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Вадюк Наталія

Несправедливість 
Так багато неправди, і підлості, зла,
Так багато насмішок і мало тепла,
Так багато є болю і сірості в днях.– 
Оспівати їх можна лише у піснях.

День у день спокушає тебе кожен на гріх,
Твою праведність завжди виставляють 

на сміх.
Люди! Ви божевільні?! Куди ви йдете?!
Аж душа розривається! Ви ж наш світ 

ганьбите!

І чому полюбили ми жити в пітьмі,
Та чому є так важко всіх любити в душі?
І чому, коли щиро усе віддаєш,
То ненависть у серці усіх віднайдеш?
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Ця вся зрада і біль, лицемірство – від зла,
Ну чому ж усе це доля нам принесла?
Вже так важко знайти друга між ворогів,
Щоб він плюнути в душу тобі не посмів.

Це хабарництво, неуцтво і маяття,
Та невже ви такого хотіли життя?
Хтось сказав: «Буде краще!» Але де ж? Ми самі
Вже будуємо долю собі у смітті.

Ви ж задумайтесь, люди, над своїм життям,
Хай не буде воно для нас просто буттям.
Ми ж майбутнє країни! Ми – діти весни!
А хороше життя – це для нас тільки сни…

Ольга Вільгуцька

•••
Ти наче поряд – та далеко,
Мені без тебе так нелегко…
Твої слова, твої зізнання
Для мене ліки і страждання.

Твій кожен рух, зітхання, подих
Не викликають в мене подив.
Для мене світлом будеш ти,
Рятуєш знов від пустоти.

Невпевненість в словах лякає,
Але про це ніхто не знає.
Для мене першим в світі став
І спокій мій давно забрав.

Я засинаю вся в думках
Але боюся слова «страх».
Не хочу я тебе втрачати,
Дозволь мені тебе кохати…
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Нехай зима надворі буде –
З тобою холод я забуду.
А влітку спеку я втоплю
В твоїх очах – твою весну…

Катерина Йохим

•••
А сніг спішить. За ним спішать і люди
Наперекір природі і собі.
А ми йдемо дорогою в нікуди,
Дорогою в безмежне нікуди.
А ми йдемо без спіху, без вагання,
Повітря набираєм повні груди.
Ми переслухали чужі повчання.
Я й ти ще є, а вже от нас – не буде.
Казка скінчилася, і вже нема жалю
Або принаймні вже не мало б бути.
Послухай: я тебе вже не люблю,
Але чому ж не можу і забути?
Ти просто зник, як марево ночей,
Як тихий сон, украдений світанком.
А сльози ці, що капають з очей, –
Це сльози пам’яті, пролиті наостанку.
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•••
Мої листи призначені тобі,
Оті листи не мають адресата,
Я їх пошлю не тому й не туди,
Кому так боязко збиралася писати.
Я надішлю їх вічності мовчань,
Сторукому і гордому нікому.
Мої листи з привітів і прощань,
З палких зізнань, призначені не тому.
Я б надіслала ці листи тобі,
Ти б з темтом почав їх всі читати.
І вмить все світлим стало б навкруги.
А серце, певно, тихо б втікло в п’яти.
А ти б читав мій недолугий текст,
Мої слова, схвильовані та щирі,
Мої думки з душі бібліотек,
Душі, яку для тебе я відкрила.
Та ці слова сховає німота,
Бо фрази ці призначені мовчанню.
Тобі ж я шлю єдиного листа –
Своє безмежне й віддане кохання.

•••
Як добре те, що ми такі, як є,
Що ми не вигадка і не дурна фантазія,
Що безголовий ти – це щастячко моє,
А я – це я, твоя дурна проказія.
Що ми не просто хтось, а всі і зразу,
Що ми такі єдині на землі.
З любов’ю пишу я, твоя «зараза»,
З любов’ю пишеш ти мені пісні.
З любов’ю ми дуріємо, як діти.
Я знаю: ми такі не просто так.
Не знала я, що буду так радіти,
Та ти, як я, а це вже, певно, знак.
І хай цей світ повернем з ніг на голову,
І хай серйозність – не чеснота нам,
Бо щось дурне нам точно вбилось в голову –
Ми будем підтюпцем ганятись за життям.
Ми будем дикими, скаженими, дурненькими,
Ми будем різними, дійдемо до межі:
Дітьми, дорослими, а інколи й старенькими,
Ми будем з усіма, та не такі, як всі.
Ми будем прикидатись, трошки злитися,
На сто відсотків радісні завжди,
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Сміятися й, як можем, веселитися,
Така, як я, такий, як ти, такі, як ми.
Як добре, що у світі все так склалося,
Й ми просто будем з іскрами в очах.
Чудово все, що з нами б тут не сталося,
І навіть те, що в нас поїхав дах.

Чекай!..
Я до тебе вернусь з листопадом,
З легким вітром по теплій щоці.
Я у склянці з гірким шоколадом,
В кожній миті, розбитій об лід.
Через вічність до тебе говорю,
Через сльози з медяних зіниць:
«Я ще вернусь і буду з тобою,
Безпардонно вернусь в твої сни».
Розірву на шматки всі вагання – 
Ти не слухай брехливих людей.
Мій діагноз – це вічне кохання,
Що здолає безпам’ятну смерть.
Просто вір, я у днях не розтану,
Не втечу до безсмертних вітрів,

Я засну й чимось вічним востану,
Чимось ближчим і дальшим тобі.
Моє серце вже майже не б’ється,
Моє серце вже майже пішло.
Ще секунда – і світ схаменеться:
Це ж секунда розбилась об дно.
І коли я розтану у небі,
А морози замінять тепло,
Я повернусь, повернусь  до тебе
Чимось більшим, ніж просто ніщо.

Чекаю!..
Я не хочу тебе забувати,
Кожен день починати з нічого,
Я навчуся, навчуся чекати,
Я збудую до тебе дорогу.
Ти у рамці моїй дерев’яній,
В кожній усмішці сонця гарячій,
Ти моя найболючіша рана,
Кожен спалах в душі нетерплячій.
Тебе вітер приносить щоночі,
Ти ласкаво колишеш фіранки,
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Досі бачу у сні твої очі.
Хто й навіщо придумав світанки?!
Я для тебе зберу усі квіти,
Я чекатиму дива простого,
Я замовкну на зло всьому світу –
Ти постанеш, постанеш з нічого.
Розірви, я благаю, реальність!
Знищ цей світ, що отруєний правдою!
Нас зламала безжально фатальність,
Наша доля жорстоко нас зрадила.
Я ще чую твій голос печальний, 
Поцілунок терпкий на щоці.
Хоч ти й там – не у світі реальнім – 
Твоє серце ще й досі в мені.

Караваєва Анна

Без тебе
Без тебе покинуте небо.
І втомлене сонце тікає.
Без тебе нічого не треба.
І промінь у серці згасає.
Без тебе я скорена долі!
Я тінь і я попіл без тебе!
Згорає обвуглене сонце...
І падає спалене небо.
І зорі на ньому згасають!
І тліють без твоїх очей, 
В яких збереглась краса моря
І сині наливи ночей.
І хмари, розвіяні вітром,
І зломлені, наче об скелі,
І марять до тебе привітом,
І ломляться у твої двері.
Та й мед був гірким, несолодким, 
І квіти ставали відлюдні…
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Мій дощ розбивався об землю,
Спотворював вогкістю будні.
Без тебе зів’яли троянди.
Без тебе все втратило запах,
Все втратило сяйво і колір,
Малюнки зникали на мапах…
Без тебе розгублений вітер,
Без тебе чорнішають ночі
І думка, як зморений спогад,
Про яснії синії очі.
Чи можна ще жити без тебе,
Вдихати змертвіле повітря,
І йти під покинутим небом,
І слухати скорений вітер?
Спинитись, щоб більше не жити.
Не знати, як дихать без тебе, 
До крайньої миті – любити
Й просити надію у неба. 

Лялькар
Я можу
Не коритись долі
І, коли тяжко підвестись,
Не піддаватись чужій волі.
Я можу
Розірвати нитки
Невидимі, що правлять світом,
В якому ми – маріонетки.

…Вони ілюзію любили –
Лиш те, що він їм посилав, 
Вони і плакали, й раділи, 
Та лиш тоді, як він бажав. 
А він водив їх, пізнавав, 
Щораз давав себе любити. 
Кидав. І серце не одне розбите. 
Вони не бачили ниток…
А їх було й не так багато…
Вони не бачили того, 
Що їх манив маніпулятор. 
Ніхто ЙОГО не полюбив, 
Лише ілюзію, відтінок, 
Забарвлення, що він створив. 



18 19

І кожна дівчина – картина. 
Його слова – це кольори, 
Він малював по них так ніжно…
А потім шепотів: згори. 
Митець, що малював словами, – 
Словами маніпулював.
Навіщо? Завжди мав бажане…
Можливо, він і не бажав?...

Маніпулятора любила, 
Я знала, що була безсила, 
Без прав буття любов носила.
Він думав, я така, як всі. 
І враження я не створила. 
Його слова давали крила, 
А погляд кутав до землі. 
Здавалось, впала я, в імлі, 
Й мені нехолодно зимою, 
Він поруч – це тепло мені.
Лиш сам здававсь таким холодним, 
На дотик - мов палав в вогні. 
Я танула. Він - посміхався. 
Та так, немов це не мені. 
Він правив – я йому скорялась. 
Він відчував – я піддавалась. 

Він полював – я не ховалась. 
І він пішов. Не зрозумів?
Йому не треба моїх слів. 
Як майстер кинув свої нитки, 
Сховав ляльки-маріонетки. 
А я чекала так смиренно…
І сірі дні були, буденні…
Він не прийшов назад, пішов. 
Чи нову ляльку він знайшов?
Тоді пішла я вслід, туди, 
Чекати щастя чи біди?..
Коли ляльки ідуть за майстром?
Коли каміння жде води?..
І я знайшла його. Здавалось, 
Хотіла все розповісти…
Та не змогла. Він розлютився. 
Прогнав: «Іди назад, іди!...»
Я повернулась, піддалась. 
І що, як я його люблю?...
Таємно, пошепки, в молитвах,
Мене любити я молю. 
В серці лишилася надія, 
І страх її мій не здолає. 
Я все чекатиму у мріях, 
І дух невдача не зламає…
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Я вірила – він буде поруч, 
Я вірила – немає долі. 
Я поверталась, я вагалась, 
На ті шляхи іду, поволі… 

Я можу
Не коритись долі
І, коли тяжко підвестись, 
Не піддаватися моєму горю. 
Я можу берегти надію, 
І коли світла вже немає, 
Не віддавати світу мрію.                

Сага боротьби
Ти не скорилась волі світу? 
Та ти тремтиш, немов ти скорена!
Ти молишся його зустріти?
Якщо це так, то ти скажена. 
Коли останній раз сміялась?
Коли не думала: де він?
Ти все ж у мрії закохалась!
А хто у мріях, той один. 

Невже дарма його шукала?
Ковтала погляд, наче воду,
І пила слово, мов повітря. 
Бастард – між знатних твого роду.
Навіщо ненависть любила?
Ніхто не бачить в ньому вроди,
Не бачить ні добра, ні сонця, 
А ти… в очах – морськії води.  
Ти бачиш сонця там проміння, 
Світила, наче сяйво зір…
І лагідні, мов той світанок…
Були. Коли лиш він волів.
В його губах таїться морок,
Від них всі чують лиш отруту.
Отруту мовив він й тобі
І прописав тобі спокуту. 
Невже це був для тебе мед? 
Невже були слова солодкі?
Невже це музика була,
З шалених, ледь мінорних ноток…
Всі кажуть: погляд той лихий,
І його серце – лід твердий. 
А ти те серце так плекала, 
І його погляд – гряди мрій...
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•••
Ти не корилась волі світу?
І сплутав світ тебе нитками?
І він метав у тебе зброю, 
Невидимі тобі кинджали!
І він підсипав тобі смерті, 
Хвороби, трунок в твою долю,
Та скажеш: долі не існує!
Існує розум й добра воля.
І притиснувшись до землі, 
Ти відчуваєш, що прикута. 
І небо зникло, і вогні
Твоєї прагнуть всі покути.
І ти вже думаєш, що винна, 
І голову схиляєш ти, 
І більш не дивишся вперед, 
Тобі нема куди іти.
То прокажи: ти нескоренна!
І зможеш істину знайти.
Тоді ти зможеш знов боротись, 
Щоб підвестись і знов іти...
А він далеко, вже не поруч, 
Ти оглядаєшся назад. 

Ти не шукай його між інших, 
І не малюй в душі принад. 
Вони лиш сковують, вертають, 
Вони міраж в пустелі мрій. 
Не чуєш. До кінця плекаєш
Клубок розмотаних надій.  

•••
Не покорилась волі світу?
Не опустилась вниз до ями?
Вони все прагнуть опустити
Таких, як ти. Уже віками. 
Вони все прагнуть уярмити, 
Замалювати тебе сірим, 
Такою ж, як вони, зробити –
Не відчувати злої міри. 
А лиш чи має воно міру?
Чи в нас ховається безчинство?
Розбій, і бешкет, і убивство –
Єдине, що дає їм віру. 
Не застосовуй грубу силу, 
Не застосовуй море слів. 
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Вони очам твоїм повірять?
Якби побачить хтось зумів!
Якщо б лиш хтось зумів почути…
Всю милість, світлість твоїх слів.
Для них? Ти не переконаєш, 
Й вони живуть останні дні. 
Вони хотіли мертву масу,
Щоб кожен був одним із них. 
А хто вони? Чи члени класу?
Суспільство завидних і злих?
Тобі хоч раз хотілось мати
Те, чого прагне кожен з них?
Тобі хоч раз хотілось знати
Рій їх думок, їх слів марних?
Не прагни більше їх змінити. 
Ти все одно не зміниш всіх. 
Ти лиш черпаєш жмені з моря,
Ти промовляєш до глухих. 
Як зможеш це заборонити?
Чи хочеш ти цього? Спинити?
І опустити раптом руки, 
Щоб не боротися. Щоб жити.
А що життя явля собою?
Хіба воно не боротьба?
Хіба не прагнення спокою?

Спокою, що його нема?
Хіба не будуть інші війни?
Хіба триває довго мир?
Чи ти не знаєш – все скінченне. 
Ми – всесвіт у одній із дір... 
Ти потребуєш чогось прагнуть. 
Ти потребуєш щось змінити. 
Чи зрозуміють тебе ті, 
Що можуть так нікчемно жити?!
Вони сміятимуться з слів, 
Вони забудуть, як любити, 
І якщо зможе хтось із них – 
Вони звелять його убити. 
І ти що можеш тут зробити?...

Не покорилась волі світу, 
Запрагнула перетворити. 
Ти не одних змогла б змінити, 
Та не говориш до глухих.
І не командуєш сліпими. 
І ти не слухаєш німих. 
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 •••
Ти не шукала межі світу?
Як втілиш ти свою надію?
Тепер пізнай: не в цьому світі,
Її ти втілиш в світі мрії.
І знов шукай нові надії!
Збирай, збирай просте каміння, 
То, може, знайдеш дня одного
Рубіни, що не стануть тлінням. 
Де ти шукатимеш надію?
Знайдеш її й серед могил!
Вона живе, вона богиня, 
Вона – це ти, та ти без крил. 
Вона тебе заманить в пастку. 
Вона ж і виведе до раю. 
Ти відаєш, як її кликать,
Проте навіщо, ти не знаєш. 
НЕ розумієш ти, для чого
Потрібна так тобі надія. 
Вона безумця робить з тебе
І до кінця вона жевріє, 
Проте від  болю твоє серце
У ранах і щодня німіє.

Вона оманить розум твій
І шепотітиме до нього, 
Солодкі пахощі цих мрій – 
Й ти відчуватимеш знемогу. 
Та поки ти живеш на світі, 
Її ніколи не втрачай. 
І поки дихаєш повітрям, 
Надію будь-коли плекай. 

•••
Молись, молись за нього Богу,
І навіть якщо ворог твій
Тобі псує твою дорогу, 
До добрих слів ти не німій. 
Коли любов поранить серце,
Ти не спіши її забути.
Плекай, мов скарб, мов солод меду,
Який так дорого відчути. 
Й коли проситимуть прощення,
У відповідь давай ти згоду.
І не водитиме більш зло
Навколо тебе хороводи.
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Не втілюй зло і не приймай,
І не вводи до серця свого,
Не допускай в своє нутро – 
І матимеш ти перемогу. 

•••
Ти не скорилась волі світу.
Чому ж тоді ти так страждаєш?
Чому усе, що тобі скажуть, 
До серця близько так приймаєш. 
А потім сум, і навіть сльози. 
Що з доброго ще в собі маєш?
Не знаєш, чи воно врятує,
І мало що ти в світі знаєш.
Чи знаєш, нащо сходить сонце?
Чи відають про нас зірки?
Що відчувають птахи в небі?
Чи ріки знають, де текти?
Ти хочеш знати, чому світло
У серці слід такий лишає?
Чого і як бояться інші?
І як спинити, що минає?
Хтось розповів, що все можливе.

Як повернути, що пройшло?
І як змінити те, незмінне?
Та так, щоб зло нас не знайшло…
Щоб не жаліти про минуле, 
Щоб не бажати повернути,
Щоб в серці жило лиш добро,
Чи можеш ти про все забути?..
І що шукаєш – ти не знаєш.
І що так сильно ти плекаєш?
Загублений у нетрях світ?
Ти у руках вогонь тримаєш –
І цей вогонь обпалить лід. 

•••
Ти не скорилась волі світу.
Ти не скорилась людській волі.
Тебе лиш спутав терен криків, 
І поселився стогін болю.
І біль людей ти відчуваєш, 
Ти відчуваєш їхню душу. 
І тебе нудить від неправди,
Брехні, що досі в них незрушна. 



30 31

Тобі хотілось це відчути?
Даремну мариш ти спокуту. 
Ти викупляєш їхній гріх?
Ти розбавляєш їх отруту?
Твої уста торкають келих, 
Той, що наповнений сльозами. 
Це їхній плач про їхні мрії, 
Що їх назвали чудесами. 
Не проковтни ковтки печалі, 
Не забувай про радість, втіху. 
Блукаєш в лабіринтах горя, 
Шукаючи відлуння сміху. 
Ти думаєш, яка людина, 
Ти в них шукаєш добру совість, 
Ти їх скликаєш не у гріх, 
Про них ти пишеш свою повість. 
І боляче за їхні вчинки, 
І ти питаєшся: навіщо?
Вони глухі стають, німіють,
І називають тебе «віща». 
Ти розумієш смерть народу?
Ти розумієш сховок горя?
І люди – кораблі підбиті 
У жадібних тенетах моря. 
Вони старались щось змінити?

