інша навпаки – тішилася-раділа світу, небу, землі 
унизу. Знала: її прихід у світ конче необхідний, бо 
робить щось корисне для інших. І навіть коли вона 
впаде на землю, то була впевнена, що обов’язково 
стане водою, а згодом потрапить у річку, річка – в 
море, а море – в океан. Навіть маленька сніжинка 
може бути частиною чогось значного, частиною оке-
ану. Тому фатальність буває різною. Вам вибирати, 
якою сніжинкою бути.

– «Кохання сильніше за долю...». У молодого 
покоління виникає дискусія: чи варто воюва-
ти з долею, яка пише свій сценарій всупереч 
бажанню двох закоханих? Ваші поради.

– А у вас ніколи не виникало сумніву: «А може, то 
доля так екзаменує мене, створюючи перешкоди?».  
Зможе – не зможе, впорається – не впорається, до-
стойний – не достойний? Тому ніколи не складай-
те зброї! Завжди потрібно боротися, завжди, навіть 
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коли шанси нерівні, навіть коли надія втрачена. 
Пригадуєте Лесині слова: «Без надії сподіваюсь!»? 
Така природа всього живого, того, що прагне роз-
витку – боротьба: з вітряками, з ворогами, із собою, 
з Долею. Є такий розумний вислів: «Мудрих доля 
веде, дурних волочить». Ото вона вас волочить 
тоді, коли ви геть нічого не робите, а просто зупини-
лися і не рухаєтеся. Повірте, я знаю, що кажу, пере-
коналася на власному прикладі. 

– Хто з митців слова є для Вас авторите-
том і вчителем?

– У нас багато хороших й талановитих пись-
менників. Але виділити когось з цієї когорти мені 
важко. Авторитет – це той, чия думка для тебе бага-
то означає. Для мене це люди, яким я довіряю для 
прочитання ще не опубліковані свої твори. Однак 
це не тільки письменники. Це читачі, які читають 
інтуїтивно, безкомпромісно судять про рівень напи-
саного. Вони і сварять, і хвалять завжди правдиво. 

Щодо вчителів, то це сукупність всієї прочитаної 
літератури. Це гарні приклади, як слід писати і як 
не варто. Наслідувати нікого не збираюся. У мене 
власна дорога в літературі. 

– Чи пропонують Вам екранізувати твори?
– Поки ні. Та, гадаю, що в мене, як і в українського 

кінематографу, ще все попереду.
– Чи  плануєте Ви надалі співпрацювати з 

іншими авторами? 
– Досвід цікавий. Ніколи не кажи ніколи. Тому 

все можливо.
– На сьогодні деякі дослідники не вважають 

сучасну українську літературу явищем, яке б 
могло дати світу щось дійсно вартісне, а все 
ж надають перевагу зразкам класичним. Що 
Ви можете сказати з цього приводу? Яка доля 
чекає на сучасну літературу в майбутньому? 

– Я таких дослідників не читаю, бо українськими 
їх не вважаю. Мені навіть смішно про це слухати. Тоді 
і нас із вами немає, й України немає, й українська 
мова не існує, не розвивається, не змінюється. Тоді 
Україна – це не самодостатня, впевнена у собі дер-
жава, а покруч, який не розвивається. Про таке мо-
жуть балакати або заздрісники, зловмисники, або 
вороги України. Україна – це ми з вами. Українська 
література – це ми з вами, читачі, письменники, кри-
тики, літературознавці. Майдан довів, що Україна – це 
красиво, сильно та гордо. Мені пригадується прит-
ча про жаб, які якось випадково зустрілися. Одна 
мешкала в криниці, друга – в океані. Та, що жила 
в криниці, не знала, що таке океан. От і океансь-
ка жаба почала їй пояснювати. Та кринична ніяк 

не могла зрозуміти вислову «безкінечно глибоко». 
Вона опустилася у свою криницю на самісіньке дно 
й крикнула знизу: «Океан – це так глибоко, еге ж?». 
На що океанська відповіла: «Ні! Таких сто криниць 
буде замало, щоб осягнути, наскільки це глибоко!». 
Кринична жаба обізвала океанічну брехухою та за-
лишилася впевненою у власній правоті. От вам і 
питання, чи варто переконувати криничну жабу? 
Література – це океан. З його глибиною в нас, в 
українців, все гаразд. Прохання тільки до криничних 
жаб, якщо не тямлять, то хай ліпше не заважають.

– Не можна не зачепити ситуацію, що від-
бувається в Україні. Що Ви можете сказати з 
цього приводу?

– Ми пережили з Вами страшну зиму. Не холод-
ну, не сніжну, а страшну. Кров невинно убієнних 
змити нічим не вдасться. Пам’ять про Небесну сот-
ню не дасть це зробити. Пам’ять – наш поручитель!  
Революція гідності, яка відбулася цієї зими, змінила 
кожного з нас, а наша молодь виявилася набагато 
чистішою, чеснішою, мужнішою, вірнішою Божим 
ідеалам, аніж ми. Зараз надважливо не зупиняти-
ся, а йти далі. Бо той, хто стоїть на місці та чекає, 
нікуди не прийде, бо той, хто сподівається тільки 
на когось – раб. Знаєте, коли останній раз я їхала 
на Майдан, мій син, йому 14 років, обійняв мене і 
сказав: «Пообіцяйте повернутися живою». Я ледве 
стрималася, щоб не заплакати. Була розгублена, 
знічена, зажурена, але таки поїхала. Чому? Мене 
досі запитують чому. Багато здорових, фізично 
сильних чоловіків, на словах щирих відданих 
патріотів боролися лишень перед телевізором, що-
разу переконуючи мене: «Майдан злиють. Нічого 
у вас не вийде!»… Я сама не знаю, що мене вело 
тоді... Може, то пам’ять про мого діда говорила до 
мене. Він колись казав, що від кожного сільського 
двору мусив хтось бути в УПА, щоб боронити землю 
від окупантів. Так і цієї зими. Мусив хтось від кожної 
«хати» стояти на чатах. Так сталося, що в моїй же-
реб упав на мене. 

– Ваші побажання для читачів і шанува-
льників.

– Завжди вірити в добро. Завжди боротися, не 
здаватися. Старатися в усьому бути собою. Бути со-
бою – найважче, бо тоді отримуєш багато ворогів. 
Але бути собою – найбільше щастя. 

Як каже моя героїня Мальва: «Падай та підво-
дься, допоки живий. Бо той, хто впав і не підвівся, – 
мертвий!».              

Розмовляла Інна Мисюра
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Дуже приємно спілкуватися з людьми, які тво-
рять мистецтво, збагачують літературу й самі 
цим збагачуються.

Любов Долик – українська поетеса й пере-
кладачка, член Національної спілки письменників 
України. Дуже приємно, що пані Лювов відгукнулася 
на запрошення і відвідала наше місто Саме вона 
розкаже нам про свій творчий шлях та життєві 
пріоритети.

– У Вас є поезія з присвятою Дарі Корній. 
Кому Ви ще присвячуєте свою творчість?

– Дуже часто до мене приходять вірші про людей, 
які мене вразили. Так з’явилися вірші, присвячені 
Лані Перлулайнен, Ганні Осадко, Миколі Петрен-
ку, Роману Лубківському, Роману Кудлику. Є вірші, 
присвячені моїй добрій подрузі й кумі Наді Боговій, 
дуже світлій і красивій людині, – цілий збірник можу 
про неї вже. Також присвячую поезію моїм коле-
гам та рідним... Багато, дуже багато є таких віршів, 
зазвичай це миттєві вірші-фоторафії емоцій, я їх 
пишу і тут же віддаю тій людині, яка викликала цю 
емоцію. Не колекціоную (усміхається).

– У свій час на формування Вашого сві-

тогляду вплинула творчість Лесі Українки. Це 
дійсно так?