Вони зрікалися від віри?
Вони вивчали інші мови?
Вони вмирали від зневіри!
І падає з рук їхніх келих, 
Наповнений сповна сльозами, 
І хтось із них знайшов був ліки. 
Вони понеслися ріками. 
Вони зникають, їх не чують. 
Тобі болить на це дивитись?
Ти не сховаєшся від світу, 
І ти змогла вже з цим змиритись. 
…Ті самі лабіринти горя. 
Чи хтось з них вибрав шлях до щастя?
Вони підкоряться терору,  
Вони змішають в картах масті. 
Вони знеславлять інші раси. 
Вони засудять тих, хто вірний. 
Вони уб’ють, хто нескоренний, 
І вони спалять, що нетлінне. 
Їм дана влада в цьому світі.
Їм даний кубок з чужих сліз.
І це пройде. Та прийдуть інші. 
Ті, хто у ненависті ріс. 
А ті, хто був дитям любові, 
Блукатимуть стежками долі.
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Марія Мартинюк

Невже такий сенс буття? 
Полум’я слабкої ватри
Теплом пестить руки.
Тих хвилюють театри,
Інших – лиш смертні муки.

Недоторканність природи
Навіки всіма забута.
Люди не тої породи,
Музика – не почута.

Безглузді класи і стани.
Життя – помилка пуста.
Не залікують рани
І не відчують вуста.

Там – вибирають персні,
Тут – меркне життя.
Невже воно така безцінь?
Невже такий сенс буття?

Босе дівча взимку
Крихту хліба шукає.
Пожити б лише хвилину,
Почути: «Пробач, немає».

Розкіш, золото, краса,
Театри, бали – життя!
Меркне ранкова роса…
Невже такий сенс буття?

Естетизм
О, який аромат!
Чудовий аромат світів,
Такі почуття на прокат.
Невже хтось цього не хотів?

О, скільки барв!
Кольористика виїдає очі 
Вічнозелених фарб, 
Вічнозеленої ночі.

Спокуса – чарівний гріх, 
Спокуса манить плодами, 
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Спокуса вбиває сміх, 
Спокусі піддались дами.

Краса – бездонний рай, 
Краса давно забута.
Живи, не помирай, 
Моя терпка отруто…

Черговий митець збожеволів, 
Народивши нову «дитину», 
Осліп від спалаху волі, 
Похований в краси домовину.

Ти навкруги
Якби тебе продавали, як наркотик, 
Нелегально я б купила тебе.
Ти б відчув мій пристрасний дотик, 
Ти б відчув у мені себе.

Якби ти жив на Марсі, 
Я б полетіла в безмежність.
Ти бився б в шальному екстазі
І викликав залежність.

Якби ти був книгою, 
Я б невпинно тебе читала, 
Жила б лише літерами,
Епізодами би пристрасно кохала.

Якби ти був цигарками, 
Я б ковтала тебе із димом, 
Я б збирала тебе мільярдами
Й задихалась від диму невпинно.

Все досить просто
Тікай, біжи від власної тіні…
Справжність свою зафарбуй.
Ставай рабом власної ліні,
Тільки не перемудруй…

Нафарбовані очі,
Глянцеві губи…
Високі підбори, –
Тебе не забудуть.

Алкоголь, цигарки…
Ти найкраща, решта – дрібниці.
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Нікуди не потрібно йти,
Ти не верзеш дурниці…

Легко прямуючи далі,
Ти докладаєш старання…
Усі твої деталі…
Чиєсь палке бажання…

Ти в центрі уваги…
Всі палко тягнуть свої долоні
На всі твої переваги…
Б’є тяжкий удар у скроні…

Опісля йдеш додому…
Змиваючи «вечірню маску»,
Впадаючи у кому…
Читаєш щасливу казку…

В цьому твоє буття?
Це ти хотіла мати?
Таким буде життя…
І нема потреби кохати…

Спільновигаданий абсурд
Штучно насичені повітрям,
Керуємось чужими думками.
Не чуєм поривів вітру,
Живем годинами, днями, роками…

Абсурдом передозовані,
Що ж, істина у вині?
Намальовані й зафарбовані.
Ой, як нелегко мені.

Ми наче Йонескові носороги,
Бездумно кудись біжимо,
Один одному ставимо роги.
А ми живемо… Чи ми живемо?!

Боротися з вітряками –
Єдине лишилось нам.
Блукаємо міражами,
Вірим чужим богам.

А чи гра варта свіч?
А, може, дійсно не варто?
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Вбиваємось соту ніч,
Міняєм віру на жарти.

Жадно тягнемо руки до неба,
Чекаючи, що диво прийде…
Утопія, якої нікому не треба.
А життя де?

Мороко Анастасія

Заповіт землі
Первинна влада інстинктів тваринних.
Не було в ній винних, хочеш жити – вбивай!
Цей ланцюг існування істот сил нерівних,
Багато наївних прийшли в смерті край.
Кохались під небом, без комплексів йшли
По дорозі доби, керуючись страхом.
Боротьбу уночі за новий день вели,
Та століття летіли з новим розмахом.
Велич війни кров’ю вмивалась,
Зброя всміхалась щоразу в боях,
Коли зелені поля бідкувались
І трупи згнивали в квітучих гаях.
Людський інтелект з досвідом виріс.
Науковий приріст знайшов свою роль,
Та побічний ефект з тіні його виліз.
Диктатори правлять. Безсилий король.
Не бачить різниці штучна чума –
Тримає вона віщий серп долі.
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Полонила планету техногенна війна
І дітей природи висікала поволі.
Втікати від прірви бажають усі.
Не дано ж морській косі рятувати
Від безодні буття. Тепер уві сні
Являється атом. Його клич – руйнувати!
Чи питався хоч хтось, чого хоче планета?
Неначе монета, в її ми руках.
З нею не поговорить ракета,
Невагомо застигши в космічних рядах.
Що краще для неї? Що краще для нас?
Подивимось в час прадавніх ще літ.
Відвернемось від гніту поразок й відраз –
З цих фраз повернемо землі заповіт.

Боги нового світу
Залишені землі спустошені вітром.
Крига скувала німі небеса.
Горизонт опинився невтримним гнітом.
Титанів вижала нова доба.
Скуті відлуння довічного ехо
Шукають тепло між сірих гір –

Холодні тіні гігантів стерто,
Пісок забив велич їх тіл.
Зморшки планети сухими складами
Кличуть вогонь, що палав у лісах,
Воду зволожити горло струмками,
Загублену вічність в мертвих роках.
Сон без кінця зупинила зірка –
Прокинувся простір космічних полів.
Рух існування продовжила плівка –
Відкрита дорога з каміння рядів.
Терпіння чекало безліч століть –
Висоти у меж врешті-решт спалахнули.
Розбита крига пожвавила мить,
Землі в жадобі тремтіння тонули.
В найпростіших формах життя захопило
Освітлені сонцем куточки води,
Забуті дороги в собі відчинило –
Природа згадала присмак роси.
Майбутнє вдягнуло брехливу маску.
Сліпі королі початок забули.
Покоління машин не приймає поразку –
Меншість свою люди пізно відчули.
Невідомий художник закінчив картину –
Природа на задній план відступила,
Штучні створіння вбивають людину
Останню. Ту, що колись їх створила.
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Павлусь Марта

Кисліший від лайма…
Я хотіла навіки бути в твоєму полоні, 
А ти випустив мене і мої холодні долоні.

Я хотіла навіки бути тобою зігріта, 
А вийшла від тебе холодна й роздіта…

Я хотіла радіти життю поруч з тобою, 
А зараз втішаюсь лиш краном з водою…

З тобою хотіла стрічати новий день, 
А зустріла лиш біль, біль лишень…

Тобі так просто сказати: «Прощай…»
А мені закричати: «Не покидай!»

Ти – новий день, що не настав…
Ти – майстерний актор, що так довго брехав…

Ти – гаряча зірка, що світиться в небі…
Ти – теплий вітер, що зігрівав без потреби…

Миті любові минули так скоро, 
А ти тільки встав і вийшов бадьоро…

І зірвались пусті декорації.
Вітаю: ти зірвав бурхливі овації…

Зніми маску: вона тут вже зайва, 
Ти став кислішим від противного лайма…

А я сильніша, ніж ти гадаєш…
Я ще живу, а от ти… помираєш..



44 45

Пижова Лада

Наркоман
Стримана вдача, алкоголь та нестача.
Тютюн та наркотик – кривдник природи.
Дитяче життя лягає в долоні…
Пам’ять в полоні не має буття. 

Кольорові таблетки та забитий косяк,
Зелені чортяки і зграя собак…
Дивні картини в реальності плачуть.
Серцева нестача та загублена вдача.

Малого хлопчину хоронять батьки –
Немає нікого навколо труни.
Червоні троянди – останній притулок. 
Душа полетіла, а тіло забула.                                                   

Вікторія Погребняк

•••
Оптиміст – і чорт з тобою!
Як давно ти став таким?
Вічно гратися з водою
складом сим молекульним.
Дурість плавиш в мізки людству.
Позіхаю. Все чи ні?
Ох, навіщо ідіотство?
Цирк на дроті – сміх тобі. 
Хмаркою ми мрієм стати?
Хочеш, таїну скажу?
Ці всі бездоганні мрії
у табличку запишу.
І відправлю в цирк по факсу –
там всі клоуни у ряд
перепишуть і на фарш се
у програму спорудять.
А ще краще реалістам
байку милу повідать.
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Світлий світе, оптимісте,
Твій світогляд розрулять!
Вибач, надто так вже світ твій
розкриваю, рву, палю.
Вибач, та клубочок з мрії
В «тому» світі й розів’ю
А ось цей світ, любий друже,
техногенного русла.
Ну а роботам негожа
емоційна та біда.
Ну, виношуй мрію далі.
Заважаю я – чи що?
Свою мрію не сплітаю
з водяних рідких стрічок.
Будеш там сидіти в хмарці
кокаїнова біда.
Добре бути оптимістом
У реаліях буття?

•••
Білі руки і гітара. 
Грай і грай! Поки не стало... 
Дивна музика вокалу. 
Грай! Бо я цього чекала. 

Спустиш спокій на тривогу: 
Як? Скажи, бо вже не в змогу... 
Я не заново, а знову
не сприймаю твою мову!

Сніг, полин тобі на плечі. 
Зима/літо: ти, як речі, 
зберігаєш запах дечий 
день у день. І день у вечір.
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Шаламага Дзвінка

•••
У темряві горить свіча…
Під нею врозкид лежать ноти,
І саме ті, в котрих душа.
Тіло ж її сидить навпроти.

Густо розсипані карлючки
Вляглись на білому листі.
Це доля щирої «зміючки», 
Яка в печалі… ночі й дні.

Ці ноти – втілення життя, 
В котрому все бува, як завжди:
Радість, розпачливе виття. 
І хтось когось кохати мав би…

Одна тривала нота – слово, 
А такт – хвилини суть нова.
Реприза – й все почнеться знову:
Веселість, щастя, біль, туга.

Нова емоція – це пісня, 
Це віддзеркалення душі.
Мелодія правдива й після –
Щиро написані вірші.

Та враз як спалахне листок –
Й відправились в безодню мемуари, 
Душа зблудила, втратила місток
Й пропала, як в повітрі пара.

Той день фатальним став для тіла, 
Яке людиною було.
Талант пропав, наче й не вміла…
І серця втратилось тепло.
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Шнайдер Ольга

Викладачам
Я в спогадах вертаю знов і знов
В ті дні, коли ви нас навчали.
Не можу приховать любов
До днів тих – пари миттю пролітали.

Я вдячна вам, в душі шукаю
Слова подяки, та дарма, 
Бо слів усіх не вистачає, 
Щоб розказати, що душа пережива.

І знов, і знов думки рояться, 
А спогади, мов камінь, душать.
Так хочеться назад податься, 
Та все ж вперед іти я мушу.

Та й ви йдете, і час спішить, 
Студенти юні знов у ваших стінах.
Душа ж моя назад летить, 
Блукає знов по монастирських мурах.

І ностальгія, що буває серед ночі, 
Стривожено торкається очей.
Й думки високі, чисті, творчі, 
Ті, що залишилиь від наших зустрічей.

Я їх беру й кладу у зошит чистий, 
А потім перечитую їх знов і знов, 
І мрію, що життєвий шлях тернистий
І в ваших душах ще не стер до нас любов!
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Іщик Тарас

П.П.П. (Пора писать портрет…)
Прийшла пора писать портрет,
Поглянути прозорим поглядом палітри, 
Підвищити персони пієтет, 
Піддати пензлика пюпітру.

Персона позувала пречудово, 
Пробився пафос полотна,
Проковзав пензлик почергово,
Пізнав поезію писця.

Палала пристрасть полум’ям пустелі,
Піднялась постать – персонаж
Поеми про позаземний патронаж,
Підданих прозаїків пастелі.

Повержене панами полотно 
Поглинуло памфлет послідній,
Просохла піна помазка,
Портрет побачив порив пізній…



56 57

Побачити портрет прийшла персона,
Переконати почуття пихи.
Почувши постріли пістона
Піде персона, проходячи пастки.

Прийшла пора поставити портрет:
Персони прийдуть подивитись,
Помилуватись, поживитись…
Панує повний пієтет.

Пристрасть, полум’я, плодючість пензля
Полишаться Платону подарунком.
Просякнуті подрібненістю перця,
Подякують писцеві поцілунком.

Кекоть Оксана

Смерічка
Сірник світив, спалахувала свічка,
Сіріли спогади, сльоза стікала сповільна.
Снігур сопів, славетная смерічка
Стояла, спочиваючи, схвильована, сумна…

Схилилася смеріченька-скромняга,
Скрипіла, серце стукало, стужнів…
Скінчилася страждальна сіра сага
Стривожених славетних сніжних снів.

Співа сопілка, сонечко спочило,
Світило своїм світлом, сповістило
Смерічці, стиха співаючи, сказало:
«Ставай, сирітко, сонце стало!»
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Керик Ганна

Мм
Мама мовить малому Мирону:
– Мирончику, мудрагелику мій. Мусиш міркувати, 

маєш мізкувати, мріяти: може, медиком, музикан-
том, моряком, маркетологом, муляром, масажистом, 
митником, мічманом, менеджером, мікробіологом, 
місіонером, міліціонером, металургом, механіком, 
метрологом, мельником, маляром, маклером, матро-
сом, математиком, машиністом?

Може, мости моститимеш, молот метатимеш, 
м’ясо молотимеш, механізуватимеш, малюватимеш?

Може, меблярем, молочарем, митцем, мічурінцем?
Може, мас-медіа, міфи, метафори, маски, міми, 

музи, містерії, мюзикли, мізансцени, мелодрами, ме-
дальйони, мережива, майоліка, мозаїка, мода, мо-
дельки, мавки, магія, мандоліна, мі-мінор, менует, 
метроном, майстер-клас, мега-бас?

Може, медузи, москіти, мавпи, метелики, мідянки, 
мурашки, мухи, маслюки, мухомори, морошка, 

морква, малина, медуниця, м’ята, мати-й-мачуха, 
мальва, молочай?

Може, магазин: масло, маргарин, молоко, макаро-
ни, майонез, мідії, мандарини, мойва, мигдаль, ма-
ринад, млинці, маслини, мармелад?

Малий мужчина мислить масштабно:
– Мабуть, мандрівником, мамо!
Матиму моря, міста, музеї, моду, мелодії, мульти-

ки, мед, манго, морозиво! Малюватиму метеликів, 
магнолії, мінерали, мінарети, мечеті, мавзолеї, мая-
ки, мапи. 

Марю марафоном містами: Меккою, Мельбур-
ном, Мехіко, Мінськом, Манчестером, Магаданом, 
Мелітополем, Москвою, Міланом, Мостиськами...

Манить мене Мозамбік, Мадейра, Мадагаскар, 
Мальорка, Мароко, Мальта, Мексика, Македонія, 
Монголія...

Мирончик мружиться:
– Майбутнє моє – маестро, міністр, магістр, маг-

нат, меценат!
Модернізую маєток, мчатиму машиною, маневру-

ватиму, молодій мадярці-молдованці моргатиму.
Метикує Мирончик, мрії молодечі маніфестує.
Маминими молитвами Мирончик міцнішає, 

могутнішає.
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Погребняк Вікторія

•••
Любо ладить літо леля:
Лісом ллється лепет Лети,
Ллє левкой ланам липневим,
Ластить лоно лень-лебедик.
Літо ласкою лоскоче.
Ланом ластівка літає.
Літо, либонь, лис лискучий:
Лестить-лає, лестить-лає.

Ловить лапами листочки
Лісова людина-леля.
Ладить лавандове ложе
Любій лілії-Лілеї.
Леденіє лелі лоно.
Ледве-ледве лихоманить.
Лілія, лелійне ладо,
Лементом лякає лани.

Літо линуло у Лету,
Листопад линяв лапатий.
Лель і Лелівної лемент
Лебедів любов лякають.
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Григорчук Лариса

Присвячується  молоді, 
яка деградує під впливом  

паління, алкоголю та наркотиків

•••
Причинна, божевільна
і … холодна
По світу із ілюзії пливе,
Рве павутинку правди, безтурботна,
Реальність кожну мить лише кляне.
Закрила очі – мрію там  зустріла.
І нею повсякчас живе вона.
Та це не світ, де здобувають крила.
Це лиш брехня і вічна пустота.
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Довбуш Ксенія

Розлука
А я вже йду на місяць, 
Може, й два…
Тобою інші милуватись будуть.
Які ж для цього підібрать слова,
Аби ти знав – тебе я не забуду.
Я заздрю їм, тим, хто лишився тут.
Вони щасливі, хоч цього не знають.
Я так твоїх торкнутись хочу вуст…
Та вкотре вже собі не дозволяю.
А я вже йду, та, мріючи, живу,
Як повернусь і погляд твій зустріну.
Я знов тоді, напевно, оживу
Й тебе вже довго-довго  не покину.

Кутна Оксана

•••
Ти для мене немов театр:
Щодня вистави все нові й нові.
Тепер я знаю, що буде після антракту –
Можу розповісти й тобі.

Зайняла місце в першому ряду,
А ти мене ще й досі не помітив.
Напам’ять знаю кожну репліку твою.
Набридло слухати! Та звідси не піду.

На сцені ти простий актор,
А що  там за кулісами думок твоїх?
Так хочу я проникнути туди, 
Та шлях оцей далеко не з простих!
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Павлусь Марта Я – егоїст
Я – не поет
І я не геній…
А в середині мене 
Б’ється маленький кремній…

І тільки час від часу
Дає він іскру:
То знову згасає, 
То заводить любовну байду.

Я – не поет, 
Я – егоїст, 
В руках МР3, 
Життя зажувало гризальний 

Плей-Ліст…

Хм… Егоїст…?
Ним бути не так вже й погано:
Кайфуєш від чаю, 
Кайфуєш від плану…

Сумую…
В душі депресняк…
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В очах догоряє 
Старенький маяк.

П’ю чай, 
Скучаю…
Горня вже пусте – 
З’їдаю заварку з-під чаю…

Пусто надворі, 
Пусто в душі, 
Пусто в кімнаті
І пусто в мені…

А за великим вікном 
Осінь багряна…
На стільчику я, 
А в мені «необітована земля»…

Рама вікна…
Свій докір зупиню на ній…
Дубова, подерта, стара…
Замкнула навіки мій світ…

Кімната дитинства…
Розкинулась метр на метр.