– Саме так. Я провела дитинство в бабусі на 
Волині, в селі неподалік від Колодяжного. Я знала 
ці місця, озера, ліси, тому «Лісову пісню» слухала як 
казку про … себе. Мене ця драма розкрила, навчи-
ла дарувала світло, гармонію, змінила сприйняття 
світу. Я зрозуміла, що слово може творити диво і це 
не просто слова, даруйте за тавтологію)

– Ви активний учасник літературних 
фестивалів, різних читань. Чи, на Вашу думку, 
письменник збагачується через спілкування в 
такому форматі?

– Особисто мені літературні фестивалі дали 
можливість жити новим, цікавішим і більш напо-
вненим життям. Це інший світ – коли ти спілкуєшся 
з людьми, які, буквально, говорять з тобою однією 
мовою. Маю на увазі, що в повсякденному житті 
часто не сприймається поезія, наприклад, у себе 
на роботі я не афішую свої літературні надбан-
ня чи досягнення. На роботі я займаюся своїми 
професійними обов’язками. А на фестивалі я стаю 
собою – щасливою, відкритою, бо тут є люди, які 
розуміють мою душу. Таке спілкування – величез-



88 Цікаві розмови з відомими людьми

не щастя ! Відкриваєш для себе нових людей, нові 
світи, дивуєшся, вчишся, знаходиш однодумців, 
прихильників. І просто більше бачиш світу і світла! 
Думаю, в Кам’янці-Подільському варто також про-
водити літературні фестивалі, які б збирали різних 
творчих людей – це прекрасна реклама для міста та 
можливість запросити сюди тих людей, у яких варто 
повчитися.

– У Вас технічна спеціальність. Як Ви 
поєднуєте в собі сухі розрахунки, раціоналізм 
із такою тонкою чуттєвістю?

– Відразу буду сперечатися з вами щодо сухих 
розрахунків. Перш за все зазначу, що мені поща-
стило в дитинстві з учителькою математики, яка на-
вчила мене любити цю науку, відчувати й розуміти 
її красу. Математика – це краса! Математика дарує 
гармонію, вчить бачити різні розв’язки однієї задачі, 
вчить оригінальному підходу до проблеми. Цьому 
вчить і справжня поезія – бачити світ у гармонії, ба-
чити його незвичним поглядом. А раціоналізм – він 
присутній і в поезії, адже поет шукає найточніше 
слово, найвлучніший образ, щоб передати свою 
думку. Хіба це не є раціоналізмом? Поезія – дуже 
мудра наука! Тому її осягнути не так просто. Я вчу-
ся досі і ще довго буду вчитися!

– У Вас із Дарою Корній склався дуже 
успішний літературний тандем. Чи плануєте 
Ви працювати і надалі разом?

– О, з Дарою я б попрацювала ще із величезним 
задоволенням. Дуже вдячна їй за таку можливість 
розкрити себе поруч із її чудовою прозою. Мало 
того – я сама зараз захопилася прозою і вчуся 
в Дари, питаю, раджуся. Так що творчих зв’язків 
ми не втрачаємо, як і суто людських, товариських 
стосунків. Спілкуватися з цією чарівною жінкою – то 
наче біля вогнища грітися, так затишно і гарно на 
душі стає!

– Сьогодні в Україні став потужно від-
чутним молодий літературний рух. Які імена 
серед молоді Ви б виділили?

– На жаль, я дуже мало знаю молодих поетів. 
З тих, хто мені відомий – це Мирослав Лаюк, Ва-
силь Карп’юк, Борис Бібіков – люди, які мене вра-
жають оригінальністю мислення, сприйняття світу, 
образністю своїх творів.

– Ви займаєтесь перекладами. Розкажіть 
про це детальніше.

– Це дуже важка праця. Саме такий висновок я 
зробила, коли закінчила перекладати поезію угорсь-
кого автора Арона Ґаала.

Я розпочала цю працю, не підозрюючи, як це 
складно. Зухвало собі подумала – куплю словник 
і буду працювати над перекладом. Як я помиляла-
ся! Зовсім інша мова, інша побудова слів, речень. 
Довелося вивчати граматику, вимову голосних (а в 
угорській кожна голосна має 5-6 різних варіантів ви-

мови!) Опанувати таку складну мову навіть за рік 
часу мені було не під силу. Мене врятувало тільки 
те, що ми особисто були знайомі, я спілкувалася з 
автором за допомогою електронної пошти. Пере-
кладала я з підрядників, які для мене готував пан 
Арон російською, яку він трохи знав. Робота над 
тридцятьма трьома віршами тривала цілий рік. Крім 
того, деякі з них були не просто віршами, це були 
пісні, відомі й популярні в Угорщині. А коли ми за-
вершували роботу, я показала готові тексти жінці, 
яка досконало володіла і угорською, і українською. 
І от її «добро» було вирішальним перед видавницт-
вом книги. Найважливіше, що я винесла з цієї ро-
боти: перекладати – це означає зануритися в світ 
автора, увійти в його думки, почуття, зректися себе 
і буквально влізти в його шкіру, щоб зрозуміти, що 
і як він хотів сказати. Але поезія Арона Ґаала того 
була варта – вона розкішна і неймовірно цікава, це 
зовсім інший космос!

– Хто Ваші творчі вчителі, улюблені пись-
менники.

– У школі на мене неймовірно сильно впливала 
поезія Михайла Лєрмонтова, Лесі Українки. Далі за-
хопилася Ліною Костенко. Відкрила для себе світ 
Віслави Шимборської, Емми Андієвської. Із сучас-
них письменників мені дуже подобаються твори 
Сергія Осоки, Ганни Осадко, Сергія Татчина, Ніки 
Новікової, Ігоря Павлюка, Люби Бенедишин. Та кра-
ще подивитися, які в мене є друзі у Facebook – ось 
вони, ті, кого я люблю і читаю. А ще дуже тішить, 
що на зустрічі у вашому місті до мене підходили 
дівчата, які пишуть поезію, читали мені свої тво-
ри – і я бачу, що в Кам’янці Подільському формується 
нова творча поетична еліта!

– Які у Вас залишилися враження про наше 
місто та про університет?

– Місто – то кам’яна пелюстка, яка зберегла 
свою красу і тепло, свою таїну й дивовижну історію. 
Зачарував вигляд нічної фортеці – казка, казка та 
й годі! Так затишно і комфортно я давно себе не 
почувала. Просто літати хочеться над цією старо-
винною бруківкою, поміж цих теплих сірих мурів. Те-
пер я розумію, чому саме тут підіймаються в небо 
повітряні кулі.

А ще диво – аурінія скельна, яка цвіте просто 
на фортечній стіні, зворушлива легенда про добру 
жінку, яка залишила отакий золотий квітучий слід в 
пам’ять про себе. Чудо!

Та найбільше чудо – люди, студенти, викладачі, 
усі ті, кого ми бачили. Я просто вражена – стільки 
позитиву привезли ми від вас до Львова, що навіть 
дощ перестав падати і засвітило сонце!

Щиро дякую усім за тепло і щирість, за подаро-
вану радість спілкування, за питання і довіру! Дуже 
хочеться потрапити до вас знову!

Розмовляла Лілія Надвідна
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Леона Вишневська – молода, талановита, 
оригінальна і дуже світла поетеса. Сьогодні вона 
поділиться з нашими читачами секретами свого 
успіху. Отже, до вашої уваги найчуттєвіша пред-
ставниця сучасної української літератури.

– Леоно, коли в тебе зародилася любов до 
літератури?

– Я б не сказала, що це любов, принаймні в її 
стандартному розумінні. Це швидше магніт, який си-
дить глибоко в мені, щось вроджене і постійне.