І не зневажаю
Мій розтягнутий светр.

Міккі Мавс…
Як зазвичай, фальшиво 
всміхається…
Дірка на дірці…
Із Мавсом зі светра й дитинство

стирається.

Сигарета…
Ні, я не палю – 
Дихаю киснем, 
Сумую…
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Рачек Анастасія

•••
Вже ранок. Ніч нарешті схаменулась.
Мелодія дощу – сумна готична меса…
Одного дня взяла й не посміхнулась
Тобі твоя печальна клоунеса…

Вона, мабуть, така єдина,
Дарма що вже давно психічно хвора,
Хіба якась неправильна Мальвіна,
Яка чомусь не ходить на підборах…

Твого непрофесійного роману героїня
З  тобою мріє помирати…
Смішне та по-дитячому наївне
Її приречене кохання… Розстріляти!

Цілунки поза зоною досяжності. 
Пробач…

Твоя багряна кров – протиотрута.
І голосне твоє «Не плач!»
Розбавить концентрований рожевий 

смуток…
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Сабара Юстина Ангел
Я знаю, хто ти. Ти ангел.
Ти заблукав. Обскубли крила всі тобі.
Мій бідний дух, маленька біла пляма
Ледь-ледь виднієшся на чорному ти тлі.
Як ти попав сюди? Між ці руїни?
Де ангелам, по суті, нема вже що робить,
Шукав кого? А  може, кликав,
Але лишився сам?  Ти – ангел.
Ти впав, як падають всі люди.
Гріхом цяткована душа твоя.
Ти вже не ангел.
Та ангелом ти будеш 
Допоки вірна в тебе я.
Я знаю, хто ти. Ти ангел,
Хоча й купаєшся в грісі.
Я знаю, хто ти. Ти мій ангел.
Зібрала крила. На! Лети!
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Юрчик Анастасія

Крісло-гойдалка
Присмак індійських прянощів,
Запах ароматичних паличок,
Захисток божевільних радощів,
Останнього смутку залишок.

Або ж зручне крісло-гойдалка,
Ковдра в клітинку, скрипка і   
яблучна люлька.

•••
Провали пам’яті –
незграбність сум’яття.
Всі мрії зім’яті –
недолік покриття.
Чуття, засмучених 
потоком димним, снів
живуть в  прострації 
минулих днів.
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Юськів Соломія

Розбите серце
Розбите серце. А чому?
Плачі, образи. А все марно.
Залиш мене. І я піду,
Піду у даль за медіану.
І ти іди. Знайдеш дорогу
У даль, у світ невизнання.
Забудемо у рай дорогу
Й будемо жити. Один… Одна…
Чому лишилась я сама?
Розбите серце… А чому?
Ніхто не знає…
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Віктюк Катерина

Світ не ідеальний
Ви ніколи не задумувалися, що було б, якби у вас 

була можливість подивитися на світ іншими очима? 
Просто на деякий час вселитися в якусь іншу лю-
дину: неважливо, чи це буде просто перехожий, чи 
якась близька вам людина… Що було б тоді? Може, 
світ би пропав, а може, навпаки… Адже недарма го-
ворять: якби я був на твоєму місці, то подивився б на 
світ іншими очима.

Я не сумніваюся, що більшість захоче поритися 
в думках у свого найкращого друга або людини, до 
якої ти щось відчуваєш… І я впевнена, що після того 
ваш особистий світогляд зміниться! Ви почнете зга-
дувати, як вам було цікаво подивитися на світ зовсім 
з іншого ракурсу! Ви почнете задумуватися: а як би я 
зробив, якби досі був там, в іншому тілі? Ви зміните 
ставлення до тої людини! І зрозумієте нарешті, 
що світ не такий похмурий і чорно-білий, як вам 
здається… Просто потрібно було трошки змінити 
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ракурс свого бачення… І все стало б інакше…
А якби ви могли залізти в думки маленької ди-

тини, яка не знає, що таке біда чи втрата, яка радіє 
тому, що на неї подивився якийсь прохожий!… Ви 
потім були б собою, але з думками і відчуттями тої 
маленької дитини! Я впевнена! У вас буде ностальгія 
за тим, чого вам не повернути! І це як наркотик: Ви 
захочете ще раз побути в тому маленькому світі і по-
дивитися на світ очима невинної маленької дити-
ни…

А якщо є можливість залізти в думки своїх батьків? 
Подвійне навантаження! Те, що думають мама з татом, 
коли ви довго гуляєте або приходите і закриваєтеся 
в кімнаті, не даючи можливості дізнатися, як у вас 
справи! Напевно, ви б зовсім по-інакшому потім ста-
вилися! Ви б розуміли, наскільки їм боляче! Ви б кож-
ного разу пробиралися тим маминим і татовим бо-
лем до кісточок…! І ви більше ніколи б не зробили 
чогось такого, що б могло зробити їм боляче…

А якщо є можливість подивитися на світ очима же-
брака? Ви б, напевно, зрозуміли, що на світі важли-
ве, а що ні! Ви б не тратили на вітер свої мільйони, не 
обминали стареньких бабусь і дідусів на 30-градус-
ному морозі з протягнутою рукою!... Ви б стали на-
багато добріші!!!

Світ ніколи не буде ідеальний! І нам ніколи не буде 
надано можливості подивитися на світ чужими очи-
ма! Але при маленькому бажанні кожного хоч щось 
змінити, світ стане кращим… І як би це банально не 
звучало, воно так і є! Бо те, що банальне, про те всі го-
ворять, а говорять найбільше про найважливіше!… 
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Йохим Катерина

Мить у долонях
Швидше... Схопи цю мить у свої долоні, відчуй, 

як вона метушливо намагається прослизнути крізь 
пальці, як кожен її дотик викликає приємну вібрацію 
по тілу, робить її невід’ємною умовою твого блиска-
вичного щастя.

Схопися за неї обома руками, перекрий їй всі шля-
хи до втечі, так, щоб зараз, в цей момент, вкрасти її 
в годинників і залишити собі, сховати в кишеньку, 
щоб ніхто не бачив.

Притисни її до свого серця так близько, щоб його 
стукіт злився з її мелодійною мінливістю.

Поклади її собі на мізинець і розглядай під 
мікроскопом кожну тріщинку, кожну порошинку.

Розклади її на атоми і молекули, захоплюйся 
хаотичністю її будови, розділи її на мільйон кристалів 
пам’яті, щоб вибрати найдосконаліший.

Деформуй її, розтягни її на довше... на вічність.
Таку нескорену, прудку, нестримну, змусь її за-

мерзнути у твоїй пам’яті, змусь переродитися 
кілобайтами інформації на твоєму диску.

Не ділися нею з ніким, не даруй, не зич, не здавай 
у прокат, тримай у внутрішній кишені своєї душі.

Закрий її на ключ і сховай там, де ти бережеш 
ключі від власного серця.

Вона – чергова, звичайна, типова, не перша..., але, 
можливо, остання, остання твоя мить. Це, можли-
во, все, що тобі залишилося від життя, все, що тобі 
люб’язно подарували небеса. Вона – твій мирний 
договір з долею. Вона не ніщо, її не можна ігнорувати 
чи пропустити, вона перша й остання така... особли-
ва. Ти робиш її особливою... Ти даруєш їй крила... 
Вона твоє тепер, сьогодні і завтра. Вона минула... Ця 
мить минула.

•••
Ну от... На радіостанціях нашого Всесвіту хтось 

знову замовив зливу. І може, хтось із цим і не 
погоджується, може, комусь холодно від цієї заба-
ганки, але цей хтось – просто тихий голос, якому 
ніколи не докричатися до небесного ефіру. А ніхто 
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й не кричатиме. Та, чиє серце так боляче ранить 
дощ, не втікатиме від нього, бо на вулиці серед од-
наково наляканих облич лише вона, маленька пані 
з найдобрішими у світі очима, звичайна квіткарка, 
зігріє і сховає від дощу єдину, таку прекрасну і са-
мотню червону троянду. Жінка, земна жінка, яку 
вдома більше ніхто не чекає, стоятиме, прикриваючи 
змерзлими руками одну-однісіньку, до болю знайо-
му і таку рідну квітку. І всі перешкоди, які виставляє 
життя перед світлою людиною, просто змиє дощ, хо-
лодний, але зовсім не такий черствий, як люди. Він 
вдавав неприступного, але за всі віки свого існування 
навчився розуміти без слів те, що іншим треба пояс-
нювати, навчився жаліти того, хто про це не просить, 
бо не вміє просити.

Чиїсь серця розбиватимуть, чиюсь долю зруйну-
ють, а вони просто БУДУТЬ – жін ка, троянда і дощ. 
Хтось скаже, що в такій компанії завжди залишаєшся 
самотнім, але це не про них. Зараз вони ПРОСТО БУ-
ДУТЬ, чужинці тут і там, шепочучи різними мовами, 
вони чутимуть один одного і говоритимуть, не по-
рушуючи тиші, цінуючи кожну секунду мовчання у 
світі, де не розуміють слів.

Небо твоєї самотності
Звичайна картинка з розтертими фарбами і неви-

разною усмішкою, маленька частинка велетенсько-
го чорно-білого коміксу. Проста і без фантазії, але з 
чимось таким вічним під шаром недбало накладеної 
фарби. Такою тебе намалював Хтось, ти – витвір рук 
якогось великого художника, якому просто не виста-
чило часу, щоб пояснити собі та іншим, хто ти і що 
значиш. І він пішов, пішов, залишивши сумний пор-
трет з ясно-блакитними очима під темно-сірим не-
бом. Просто пішов, так і не домалювавши тобі кри-
ла, залишивши тебе ніким, історією без назви. І кож-
ного разу, коли з твоїх очей капали сльози, ще мокра 
фарба розтікалася, заливаючи тобі лице, але ніхто не 
підправляв, не підводив контури, бо ти була одна, 
сам на сам з невідомістю, що триватиме вічність.

А десь далеко існувало щастя, десь там за вікном 
кімнати з великим мольбертом. Там жили, сміялися 
і плакали, там мали імена й долю і не знали, що таке 
самотність.

Так легко було уявити, як ти летиш десь високо під 
хмарами з гарячим серцем і теплими від сліз щастя 
очима, зовсім не сама і вже такою ніколи не будеш – 
твій портрет побачили з вікна, взяли в руки, позбави-



88 89

ли болю байдужості і залишили яскравий поцілунок 
на твоїй рум’яній щоці. І тільки уяви: тебе хтось по-
любив, тебе, виявляється, десь хтось чекав, саме тебе, 
таку незрозумілу і самотню. Хтось приготував тобі 
крила, комусь було потрібно, щоб ти полетіла; ти – 
дівчинка без імені, яка так щиро вірить у свою мрію, 
яка так довго виглядає через маленьке віконечко на 
вулицю, на якій живе тиша. Ти ніколи не дізнаєшся, 
що за вікном ніколи нікого не буде, а навіть якщо і 
дізнаєшся – ніколи не повіриш цьому, бо тебе навчи-
ли чекати, твоєму авторові вистачило секунди, щоб 
подарувати тобі надію, якій ніколи не судилось згас-
нути. Але він пішов, творець покинув тебе і був упев-
нений, що подарував тобі щастя, народжене в печалі. 
Тебе, картинку без сенсу і логіки, змусили повірити 
у твою потрібність. І от, ти – це ти, дівчинка з вели-
кими бантами на волоссі і маленьким метеликом на 
серці; ти усміхаєшся небу, яке тебе ніколи не поба-
чить, яке не знає про твоє існування, але яке є таким 
необхідним для твоєї надії. Твоєї незгасаючої надії...

•••
Іще одна нездійсненна казка її дня. Казка 

настільки наївна, що, напевно, просто не може стати 
реальністю. Історія, вигадана маленькою кароокою 
дівчинкою, яка, побачивши в кіно постать принца з 
райдужною усмішкою і бездонними, як небо, очима, 
намалювала ці очі на клапті паперу і почала чекати, 
чекати доти, доки з-за тонованого скла автомобіля 
чи кольорової віконниці, на відстані сотні кілометрів 
чи одного кроку вона впізнає його, своє дзеркаль-
не відображення з букетиком лілій в руках і сон-
цем в очах, сонцем, яке світитиме всім, але належа-
тиме лише їй одній. Він усміхатиметься так щиро і 
просто, так, неначе ви на краю світу, і це – посмішка 
Богу. У ньому буде часточка твоєї печалі і мішок 
твоєї радості, бо він – це неповторність твого щастя, 
безмежність твого неба.

І вона чекатиме, байдуже, хвилину чи вічність. 
Вона не ходитиме по вулицях з плакатом, не питати-
ме про нього у натовпі випадкових перехожих, не шу-
катиме його посеред завжди безтурботних мажорів 
чи дурних розумників, а просто знатиме: десь там 
він Є.  Несхожий  на інших і подібний до кожного. З 
жаринкою в очах і бенгальським вогнем у серці. І не-
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хай його не видно з висоти пташиного польоту, не-
хай його не відслідкують радари з космосу та не роз-
шукають американські спецслужби, – він  десь є, без 
причини і пояснень, просто є, бо так має бути.

Дівчинка запише це на папері, поставить підпис 
«Та, що чекає», скрутить свою душу в клубочок 
і піде, піде туди, де всі на одне лице, хоч із завжди 
по-різному натягнутими гримасами. Вона шукати-
ме відповідь в очах, так ніколи й не запитавши вго-
лос; намагатиметься просто заникати свої принци-
пи, адже так легше жити, намагатиметься – але так 
ніколи і не зможе. І залишиться кароокою дівчинкою, 
зовсім чужою у рідному їй світі.

Альона Кудряшова

Політ над прірвою

«Я не письменник,
а лише дизайнер слова.

Твір – це ніщо інше,
як вміло зібраний пазл».

А. Кудряшова

Кімната. Зручне ліжко. Улюблена іграшка і фільм, 
який переглядала безліч разів. Я і думки, які нале-
жать лише мені. Мрії і, сподіваюся, світле майбутнє. 
Так було не завжди. Одного дня я покінчила життя 
самогубством, але знайшла в собі сили і воскресла.

У кожного в житті буває переломний момент. Так 
і я  зламалася. Я була одержимою. Час летів, а я зали-
шалася нерухомою.
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І
Лише один натиск пальців змушує наркотик га-

дюкою рухатися по твоїх венах. Всмоктуватися в твоє 
тіло і ставати невід’ємною складовою твоєї крові, 
ставати тобою. Тим, хто не вірить у Бога, я можу з 
впевненістю сказати: рай існує. І щоб потрапити 
туди, тобі кожного разу буде потрібна все більша і 
більша доза. Легке запаморочення — і відкривається 
новий, твій власний світ. Усе відбувається поступово. 
Нові друзі, нова компанія, нові погляди. Відсутність 
поглядів… Та рано чи пізно кайф минає і настають 
будні. Моє життя можна було порівняти зі сходами, 
що ведуть у підвал, а я спускалася ними все нижче і 
нижче, поки темрява зовсім мене не поглинула.

Заснула. Знепритомніла. Здалася.
Відкрила двері у нове життя.
Я на чужу спокусу повелася…
І вмить померла, хоч була жива.

Апокаліпсис. Я чую спів ангелів. Вони кружляють — 
і небо падає. Я не побачу завтра з вікна сьомого по-
верху.

Хвиля, ось ще одна, ще… Вони розірвуть мене на 

шматки.
Мені би тільки розплющити очі! Світло. Господи, 

яке яскраве світло ти даруєш! Я так хочу доторкну-
тися до нього. Але руки такі важкі і пальці зовсім не 
слухняні. Не зникай! Не забирайте у мене останній 
вогник. 

Вона лежала у калюжі, і тільки ліхтар заважав її 
мріям.

ІІ
Неонові вивіски, зламані каблуки, розмазана туш — 

ось це й уся моя абсурдна ідилія.
Коли спливають останні секунди, розумієш, що 

часу більше немає. Все скінчено… Іншого шансу не 
буде.

Впевненість. А чи завжди це перевага? І навіть по-
разка колись приходить уперше.

Чи я тоді програла? Так! І я це визнаю… Адже за 
насолоду завжди ставили найвищу ціну!  Я загубила 
не гроші, я втратила себе.
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ІІІ
Нема з чим не порівняти усмішку маленької 

дівчинки, яка пускає сонячного зайчика у вікно 
сусідського хлопчика. Безкрає море соняшників і ма-
ленька комашка, що примостилася у затінку жов-
теньких пелюстків. І перші промені сонця, які розто-
плюють змарнілу кригу. І сотні метеликів, що блука-
ють поміж квітів. І тисячі крапель ще теплого верес-
невого дощу. І лагідний дотик, дитячий, невинний. 
І сни, їхня мрійлива голубизна. Довірливий погляд 
чужої собачки. Улюблена іграшка, подерта, моя!

І мамині руки…

IV
Мені було 13, коли мої батьки розлучилися. Моя 

ідилія розлетілася на безліч холодних, нікому не 
потрібних уламків. Я залишилася жити з батьком. 
Це стало моєю найгіршою правдою, яку принесло 
їхнє розлучення. Я назавжди зненавиділа свою маму: 
вона покинула мене наодинці з тираном, з людиною, 
від якої сама втікала усе життя. 

Жах, біль, втома і злість, яка зростала з кожним 
його ударом. І, як годинник, я вимірювала час до ви-
буху. Якщо за всі негаразди і непорозуміння платити 
тою ж монетою, ви маєте всі шанси найближчим ча-
сом опинитися на дні моральної бідності. Він платив 
мені за чужі образи…

Існують соціальні служби! Так, але не для таких, 
як я. Для мене — це тільки хороша ілюзія. Хто міг 
мені допомогти, якщо єдиним місцем, куди я могла 
звернутися по допомогу, була вулиця.

Єдиним моїм другом був собака, маленький чор-
ненький пікінесик з білими лапками і добрими 
очима. Одного дня батько вирішив навчити його 
літати…

Під час чергової сварки, я знову пішла з дому. Мій 
собака попрямував за мною з вікна сьомого поверху.

Дзижчання, довге й неосяжне…
Політ над прірвою життя.
І ще, і ще… таких багато!
Розбитий посуд, каяття.
Непізнані шляхи Господні…
Непізнане й саме буття.
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V
Свідомість, незабруднена, правдива.
Дитяче зламане життя. 
І перший крок в пустій кімнаті, 
і перші сльози в самоті. 
Цьому немає вороття… 
Байдужі люди. Світ байдужий.

Сусідка — та, що за дверима.
І п’ять замків з байдужими очима.
І сіра стеля, кольорове небо. 
А що іще малій дитині треба?..

Зупинись, перехожий! Подивися, якою дорогою ти 
йдеш, кого зневажаєш?! А перехожий йде і зневажає 
босих…

Заплуталась в обіймах павутиння… 
Від вітру не втечеш під парасолю… 
Я змокла, я не маю куди йти…

VІ
Через рік після розлучення батьків я назавжди за-

губила дорогу додому. Якщо вона взагалі колись у 
мене була.

 Голод, відчай… І тільки одна надія — мама! А 
якщо вона про мене не забула?! А якщо я ще й досі 
їй потрібна?!