– Що тебе надихає для написання?
– Все! Справді. Все, що здатне торкнутися серця.
– Хто для тебе є літературним авторите-

том?
– Ліна Василівна Костенко – жінка легенда, якою 

я ніколи не припиню захоплюватись. Вона мій го-
ловний путівник у довгій, заплутаній та не завжди 
справедливій дорозі творчих починань.

– У тебе дуже чуттєві вірші. Це власні пере-
живання?

– Один з найвлучніших епітетів. Я пишу про те, що 
відчуваю, про те що колись відбулось, відбувається 
чи ще повинне відбутись. Я розповідаю історії, в 
яких кожен може знайти хоча б проміле з власного 
життя, саме в цьому і є увесь сенс: бути близькою, 
рідною своєму читачеві. І зовсім неважливо чи він 
поряд, а чи за сотні миль від тебе.

– Ти прославилася за допомогою соцме-
реж. Тебе хтось підштовхнув до того, щоб 
розповісти іншим про свою творчість?

– Звісно. Це як точка кипіння – вже не було сил 
стримувати свої пориви і завдяки особливим людям у 

моєму житті я почала нарешті ділитись тим, що над-
цять років нишком чекало на момент народження.

– Твої відеовірші збирають тисячі пере-
глядів. У чому секрет успіху?

– Насправді немає жодних секретів. Єдине, що 
повинен запам`ятати кожен – невтомна праця і віра 
у власні сили. Крок за кроком, нехай іноді важко, 
іноді ніхто не розуміє, не підтримує, але! Одного 
ранку ти прокинешся і побачиш, як все це принесе  
цілком виправдані плоди. Треба тільки наважитись.

– Чи публічна ти людина? Чи хвилюєшся 
перед аудиторією?

– Шалено хвилююсь. Кожного разу, наче впер-
ше. І це нормально, бо такий у мене полохливий 
внутрішній сенсор – водночас боятись свого гляда-
ча та захоплюватись ним.

– Що Леона Вишневська робить, коли пере-
буває на самоті?

– Насолоджується моментом «в собі».
– Успіх для тебе – це…
– Дуже мінлива і непостійна річ. Головне, щоб 

тебе не просто слухали, а щоб почули.
– Ти була в Кам`янці-Подільському. Чи сподо-

балося тобі місто?
– Була минулого року з презентацією збірки «Ти мій 

всеsweet». Це магічне місто, в ньому відчуваєш себе 
наче в іншому вимірі. Такий собі сучасний Камелот.

– Що побажаєш своїм читачам?
– Терпіння, внутрішнього спокою і мирного неба. 

Пам`ятайте, хай щоб не трапилось – все прекрасне 
чекає на вас попереду.

Розмовляла Лілія Надвідна
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СЛАВА СВІТОВА
«ЖМЕНЬКА СЛІВ ДЛЯ 
ДОБРОГО НАСТРОЮ»

«Кадр, знову кадр, ще один», – по-
думалось. Але це не світлини із 
фотоальбому і не кадри старого кі-
нофільму. Це – міні-історії, мале-
нькі миті життя, мозаїка наших 
переживань, емоцій, характерів, 
настроїв, життєвих ситуацій. Це со-
нячні промінці, такі ж теплі та лагід-
ні, проте із філософським відтінком.

Це більше, ніж просто історії, 
це – яскрава палітра ЖИТТЯ, що 
виграє різноманітними барвами.

Кожна оповідка – окреме полот-
но, зіткане зі 100 мазків, кожен з 
яких – слово. 100 мазків – мініатюра 
готова. Любуйтесь! Ще 100 – ще 
одна! Всього таких полотен – 120.

Кожна історія в цій книзі – нена-
че іронічна куля, що влучає точно 
в ціль.

Про майстра психологічної но-
вели Василя Стефаника кажуть: 
«Як коротко, сильно i страшно пи-
ше ця людина». А Слава Світова 
пише коротко, сильно та СОНЯЧ-
НО. Тому люди завжди матимуть 
вуглинки в очах, що випромінюють 
тепло та залишають у душі про-
мінчик сонця.

Андрій Павловський

ОЛЬГА ДЕРКАЧОВА 
«ПОВИДЛО З ЯБЛУК»

Про те, що мені сподобається 
збірка оповідань «Повидло з яблук» 
Ольги Деркачової, я зрозуміла 
ще під час цьогорічного Форуму 
видавців на читаннях «При надії», 
організованих видавництвом «ЛА 
«Дискурсус». Тоді Ольга читала 
своє оповідання, а я, затамував-
ши подих, ловила кожне її слово, 

а потім штурхала в бік свою под-
ругу Славу Світову і здивовано де-
монструвала їй свою руку. Так, це 
саме той випадок, коли кажуть, що 
аж до мурашок на шкірі. Відверто, 
за тих кілька хвилин отримала 
масу вражень та емоцій!

І ось зовсім нещодавно руки 
нарешті дійшли до «Повидла з 
яблук». Вірите, коли багато чи-
таєш, стає все складніше чомусь 
подивуватися і чимось захопити-
ся. Трапляється, навіть твір подо-
бається, а проте завжди знайдеть-
ся те, до чого можна «придертися». 
Так-от, з «Повидлом…» у мене все 
було інакше. Я смакувала кожним 
словом, чудовою мовою творів, 
художніми засобами і, банально, 
грамотністю тексту (каюсь, є в ме-
не така проблемка, що не можу 
відімкнути мозок і не помічати по-
милок, очі самі їх вихоплюють і я 
на них «застрягаю»). Проза Оль-
ги – це уособлення жінки в усіх її 
виявах. Сьогодні вона щаслива, 
весела і натхненна, а завтра – об-
ражена, скривджена й у відчаї. 
Письменниці вдається з одинако-
вою майстерністю описувати ви-
сокі почуття, як-от закоханість, 
благородство, добро, так і ті по-
чуття, якими людина зовсім не пи-
шається – огиду, біль, розчаруван-
ня, хіть, егоїзм. Вона нещадно, наче 
скальпелем, викриває найгірші ва-
ди суспільства, – неблагополучні 
сім’ї, де діти мріють про сніг, адже 
якщо він випаде, це означатиме, 
що янголи опускаються на землю 
на Різдво, жорстоке поводження із 
жінкою, дитяче жебрацтво та інше, 
змушуючи читача ледь не ридати 
над людською долею.

Моїми улюбленими оповіда-
ннями стали: «Піаністка» (тема 
Майдану та протистояння по обид-
ва боки барикад, розвиток стосун-
ків між дівчиною-піаністкою та 
її коханим-«беркутівцем»), «Ба-
бусин вітер» (там стільки добра 
і казковості, а ще легкий шлейф 
печалі. На місці бабусі з Ольгино-
го оповідання я бачила свою і уяв-
ляла, як вона видмухує вітер з до-
лонь (хіба ж не чарівно звучить?), 
«Мій різдвяний янгол» (віра в дива 
навіть у найскрутніші часи), «Лю-
бов у крові» (проблема СНІДу).

Під час читання виникало бага-
то запитань до авторки, зокрема, 
чи займається вона танцями, адже 
в збірці чільне місце присвячене 
саме їм. Та й, узагалі, помітила, 
що більшість героїнь Ольги – жінки 
творчі (музикантки, поетки, танцю-

ристки). А ще, напевно, через те, 
що багато оповідань написані від 
першої особи, я чомусь постійно 
уявляла в образі героїні саме Оль-
гу Деркачову, хоча добре розумію, 
що «я» в автора і сам автор – це 
не завжди одне ціле.

Отже, якщо хочете соковитого, 
наче осінні яблука, слова, май-
стерно вплетеного в захоплюючий 
сюжет, емоцій і переживань, які 
аж хлюпатимуть через край, вам 
обов’язково треба прочитати «По-
видло з яблук» Ольги Деркачової.

Віоліна Ситнік

«БАЛАЧКИ ПРО ВСЕ 
НА СВІТІ»

Є книги, які з`являються в твоєму 
житті не просто так. Ти читаєш ряд-
ки і розумієш, що це саме те, що 
тобі потрібно. В моєму житті такою 
знахідкою стала книга «Балачки 
про все на світі».

П’ять талановитих письмен-
ниць: Марина Братко, Слава Сві-
това, Віоліна Ситнік, Оленка Не-
красова і Мирослава Кошка вирі-
шили розповісти читачам про 
деякі жіночі секрети. В цій книзі 
поєднані гумористичні оповідки, 
роздуми та кольорові емоції, які 
зрозуміє кожна з нас.

Мою увагу також привернули ду-
же цікаві та оригінальні ілюстрації 
Оленки Гаврищук, які так точно 
підкреслили характер авторок та 
кожен рядок, написаний ними.

У «Балачках…» кожна жінка 
знайде себе-подругу-маму-свекру-
ху-сестру-сусідку чи ще когось. 
Це книга, яку потрібно читати в 
поїзді, на вершині Говерли, тиш-
ком на роботі чи під ковдрою, поки 
чоловік сидить за комп`ютером. 
Її варто дарувати найкращим по-
другам та запеклим ворогам, щоб 
кожна з нас стала щасливішою та 
не забувала про свою унікальність 
і неперевершеність. Дорогі панян-
ки, читайте «Балачки…» і пере-
дайте цю книжку далі, адже такі 
витвори мають подорожувати, а 
не пилитися на полицях.

Лілія Надвідна
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ПОЛІНА КУЛАКОВА 
«Я ПАМ’ЯТАТИМУ ТВОЄ 

ОБЛИЧЧЯ»
Поліна Кулакова та її роман «Я 

пам’ятатиму твоє обличчя» стали 
справжнісіньким відкриттям цієї 
осені для мене. Книгу я привезла 
з Форуму видавців і аж тепер взя-
лася її прочитати. Можливо, ще б 
відкладала, бо часу постійно не 
вистачає, але після гарних відгуків 
моєї подруги Слави Світової, яка 
модерувала презентацію Поліни 
Кулакової в Києві, вирішила, що 
саме час сісти і прочитати, щоб 
мати власну думку.

Чомусь побутує твердження, 
що трилери і детективи – це пре-
рогатива чоловіків, що жінка не 
здатна написати роман у цьому 
жанрі. Так ось, Поліна Кулакова 
вдало руйнує цей міф. І це здиву-
вання № 1. А під № 2 буде те, що 
аж не віриться, що це написала 
молода (!) дівчина. Мені реально 
було страшно, коли я читала «Я 
пам’ятатиму твоє обличчя», і я 
лихоманково намагалася розга-
дати, хто ж чинить всі ті вбивства 
в невеличкому, Богом забутому 
закарпатському селі? Десь дочи-
тавши до половини книжки, я була 
впевнена, що розгадала загадку. 
Зізнаюсь, грішила на Тараса, про-
читавши про армійський ніж, а в 
романі акцентується увага на тому, 
що саме цей герой служив в армії, 
вже навіть гадки не припускала, 
що це може бути хтось інший. 
Ну, звісно, я помилилась. Отже, 
Поліна Кулакова вміє дивувати.

Мені сподобалися містичні вкра-
плення, розповіді про Чорне озе-
ро, повір’я, які з ним пов’язані, 
те, що головному герою постійно 
вчувається голос своєї померлої 
коханої, що вона намагається 
йому допомогти. Це книга не 
тільки про дивні й страшні події, 
а й про втрачене кохання, розби-
те серце й неможливість рухатися 
вперед, коли привиди минулого 
не відпускають (або ж ти сам не 
відпускаєш їх).

Авторка стверджує, що ідея ро-
ману прийшла їй уві сні. Що ж, 

можу їй тільки поспівчувати, адже 
найгірші жахіття, які навідуються 
до мене, коли я сплю, це те, що 
мене накриває з головою цунамі, а 
це, погодьтесь, не так страшно, як 
те, що хтось може затягнути тебе за 
ноги в озеро, яке своїм кольором на-
гадуватиме каву, містичні вбивства, 
де жертв мордує нелюд у масці.

Вважаю, що дебютний роман 
Поліни Кулакової «Я пам’ятатиму 
твоє обличчя» заслуговує на увагу 
читачів. Принаймні я не пошкоду-
вала, що витратила на нього 2 дні 
свого життя.

Віоліна Ситнік

ЖАННА КУЯВА
«ІЗ МЕДОМ ПОЛИН» 

За дописами у ФБ Жанни Куяви 
та її творчістю почала слідкувати 
чисто інтуїтивно. От буває таке, 
що ти не знайомий із людиною, 
а вона тобі чомусь подобається. 
Можливо, я намагалася розгада-
ти її секрет, як успішно поєднати 
журналістську діяльність з пись-
менництвом, не нашкодивши ні од-
ному, ні іншому. Оскільки зовсім не 
маю часу, а бібліотечка постійно 
поповнюється все новими й но-
вими творами, одного разу наста-
ла-таки черга роману «Із медом 
полин». Як зараз пам’ятаю, як се-
ред ночі (4.00 ранку – це ж ніч?) у 
надзвичайно холодному вагоні, в 
якому в мене зуб на зуб не потра-
пляв, я, щоб якогось відволіктися 
від страшенного холоду, бо спати 
було неможливо, поринула у світ 4 
подруг. Не стямилася, як помітила, 
що за вікном вже день, а ще 
зрозуміла, що в’їжджаю до Києва.

Скажу одразу: обожнюю рома-
ни, де дія відбувається у селі. 
Може, тому, що на мене нападає 
ностальгія за дитинством, літніми 
канікулами, які я проводила в ба-
бусі у селі. Чомусь помилково ду-
мають, що там немає життя, що то 
наче тихе болото, та я точно знаю, 
що по селах іноді такі драми роз-
гортаються, що навіть якщо опи-
шеш їх чи комусь розкажеш, ніхто не 
повірить, подумає, що то вигадка. 

Отож, розповім, чому мені сподо-
бався «Із медом полин». По-перше, 
як колишній філолог (а їх, напевно, 
колишніх не буває), я просто насо-
лоджувалася мовою письменниці. 
Деякі порівняння настільки оригіна-
льні та соковиті, що хотілося схо-
пити аркуш паперу і записувати, 
щоб потім не забути. Дуже люблю 
говірки та діалекти, але якщо з 
буковинськими та подільськими 
я знайома, то волинські були для 
мене відкриттям. Напевно, ті, хто 
читав роман, не здивуються, якщо 
я скажу, що моєю фавориткою ста-
ла не одна з чотирьох подруг, бо в 
кожної з них свої скелети у шафі, 
а бабуся Дарина. Її образ здався 
мені найбільш цілісним та най-
краще прописаним. А от жодну з 
дівчат не можна назвати ідеально 
позитивною героїнею. В кожної 
з них було в житті щось таке, що 
не дає нею захопитися. Крім того, 
мені, наприклад, здається, що чет-
веро дівчат ніколи й не були подру-
гами, принаймні не нерозлийвода. 
Товаришками – так, але аж ніяк не 
найкращими. Занадто вони різні, і 
не тільки за соціальним станом, а 
й за світобаченням. Навіть не увя-
ляю, що їх могло поєднати.