«Розумієш… у мене нова сім’я».
На жаль, не завжди можна назвати матір’ю ту, яка 

тебе народила… 

Я вирок, я прокляття мого роду. 
Відштовхнута, не прийнята людьми. 
Я дикий колос у лиху негоду…

VІІ
З-за хмар визирає сонце. З’являються перші квіти. 

З-під талого снігу видніються гори сміття, що вирос-
ли взимку. Сніг вміло їх приховував. Але куди ж він 
зник? Розтанув, залишив напризволяще…
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Маленька крапля скотилася з поважного дубо-
вого листочка і полетіла прямісінько до рота завж-
ди усміхненому анемону. Зачепившись за бороду, 
вхопила промінчик сонця. Всі були в захопленні від 
модниці. Виблискуючи, як діамант, вона постійно 
міняла сукні. Її не соромила надмірна увага і прикуті 
погляди. Пустунка отримувала задоволення від своєї 
величі. З першим подихом вітру почалась нова подо-
рож. Стрибаючи, вона відчула втому. Зупинилась. За 
хвилину вона вже витанцьовувала на голові в насу-
пленого гриба. Але його зрізали і крапля висохла…

Сонце! Сонце… А чи зійде воно для мене завтра?…

VІІІ
Марення.
Безхребетні створіння марять своїм ідолом, цура-

ючись жахливої реальності. Брутальні апостоли… 
Вони годують хлібом тих, хто змучився літати: голод-
них, втомлених птахів.

Для музики їм не потрібні ноти…
Мої страхи, ви вже давно не в моді!

ІХ
Як добре, коли ти когось любиш. Як прикро, що 

ніхто не любить тебе. Ти готова віддати життя, але 
воно нікому не потрібне.

Кохання… Це мрія чи жахлива реальність? Як ви-
никають взаємні почуття? Чому інколи трапляється 
так, що одна людина любить більше, ніж інша? Коли 
настає момент закоханості? Сьогодні ти говориш, що 
не можеш без нього жити, але проходить час, мож-
ливо, десятки років і ти знову ловиш себе на думці 
«Я кохаю його», маючи на увазі вже зовсім іншого 
чоловіка. А дехто усе життя любить свого одного 
та єдиного, навіть якщо насправді він уже давно не 
з тобою. Чому ж кохання зазнає такої деформації? І 
чи існують люди, які не вміють любити? А можли-
во, просто не хочуть? А можливо, просто бояться… 
Але я все одно вірю, що воно існує, що воно потрібне 
людям. Але кому?.. Чи кожна жінка, виходячи заміж, 
може впевнено сказати, що любить?! Тоді навіщо 
увесь цей фальш?

Агапе, у світі не знайшлось для тебе місця. Ти 
страдниця, проклята Андріаном. Так прикро, та 
в сучасному суспільстві ти страчена вже багатьма 
чоловіками.1
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Як символічно, що любов — це жінка. 
Не феміністка, та з трикутником на спині, 
трикутником, що від страждання чорний.2

Я так любила, Боже, я любила! 
Але моя любов чомусь згоріла. 
Не вірю в хімію і теореми, 
в таких речах вони, звичайно, зайві. 
Я альтруїстка, але є проблема: 
мій альтруїзм стосується лише кохання.

Я боюся темряви, боюся опинитися з нею віч-на-
віч. Подумайте, адже в кожному кутку на вас може 
чекати якесь моторошне видіння, химера з ваших 
дитячих страхів. Вони повсюди: виглядають з комо-
ри, з вікон, що навпроти, з-під вашого ліжка. Але 
коли хоча б хтось був поруч, я б уже нічого не боя-
лась. Химери нападають лише на самотніх людей… 
Я боюся самотності.

1  Любов (грец. Агапе) – 9-річна дівчина-римлянка, 
християнська мучениця, що постраждала у гоніннях на християн 
імператора Андріана; одна із трьох дочок св. Софії.
2  Чорним трикутником у нацистських концтаборах позначали 
лесбіянок, повій та жінок, які не хотіли мати дітей.

Я краще проживу із некоханим, 
я краще проживу у забутті! 
Ні, я самотньою не стану, 
принаймні не у цім житті…

Маленькі ґудзики переплелися і утворили павути-
ну. Повз наші очі промайнуло зізнання, та, на жаль, 
фальшиве. Оксамитовий дотик, отруйна ніжність… 
Я хотіла забути все, я могла піти на край світу, та, на-
певно, ніколи ти вже не зможеш мене любити. Будь 
проклятим той літній день, коли доля нас разом зве-
ла, бо, здається, ніколи вже я не буду така весела. Ти 
розставив усі крапки над і, відштовхнувши моє ко-
хання, бо, шкода, я не перша у тебе, знаю, що й не 
остання. Ти давно вже мене украв, мою душу із тіла 
вирвав, моє тіло собі забрав, мою долю під ноги ки-
нув.

Статисти — брехуни і марнотрати. Незлічені 
розбиті серця. Мій перший хлопець — біль й роз-
чарування… Мій перший справжній ідеал. Сплюн-
дрована — така ціна кохання. Спаплюжена, так, щоб 
ніхто не знав.
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Так сумно з зливою прощатись
Без жодних променів тепла,
Якщо надворі віє вітер,
Якщо за вікнами гроза.
Дійти босоніж до кімнати,
Відкрити двері без ключів
І на підлозі пролежати
У вирі болю й почуттів.
Заплакати.
І щоб ніхто не бачив,
Заплакати…
Замкнутися в собі.
І проклинати, усміхатись,
А відчай свій в собі нести.
Ввімкнути музику спокійну —
Мою мелодію життя.
Мінорні ноти, і сумні мотиви,
І краплі з мокрого чола,
І ритм під музику проклятий,
І погляд, сповнений… тепла…

І коли недопалки суспільства ніжаться у своєму 
ліжку, такі, як я, кохаються у сирих холодних 
підвалах.

Х
Я завжди захоплювалася розумними, впевненими 

в собі людьми. Однак із кожним днем виділяла все 
менше і менше часу для навчання.

Сідаючи за шкільну парту, я ніколи не задумува-
лася, що це може бути востаннє. Останній шкільний 
підручник, останній шкільний урок… Відмінні 
оцінки, перемоги в олімпіадах… Усе залишилось в 
минулому.

Ні, я не закінчила школу, я просто пішла… У мої 
14 освіта, як здавалося, була зайвою.

ХІ
А далі знов похмурі стіни, найкращі друзі і улю-

блена робота. Ми з друзями — немов одна родина, 
один сімейний бізнес на усіх. Кишеньковий злодюж-
ка — гарантований кар’єрний ріст.

Іноді ми знаходимо безліч доріг, та, на жаль, 
більшість із них є хибними. Ми сліпо йдемо у тем-
ряву, сподіваючись, що вона не вічна. Фальшиві 
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товариші дарують фальшиві посмішки. Несправжні 
стосунки несуть жахливі наслідки. Випадкова сім’я 
руйнується першим дотиком. Скільки ще існує 
несправедливості, з якою я, на щастя, не стикалася?! 
Що спіткає мене у майбутньому? Що спіткає кожно-
го з нас?..

Неможливо прожити життя без помилок. А якщо їх 
занадто багато?! Я хотіла змусити людей поділитися 
зі мною їхніми статками, без їхнього відома, проти 
їхньої волі. Я намагалася забрати в людей те, чого 
мені не дали батьки. Яку б суму я не поцупила, все 
одно доводилось бути голодною, адже мене теж 
хотіли навчити ділитися. Я крала, не задумуючись, 
що це теж могли бути чиїсь останні гроші. На жаль, 
такі думки навіть не виникали у моїй маленькій 
дитячій голові. А якби мені хтось пояснив, зупинив 
мене?! Якби хтось пригорнув, захистив мене… Чи 
стала б я на цей хибний шлях?

А якщо все кинути і просто піти, забути, загуби-
тися в часі, почати нове життя? Адже починати все 
з нової сторінки, коли тобі лише чотирнадцять, ще 
не пізно, хоча й дуже непросто… Але я не можу пе-
ребороти страх самотності! Чому не вдається просто 
спокійно жити? Чому серед натовпу я й досі сама? 
Питання. А чи завжди на них потрібна відповідь?

ХІІ
Я навчилася продавати себе….
Змирившись із власною інфляцією, я просто 

хотіла жити…

Мамо, навіщо ти залишила мене? Мені так хочеть-
ся пригорнутися до тебе, відчути себе твоєю малень-
кою донечкою… Але тебе немає! Але ти не зі мною… 
І коли душу роздирають життєві негаразди, я не маю 
з ким поговорити, з ким порадитись. Я відчуваю себе 
покинутою в обіймах безмежного простору.

ХІІІ
На сорок шостому році життя помер мій батько. 

На його похороні була лише одна людина — я. А й 
справді, алкоголізм ще нікого не доводив до добра.

Я думала, що тепер у мене з’явиться дах над го-
ловою. Але мене ошукали і в квартиру в’їхала мама. 
Вона сказала, що тепер ми будемо жити разом. На 
жаль, її чоловік був проти ще однієї дитини у сім’ї. 
Тому двері переді мною зачинилися…
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Розбита траса. Сірий асфальт. Електричне світло… 
Цвинтар. Тату, чому наше життя пішло шкереберть? 
У нас ніколи не було щасливої сім’ї. Ми не були ні 
друзями, ні ворогами. Ти просто не хотів бути моїм 
батьком. Незапланована дитина, жахливі наслідки. 
А зараз ти лежиш у цій сирій, Богом забутій землі. 
Колись ми усі там опинимось. І черемшиною зарос-
ла твоя могила. Пробач мені за це. Говорять люди, 
що батьків не обирають. Правда. Та незважаючи 
на усі негаразди, я відчуваю себе винною у твоїй 
занедбаності. 

Безкрає небо, де закінчується твоя доля?..
Хто, як не я, повинен садити квіти на твоїй могилі… 

Можливо, мама, але у неї інше життя.
Холодний вітер наче віє з потойбіччя, до кісток 

пронизує моє тіло. Я не відчуваю ані втоми, ані спо-
кою. Апатія.

Твій хрест похилився, та я не дозволю йому упа-
сти. Горбиста місцевість — притулок злиденних.

А з-за пагорба видніються різнощокі хатинки, 
укутані хмарами. Їхні димарі своїми тендітними 
ніжками підпирають могутнє небо. Спалахують 
віконця, настає вечір. Цікаво, а чи не моторошно 
жити коло кладовища? Я заздрю усім, у кого є дім… 

Мені не хотілось залишатися тут, живій, у царстві 

мертвих, тому я мушу повертатись. Остання марш-
рутка. Дорога в нікуди.

Не картай себе безглуздими спогадами. Вони 
нічого не варті без дійсності. 

Я усе йому пробачила. У мене знову з’явилася 
сім’я. Сім’я після смерті…

Невдовзі я забула усі негаразди. В моє життя надо-
вго увірвалися наркотики.

ХІV 
Клаустрофобія, агресія, кохання… 
Що привело мене у цю помийну яму? 
Серед багна, калюж, недоїдання, 
я — королева власного роману. 
Моє життя — ахроматичні барви. 
Я голодранка, відчаєм сповита. 
Я утікачка, загнана у кут. 
Я жінка, що без імені народжена.
Відштовхнуте нехрещене дитя. 
Я проклинаю день свого народження. 
Я зневажаю тих, чия вина у тім,
що я стою одна.
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Розплющую очі, але більше нічого не бачу. Мені 
забракне сміливості, щоб подивитися вгору. Як во-
вченя, яке втекло від зграї, я в божевільних снах своїх 
блукаю. Немає сили, щоб піти у завтра, немає волі, 
щоб покінчити з сьогодні. Я зависла у своїй фантазії. 
Потрапивши у тенета підсвідомості, я навіть не на-
магалася з них виплутатися. Холодна крига розта-
нула, залишивши кілометри відмерлої, замороженої 
гордості. Зниклі з обличчя прояви юнацької вроди 
ховаються у темряві. Краплі дощу змішуються з хо-
лодним потом. Страх перед невідомим миттєво пе-
реходить у насолоду. Нещадне пекло виконує усі мої 
бажання. Я літаю над хмарами, я ділю своє мартіні 
з янголами. Я — центр всесвіту, а всі люди живуть 
лише задля мене. Проблеми стають незначними, 
а обов’язки — непотрібними. Одна цигарка стає 
миттєвою наступницею іншої. Стрілки годинника то 
зупиняються, то крутяться у різних напрямках.

Ледащо! Бовдур! Дітовбивця! Залиш собі свої 
отруйні чари! Ти кіллер нашого суспільства, плазун 
серед чужої манни! За безцінь продаєш чужі життя… 
І сотні схиблених приносять себе у жертву «білому 
богу». І тисячі прокаженних блукають по світу. І 
тільки сльози матерів омивають їхні могили.

Ніхто не змушував, не бив, лише красиво говорив…

Мій білий сон. Можливо, він тривав вічність… Усі 
мої найпотаємніші мрії миттєво стали реальністю. 
Білі люди, білі стіни — незначне передозування. Усе 
в білих тонах, тисячі думок за секунду. Вигуки, кри-
ки — відлуння мого химерного щастя.

Білий сніг, торкнувшись ніздрів, закипів у моїх ве-
нах. Невичерпний заряд енергії прокотився від го-
лови до п’ят. Щастя?! Його вистачає лише на одну 
дозу…

Заціпеніння, хворобливе піднесення… Ще одна 
видерта сторінка у моєму щоденнику.

ХV 
Не поспішайте, люди! Що з нами далі буде?.. 
Чи будете байдужі, якщо біда настане 
і ваша рідна доня на мою стежину стане?! 
Таких, як я, багато, таких, як ви, мільйони, 
але хіба хтось скаже, що ми одного кола? 
Повстала моя думка і пробудилась сила, 
бо я така ж, як ви, — справжнісінька людина! 
А може, не така, а може, не достойна?!
Та ні, бо я жива, хоча і нещаслива…
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Стійте! Куди ви?! Зупиніться! Адже діти — цвіт 
нації! Чому ж більшість так рано в’яне?…

Кохана, відкрий мені душу – і я з радістю наплюю 
у неї.

Суспільство. А кому воно потрібне, якщо не тільки 
я у ньому зайва?.. Я лиш невільниця своєї волі! Я наче 
у безодні, та це мій рідний дім.

Суспільні теми і проблеми давно не мучать мене. 
Ви всі у  полоні у системи, тиранів діти і батьки. 

ХVІ
Замкнуте приміщення, війна. «Я не тікаю з поля 

бою», — крикнув мій суперник. А хто він? Мій су-
перник — це насправді я. Вбивство. Ні, скоріше са-
могубство. Погляд у дзеркало — посміховисько! Мої 
думки лише про одне: ще!!! А може, все ж таки до-
сить?..

Усі колії давно уже зламано. А я лежу на підлозі 
в компанії бруду і вчорашньої пристрасті. Мої мрії 
без жодного натяку на існування залишаються жити 
у вакуумі.

Я протестантка! Я зреклася віри в себе!

Конвульсії, бажання, немічність — синдром 
минулої ейфорії.

І поглядом ловила вітер… Я поміняла душу на дві 
секунди раю. Не лізьте в неї, вас благаю! Не лізьте, 
бо вона вже не моя. Пустельний край моєї вдачі, не-
вгамовний жіночий темперамент, втрачена ніжність. 
Що це: розмаїття відчуттів чи повна їх відсутність? 
Відголос проминулої привабливості змушує плака-
ти. Я вимагаю справедливості! Я прошу помилуван-
ня!

Моє життя  — суцільна біла пляма. 
Я вже давно спалила всі мости. 
Дивися правді в вічі: я злиденна, 
як альфа і омега, 
як паралельні лінії життя, 
що не зустрінуться ніколи, 
проте є сутністю буття.

Вина й невинність. Що з цього про мене? Як вдих і 
видих, завжди разом йдуть…
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ХVI 
Отямилась, прокинулась, збожеволіла. Невже це 

все лише наснилося мені?.. Невиліковна лихоманка, 
поневолення. Та скільки там лишилося в житті…

P.S.
Вона лежала у своєму теплому ліжку і дивилася 

улюблений фільм. Фільм закінчився — і вона про-
кинулась. 

Як добре, що усе це тільки сон!..

Якубовська Ірина

Окі докі
Все життя з непорушною вірою ми йдемо до 

кінця. Боячись. Падаючи. Програючи. Але знову ста-
ючи на ноги. Стискаємо зуби від болю. Витираємо 
сльози, а іноді… і кров. Збираємо волосся. Помалу 
пересуваємо ноги. Іноді навіть знаходимо сили бігти 
по сходах, наївно мріючи про пряму поверхню, по 
якій будемо плисти без ніяких зусиль, розпустив-
ши волосся, розкривши ротик, щоб хапати «мильні 
бульбашки щастя». А поки немає жаданої цілі, далі 
повземо, пересуваємось, біжимо. Повзти знов і знов, 
збиваючи каблуки, на яких, на жаль, проводимо 
наше досить довге, але за сумісництвом важке моло-
де життя. Повзти, закупорюючи шкіру лиця пудрою, 
а потім кремами… для краси… Повзти, ледь дихаю-
чи в тісних кофтах і штанцях, які навіть після дієт 
малуваті. Повзти, закриваючи очі на руйнацію влас-
них замків стереотипів. Повзти, вірячи в те, що ко-
лись зможемо повернути час, такий жаданий час на-
шого важкого, але такого ейфорійного життя!
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•••
…Беззмістовно чиста серцем. Від неї не пахло шо-

коладом, і жила Вона далеко не сесіями. Вона просто 
чекала наступної ноти, вже знайомої варіації. Вона 
обожнювала гратися з рибками, але так не любила їх 
ховати. Вона так любила готувати, але не дуже при-
бирати. Вона так любила вазони, але чомусь вони 
вічно в’яли. Вона так любила маски, але не вміла їх 
одягати. Вона хотіла кохання, та не дуже вміла гра-
ти. Вона так хотіла літати, але все ж Миколая нема. 
Вона так хотіла співати, але до не дуже брала. Вона 
так хотіла малювати, але фарби вже давно погуби-
ла. Вона не вміла нічого, але вчилась всьому. Вона ча-
сто падала, але вміла підніматись. Вона … хм… Як 
приємно казати Вона. Просто Вона без ярликів та за-
йвих букв, які часто не доречні. Так, це Вона. Біль в її 
очах переростав у п’янкий сонет ще якогось борода-
того мислителя. Так, це Вона минулого тижня бігала 
по вулиці, шукаючи котика. Так, це Вона минуло-
го тижня збирала пожертви на бездомних тваринок. 
Так, це Вона минулого тижня стала мамою. Так, це 
Вона переклала Діккенса. Так, це Вона влаштувала-
ся на роботу в кафе, де так любила пити каву з кори-
цею... Вона – це кожен з нас, а ми – це Вона.



117

Любов Зарічна

Дуща скрипаля
(Автобіографічний роман у віршах)

У Карпатах за річкою
 Народилася я.
Мов густою смерічкою,
Сплелась доля моя.