Звісно, після прочитання тво-
ру виникло багато питань і ще 
більше думок, але ж це тільки на 
краще, коли читач, перегорнувши 
останню сторінку, замислюється, 
а не забуває за кілька хвилин, яку 
книжку він тримав у руках. Для 
себе зробила висновок, що те-
пер мушу перечитати всі романи 
Жанни Куяви, адже приємно вра-
жена тим, як вона пише. Оскільки 
вважаю себе шаленою читачкою, 
то постійно тримаю руку на пульсі 
новинок сучасної української літе-
ратури. Часто доводиться чита-
ти таке, що книжка літає по всій 
кімнаті, бо нервів не вистачає – 
іноді звичайнісіньке сміття при-
кривають барвистою обгорткою і 
рекламують на кожному кроці, що 
то – цукерочка. Мені здається, що 
Жанна Куява – це зовсім інший випа-
док. У неї надзвичайний потенціал 
і, гадаю, велике майбутнє.

Улюблена цитата: «Як людина 
знає, що таке недуга, то цінує хви-
лини здоров’я, коли знає, що таке 
печаль, то радіє од самого серця. 
Щоб знати, який насправжки со-
лодкий мед, пригуби перед тим 
гіркого полину. Ох, і вдовольняти-
мешся потім солодом! А про по-
лин і не згадуватимеш…».

Віоліна Ситнік
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ОЛЕНА БОНДАРЧУК
Народилася 27 лютого 1990 року у м.Хмельницькому. Після закінчення школи почала вивчати обра-

зотворче мистецтво. Спочатку у Хмельницькому, пізніше – в Кам’янець-Подільському національному 
університеті, де 2014 року закінчила магістратуру. У квітні цього року вірші увійшли до збірки кращих сучас-
них українських поетів.

ІРИНА ВАРЕНИЦЬКА
Народилася 30.05.1981 року в м.Кам’янець-Подільський. В цьому ж році разом з батьками переїхала в 

м.Шепетівка. З 1 до 4 класу навчалася в російській школі м.Шепетівка №1 імені М. Островського. Свій перший 
вірш написала саме там, будучи ученицею 3 класу.

В 1998 році закінчила спеціалізовану школу-ліцей у м.Шепетівка з поглибленим вивченням англійської 
мови. В цей же період, особливо 9-11 клас, писала багато віршів і займалася написанням наукової роботи 
на тему «Жанрова своєрідність щоденника Володимира Винниченка» під керівництвом професора теорії 
літератури Рівненського педагогічного університету Олександра Галича, яку успішно зихистила в 11 класі, 
посівши одне з призових місць області. 

1998-2003 – студентка Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціалізацією 
«Українська мова та література та англійська мова». В цей період активно писала прозу.

2003-2005 – вчитель англійської мови в Кам’янець-Подільській ЗОШ №17.
2003-2006 – студентка Хмельницької МАУП за спеціалізацією «Комерційне та трудове право».
З 2008 – 2013 – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.
З 1 серпня 2014 року – завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. 
Заміжня. Виховує сина Нікіту. Захоплення в житі – кулінарія.  

ВАСИЛЬ ВІТЕР (АНАСТАСІЯ ВВЕДЕНСЬКА) 
21 рік, студентка ЛНУ імені І. Франка, ілюстратор – художник, журналіст. Головне в житті – це постійно 

розвиватися, рух уперед, аксіома життя така: після злетів буває падіння і навпаки, але це на краще. Вірю в 
карму. Псевдо Василь Вітер створене під впливом чоловічого альтер-его та інших дурниць.

СЕРГІЙ БОДНАР
Художник-ілюстратор, казкар. Народився 09.09.1976 р. в АР Крим (Україна). Писати почав, коли навчив-

ся писати, не завжди виходило цікаво, але мамі подобалося. В п’ятому класі сподобалося і вчительці, тому 
першу гумореску надрукували в газеті «Прапор жовтня». У сімнадцять років написав першу казку «Ивуш-
ка», у двадцять – виграв конкурс на кращий молодіжний нарис Поділля. Незабаром створив серію перших 
розмальовок-загадок про ліс, казочку про те, як одягалася ялинка, легенди про місто, коровай, диво-вікна, 
легенду про годинник, весілля короваю, українську піцу, Тедді в Лондоні, снігові ватрушки і багато інших. Є 
автором кількох книг: «Таємниця чарівної монети», «Янгол Вася у середній школі», «Лицар Сірожка ордену 
курдупликів». 

НІКІТА БОРОДЕНКО
Кам’янець – моє рідне місто, і я його дуже люблю. Тут 17 жовтня 2002 року, на вулиці Мічурінській, наро-

дився я, Нікіта Бороденко. В рідному місті я зробив свій перший крок, сказав перше слово «мама» і знайшов 
своїх перших друзів. Пам’ятаю, як вперше помилявся, і гордився, коли робив перші гарні вчинки, допомага-
ючи слабшим і своєму меншому братові Богдану, одного разу захистивши його від хуліганів. 

РУСЛАНА ВИСЛЬОВСЬКА
Дівчина з ароматом літа… Так кажуть про мене друзі, адже «літопис» мого життя розпочався червневого 

дня. Літо подарувало природну засмагу, соняшниковий погляд і сонячну музу.
Мені 17. Та в мені ще понині живе грайливе дівча, котре вередує, плаче, вибухає сміхом і поспішає за-

гнуздати норовливого коника щастя.
Поезія стала для мене мудрою подругою. Коли за вікном дощ, а на душі краплі смутку, саме тоді 

читається чуже і пишеться своє…
Полюбляю все, що твориться від посмішки, тому і сама завжди ходжу усміхнена. Дарую людям тепло і 

любов.
Запрошую Вас на друге побачення з моїми віршами.

ЮЛІЯ ГРИГОРУК
Народилася 6 листопада 1995 року у Вінниці. Закінчила першу Вінницьку гімназію з поглибленим вивчен-

ням іноземних мов та школу-студію при Вінницькому училищі культури імені М. Леонтовича. 2011 року за-
йняла друге місце у Всеукраїнському дитячому конкурсі «Я козацького роду» в номінації «Авторська поезія 
героїчної тематики» та перше місце в обласному конкурсі «Літературний бриз». 2014 року здобула друге 
місце у Всеукраїнському літературному конкурсі «Юне слово» в номінації «Прозові твори для дітей», третє 
місце в номінації «Поезія» у Всеукраїнському конкурсі імені Леся Мартовича (м. Жовква) та третє місце на 
Всеукраїнському фестивалі бандуристів «Золоті струни» (м. Хмельницький).

Вишиваю хрестиком, захоплююсь бісероплетінням, граю на бандурі, трохи співаю, пишу вірші. Не уявляю 
свого життя без музики та літератури! Люблю Україну,  приваблюють подорожі та нові знайомства. Як творча 
людина, шукаю натхнення у всьому, що мене оточує. Не терплю несправедливості. Збираю спогади, ловлю 
враження та емоції. Наполеглива, терпляча і трохи вперта. Ціную кохання, вірність і працелюбство. Вважаю, 
що я дуже щаслива людина, бо у своєму житті зустріла багато хороших людей і вчителів, які з розумінням 
ставились до мене і допомагали вибрати правильний шлях. Я б ніколи не досягла успіху без їхньої допомоги.

Нині є студенткою ІІІ курсу Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, народний відділ 
(бандура).
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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 пере-
конуюсь у справедливості твердження: «Хочеш змінити світ – почни із себе!»

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

Бувають години, коли хочеться побути наодинці зі власними почуттями. Ось тоді й виринають із 
підсвідомості рядки, що пізніше знаходять місце в моїй маленькій творчості. Кожна людина бачить навко-
лишню 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 зазнати почуття 
«зради самої себе»...

ОКСАНА ГУЦОЛ
Першим подарунком Долі мені стало моє народження в незалежній Україні в маленькому містечку 

Новодністровськ Чернівецької області. На жаль, зовсім скоро дорога мене ще зовсім юну вивела з цього 
містечка, до іншого – Сокиряни, де на мене чекали чудові недоспані шкільні роки.

У школі я мріяла стати юристом, журналістом, письменницею, але виросла і вступила до К-ПНУ імені І. Огіє-
нка на спеціальність «Туризм». 