Десь літала за обрії
І шукала талант,
А Господь з волі доброї
Дав їй цей діамант.

Ой Карпати чарівнії,
Я вклоняюся вам,
Своє серце із віршами
Я у спадок віддам.

Цю любов, що зростили ви, 
На долоні кладу.
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В цій красі, що розлили ви,
Я притулок знайду.

Мої спогади-квіти
У рідному краї, у горах Карпатах
Така невимовна краса.
Моє там дитинство і батьківська хата,
Там серце моє і душа.

Там серце моє залишилось між квітів,
Там серце моє серед гір.
Нехай несе вітер ті спогади-квіти
Додому у батьківський двір.

У край мальовничий, де я народилась,
У рідне село Яворів.
Дитинство і юність мої там лишились
Між гір і зелених полів.

Де трави і квіти купалися в росах,
Як сонечко зранку зійшло,
Щасливі по лузі ми бігали босі,
Як літо вінок свій плело.

Де линула пісня, у небо летіла,
Косар дзвінко косу клепав.
Під галас пташиний і спів солов’їний
Там ранок мене зустрічав.

Тепер я далеко від рідного дому.
Журба в серці косу плете.
Дитинство мене ніжно кличе додому.
Воно там ще досі цвіте.

Життя не зупиниш. Така наша доля.
Так швидко минають літа.
На крилах думками лечу я додому.
Там серце моє і душа.

Лечу я думками до рідної брами,
Обняв мене смуток і біль.
Так хочу пройтися отими стежками,
Що вели у батьківський двір.

О батьківський краю, тебе я кохаю.
Ти мого життя джерело.
Я ніжно думками тебе пригортаю.
Там серце моє розцвіло.
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•••
Заграй мені, скрипонько, ніжно,
Мелодію неба і зір.
Ти в музиці наче царівна,
Мов сонце, що блисне з-за гір.

Заграй мені, скрипонько мила,
Нехай затанцює душа,
Щоб серце моє зворушила
Карпатського краю краса.

Розділ І 
Карпати. Ліс. Високі горизонти.
Куди не глянь… Неписана краса.
У волошковім небі ясне сонце,
А на землі життя… І чудеса.

Барвисті квіти й соковиті трави
Блищать на сонці краплями роси.
Природа у чарівну скрипку грає.
Дивись! Яка гармонія краси.

Карпатські гори. В них карпатські села.
Ліси. Поля. Долини і горби,
Річкові водоспади і озера.
У надрах гір невідані скарби.

Ніхто ще їм не заглядав до серця,
Там золота ніхто ще не шукав.
То часом ліс луною обізветься
Й проснеться день, що в лісі ночував.

Не про скарби я хочу розповісти,
Котрі лежать в землі споконвіків.
Про людські долі хочу оповісти,
Про дерево родини Стебівків.

Про дерево…А може, про галузку,
Бо корені не знаю, де взялись.
Прародичам я вічність не порушу,
Щоб про минуле щось розповіли.

Я напишу про те, що пам’ятаю,
Багато залишилось в голові.
Своє минуле в косу заплітаю,
І згадую події головні.
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В село тепер я рідко приїжджаю.
Нема до кого. Батько вже помер,
А мати на Херсонщину подалась,
Тому, що доля їй така складалась –
Стоїть порожня хата дотепер.

Ми з братом двоє мешкаєм у Львові,
Сестра і брат залишились в селі,
А наймолодша з матір’ю в Херсоні.
Про кожного окремо розповім.

Лишилась хата. В ній моє дитинство.
Солодкий спогад квітне у думках.
Калини цвіт. Чебрець і материнка.
Шкільні роки затоптані в стежках.

Покоси трав. Зимові снігопади.
Гриби, чорниці і стада корів.
Та юності небесні зорепади,
Осінній вечір в шелесті дощів.

Біля дороги хата. Друга – за рікою.
І почорніла стріха звисає над вікном.
Згадаю я дитинство. В тій хаті знов постою,
Там, де розлука серце черкнула пером.

Гармошка, скрипка, бубон… І танці до 
упаду
Залишили у серці неписаний сувій,
Де радості й печалі в тій хаті були разом
І сльози розставання котилися з-під вій.

Померла бабця в молодому віці,
Коли іще мій батько не женивсь.
А дід був у селі тоді ветлікарем,
І сам отак до старості прожив.

Така робота, що ходив  усюди.
Бувало, десь в селі заночував.
Щодня пороги оббивали люди.
У помочі мій дід не відмовляв.

А ми малі. Тоді нас було двоє.
Дідусь прийде. Ми лазим по плечах,
І завжди щось шукали в його торбі,
Ну каже: «Хоч сховай у небесах».

Так ми й жили. Біля дороги хата,
Уже стара. Не знати скільки літ.
В ній були тільки сіни і кімната,
Ще й у комору упирався пліт.
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Всім тісно в хаті. Нас було багато:
Дідусь Павло і син його Роман,
Тоді ще молодий і нежонатий –
Це був талановитий музикант.

Візьме гармошку в руки, як заграє,
А головне – співати не умів.
То хоч-не-хоч чужа душа співає,
Не треба ні весни, ні солов’їв.

То був силач. Від стрийка передалось
(Бо він також Романом називавсь).
В його руках залізо аж пищало.
В нім поєднались сила і талант.

Загине він трагічно у віці молодому,
Йому б ще жити й жити – не думати про 

втому.
Його зловісна доля над ним понасміхалась,
Дітей посиротила. У землю заховала.

Піде з життя у молодому віці.
А як? Про те пізніше розповім.
Бо смерть дивилась в долю йому двічі,
Ходила душогубка вслід за ним.

Чотири сестри було в мого батька.
А дві тоді вже замужем були.
Одна в селі, а друга на Донбасі,
А ті обидві з нами так жили.

Фаїна, Катря, Настя і Марія.
Фаїна – наймолодша серед всіх.
Отож на батька в хаті вся надія,
А з діда така поміч, як із них.

Дівчата вже на фермі працювали.
Роман тоді на тракторі робив.
А мати, як та білочка звивалась.
Дідусь, як завжди, з торбою ходив.

Мати Марія також називалась,
З сусіднього села до них прийшла.
Спокійна, терпелива, аж занадто,
А доля в неї, як полин була.

Як візьму фотографію у руки,
Як гляну я на неї молоду.
За що Господь їй дав таку покуту?
Усе життя іде через біду.
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Вона чужа. Прийшла у чужу хату,
Ще й дід не раз по серці її впік.
Додому не було куди вертатись,
Отак би взяв й світами з дому втік.

Усі – хто де. А мати, як на варті:
Колгосп, і хата, і город її.
Та час від часу дід їй всипле «шкварків»,
Й нема кому, щоб хтось її жалів.

Піде не раз поплаче за стодолу,
Та й плакати їй ніколи було.
Подумає. Під сливами постоїть.
Нема коли стояти. Це ж село.

А батько що? Він також на роботі.
Та ще й ми двоє матері в тягар.
Був слюсарем і токарем в колгоспі,
А вечором сидів щось майстрував.

Десь там скоріше прийде із роботи,
Щоб трошки поміч матері була.
Та ні! Хтось нагодиться, як на клопіт,
Бо мусив обробляти півсела.

У нього в грудях билось добре серце,
Тому, що відмовляти не умів.
А люди є настирливі і вперті,
Примусять, хоч би й сто раз не хотів.

Умів усе. Був майстер на всі руки.
Колгосп його умільство оцінив.
Дипломом «Майстер золотії руки»,
Райвиконком його нагородив.
.
І ще одно! Ця хата, мов проклята:
Музики, танці на усе село.
Збиралися тут хлопці і дівчата,
У хаті, наче у млині, гуло.

Хоча не раз прийшлось і виганяти,
А то напевно б цілу ніч гули.
Хіба їм шкода було мою матір,
А чи дітей, що спати не могли.

У хаті людно. Ніде голці впасти.
Мати не раз настоялась в куті.
Хіба б хтось інший так терпів…Нізащо!
Летіли б з хати всі, як горобці.
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Так ми росли з гармошкою і танцями,
Вони були нам в хаті вихованцями.
А на гармошці грав мій стрийко Роман,
І через нього весь той балаган.

Тітка Марія згодом вийшла заміж,
Фаїна подалася у Донецьк.
А гармоніст потрапив до лікарні,
Нарешті тому пеклу був кінець.

Роман позбувсь здоров’я ненароком.
Лікарня. Операція складна.
Іще тоді дивилася смерть боком,
Гострила косу вже на юнака.

Йому було там раптом двадцять років.
То ж чим на таку кару заслужив,
Що був уже від смерті за півкроку?
Та при житті Господь його лишив.

В житті надалі буде бідувати.
Та що такий мужчина в світі варт?
Йому потрібно дітей годувати,
Йому потрібно дітям дати старт.

Мій батько будувався за рікою.
Возив цемент, і дерево, й дошки.
Вже через рік із хати, зі старої
Ми в свою нову жити перейшли.

Мені тоді минуло вже п’ять років,
Юркові був четвертий повернув.
А Вікторові йшов дев’ятий місяць.
Неспокій в нашу хату зазирнув.

Мати в колгоспі, в полі, на городі,
І батька днями вдома не було.
А діти, як-то кажуть, на свободі,
Робили те, що в голову збрело.

Надворі осінь. Швидко дні збігали.
Віктор підріс. Колиска на стриху.
І тут про неї ми собі згадали.
Хотіли зняти гойдалку оту.

Давай на стрих всі троє по драбині,
Будем тягнути гойдалку на зад.
Ми з Віктором стояли надолині,
Юрко спускав її вже по щаблях.
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Колиска, як на щастя, зупинилась
(Ще замалі, щоб раду їй дали).
Побічницею в стелю зачепилась,
А ми всі в хаті вереск підняли.

А мати бігла ні жива ні мертва
(В той час вона якраз від діда йшла).
Зі страху в неї зупинялось серце.
Що ж знову натворила дітвора?

Не пам’ятає, як дійшла до хати,
Бо ноги майже не несли її.
Боялася поріг переступати…
Вони вже мертві. А чи ще живі?

Відкрила двері, аж назад подалась.
Висить колиска. Ми усі в сльозах.
Юрка зі стриху якось ледве зняла,
Усім троїм ременів надавала,
Колиску нашу випхала назад.

Ми пам’ятаєм  досі цю пригоду.
То хоч би маму хто пошкодував.
Скільки в той день позбулася здоров’я,
Лише Господь їй і поспівчував.

А раз було… Як нині пам’ятаю…
Батьки пішли у гості до рідні,
І ми підлогу позливали чаєм,
Зробили в хаті ковзанку собі.

Ми босі. Теплий чай. І в хаті тепло.
Надворі сніг. Мороз тріщить. Зима.
Та вже і ноги нам були потерпли,
І чаю у каструлі теж нема.

Дошки біліли наче сніг надворі
І на кінець ми спати всі лягли.
Ну слава Богу. Хоч не були хворі,
Лише підошви на ногах пекли.

Раз в стайні курку з сідала зігнали.
Під пахву. І до хати принесли.
То, як ми з неї троє збиткувались
І мало, що кінця їй не дійшли.

Так ми росли з пригодами новими.
То в діда. То у хаті під замком.
Сусідка прибігала і дивилась,
Щоб ми біди якої не зробили.
А часом постояла під вікном.
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Розділ VІ   
Крім кохання у житті є речі різні,
Не пов’язані із ним і не суміжні.
На кохання серця тут бракує,
Коли смерть на тебе що не крок чатує.

Як ми не раз малі сиділи в хаті,
А особливо, як сніги мели.
І зі сльозами згадувала мати
Важкі і повоєнні ті роки.

Наш другий дід Микола називався,
Як я казала – мудрий чоловік.
Він смерті на війні хоч і злякався,
Але таки від неї він утік.

А може, і вона втекла від нього,
Боялася молитви і хреста.
Вона тремтіла від вказівки Бога,
Що та людина лишиться жива.

Господь оберігав його усюди:
Молитва, образок, на шиї хрест.
Знаходив милосердя поміж люди,
В подяку зносив руки до небес.

Та вже війна була і закінчилась.
Наш дід не повернувся із війни.
Чекали діти. Жінка затужила.
Він мертвий, а чи, може, десь живий.

Одного дня приходить страшна звістка:
«Пропавший безвісті» – надгробний 

папірець.
А може, десь під соснами у лісі
Сплели із куль загарбники вінець.

Ридали діти. Батька хоронили,
Не батька – лише пам'ять, що він жив.
Копали яму й клали до могили.
Жалобний смуток серце ворушив.

Дід не пропав. І навіть не загинув.
Їх повезли з Берліна аж на схід,
Минувши рідну землю, на чужину
В такий далекий океанний світ.

Японія з Китаєм воювали.
Поїхав дід у Токіо, в Пекін.
Його там смерть повсюди зустрічала.
Зі всіх вернувся звідтам він один.
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І самотужки якось добирався.
Вже рідна хата дихала з межі.
«Ну, – каже, – я вже вдома й не боявся».
Та свої люди гірші, як чужі.

Просився на ніч. Не пустили в хату.
Поза чужі стодоли ночував.
А ще страху наївся як багато:
В той час уже Бандера воював.

У лісі люди. А які не знати:
Бандерівці чи, може, переплічники.
І сам від себе мусів утікати,
Щоб так життя ганебно не закінчити.

Пройти війну. Об’їхати півсвіту.
Додому вже рукою подати.
І змарнувати на війні все літо.
А тут ніяк до хати не дійти.

Надворі літо. Зеленіють трави.
Клепають коси зранку косарі.
Лежать покоси сіна і отави.
Вже майже відлітають журавлі.

Стоять смереки в радості й зажурі,
А верби миють ноги у воді.
І дивляться в божественнім ажурі
Зелені очі в очі голубі.

Покоси пахнуть. Доспіває жито.
І шарудить пшениця на вітрах.
Останні квіти вже дарує літо.
Живе нове життя у колосках.

Все близьке і таке усе далеке.
Все рідне і таке усе чуже.
По полю ходить, журиться лелека.
Напевно, в гості діда мого жде.

Залопотіли крилами лелеки.
Не дочекавшись діда, відлетіли.
Вони, напевно, десь в краю далекім
Його в дорозі, може, і зустріли.

Минуло літо. І настала осінь.
Вже люди з поля урожай зібрали,
А верби мили над рікою коси.
Вже батька діти навіть не чекали.
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Така була та осінь, та осінь найдорожча,
Що диктувала в серці неписаний сувій.
Вона була священна. Божественна, як проща,
Коли від щастя сльози котилися з-під вій.

Така була та осінь, та осінь особлива.
Земля була довкола у дужці сніговій.
З країв далеких діда у гості запросила.
Неначе птах на крилах додому він летів.

Надворі вже листопад. Стоять дерева голі,
І зашкарублу землю припорошив вже сніг.
А зграями ворони шукають їжу в полі.
У хату з неба звістку приніс Архистратиг.

Бо саме на Михайла вернувся дід додому.
Мов блискавкою звістка пронеслася селом.
Тож радуйтеся діти, впрягай коня, Матроно!
За Миколаєм їдем, бо він вже за селом.

Вже дітям годі всидітись на місці.
Сорока скреготить, як на погром.
«Пропавший безвісти», – страшну болючу 

звістку
Перечеркнула зустріч, як пером.

Відкрились двері… Батько на порозі,
Один із мертвих по війні воскрес.
Від радості текли солодкі сльози.
Сьогодні в домі чудо із чудес.

У хаті майже півсела зібралось.
Усі прийшли почувши новину.
Раділи люди. Діда обіймали.
А він розповідав їм про війну.

А мама в сорок першім народилась.
Не знала батька. Він вже воював.
Обоє вперше у той день зустрілись.
Він перший раз на руки її взяв.

В той час їх було четверо у хаті.
Двоє дівчат і двоє хлопчаків.
А п’ята поміж ними була мати.
Сьогодні й батько в домі появивсь.

Гнат був найстарший, а за ним Ганнуся,
А третій називався Олексій.
Четверта була дівчинка Маруся:
«Я маю батька. Батько мій живий».
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П’ять років – це немало й небагато.
В такім страху, що варта день один.
Як ти живий, вважай, що в тебе свято.
Життя іде і крутиться, як млин.

А батько не з порожніми руками.
І подарунки всім у двох руках.
Дівчатам, хлопцям і для жінки-мами.
Та різних ліків мало не рюкзак.

Йому японці ліків надавали,
Від чого що – на мігах показали.
Там препаратів для всієї середини,
Як для дорослих, так і для дитини.

Від головного болю і від кашлю,
Не було ліків за японські кращих.
І ними лікувалось півсела,
Як хто просив – бабуся всім дала.

І навіть рису дід з війни привіз,
Бо знав, що голод… І бракує сліз.

Та по війні ще гірш, як на війні.
Бандерівські наскоки. В страхах і ночі 

й дні.

І хтось брехню поміж людей пустив,
Що дід тепер бандерівцям служив.

Щоб перейти війну й добратися до хати
І знову йти в лісах поневірятись.
То треба було розуму лишитись,
Щоб після пекла в пеклі опинитись.

Російській владі ту брехню донесли.
А хто?! Ті перекінчики тутешні.
Приходили «совіти» серед ночі,
І знову смерть дивилась йому в очі.

І дід терпів не раз від їх побоїв
І вистояв в нерівному двобої.

Знущалися і страшили Сибіром.
Казали: «Ти там здохнеш у лісах
І будеш за поживу диким звірам.
Не лишиться із тебе навіть прах».

А дід казав: «Боятись вас не хочу,
Не маю перед вами я вини,
Мені сто раз дивилася смерть в очі,
Та я живим вернувся із війни.
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І я напишу запит президенту,
Як ви мене катуєте отут.
То захищав Вітчизну я даремно,
Щоб потерпати ще й від ваших рук.

Хто вам доніс таку брехню на мене,
Ідіть його карайте замість мене».

Так діда залишили у спокої,
Бо не знайшли в нім жодної вини.
Він переміг в нерівному двобої,
Життя зі смертю бились між собою,
І обірвались пута сатани.

Тепер життя почалося спочатку,
Усе минуло, як страшна зима.
І господарку треба підіймати,
Що жінка варта, як вона сама.

Вона є мати в хаті й господиня.
І всі кути тримає на плечах.
Ну але батько, батько – він мужчина.
Він сильний і тримає в хаті дах.

А день за днем, і діти підростали.
Потрошки хату дід порядкував.
Із бабою удвох вже працювали.
Загублені роки він здоганяв.

Вже усі війни ніби закінчились.
З полегшенням здихнуло і село.
Багато вдів із дітьми залишилось.
І їм найважче у той час було.

А серце б’ється. Не питає в долі.
Воно дає життя – а ти живи,
Рости дітей, і спину гни у полі,
Бо занедбалось все під час війни.

Ще свіжа рана в серці не зажила,
Ще гіркі сльози капали з-під вій.
Дорога знову тернами стелилась,
І насувався новий буревій.