Літературу я, здається, любила завжди, а от вона мене не завжди, бо інакше чим ще можна пояснити, що 
найкращі рядки з’являються в голові, коли дуже хочеться спати і поруч немає ні ручки, ні паперу... Але іноді 
мені все-таки щастить, і пані Муза забігає до мене на чашечку кави зі свіжими рядками.

НАТАЛІЯ ДАНЧУК
Моя цензу – моя совість!
Напевно, десь поет живе в мені.
Ніколи не напишу повість,
Та мою душу вимальовують вірші!
Не завжди в такт,
Не завжди ідеальна рима,
Не завжди всім правдиве, що в мені…
Та тим не менш, бува ліниво, від серця відбиваються вірші...

Найцікавіше, як ми ніколи не знаємо, що буде наступної миті… Не знаємо – чи раптово не зірветься ура-
ган минулого позаду, і чергова хвиля, не зіб’є нас із ніг… А, можливо, просто зараз нам нестерпно боляче від 
шторму сьогодення, хоча, відверто кажучи, думаю, все життя – це і є «сьогодення», «зараз», «тепер»… Голов-
не, щоб минуле не било боляче у спину… Тоді можна голосно сміятися чи плакати… Неважливо… Потрібно 
просто ЖИТИ емоціями, почуттями, інколи розумом, але так, повірте, важче… А, майбутнє? А що майбутнє?.. 
Давайте відчувати сьогодні… А завтра знову зійде сонце…

ЛЮБОВ ДОЛИК
Народилася на Львівщині. Поетеса, прозаїк, перекладач. Член Національної спілки письменників України 

(з 2005 року). Лауреат літературного конкурсу імені Мирона Утриска в Турці. Авторка збірок поезії  «Недо-
зволена розкіш» (2000), «Біла квітка. Чорне коло» (2004), «Перша заповідь трави» (2004), «…І прирікаю 
тобі любов» (2006), «Фотографії снів» (2008), «У долі твоїй подряпина» (переклади творів угорського автора 
Арона Ґаала українською і російською мовами, 2009), «Щастя» (2013).

ОЛЕКСАНДРА ДУДА
Випускниця навчально-виховного комплексу №16 м. Кам’янця-Подільського. Переможниця літе-

ратурного конкурсу «Мій Кам’янець». Вільно володіє англійською мовою, дивиться фільми та читає 
книги тільки в оригіналі, паралельно вивчає ще й німецьку мову, адже по життю керується принципом: 
«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Олександра займається плаванням та мріє стати 
успішною людиною. 

ІРИНА ЖМУРКО
Народилася і виросла в мальовничому передгір’ї Карпат, на Львівщині. Зростала серед теплої турботи 

прабабці, котра розповідала довжелезні казки, які не просто запам’ятовувалися, а карбувалися в пам’яті. 
Школа, медучилище, медичний університет – тягнулися вагонами років здобування освіти. Безумовно, що 
обрана фармація містила щось магічне, особливо в атмосфері давніх львівських аптек, а низка кафедр 
усіляких хімій з неймовірними перетвореннями речовин утвердили віру в чудеса – усі чарівники знали, як пу-
стити бузковий дим з пробірки;) Одруження змінило Галичину на Поділля. Народження дітей каталізувало на-
писання казок. Спогади, музика, навколишній світ, сімейний затишок та раптові загадкові моменти надихають 
і спонукають творити: малювати, пекти, шити, ліпити і неодмінно писати казкові історії…

Життя щодня доводить істину, що ключем до всіх замків є любов … «Я не завжди тямлю, за що і че-
рез що я кого люблю… Не знаю і, скажу правду, знати не домагаюсь. Люблю і вже. Любов абсолютної 
справедливості не знає, але в тім її вища справедливість. У світі стільки несправедливо-прикрого, що якби 
не було несправедливо-лагідного, то зовсім не варто було б жити. Не від нас залежить поправити більшу 
половину всесвітньої несправедливості безпосередньо, будемо же поправляти її іншою несправедливістю – 
любов’ю!» (Леся Українка).

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

маминому животі. Та коли перші паростки свідомості повільно, але впевнено почали 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.

Бажаю кожному дива, себто не боятися зі щоденної сірої одноманітності викрасти бодай одну чарівну мить 
і присвятити її собі, щоб потім назвати найкращою. Ми варті цього, пам’ятаймо!
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ВІКТОР ЄРМЕНЧУК
Відповідно до метричних даних народився у с. Шустівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області далекого 1965 року.
Перші свої вірші почав писати у шкільні роки. Вони не збереглися.
У військкоматі на лампочку не сміявся, «плоскостопія» і «онурезу» не вигадував, тому майже половина 

взводу своїм дівчатам надсилали мої вірші як власну творчість про кохання. Друкувався в дивізійній газеті.
Черговий раз написав вірші у виші. Потім забув про них на десяток років. Працюючи в газеті «Кам’янець-

Подільський вісник» на спір за місяць написав ще 30 віршів. Потім знову взявся за перо через 13 років.
Улюблений колір – насичений. Улюблена страва – приготовлена з душею. Улюблена цифра – один: 

один раз народився, один раз хрестився, один раз женився, один раз вибрав друзів, один раз помер...
Ставлення до мрії – їх дуже багато. Значна частина не збувається. У найближчий час думаю перейти 

на життя лише за бажанням. 

ОЛЬГА КОЛОДЯНСЬКА
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 да-
вала розуміти, що вибір покликання зроблений правильно і що історія стане улюбленою справою. До пере-
ломного усвідомлення кілька років розривалася 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 закохалась 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. Нині - аспірантка історичного факультету.

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 (Комарова), але одне з останніх почуттів стало переломним – в мені померла поетеса, 
зате воскрес прозаїк. Виховую сина Дениса. 

ГАЛИНА КОМАРНІЦЬКА
Мешкаю в Кам’янці-Подільському – місті моїх мрій! Фіксую думки на папері, віршовані і прозою. За 

освітою – історик, за станом душі – романтична реалістка, за плином думок – реальна мрійниця, за 
стилем життя – оптимістичний цинік. Маю чимало соціальних титулів (фотограф, журналіст, магістр 
історії і т. д.), але вони не в змозі проявити мене настільки емоційно, як мої твори. Отож, будьмо знайомі! 
Прочитавши мою писанину, познайомитесь зі мною. Хтось покритикує, хтось зацікавиться, а хтось, про-
читавши стрічки творів, посмакує різноманітні емоції.

ДАРА КОРНІЙ
Справжнє ім’я та прізвище – Мирослава Замойська. Народилася на мальовничій Волині. Закінчила 

журналістсько-редакторське відділення Українського поліграфічного інституту. Працює у Львівській 
національній академії мистецтв. Захоплюється дохристиянською міфологією, праукраїнськими ві-
руваннями, етнографією, народною музикою, книгами.

Авторка романів «Гонихмарник» (2010) «Тому що ти є» (2012), «Зворотний бік світла» (2012), «Зірка 
для тебе» (2013), «Зворотний бік темряви» (2013), «Зозулята зими», «Щоденник Мавки» (2014). Пише у 
жанрі міського роману та українського фентезі.

СВІТЛАНА КОСИНЕЦЬ
Народилася 6 березня 1976 року у с. Боровичі Маневицького району Волинської області. Тут закінчила 

середню школу і ринулася підкоряти місто Луцьк. На диво, воно зустріло привітно і дозволило вступити на 
історичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки. Після другого курсу вийшла 
заміж за одногрупника.