У сорок сьомім почались колгоспи.
Де взяти їм худобу і врожай,
І відбирали у людей те трошки,
Як хтось що на насіння заховав.
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Останню жменьку жита чи пшениці,
Гороху, бобу, словом, що знайшли.
Усе до зерна вимели зі скрині
І залишали сім’ї із нічим.

З стаєнь худобу також виганяли
(Вже дехто і коня собі придбав).
Гребли усе, що тільки запопали.
І знов народ від нелюдів страждав.

Ніякі сльози не допомагали,
Ні просьби. Хоч би й з голоду помер. 
Отак знущались зайди-канібали,
Нікого не шкодуючи тепер.

І знову перекінчики при владі,
І свій зі свого шкіру знов дере.
Через звіринство були при посаді,
Не мавши милосердя до людей.

Так боляче колгоспи зачинались.
Криваві сльози капали з-під вій.
Все, що могли, усе повідбирали,
І знову люди з голоду вмирали,
Рабами бувши на землі своїй.

Ось так селяни весну починали.
Ну що посієш – в хаті ні зерна.
Городи бур’янами заростали,
Й нічого вже на залишку нема.

Десь кілька зерен кропчику, петрушки,
Цибулі, часничку, а чи капусти,
Картоплі, моркви, пару бурячків
Сховав під землю. Те і посадив.

Уже підникла декуди кропива,
Пішли в листок гірчиця й лобода,
Капуста листя трошки відростила,
І як то кажуть: горе – не біда.

У лісі вже грибочки зав’язались.
Чорниці теж чорнілися, як гній.
Ходили діти відрами збирали,
Носили на базар і продавали,
То вже якась копійка хоч на хліб.

І ціпом збіжжя люди молотили,
Мололи в жорнах крупи і муку,
І хліб пекли з відходів і кропиви,
І паляницю кожному таку.
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Чорничок літом з молоком поїли.
Хоч що-небудь, та вже і не помреш,
А чи грибочків на обід зварили,
І паляницю на шматки ділили,
Щоб вистачило кожному на день.

Отак жили і бідували люди,
Хитались з горя, наче від вина.
Те зубожіння розпирало груди
І виходу ніякого нема.

Боліла думка. Як же завтра буде,
Що їсти, бо закінчується хліб?
Ми українці, ми терплячі люди,
Ми стільки вже наїлись журб і бід.

Ну що поробиш. Як така вже доля.
Всі топчуть нам по серцю чобітьми.
У нас чужі господарі на полі,
А власники землі за ворітьми.

У чому винні ці голодні діти,
А з ними їх згорьовані батьки.
Минулого не можна загубити,
І те минуле йде через віки.

Хоч було важко. Школи працювали.
Хто змогу мав учитись, то ходив.
Там діти і про голод забували.
У той час голод хащами блудив.

А моя мати була наймолодша.
У сорок восьмім їй минуло сім,
Як перший рік пішла вона до школи,
Приніс лелека хлопчика у дім.

Прийшла зима. В що ж взутися до школи?
Немає грошей, щоб і щось купив.
Ту зиму не забуду я ніколи,
Як батько дерев’яники зробив.

А на плечах по п’яти сірячина,
І ноги теж обуті на босяк.
Оце до школи так іде дитина
Й два макарони-трубочки в руках.

Так зі сльозами згадувала мати,
І більше слова не могла сказати.

Чи б так сьогодні хто зібрав дитину,
Босенькі ніжки і кожух до п’ят,
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І випровадив у холодну зиму
Де сніг мете й морози аж тріщать.

Напевно, б духу в грудях не хватило.
Напевно, серце б трісло від жалю.
І ту б дитину вже похоронили.
Її б не врятували й в шпиталю.

Роки ішли. Покращення не було.
Хоч деякі вже зміни відбулись.
Та про війну ще люди не забули
Де смерть з життям навік переплелись.

Вже якось краще урожай родився.
Потрошки і майна дехто нажив.
Та появились крупи у крамницях.
Хто мав копійку, дещо і купив.

Ще після матері два хлопці народились,
Розумники, - Микола і Богдан.
Вони у школі на відмінно вчились,
Їх серце підкорялося знанням.

Мати сім класів була закінчила.
Учитись дальше змоги не було.

На заробітках трохи погостила,
Тоді назад вернулася в село.

Богдан пізніше інститут закінчив,
Він вчився, бо не вчитися не міг.
І перед математикою не скорився.
Такі знання заперти було гріх.

Він сильний математик досьогодні.
В райвиконкомі також працював.
А нині при посаді урядовій,
Його талант надурно не пропав.

А дід був майстер. Майстер бездоганний.
Зробив усе, хто що не попросив.
Йому земля вклонялась під ногами
На тих стежках, якими він ходив.

Дід був скрипаль. І мав дорогу скрипку.
У спадщину з Америки прийшла.
Як він помер, скрипка ще досі в скрині,
Бо загубила свого скрипаля.

У дев’ять років скрипку змайстрував.
Учився грати. Ноти підбирав.
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Талант в дитячім серденьку не спав.
Любов до скрипки Бог йому послав.

В дванадцять років на весіллі грав,
І кожен гість талант його признав.

На вибір скрипку дідові дали:
«Учися, грай! Вона твоя! Бери!»

Якої втіхи було до небес,
Талант в дитячім серденьку воскрес.

І вів його через усе життя,
Хоч трохи доля збилася з пуття.

П’ять років скрипка плакала за ним
Й зустрілася з господарем своїм.

І нині плаче. Скрипаля нема,
Бо смерть була страшніша ніж війна.

А день за днем. Повиростали діти.
Притулок доля кожному дала.
Бо люди на землі, як в полі квіти…
Олекси й Гната у живих нема.

Бабуся також все життя хворіла.
Знущався над людьми жорстокий світ.
Було, душа трималась ледве тіла,
Із тих гризот вона аж почорніла,
Але прожила дев’яносто літ.

В тій хаті залишився син Микола.
Батьків уже давно похоронив.
Живе один. Так склалась йому доля.
Шкода, що ті знання він загубив.

Бо то не голова – цілий комп’ютер.
В ній всі події світу поскладав.
Він ще донині знає всі науки,
Та світ йому можливості не дав.

А Бога й церкву любить над усе,
Лиш та любов спасіння принесе.

Також і Ганна вже упокоїлась,
Бо дуже важко їй в житті прийшлось.
Вона була вже стільки натерпілась,
Таких страждань не витримав би хтось.
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Богдан з ріднею мешкають окремо.
В містечку, недалеко від села.
Ось невеличка розповідь-поема
Про мого діда й батька-скрипаля.

Я нині часто згадую про нього.
І дещо, в чому я себе виню,
Що більше не прислухалась до того,
Як дід розповідав нам про війну.

Він рідко приходив до нас до хати.
Робота вдома. Та й уже в літах.
Його відвідини для нас – це було свято.
Від щастя ми літали в небесах.

Його в селі громада поважала.
Нікого за життя не образив.
Його душа, мов скрипка, вигравала.
Ну але церкву більше всіх любив.

Мав образок Пречистої в кишені.
Він з ним через усю війну пройшов.
Вернувсь живий, лиш в руку поранений,
Його спасла і віра, і любов.

Хоч смерть на кожнім кроці чатувала.
Його Пречиста всюди берегла,
Йому життя вона охороняла,
Й додому теж за руку привела.

Він мав ходу легеньку, наче вітер.
Всім велося, до кого не зайшов.
У нього в серці розквітали квіти.
Між люди сіяв доброту й любов.

Як добрий чоловік прийде у хату,
То принесе з собою він добро.
Недобрий в серці має зла багато,
А зло завжди породить нове зло.

Ще був би жив. Дістав параліч горла.
В лікарні був. Та ради не дали.
І над життям узяла верх хвороба,
В останню путь ми діда провели.

А образок Пречистої поклали
З ним поруч. Як заступницю й покров.
Собі лишити ми не мали права,
Бо це його спасіння і любов.
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У листопаді із війни прийшов,
Так в листопаді із життя пішов.

Ось два діди, й великих дві різниці.
Мій дід Павло, що сварки роздував.
Йому війна лише могла приснитись.
Він в хаті з невістками воював.

А дід Микола, скільки пам’ятаю,
Нікому душу був не осквернив.
Живим вернувся із чужого краю.
Своє життя він Богу присвятив.

Робив добро. Нікому не відмовив,
Як щось не міг, то хоч пораду дав.
А дід Павло ледь матір не загробив
І не одному в душу наплював.

Хоч попри те в житті робив щось добре.
Онуків бавив. Хату пильнував.
Я ще забула – дід був стоматолог,
Ветлікар. І людей теж лікував.

Ще дід Павло також був скрипалем,
Його це рятувало від проблем.

Він після сварки  скрипку в руки брав,
Щоб придушити злість, сидів і грав.

А деколи, щоб відігнати втому,
При святі із комори її ніс.
І на гармошці грав із дідом Роман.
Такий дует – скрипаль і гармоніст.

Тоді всі забували про образи,
Почувши скрипку і гармошку разом.

І радісно ставало на душі,
Життя цвіло, як в полі спориші.

За те всі діда й Романа любили,
В ненависті тоді щезала сили.

Бог всім суддя. Він бачить все звисока.
А я не маю права. Це ж мій дід.
Та правда правді не закриє ока:
В моєму серці Стебівківський рід.

В моїй душі і Голичівська вдача,
Бо ж моя мати з роду Голичів.
І кров моя чи так, а чи інакше
Тече на два потоки з двох родів.
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А діти що. А дітям треба жити,
І про батьків лиш пам'ять берегти.
Своїх дітей у люди виводити.
На те в нас діти. Ми на те й батьки.

Життя складне. Та як би не складалось,
Воно іде, і ти за ним ідеш.
Воно поверне вліво чи направо
Тримайся, – бо інакше пропадеш.

У ньому дуже легко загубитись
Чи правильну дорогу віднайти.
Дивися так, щоб добре придивитись,
Щоб по чужій дорозі не піти.

І так роби, щоб серце не ділити,
Щоб не стояти, мов серед ріки,
І боляче нікому не зробити.
Умій печаль до серця притулити,
Черпай життя з Господньої руки.

Умій любов у серці заховати,
Умій любов ту іншому віддати.
Умій її до рани притулити,
Умій усе, що дихає, любити.
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Пані Боварі
Сценарій Ірини Якубовської

За однойменним романом Г. Флобера

Дійові особи:
Емма – Е 
Шарль – Ш 
Берта – Б 
Аптекар Ом – О 
Пані Ом – П.О
Лефрансуа – Леф 
Магдалина – М 
Ізольда – І 
Лере – Лере 
Луїза – Л
Гійомен – Г

Дія перша
Хлопчик з газетами, Емма, аптекар Ом, пані Ом, Гійомен, 

Луїза, Лефрансуа, Лере, Ізольда, Лестібудуа, Магдалина

У зал вбігає хлопчик, що розносить газети за ним (деякі 
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парами) виходять всі персонажі крім Емми
О: Не забувай, – говорить до пані Ом, з якою йде попід 

руку, – що сьогодні о сьомій до нас прийдуть… 
Тим часом з іншого кінця йде Лефрансуа разом з парою 

Лере та Ізольда, про щось говорять, тут вони помічають 
Омів вітаються з ними, хлопчик пропонує їм газети і 
вони купують їх, повз них проходить Магдалина, вона не 
підходить до них лише усміхається.  

Хл: Oстанні новини Йонвілля, у місті оселився 
лікар Боварі з сім’єю, купуйте свіжий номер…–  

Хлопчик далі викрикує новини, натовп розходить-
ся на сцену виходить Емма і виносить крісло, хлопчик 
простягає газету, але вона начебто його не бачить. Тоді 
він махає на нею рукою і йде з залу.   

Е: Мене звати Емма Боварі. Ви, мабуть, чули про 
мене багато чого… Мабуть, та я не така, і не хотіла 
нічого, точніше хотіла, але… – встає зі стільця. – Ні, 
краще я все розповім за порядком. Будь ласка, за-
будьте усе, що Ви щойно почули. – Знов сідає на 
стілець. – Так ось. Я, Емма Боварі, донька фермера 
Теодора Руо. Народжена бути щасливою, як і кожен 
з нас, тобто… Я Вас так геть заплутаю... З дитинства 
мені казали, що я окраса сім’ї, тому дали освіту – як 
справжній графині. 

Я навчилась танцювати, малювати, вишивати, 
грати на фортепіано! З мене зробили молоду ви-
шукану панну, але для чого, щоб я ось так жила?! – 
замислюється. – Але ж Ви ще нічого не знаєте, – на 
мить замовкає. – Зараз усе розповім: я вийшла заміж, 
так, я вийшла заміж… за Шарля – молодого лікаря. 
Він мене причарував, я відчула до нього щось таке, 
що всі називали коханням. Я мліла, насолоджува-
лась, кохалась у його словах, відчувала гостру потре-
бу  його присутності. 

Згодом він сам запропонував побратись: він ко-
хав мене, і мені це подобалось! Як сьогодні пам’ятаю 
день весілля: жінки в чепчиках, сукнях міського фа-
сону, з годинниками на золотих ланцюжках, у пе-
леринах, кінці яких схрещувались на поясі. Чи-
сто виголені чоловіки в жахливо накрохмалених со-
рочках, які кумедно випинались на грудях панци-
ром. Усе, навіть повітря, пахло чистотою, достатком, 
вишуканістю… Але це було марево, брехня, яку всім 
навіюють у день одруження. 

Пізніше, коли весь цей маскарад закінчився, я по-
бачила, що мій Шарль не такий вже й романтич-
ний та вишуканий джентльмен. Він всього лиш 
лікар, простий сільський лікар! Хоча я і намагалася 
його змінити, декламувала йому в садку під місяцем 
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всі любовні вірші, які знала; наспівувала, зітхаючи, 
журливі адажіо, проте нічогісінько не змінилось! 

Та одного дня я таки була щасливою. Мене за-
просили у Воб’єсар, до маркіза д’Андервільє. Я була 
неймовірно рада, що змогла відчути життя героїні з 
книжки, доторкнутись до її казки. — підносить книж-
ку. –  Тоді я реально побачила загадковий замок, 
танці, вельмож із вишуканими манерами… 

Я навіть маю згадку від цієї пригоди – зелений 
портсигар, який знайшов Шарль біля замку. Але це 
був лише один день, що просто пролетів повз мене 
птахом, якого я не змогла спіймати чи бодай затри-
мати ще хоч на декілька секунд. Мені ж не дозволе-
но бути щасливою! 

У мене відібрали казку, я мусила повертатись 
до простого сільського життя з людьми, які навіть 
не знають, що не можна кашляти, не прикриваю-
чи рукою свій бридкий рот! – крикнула. – Але я зно-
ву і знову поверталась туди у своїх снах, у цей за-
мок в італійському стилі з двома флігелями і трьома 
під’їздами. І ще не раз танцювала там з вельможами, 
бачила прекрасних кюре! Проте згодом навіть спо-
гади перестали торкати душу, я знов нудила світом. 

Хіба ж я не заслуговувала кращого?  Чим я гірша 
за тих жінок, що живуть у замках? У Воб’єсарі я бачи-

ла герцогинь, у яких талії були товстіші за мою, а ма-
нери набагато вульгарніші! 

Невже цьому животінню не буде кінця!? 
Я почала хворіти, адже мені не вистачало ковтка 

свіжого повітря, який би не пахнув цим містом, цим 
лікарем!!! – встає з крісла. – І знаєте, що вигадав мій 
чоловік??? – на сцену висувають стіл, крісло Емми за-
бирають, Емма виходить у зал, тим часом на сцені го-
лосно говорять актори, її ніхто не слухає. Емма починає 
голосніше говорити. – Він забрав мене з Тоста, він ду-
мав, що це воно винне у моїх муках. 

І ось ми переїжджаємо у Йонвіль-л’Аббеї, або ж 
Йонвіль, моє здоров’я покращилось. 

Актори з-за сцени голосно засміялися. Емма йде з сце-
ни.

Дія друга
Дім аптекаря Ома. Неділя, бенкет 
Аптекар Ом, Магдалина, Лефрансуа, Лере, Ізольда, Гійомен, 

Луїза, пані Ом

На сцені: Аптекар Ом, Магдалина, Лефрансуа, Лере, Ізольда
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І: І як Ви скажете це розуміти? Ще довго нам че-
кати Гійомена з дружиною, у нас не так багато часу! 
Любий, коли до тебе прийде клієнт?

Лере: О сьомій. Але це не важливо – хай почекає; 
стільки вже часу не віддає борг, розписки пише ко-
жен раз!

І: Так подзвони Венсарові…
М: Хто ж це не повертає боргів так довго?
Лере: Льєвен, чорт би його забрав!
М: О, з ним справи краще не мати. Хоча у мого 

чоловіка з такими, як він, розмова коротка: не запла-
тиш – не матимеш спокою.
Всі сміються, крім Леф.

Леф: Давайте хоч не за столом
М: Ну то не слухайте. Кожного разу так! 
Леф: А ти взагалі приходиш сюди лише наїстися.
О: Кохана, ще не йде Гійомен?
П. О: Ні, ні – заносить тацю з їжею – ось, пригощай-

тесь! 
М: Ой, дякую, пані Ом, Ви гідні свого чоловіка: та-

ких смачних солодощів я ще не їла.
Леф: Я щось у це не вірю!
І: Кгм, мій чоловік недавно уклав угоду з Біне, і 

той виплатив йому наступного ж дня усі борги до 
останньої копійчини!

Леф: Містер Біне занадто правильний, аж дратує. 
Кожного дня у мій трактир приходить о шостій 
годині і замовляє одну і ту ж страву, і сидіти йому 
потрібно на тому самому місці. Хоч убий, а він зали-
шиться там.

О: Магдалино, була б Вашому чоловікові морока 
мати такого клієнта! – сміються. 

Леф: Вона б йому допомогла: від Магдалининого 
голосу він би одразу ж прокинувся і кинувся сам у ту 
могилу! – сміються.

О: Лефрансуа, притримайте свій норов, давайте 
не будемо сваритись!

Стук у двері, заходить Гійомен та Луїза
Г: Вітання аптекарю – потискає руку Ому – міледі – 

цілує руку пані Ом.
Л: Всім вітання від Емми, шкодує, що не змогла 

прийти (іронічно).
І: Ми що занадто бридкі для неї?
М: З цим я погоджусь. Графиня Йонвільська!
Тим часом нові гості сідають за стіл, починають їсти.
Леф: Магдалина має рацію. ви бачили її щоден-

ний туалет?
І: І справді, відчуття, ніби вона тільки прагне 

піднести себе перед нами. Дикість яка!
Г: Ви так кажете, бо заздрите їй!
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М: Ще чого! Мені на неї дивитись неприємно: хо-
дить зі своїми великими очицями ледь жива, але  во-
дночас наче вректи тебе хоче.

І: Як тільки Шарль з нею живе? Певно, й сам та-
кий, як вона!

О: Будь ласка, не в моїй присутності: я глибоко по-
важаю цього пана.

Леф: Мовчав би ти… його й так тут немає, не 
підлещуйся!

О: Перепрошую, що Ви сказали, ласкава пані?
Леф: Скільки ввічливості. Всі і так бачать, як ти за 

ним страждаєш. Ще б пак, лікар має славу навіть за 
нашим містом!

О: Нічого не хочу чути, Ви просто перемиваєте 
кісточки хорошій людині.

М: А коли ми про Емму говорили, Вас це не тур-
бувало?

Лере: Та годі вже!
І: Я, до речі, недавно чула, що Емма гуляла 

попідручку з Леоном!
М: Зачекайте, а де ж він, я і не помітила, що його 

немає тут…
Леф: Мовчи, Ізольдо, не тягни, кажи швидше!
І: Що казати, я вже все сказала.
П.О: Натомість я чула, що це вигадки шановної 

дружини торговця. Ізольдо, не лийте бруд на жінку, 
коли нічого не знаєте!

Лере: Ви хочете образити мене чи мою дружину? 
Вам не подобається, що я торговець?

І: Знайшлась мені тут ще одна Емма Боварі, Ви 
думаєте, якщо твій чоловік аптекар, то Ви вже гра-
финя?!

М: Годі сваритись! Не будемо більше один одно-
го ображати.

Леф: Краще поговоримо про Емму і Леона, на мою 
думку вони дуже схожі, обоє «графського» роду!

Л: Так він же за неї молодший!
І: Це навіть гидко…
О: Джентльмени, пропоную залишити наших пані 

і вийти обговорити фінансові справи – Ом дістає 
люльку, і всі чоловіки по черзі виходять. – Кохана, будь 
ласка, подай десерти. 

Пані Ом виходить.
Леф: Ще щось чула про Емму? – до І.
І: Ні, оце й все.
Л: Але як її захищала аптекарка!
Леф: Аж дивно. Вигороджує, вигороджує, а кого? 

Емму!
М: Як тільки вона приїхала у місто, я зрозуміла, 

що або помре рано, або втече з міста, причому без 
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чоловіка! (сміються).
Леф: Ну в тебе і думки…
М: Це вже підбите «око». (сміється).
І: Я б з цього не жартувала… 
Входить пані Ом, вносить ще одну тарілку і хоче йти, 

та Лефрансуа притримує її.
Леф: Чого ти так захищаєш оту Емму, адже ти про 

неї нічого не знаєш! 
М: Так, так, нас взагалі не слухаєш!
П.О: Мій чоловік – пошепки – товаришує з Шар-

лем, я не можу її ображати та й вона не така вже і по-
гана.

М: Саме тому ходить попідручку з Леоном?! 
Знайшлась нарешті в Йонвілі інтелігенція. – сміються – 
Згадаєш моє слово, вона з ним ще закрутить роман! 

Леф: Не з ним, так з іншим. вона така, одразу ж 
видно.

І: Боже, у неї кожного дня нова сукня!?
Л: Неприємна вона мені і все! А Шарля шкода і ма-

леньку Берту також: така жінка, така мама. Жаль.
М: Не знаю, як Вам. А Шарль мені теж не 

подобається. Ходить напівсонний, Емму виглядає, 
пильнує, як щось забажає, одразу ж виконує! 

Леф: Безхарактерний взагалі!
П.О: Просто добрий… – виходить за сцену.

М: Ну Шарль Шарлем, а Емма – це щось…
Леф: Навіть слова не підбереш…
І: хм, справді. Лере розповідав якось про неї, 

каже, що вона на фортепіано грає, вишиває, малює, 
танцює, географію знає…

З-за сцени входять чоловіки, крім Ома.
Лере: Книжки читає… Ви далі про Емму 

розмовляєте?
Г: Щоб ви не казали – у ній щось є! 
Всі на нього подивились здивовано поглядом, крім Луїзи. 

Заходить Ом.
О: Годі Вам дивитись на пусті тарілки, перейдемо 

до десертів. 
Всі по черзі виходять, забираючи стіл та крісла, 

Гійомен і Луїза тихенько сперечаються, а потім ідуть.

  Дія третя
Емма

Куліси засувають, у зал заходить Емма, сідає на схо-
динках
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Е: Як тільки ми переїхали у Йонвіль, я народи-
ла доньку. Тепер муситиму споглядати на ще одне 
втрачене життя, яке нічим уже не порятуєш. Жінка 
ж завжди ув’язнена. А чоловік сам собі пан! Він може 
вільно віддаватися своїм пристрастям, подорожува-
ти різними країнами, долати всі перешкоди, зазнава-
ти найнеприступніших утіх. 

Жінку ж завжди вабить якесь бажання, проте 
стримує якась умовність. Я стільки б усього хотіла. 
Але шлюб став мені кліткою, він – моя умовність. По-
при все я не можу через це переступити. Навіть щирі 
почуття Леона не зруйнували б мою клітку. За що ж 
мені таке горе, наді мною наче хтось сміється!

Бідний Леон так покохав мене, а я просто не мала 
права відповісти йому взаємністю. він же розумів 
мене з півслова. Та й не тільки це нас пов’язувало. 
Він дивився на цей світ так, як я. Леон єдиний у цьо-
му «селі» був інтелігентом! Тоді як Шарль навіть не 
знав, хто такий Вальтер Скотт. Я ж чоловікові неод-
норазово намагалась розповісти про Скотта, навіть 
читала його, а він лише сопів у відповідь. 

А тепер, коли Леона немає у моєму житті, сенс мого 
існування повністю зникає, я б втекла з ним, але ж… Як 
тепер мені жити, знаючи, що я назавжди залишусь у 
цьому Йонвілі, де люди гірші за тварин! Як?!

Ви осуджуєте мене через це. Та я лише прагнула 
щастя. Я знала напевне, що моє щасливе подружнє 
життя не має бути таким. Де романтика,  тремтіння 
від кожного слова, де хвилюючі почуття кожної миті?.. 
У мене все затерто сірою пастеллю, все настільки бу-
денно, одноманітно…

Берта: Мамо, – з-за сцени, – мамо!
Е: Чого тобі…
Берта: Мамо, я впала та забила коліно…
Е: Будь обережнішою!...
Берта: Мені боляче… що робити?
Е: Зачекай батька…
Берта: Воно пече…
Е: Наступного разу будеш обачнішою…
Розсувають завісу. На сцені лавочка (парк), герої: 

Ізольда, Лефрансуа, Магдалина. Щось жваво обговорюють, 
голосно  сміються, Емма йде зі сцени. 

І: …Хоча я сказала своїй служниці, що не збира-
юсь платити їй зайві гроші тільки через те, що вона 
зламала ногу, коли лізла на горище, вона все одно не 
погоджується просто забути про це і лякає тим, що 
піде до Гійомена…

Леф: Чого вона туди полізла?
І: У мене там завалялася стара тканина, хотіла її 
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перепродати.
М: Люба моя, це Ви винні! 
Леф: Чого це вона винна? Це служниця необачна 

і дивилась не знати куди!
М: Ти б краще взяла на роботу якогось чоловіка 

для таких справ: тканина важка та й у хаті завжди 
потрібна чоловіча сила…

Леф: Хочеш сказати, що жінка сама не може дати 
собі раду?

І: Лефрансуа, ми щасливі, що Ви така мужня, – 
Магдалина й Ізольда сміються, – але Магдалина має 
рацію!

М: Тільки не злись, – до Леф, – просто, якщо я можу 
собі це дозволити, то чому б і не позбавити сім’ю від 
зайвого клопоту?!  

Леф: Якщо ти ще раз згадаєш про твої великі стат-
ки і про неочікувану спадщину твого чоловіка…

М: Коли Ви чули, щоб я згадувала про це?
І: Та хоча б коли Леон прийшов прощатись, ти 

йому довго розповідала про цю приємну звістку…
М: Так це ж було майже місяць тому!
Леф: Чого ж ти позавчора у «Золотому леві» го-

ворила Біне, як тобі шкода, що померла бабуся 
чоловіка…

М: Ну так це ж просто… Ну… я хотіла поділитись 

горем, щоб стало легше…
Леф: Тому ти півгодини розповідала про її статки, 

і що вона…
М: Я такого не пам’ятаю!
Леф: А до Омів чи до Боварі не ти ходила? 
М: От у Боварі я не була… Емма таємниче 

прихворіла…
І: Ніхто не знає, що з нею?
Леф: Леон поїхав – от вона і сумує. Зіпсувала мені 

такого чоловіка! а він же хорошим був, виконував 
усе, чудовим офіціантом міг бути…

І: Останнім часом Емма така бліда на лиці. Я ще 
чула, що в неї зі здоров’ям не все гаразд…

Леф: Поїхав її коханець – нема тепер з ким гуляти 
попідручку…

М: Але це не надовго: когось собі ще знайде. Тільки 
поглядом кине – одразу ж всі мліють.

І: А я таке чула!..
Леф: Ще що, твоя служниця не те м'ясо купила? – 

сміється
І: Перестань, я про Емму і про Гійомена!
М: Нотаріуса?!
І: Ви уявляєте, він упадає за пані Боварі.
Леф: Ще чого, в неї звичайно очі гарні, але ж не 

настільки! У нього Луїза є і два сини!
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І: Ви ж самі згадайте, як він реагує, як тільки пога-
не слово про Емму скажемо! 

На сцену виходить аптекар Ом і Шарль. Жінки одразу 
ж зриваються з місця (крім Лефрансуа) і не знають, куди 
подітись.

Ш: Доброго дня – знімає капелюх та кланяється.
О: Ізольдо, Вас шукав Лере, щось казав про позов і 

служницю. У Вас проблеми?
І: Ні-ні, це не так. Тоді я, мабуть, піду. – До жінок. 

– До речі, пане лікарю, як Ваша дружина?
Ш: Дякую за турботу, здоров’я ще не покращується, 

проте сподіваюсь на краще.
І: Передавайте мої найкращі побажання!
М: Від мене також. якщо потрібно якась 

матеріальна допомога, то ми з чоловіком отримали у 
спадок досить велику суму – могли б допомогти!

І: Та і мій чоловік не бідний, Ви тільки скажіть… 
Жаль Емму. як це вона так?

О: Ми щойно про це говорили з лікарем, все 
сперечаємось про причину хвороби…

Ш: При всій моїй повазі це не може бути 
психологічний фактор!

Леф: Чому ж, а останні події… 
Магдалена смикає її за рукав. 
М: Було дуже холодно на вулиці, багато похворіло 

людей… Але все ж, лікарю, Еммі найкращі вітання!
І: І від мене, до зустрічі. 
Магдалена і Ізольда низько кланяються.
Ш: Дякую, дякую, якось буду мати приємність за-

просити вас на суботню вечерю.
О: До зустрічі. 
Шарль і Ом йдуть. 
Леф: Для чого це все було… – йде з сцени.
І: Просто старалась бути ввічливою, – каже вслід 

Лефрансуа, – до речі, запрошую тебе до мене на ве-
черю… Чоловік саме привіз новий каталог меблів!

М: Чудово, якраз хотіла обновити інтер’єр. Все ж…
І: Я вже знаю про твій спадок… – виходять зі сце-

ни, засуваються куліси. У зал виходить Емма.

Дія четверта
Емма, аптекар Ом, Гійомен, Лефрансуа, Лере

Емма посеред залу сидить на кріслі

Е: Цього року у Йонвілі відбулась виставка 
Нижньої Сени. Вона змінила моє життя – зробила 
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мене щасливішою! Я не знаю, хто переміг з учасників 
виставки, і чи зробила ця перемога їх щасливою. Але 
я завдяки цій виставці знайшла своє щастя, своє ко-
хання. Рудольф Булане де Ла Юшетт, аж мурашки 
по шкірі,– це чоловік знатної крові! Його манери, 
слова, вчинки – пробирають до самого серця. Саме 
він допоміг мені розібратись у собі, показав мені на 
що я заслуговую. А залоговою я кращого від Шар-
ля, того, який би не псував моє життя, не ув’язнював 
мене! Рудольф показав мені нікчемність пана Боварі. 

Мій чоловік нічого ж не вміє! Навіть елементар-
ного не знає! Ви ж чули про операцію, яку провадив 
він?! Це було навіть смішно, тільки подумати, що він 
має задатки хірурга! І як я могла лишень мати най-
меншу думку, що він щось зможе зробити? Ніколи не 
робивши нічого подібного, він раптом захотів випра-
вити викривлену ступню Іполита, – гірко сміється. – 
Навіщо йому це, якщо він ніколи не мав хірургічної 
практики! 

Та найгірше те, що Шарль не подумав про нашу 
сім’ю. Це ж було жахливо – все місто говорило про 
нас, про мене… На мене ще довго скоса дивились. 
Який сором, який сором! 

Добре, що у мане був Рудольф, він допоміг забути 
про чоловіка, про мешканців Йонвіля, про усіх людей 

на цій планеті. 

Золотий лев, на сцені два столики; за ними сидять аптекар 
Ом, Гійомен, Лефрансуа, Лере.

О: Жахливо, як тільки Шарль допустив таку по-
милку, як тепер людям в очі дивитись?!

Лере: Це він запропонував провести операцію 
Іполиту?

О: Хто ж іще, горе мені…
Леф: (розносячи щось на таці) Перестань бре-

хати, аптекарю. Це ти прийшов до Шарля з 
пропозицією, і ще щось говорив про те, що він ста-
нете першопрохідцем, здобуде велику славу, брехун! 
– гримає склянкою по столі.

О: Ну гаразд, гаразд, але він міг би сказати, що не 
вміє оперувати! 

Г: Саме так, шкода Емму, як їй тепер з цим жити. 
Це ж тепер, куди не підеш, всі про це говорять.

Лере: Вона б краще не за цим стежила, нехай би 
пильнувала те, що сама робить!

Леф: Ти про Рудольфа?
Лере: Звісно, Ізольда розповідала, оце справді со-

ром і жах.
Г: Це не більше, ніж йонвільська байка про бідну Емму!
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Леф: Перестаньте її захищати. Біне розповідав, що 
на власні очі бачив її, як вона зранку бігла до Рудоль-
фа.

Г: Я живу майже біля неї і прокидаюся о сьомій, 
ніколи не бачив нічого подібного! 

Леф: Та він чи не о п’ятій бачив її…
Г: Що ж це, шановний Біне, робив так рано на 

вулиці: чи не полював раптом? – сміх.
Леф: Звідки мені знати?
Г: Його ж можуть арештувати чи стягнути кру-

гленьку суму, полювання заборонено!
Леф: Ви будете мені погрожувати? – гримає тацею 

на стіл до Гійомена, в цей час на сцену виходять Луїза та 
Ізольда.

Г: Луїзо! Не приходив поштар. Мені мали важли-
вий лист принести.

Л: Начебто ні…
Г: Треба йти додому, раптом я пропущу поштаря, 

йдемо. – бере її попід руку і йде з сцени. – До побачення 
всім, дякую за сироп, пані Лефрансуа.

І: Що ж тут сталось? Лефрансуа, чого Ви така сер-
дита?

Лере: Гійомен втратив об’єктивність в одній 
ситуації… – сміх.

І: Зрозуміло, знов про Боварі говорили?

О: Не нагадуй мені це ім’я! Благаю…  
Леф: Ех, ти ж розумієш, що в цій ситуації є частка 

і твоєї вини?!
О: (до себе) Не бачити мені ордену…
І: Мене більше хвилює, що Емма не віддає боргів, 

тільки розписки складає!
Лере: Чим довше вона не віддає борг, тим більші 

проценти!
О: Я знаю, що зроблю! Негайно напишу у «Руансь-

кий маяк», що Іполит визнає свою помилку…
Леф: Яку ще помилку?
О: Він погано стежив за ногою, невчасно перемо-

тав її чи ще щось…
Леф: Іполит не погодиться…
О: Я змушу заплатити Шарля велику суму 

компенсації, думаю Іполит погодиться. – Вибігає з 
сцени.

Лере: (до Ізольди) Ну ми також підемо. Бере її попід 
руку, виходять з сцени. На сцену виходить знову 
Емма. Леф. Йде з сцени.
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Дія п’ята
Емма, аптекар Ом, пані Ом, Ізольда, Магдалина

Емма на сцені сидить на одному з крісел Золотого лева

Е: «Мужайтесь, – читає з листа, – Еммо! Мужай-
тесь! Я не хочу бути нещастям вашого життя…». Ру-
дольф пішов – це нещастя, хто ж тепер буде мене так 
леліяти, пестити, любити… 

Тільки-но я отримала маленьку надію, що буду 
жити вільно, як у мене її відбирають. Доля забра-
ла її розтрощила і дала цей лист, навіщо він мені!!! 
За що?! – закриває обличчя руками. –  Рудольфе. Чи 
ти мене вже й справді більше не любиш?! – шепоче 
декілька разів.

На сцену виходять Магдалина та Ізольда, Емма пома-
лу виходить за сцену.

М: Лефрансуа просила нагодувати містера Біне 
рівно о шостій годині, а потім поприбирати крісла.

І: Цей Біне такий надоїдливий! Як можна було та-
ким народитись?

М: Та нічого страшного, тим більше Лефрансуа 
так просила, Вам ж все одно немає що робити, Лере 
поїхав у Руо.

І: Таки так, але… ну гаразд, де той його суп стоїть? 
– виходить за куліси.

М: Я не знаю, хіба вона не казала, що ми його самі 
маємо зробити?

Входить Ом.
О: Не можу з тим лікарем, Лефрансуа, – говорить 

до Магдалини, – Перепрошую, де трактирниця?
М: Її немає, я з Ізольдою дивлюсь за шиком поки 

її немає.
О: Чого ж це? 
М: Вона мусила зайти до нотаріуса щось підписати 

чи переписати… чогось хотіли?
О: Я хотів запитати її, ай ну тоді іншим разом за-

йду. 
М: Та розповідайте нам все одно ще до шостої го-

дини Біне чекати.
О: Зрозуміло, він далі не міняє своїх звичкок?
М: Ще би, що ви там хотіли розповісти, може я вам 

наллю сиропу? 
Входить Ізольда.
І: Містере Ом, яка приємність, як у Вас справи?
О: Що вам казати, важко, важко. Лікар з своєю дру-

жиною доводить мене до сказу, все їм поможи, все їм 
покажи, я також занята людина… – береться за голову.

І: Бідний Ви, може сиропу налити?
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О: Та ні, я б хотів чогось перекусити.
М: О це миттю, Ізольдо у комірчині є булочки з 

кунжутом і скажи кухарю нехай розігріє суп.
І: А чому я?
М: Ну так, так, Ом як раз мені розповідав про нові 

таблетки від болю у боці… це дуже важливо. 
Махає рукою на Ізольду, Ізольда виходить з сцени.
О: Вам болить у боці? 
М: Та ні, це здалось. То що там лікар?
О: Що, що. Далі побивається над своєю Еммою, не 

може її вилікувати ще з осені. 
М: Так, так я про це чула, як раз тоді Рудольф 

швидко втік з Йонвіля.
О: Як Шарль цього не помічає…
М: Не те що не помічає! Все місто тільки про це го-

ворить! Він – не чує!
О: І я про це… Проте все одно мушу допомагати 

йому, все-таки лікар, друг. І тому, щоб трохи ту Емму 
розвеселити чи що, відправив сьогодні їх на виставу 
Лагарді.