Студентські роки минули швидко. Виявилося, що вчителі історії мало кому потрібні. Довелося рік проси-
діти на шиї в батьків, а потім пішла в рідну школу викладати іноземну мову. Пропрацювавши рік не за фахом, 
вдалося знайти роботу в Луцьку. З 2000 року працюю у НВК «Луцька загальноосвітня школа-інтернат – право-
знавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою» вихователем та вчителем історії. Зараз перебуваю в 
декретній відпустці по догляду за синочком, якому виповнилося 2 роки і 5 місяців. Саме з його народженням 
до ріденьких спроб писати вірші додалася проза, а також ми разом з ним почали вчитися малювати.

ЛЕСЯ КОСЯНЧУК
Народилася 11 червня 1994 року на Житомирщині. Перший свій вірш написала у восьмому класі.  

2011 року вступила до К-ПНУ імені Івана Огієнка.
Наразі навчаюся на 4 курсі спеціальності «Журналістика».
По життю експериментатор. Всі мої поетичні і прозові твори написані в індивід-стилях. Тематика може 

бути протилежною кожному із них – від соціальної прози до маргінальної, від «кострубатих білих» – до надто 
ліричних віршів.

«Недосконалість безмежна, а безмежність недосконала», – говорила моя близька подруга... Ці сло-
ва виправдані, але прагнути до чогось високого і прекрасного потрібно все життя. Тому молодим твор-
чим людям, які роблять перші проби пера, раджу не боятися експериментувати зі своїми думками, адже 
ваша уява чи реальність відкриває нові, цікаві та неординарні ідеї.

ТЕТЯНА ЛЕМЕШКО
Чомусь завжди важко писати про себе... Найкраще про мене можуть розповісти ті, хто поруч. Дякую 

їм. А ще – частинка мене, моєї душі, моїх роздумів, переживань – у моїх творах.
Якщо ділити все життя на «люблю/не люблю», то «люблю» в мене переважає. Люблю чесність, 

відкритість. Люблю свободу. Люблю жити. І творити люблю. Не люблю, коли люди брешуть. Особливо, 
коли брешуть самому собі. Саме тому один із принципів мого життя – бути чесною із самою собою.
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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 Івана 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 у шкільному віці. Щоправда, попервах їх бачили лише шухляди письмового 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»…

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 мо-
лодшу сестричку. Пізніше ще кілька смішних перлів, присвячених 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.

ВІКТОРІЯ НЕВІДОМСЬКА
Ще в ранньому дитинстві завдяки мамі я познайомилася зі світом поезії. Мабуть, кожен знає і 

розуміє, як цей неповторний світ чарує і вабить до себе, тому і спробувала писати вірші. І думаю, буду 
вчитися цьому все життя. Працюючи над поезією, насамперед, намагаюся передати відчуття, поєднати 
внутрішній світ людини і природу. Тоді емоційний вплив роботи творить дива, адже найважливішим у 
творчості є відгук душі на рядки у віршах – він обов’язково має бути. І в цілому, поезія для мене – це 
велике і неперевершене мистецтво.

ТЕТЯНА МИКИЧ (ТУРЧИН)
Народилася у Львові і вважає Львів не містом, а національністю. По закінченні середньої школи у 

1987 р. навчалася у Львівському Поліграфічному Інституті імені Івана Федорова на спеціальності «Редагу-
вання і журналістика». Перші віршовані переклади з французькоі написала під впливом Жінет Максимович, 
відомої львівської письменниці і перекладача. У 1997 році вийшла заміж і виїхала до Сполучених Штатів, зали-
шивши у своєму серці Львів не як місто, а як національність. А далі навчання і робота в одній з адміністративних 
організацій Нью-Йорку. Великою подією стала поява доні Анастасіі у 2005 р.

Віршований переклад «Мистецтво втрачати» амер. поетеси Елізабет Бішоп написала у 2013 після смерті 
батька, коли чужим болем описала свій власний. Переклад «Він іде по воді» М. Бурмаки англійською мовою 
з’явився на сайті «Razom» і зібрав одразу сотні відгуків на криваві події в Україні .

Кілька місяців тому я переклала з англійськоі дитячу віршовану казку «Falling for Rapunzel». Кумедну до 
сліз. Першими слухачами і цензорами «Запавшись на Рапунсель» стали моя доня і дві племінниці. Я читала, 
а діти сміялися, і дзінкий сміх моїх малих цензорів став для мене найкращою нагородою. Як тільки твір буде 
готовий до друку, почнеться робота над виданням. Хочу, щоб діти сміялися! Бажаю всім авторам і видавцям 
творчих успіхів! 

РОМАН ОЗІМОВСЬКИЙ
Літературно виснажений персонаж власної творчості. Упорядник літературної збірки «Місто Сонця» 

(2008). Випускник історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка. 

СЛАВКО ПОЛЯТИНЧУК
Народився 16 січня 1961 року. З під пера автора вийшли збірки гумористичних оповідань: «Нема диму 

без вогню»,«Золото, рекет, кримінал», «Одкровення від Степана Руданського» та дещо інше. Проживає в 
м.Кам’янці-Подільському і переїхати на постійне місце проживання в Париж, Лондон, Тернопіль чи Брюс-
сель не погоджується за жодних умов. Бо вірить, що:

Прийде момент,
І народний президент,
Навіть вранці п’ючи каву,
Завжди дбатиме про Славу!
І про ту, що на віка,
І про Полятинчука!
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МАРИНА РОДОМАНОВА
Я народилася та виросла у старовинному місті Ізяславі на Хмельниччині. Я не рахую свої літа, адже 

не важливо, скільки тобі років, якщо ти душею молодий. На своєму життєвому шляху я зустрічала немало 
неприємних людей, але, всупереч всьому, так і не навчилася ненавидіти, ображатися і заздрити. У моєму 
серці палає вогник любові, мої мрії дають мені крила, а в душі звучить музика. Я – щаслива людина! У мене 
є чудова сім’я, улюблена робота (вчитель української мови та літератури), а також я громадянка прекрасної 
країни. Моя поезія – це крик душі, це ті почуття і думки, які хочеться залишити назавжди, викарбувавши їх 
у віках…

СЛАВА СВІТОВА
Наразі живе в Києві, народилася 1981 року на теренах мальовничої Тернопільщини, в маленькому 

містечку Шумськ. Навчалася у 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). Має свій авторський блог: http://sunnygemini.livejournal.com/. Ініціаторка 
та ідейна натхненниця Першого українодівочого сайту гарного настрою «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 дру-
ком 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 журналах «Мистецькі грані». Як ав-
тор власної колонки та журналіст, дебютувала свого часу в журналі «Файно», зараз активно дописує на 
сайті «Каралєвна». Декілька мініатюр, що не ввійшли до дебютної книжки, опубліковано в літературно-
мистецькому збірнику «Phoenix» (2014, Кам’янець-Подільський).   

Пише гумористичні історії, мініатюри, вірші для дітей та білі вірші.

ВАСИЛИНА САВЧУК
Творчий шлях розпочала нещодавно, хоча писала ще з дитинства. Викладач за професією та музикант 

у душі. Виховує чудову донечку Вероніку, захоплюється приготуванням різних смаколиків. Вірить у краще і 
мріє стати відомою в літературі.