М: Хто це такий?
О: Та чув про нього від своїх колег у Руо, якийсь 

відомий режисер, його в Англію на гастролі запро-
сили.

І: Кого? – входить на сцену з тарілкою.

М: Наша Емма і Шарль поїхали в Руан на виставу! 
Тепер Емма натішиться – її омріяні виставами, «Вищі 
кола»!

І: Може забуде про того Рудольфа…
М: Ви теж про нього чули?
І: Та все місто тільки про це говорить, навіть Луїзина 

прислуга знає такі подробиці, що гріх розповідати!
О: Ось бачите! А Шарль далі впевнений у вірності 

дружини!
І: Емма таке виробляла! Навчалась у Рудоль-

фа верхової їзди, навіть смішно! Горе лікарю з його 
лікаршею!

О: Горе мені з ними, бавлю того лікаря, бавлю…
І: Ну що ж тут поробиш…
М: Мій чоловік каже, що життя надто коротке, 

щоб витрачати його на неприємне спілкування. А 
він знає, що каже! 

І: Хіба це він сказав?
М: Та не знаю, може якийсь думець..
О: Думець? Філософ Ви хотіли сказати? – сміх.
М: Без різниці, Ви подумайте про суть!
О: Ну це так, але я маю суспільний обов’язок, ста-

тус у суспільстві змушує! Ваш могильник правду 
каже, або ж якийсь філософ…

М: Не називайте мого чоловіка могильником, і 
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який ще статус? Ви – аптекар! 
Заходить пані Ом.
П.О: Доброго дня, любий тебе шукає Жостей.
О: Жостей, чого йому?
П.О: Не знаю, який медикамент якийсь закінчився 

чи що, іди поглянь…
О: Вже йду.
П.О: Гаразд. – присідає біля Ома.
О: Чого тобі ще?
П.О: Я Почекаю тебе… 
О: Може я про щось розмовляв, ти б краще вече-

рю ладила!
П.О: Ой, пробач, дійсно чого це я? –встає. 
О: Гаразд, – сердито відповідає, – йду я. 
Встає і швидко йде не прощаючись, за ним піднімається 

пані Ом.
М: Куди Ви?.
П.О: За чоловіком!
І: Для чого?
М: Він собі таке дозволяє!
П.О: Нічого він собі не дозволяє, у нього просто 

характер такий!
М: Жахливо… –  майже про себе.
П.О: А Ви ласкаві пані не такі, хіба. Чоловік голо-

ва сім’ї.

М: Я такого не дозволяю Лестібудуа!
П.О: Магдалино, це зараз Ви так кажете, а вдома 

Ви ж зовсім інакша. Ізольдо, Ви також ніколи не ка-
жете  всупереч словам Лере.

М: Але ж…
П.О: Чи кажете бути як Емма. Загублена душа 

цієї жінки, вона не скорилась природі і тепер стала 
посміховиськом для всіх! Я не волію бути такою – йде 
з сцени.

І: Коли прийде цей Біне?
М: О шостій годині.
І: Котра зараз?
М: Не знаю.
І: Може, трохи поприбираємо?
М: Певно, але я стомлена. 
І: Ми обіцяли Лефрансуа.
М: Так, так. 
Встають і мовчки витирають столи. Зсувають завісу.
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Дія шоста
Емма, Лефрансуа, Магдалина, Луїза, Ізольда, Лере, Гійомен, 

Шарль, Гійомен

Емма виходить в зал з одним кріслом.

Е: Ви знали Лагарді ставить прекрасні вистави, 
вони не тільки створюють чудову атмосферу у якій ти 
тонеш, а й зближує глядачів. Шарль саме зводив мене 
туди недавно, справді гра була неймовірною, але не 
це запам’яталось мені найбільше. Найпрекраснішим 
моментом стала зустріч з Леоном. Моїм Леоном, я 
так давно його не бачила! Рана у моєму серці одразу 
загоїлась. Коли він почав говорити, образ Рудольфа 
одразу потьмянів у моєму серці, сховався і тремтів 
перед могутністю цього джентльмена. 

Звичайно, він змінився, став мужнішим. Його очі – 
інші, вони впевненіше дивляться на світ, я відчуваю 
це. 

Тільки дещо не змінилось! Леон все ще дивився 
цим поглядом на мене. 

І, я, Емма Боварі була врятована цим. Врятована 
коханням Леона і коханням до нього. Раніше світ 
мене душив, не давав легко дихати, а тепер я наче 

виривалась з цього всього! – встає з крісла. – І ось коли 
ми зрозуміли, що жити один без одного не можемо, 
ми вигадали казку для Шарля про те, що я беру уро-
ки на фортепіано в Руані.

Так кожного четверга я вставала та одягалась – ти-
хенько, щоб не розбудити Шарля, а то він би дорікав 
за те, що збираюсь так рано. Потім починала хо-
дити по кімнаті туди й сюди, спинялась біля вікна 
і дивилась на площу. Досвітні сутінки колихались 
попід навісами ринку, і в блідавому передранні 
ледве-ледве видніли літери вивіски над зачиненими 
віконницями аптеки. Лише коли годинник показу-
вав чверть на восьму, я виходила з будинку та йшла 
до «Золотого лева», де сідала у «Ластівку» та їхала до 
Леона у ранньому присмерку весни. 

Я була захоплена цими почуттями, і брехня Шар-
лю тільки розпалювала їх дужче. Брехня стала для 
мене потребою, манією, насолодою.  Це було моє ко-
хання. 

Емма усміхаючись, тягне за собою крісло та виходить 
з сцени.

Персонажі біля будинку торговця Лере.

Л: (до Магдалини) Я б хотіла взяти рецепт шоколад-
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ного мусу, що Ви робили на вихідних. 
М: Там дорогі інгредієнти, я б могла звичайно 

дати перепис…
Леф: Де та Ізольда, довго ще чекати. Артеміда ще, 

не дай Боже, «Золотий лев» спалить!
М: Ой, нічого вона не зробить вашому трактиру!
Леф: Ізольдо! – гукає за сцену. 
І: Що ж Ви такі не терплячі, до мого чоловіка при-

йшов Шарль хоче придбати подарунок для Емми, 
М: Ну то нехай купить та й все, вже добру годину 

тут чекаємо!
І: Для нього це важливо. 
Л: Не думаю, що для Емми це має значення.
І: Зачекайте ще хвилю. 
Йде за сцену. 
М: Шкода його!
Леф: Він сам у всьому винний! Я йому намагалась 

сказати про Емму, а він наче і не розуміє нічого.
М: Що Ви зробили?
Леф: Та сказати хотіла нашому лікареві, що 

лікарша зовсім не цінує таїнства шлюбу!
М: Навіщо?! Лефрансуа, вибачте, але Ви тільки й 

придатні до роботи у трактирі!
Л: Надіюсь, Шарль нічого не зрозумів.
Леф: Справді, краще коли з нього весь Йонвіль і 

навіть Руо сміються.
М: Це його проблема, ми не можемо, навіть не 

маємо права влазити у його життя. Тим більше коли 
він сам цього не хоче.

Л: Погоджуюсь. 
Леф: Звичайно, ти б з усім погоджувалась.
Л: Не бачу сенсу псувати життя Шарлю, якщо ж 

йому так краще.
Леф: Коли ми нарешті підемо, до того ставка.
М: Чекати немає сил у животі бурчить!
Леф: Магдалино, ти знову не поїла вдома?
М: Не мала часу, ходили з чоловіком до Гійомена 

ладнали банківські справи щодо нашого заповіту.
Л: До речі, він ще не прийшов, певне, ще якісь до-

кументи пише. 
М: Ну так…
Л: Нічого, якщо що зачекаю його на одна, а ви 

підете. Ми вас наздоженемо!
Ш: (входить разом з Лере та Ізольдою) Доброго дня 

панни, вибачте, що затримав Вас. Проте хочу похва-
литись подарунком для Емми, – витягає прикрасу, – 
це для неї, прояв уваги. Останнім часом вона якась 
мовчазна ходить, вирішив її потішити.

І: Я допомогла вибрати, як Вам?
М: Чудова, неодмінно скажу чоловікові придбати 
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таку ж мені! 
Приходить Гійомен.
Г: Чого ж нас так багато? 
Луїза подає йому руку, він стає біля неї.
Ш: У цьому моя провина, демонстрував подару-

нок моїй дружині.
Г: Еммі?
Ш: Так, ось це.
Г: Справді гарне.
Ш: (до Лере) Дякую, дякую. Ну не буду вас затри-

мувати, дякую Вам за кредит. 
Тисне йому руку. Йде зі сцени.
Лере: Ну що ж, вибачте, що затримав нас, будемо 

йти?!
Леф: Звичайно, часу і так вже не багато. 
Г: Йдемо, – бере попід руку Луїзу і вони виходять з 

сцени. – Навіщо Шарль так турбується за Емму, вид-
но, що вона його не любить.

І: Як він довго обирав!
Лере: Це моя робота, зрозуміло, що вона забирає 

трохи часу.
І: Ні-ні, я знаю, просто не розумію, що Шарль собі 

думає. Ми ж з тобою на власні очі бачили Емму з Ле-
оном у Руані.

Леф: Як ми й думали, вони – коханці!

Лере: Але у них великий борг, потрібно дзвонити 
Венсарові, хай розбирається з сімейством лікаря!

І: Правильно!
М: Не можу дивитись на тих двох ні на Шарля, 

ні на Емму. Тільки от Берту, що поробиш з такими 
батьками.

І: А Шарля ще шкода?
М: Ні, він через свої почуття до Емми не бачить її 

такою, яка вона є! А дитина страждає, мати ж у неї – 
бездушна, а Шарль нічого не робить з цим.

Леф: Бачила недавно як Берту одягають, платтяч-
ко все у латках, а Еммі він дорогі прикраси купує.

М: Коли сім’я має величезні борги! Нехай вже 
Емма з Леоном втікає та перестає мучити всіх.

І: Хоча нам тільки на руку! Чим більше кредитів, 
тим…

Лере: Навіщо ти розповідаєш це? Йдемо! 
Бере за руку Ізольду, виходять за сцену.
Леф: Чого чекаєш?
М: Замислилась, ну гаразд. Йдемо і ми.
Леф: Про Емму думала?
М: Про інше та й про неї.
Леф: Що ж таке?
М: Коли помер Ваш чоловік?
Леф: Таки давно, таки давно.
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М: Напевно і не пам’ятаєте, як це коли вони «вищі» 
за вас, а ви не маєте вибору, що не скоритись. Ось я і 
подумала, що Емма просто не хоче коритись Шарлю.

Леф: Ні, як би ми не хотіли, цю графиню не 
виправдаєш. Ти бачила, який той Шарль? Хіба він 
може бути таким як Гійомен чи Ом, чи Лере. Звичай-
но, що ні! Просто у графині своє бачення, вона ж кра-
ща за нас, їй усе краще знати! – сміється. – Насправді 
з Еммою зовсім інша біда!

Виходять за сцену. 

Дія сьома
Емма, Шарль, аптекар Ом, пані Ом, Лефрансуа, Магдалина, 

Луїза, Ізольда, Лере, Гійомен

На сцену виходять всі герої крім Емми і Шарля, зара-
зом вони витягають стіл, крісла; у них бенкет, вони роз-
мовляють сміються.

Емма виходить в зал і сідає на крісло.

Е: Як би я хотіла, щоб ти, Шарлю, побив мене – 
тоді б я мала право на ненависть, помсту. Але ж ні, я 
тобі зробила боляче ні за що, вибач мене. Я хочу по-

каятись, слухай моє каяття, я благаю. 
Увесь цей час я не думала про тебе, про те, що я 

тобі зробила. Але сьогодні ти отримаєш розплату, я 
сама помщусь собі за твоє горе! – тре у руках баночку 
з білою речовиною. 

Вибач мене, але ж бачиш, я просто не могла. Я вихо-
вана як графиня, а жила лишень як жінка сільського 
лікаря. Цей світ здавалось тільки й робив, що сміявся 
наді мною. 

Рудольф, Леон, – посміхається, – вони не любили 
мене, уявляєш, ні. Як вони могли казати мені всі ці 
слова, коли це – лише пустий звук. Смішно, всі тільки 
й робили навколо, що сміялись, глузували з мене. 

Допоможіть мені хто-небудь (протягує слова). Як 
люди, речі, що навколо можуть бути такі спокійні, 
коли у мене на душі так буряно, так важко, так…

Рудольф, Леон… Я ж їм дарувала дорогі речі, я 
була готова їм віддати усе, що мала. А вони ж лише 
грали свою роль, досконало грали, досконало. Тепер 
я сама, навіть додому не можу повернутись. 

Але знаєте, що. Я не хочу туди, не хочу знов бути 
у тій клітці. Цей світ моя клітка. Моє майбутнє, ми-
нуле і навіть теперішнє – це темний коридор, в кінці 
якого – наглухо забиті двері. Щоб я не робила, щоб 
не казала, я тут назавжди.
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Шарль, ти страждатимеш, але зрозумій я все жит-
тя страждала. Все життя я сиділа у цьому темному 
коридорі і нечула нічого крім нестерпного болю. Він 
не був сильний, ні він був майже нечутний, але тор-
кав мене до самої душі, не давав жити. Жити таким 
чистим та справжнім у якому я б ходила на бали, в 
театри, жила у замку в Парижі. Але цього я не мала, 
я існувала.

Я плачу бо не бачу неба, я його не бачу. 
Пробач, я не могла так, не можу так.
Шарль, не знаю, чи ти колись мене зрозумієш… – 

відкриває баночку, щось випиває, встає з крісла, відсуває 
його до стінки, шкандибає до виходу – Так, треба, мій 
друже. Ти, ти… добрий (кашлянула). Скоро я не буду 
тебе мучити! 

Коли вийшла Емма, вбігає хлопчик з газетами.

Хл: Oстанні новини Йонвілля, нещасний випадок, 
жінка лікаря, Емма Боварі померла… 

Хлопчик підходить до сцени, де сидять персонажі, 
простягає газету, майже всі відмахуються і далі гово-
рять, тільки аптекар Ом дає хлопчині гроші та бере га-
зету. Хлопець знов викрикуючи новини виходить із залу.

О: Ну що ж, любі мої, завтра я хочу підготувати 

статтю для нашого вісника про філософію пана пер-
фекта, він як раз балотується на вибори.

Лере: Це прекрасний час заробити милість від 
влади!

О: Ще б пак! 
Леф: Ну що ж дякую за гостину, Гійомен, Луїза че-

каю якось вас у «Золотому леві»!
М: Я також буду йти, дякую. 
Леф і Магдалена кланяються та виходять з сцени. 
Г: Пане Ом візьміть у дорогу цей чудовий пиріг 

моєї дружини.
О: Дякую, дякую. Із задоволенням.
Г: Луїза дай якийсь папір завернути це.
О: Тримайте, я все одно не буду цього читати! – рве 

газету, що купив у хлопчика.
Л: Ви ж її придбали, вона Вам точно не потрібна?
О: Нічого страшного, мені Ваш пиріг важливіший. 
Посміхається та кланяється, бере попід руку пані Ом, 

вони виходять за куліси.
Лере: Ми, напевне, теж уже підемо. Дякую за ве-

черю. Луїзо, Вам особлива подяка таке приготу-
вати (кланяється). Гійомен, – тисне руку, – у середу 
потрібно зайти до Шарля, нехай почне виплачувати 
нам борги!

Г: Звичайно, я розумію його горе, але ми їсти та-
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кож хочемо.
І: Луїзо завтра зустрінемось у мене, розкажеш про 

рецепт пирога! 
Ізольда та Лере виходять за куліси.
Г: Прибери тут все. 
Луїза засуває столи. 

На сцену виходить Шарль.

Ш: (тримає у руці лист) Еммо, ти тут? – збоку вису-
вають лавку. – Еммо, я відчуваю запах твого волосся. 
Як далеко ти? Ти так і не одягла мій браслет і навіть 
не з’їла того шоколаду, що я тобі купив. Пам’ятаєш… 
ні? Ти ще казала, що з’їмо його якось разом. 

Що ти зараз робиш? Приходь до мене в снах. Я 
тебе чекаю кожну ніч і навіть у день. Вертайся… Ти 
навіть не проси вибачення. Я все тобі пробачаю 

Еммо, ти ж не тут правда? Я не чую твого голо-
су. Невже справді тебе не… ні, ні. Цього я не скажу. 
Кохана, Еммо, голубко моя, я не зміг тебе врятува-
ти. Пробач мене! Пробач! Благаю, вернись! Еммо! – 
скрикує. 

…Я малюватиму тобі сни…
Ти й справді далеко, але я щасливий за тебе. Ти 

більше не плакатимеш через те, що не бачиш небо. 

Тепер ти будеш щаслива, правда ж? – лягає на лавку. 
– Еммо, ти мене чуєш, – шепоче, – Еммо, що робиш? 
Приходь до мене в снах. 

Засувають завісу.

Дія восьма
Берта, Лефрансуа, Магдалина

В зал виходять Лефрансуа та Магдалина 

Леф: Берто, ти не скажеш де твоя тітка?
Б: Вона, здається, пішла до торговця за нитками.
М: А ти не знаєш, коли вернеться? Мені потрібно 

замовити їй одне плаття.
Б: Яке плаття?
М: Весільне, для моєї дівчинки.
Леф: Її донька виходить заміж!
Б: Зрозуміло, ну ви зачекайте її тут, а мені потрібно 

готуватись (читає якісь листки).
Леф: До чого готуватись?
Б: Я їду в Париж вступати у музичне училище.
М: Ти думаєш це так легко?
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Леф: Дитинко, де ти гроші візьмеш? Тітка тобі їх 
не дасть, вона і так тебе годує задарма!

Б: Насправді я з десяти років їй допомагала у 
роботі, так що гроші я маю, та й роботу у Парижі 
знайшла. Якщо навіть не вступлю з першого разу, 
почекаю рік і знову спробую.

Леф: Зрозуміло, добре, Берто вчись, – Берта вихо-
дить з залу. – Зовсім не схожа на свою горе-матір.

М: Чого ззовні таки схожі.
Леф: Я не про це. Те, що вона каже… Берта не схо-

жа на свою матір, хоча як і вона читала багато всяких 
там філософських книг. 

М: Так, так, мені про це Ізольда казала, що вона на-
чебто перечитала всі книги, що були записані у чи-
тацькому квитку Емми… Бр-р-р-р, своїй дитині чи-
тати я не давала, не дай Бог, вона б мені виросла та-
кою як Емма.

Леф: Але Берта ж не стала такою, а це була ж її 
мати.

М: Цікаво, можливо, просто інший характер…
Леф: Думаю все простіше – дитинство, ось звідки 

наші корені, всі люди різні лише через те, що у кож-
ного інше минуле, у різному середовищі вони фор-
мувались...  

М: Хочеш сказати, що це тільки через… Ну тоді 

Берта – особлива, я маю на увазі… Ти ж розумієш?! 
Леф: Не думаю, що вона одна така… але такі як 

вона вже з іншого покоління, з іншої епохи… 
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