ВІОЛІНА СИТНІК
Народилася 15 серпня 1986 р. Проживає в м.Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. За освітою – ви-

кладач української мови та літератури. Працює журналістом у газеті «Кам’янецький часопис «Ключ», а також 
головним редактором першого кам’янецького літературно-мистецького альманаху «PHOENIX». Входить до 
команди авторів першого українодівочого сайту позитивного настрою «Каралєвна», а також до літературної 
інтернет-спільноти «ТиЖДень». Письменниця та затята книголюбка. Має низку публікацій у різноманітних газе-
тах: «Зоря Прикарпаття», «Життя», «Життя.Історії», «Експедиція ХХІ», «Кам’янецький часопис «Ключ», «Гар-
ний настрій», «Духовність»; журналах: «Мистецькі грані», «Коліжанка»; веб-журналі «Світ Фентезі»; альма-
нахах: «Скіфія-2013-Літо», «PHOENIX»; антології: «Антологія сучасної новелістики та лірики України - 2013». 
Одна зі співавторок поетичних збірок «ТиЖДень» (2013 р.) та «Мережані кор@лі» (2014 р.). У 2014 р. увійшла до 
когорти авторів «Теплої серії» видавництва «Брайт Стар Паблішинг», зокрема стала однією з авторок «Теплих 
історій про кохання». Багаторазова переможниця інтернетівських літконкурсів на ресурсі для батьків «Мале-
ча»; отримала заохочувальну премію в літературному конкурсі «Витоки» (2012 і 2013 рр.) та стала перемож-
цем (І місце в прозовому жанрі) Всеукраїнського конкурсу ім.Леся Мартовича (2014 р.). Себе вважає прозаїком, 
хоча пише й вірші. Серед її оповідань можна виділити такі основні групи: оповідання в жанрі суворого реалізму; 
про кохання; українське фентезі. Нещодавно спробувала себе в ролі веселої письменниці і, як виявилося, вда-
ло: в кінці серпня у видавництві «ЛА «Діскурсус» вийшла збірка оповідань п’яти авторок (Віоліна Ситнік, Слава 
Світова, Мирослава Кошка, Оленка Некрасова, Марина Братко) «Балачки про все на світі». Наразі працює над 
двома рукописами оповідань, одним романом та наступною книжечкою «Балачок...».

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, активний відпочинок та кілька 
хвилин перед сном на думки про ще один прожитий день. Довгий час мої твори були лише моїми – пилилися в за-
кутках 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 індивідуальні, особливі 
та креативні, що інколи я не знаю, як може закінчитися заняття. Постійно знаходжуся в тонусі – студенти на-
вчаються, 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 напрямком: прово-
джу 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. Переко-
налася, 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.

ОЛЬГА СТАРА
Море. В наступному житті я мабуть стану морем. Такою ж ніжною й спокійною удень, такою ж шаленою й 

до божевілля відвертою вночі. Відвертість – це саме те, що я більш за все ціную у людях, те ,що, день за днем 
виховую у собі. Вважаю, що «людиною» не народжуються – нею стають. Отож, ціллю мого  життя є справді 
стати людиною: донькою, котрою можна пишатись, коханою дружиною, подругою, на яку завжди можна по-
кластись, й просто щасливою людиною. А ще часом, всівшись під вечір в м’яке крісло  з чашкою запашного 
трав’яного чаю, я мрію стати поетесою. Слова – то найкращі ліки. Це те, що рятує мене, коли я сумую, й ділить 
зі мною мою радість, коли щаслива. Це мій маленький світ, у котрий вкладаю усю свою душу – усю без залишку.

Я люблю читати. Це дає мені змогу знайти на сторінках книги безцінний досвід, переживаючи життєві 
ситуації лише на папері, але виносячи із них зовсім-таки не книжкові висновки.  Я обожнюю мріяти, хоча, зда-
валось, із професією юриста (на перший погляд, не надто цікавою) можна було б давно забути про юнацьке 
захоплення поезією. Та коли, як не зараз – у майже двадцять? Коли, як не зараз, жити романтикою теплого 
вечірнього вітру й пряністю холодних світанків? Коли, як не зараз, шукати в цих поривах себе?

Я люблю життя у всіх його проявах. Коли мені легко й коли важко, коли воно підносить до «сьомого неба» 
й коли кидає у «прірву»… Кожне випробування та подарунок долі сприймаю за можливість чомусь навчи-
тись, а також за готовий матеріал, що із легкістю виходить із-під моєї ручки. Пережите пишеться з душею, з 
тремтінням у серці. І як співала Земфіра « Як не зметемо, то поплаваємо»…
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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 завмирають на гострому кінчику, капаючи 
чорнилом у вічність... 

А можливо, ти й не хотіла ні з ким ділитися. І все тебе в твоєму крихітному житті влаштовувало. Та 
інколи налетить щось шалене, пірнеш із головою – і мовчати більше немає сил... Слова самі лізуть назовні, 
просочуються крізь пальці й вилітають зграйкою сполоханих птахів. Дні настільки швидкоплинні, особливо 
творчі, що збиваєшся з ліку, марне намагаючись 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 – декану 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 
на електронну скриньку kplit@ukr.net.

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 отримав довічну ко-

ханку – історію. Проте поруч з історичними дослідженнями, завдяки яким добровільно-примусово до-
велося побачити значну частину нашої держави, інколи виникає бажання щось написати на кшталт 
літературного твору. Переважно пишу прозові твори. Найкращі сюжети для творів завжди дає життя, 
інколи просто варто роззирнутися навколо себе. 

АНАТОЛІЙ ХРОМОВ
Поет, історик-архівіст, козакознавець. Кандидат історичних наук. Мешкає в Одесі.
Народився 05 листопада 1985 р. у м. Білгород-Дністровський. Публікувався в низці поетичних збірок. 

Основна тематика творів – громадянська та інтимна лірика

ІВАННА ШЕПТИЦЬКА
Кам’янчанка від народження, хоч і народилась у містечку Городок на Хмельниччині десь 25 вересня 1994-го.
Рідні розповідали, як ще в ранньому дитинстві в мене проявлялись надактивні бажання дізнаватись 

важкодоступну чи іноді небезпечну інформацію. А результати – маса зламаних машинок молодшого брата 
та побиті коліна, замащені зеленкою.

Не встигло мені виповнитись сім років, як відправили мене до школи. Гарна така школа. Місцева. Номер 
12. Завжди думала, що то магічний знак – 12 школа – в мене в щоденнику будуть лише 12-ки. Були. І не 
тільки вони. Та, думаю, що то за школота, що не мала в щоденнику бодай одного зауваження за поведінку 
чи «колика» за домашню з математики? До речі, з математикою ніколи не була «на ти». І не буду. От тільки 
порахувати стипендію – то таки треба мати тямку)))

Ну, вступила я у ВНЗ Кам’янця-Подільського. Сказати, що мріяла бути журналістом все життя… Та ну, 
навіщо брехати? Я в класі шостому дуже хотіла бути археологом. А потім – вчителем англійської. А потім взагалі 
хотіла просто бути. Але клас десятий направив мене на шлях істинний. Поживу-побачу, але журналістика для 
мене – річ свята, сакральна, надзвичайно духовна. А ще можна формувати громадську думку.

Про своє минуле можу розповідати дуже багато. Дуже. Але коротко розповім про те, чим живу зараз. 
Закінчила 2 курс. Закохана в журналістику вдвічі більше, аніж це було на першому році навчання. Все, що 
пишеться – то дивовижно, як на мене. І не лише сувора публіцистика. Художність у рядках – вершина таланту.

Закохана також в акторське мистецтво. Трохи більше року займаюсь в народному театрі «ЛІНК». Для 
мене то ще одна школа, завдяки якій я є така, яка я є. І третє кохання – подорожі. Не надто масштабні, 
адже в планах, перш за все, вивчити рідну Батьківщину. Але за нагоди я не втрачатиму шанс насолоди-
тися чужоземними краєвидами.

Не знаючи, як завершити автобіографію, скажу: «Слава Україні!».

ЛЮДМИЛА ТКАЧУК
Вчитель української мови та літератури Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10.
Маю багато методичних напрацювань, творча особистість. Пишу вірші на злобу дня, так би мовити. 

Брала участь у багатьох творчих конкурсах.
У конкурсі «Поетичні таланти української освіти» посіла 17 місце в загальному заліку серед 100 кращих 

поетів-освітян України. Три вірші з п’яти, представлених на конкурс, посіли призові місця: І – у номінації 
«Вірші про мову», ІІІ – «Вірші про вчителя» та «Вірші на фронтову тематику».
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