
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» 

ІМІДЖ-ЦЕНТР УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 
ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ «ГОРЛИЦЯ» 

 
 
 
 

 
 

До 15-ої річниці створення Університету «Україна» 
 
 
 
 
 

АЛЬМАНАХ «ГОРЛИЦЯ» 
 

 
Збірка літературних творів № 1 

 
 
 
 
 
 

…І на землі лишиться слід – Слова поета на папері, 
Мов журавлі злетять у світ і приземляться в енній ері… 

 
Геннадій Горовий 

 
 
 
 
 
 

 
Київ 2013 



УДК 82 (082) А57 
ББК 84 
         
 
Укладачі: Н. І. Головченко, Н. М. Пазяк 
 
 
Рецензенти: Карпенко В.О., 
член Національної спілки письменників України,  
член Національної спілки журналістів України,  
заслужений журналіст України,  
кандидат філологічних наук, професор,  
завідувач кафедри журналістики Університету «Україна» 
 
Глушко О.К., 
Член Національної спілки письменників України,  
член Національної спілки журналістів України,  
заслужений журналіст України,  
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри журналістики Університету «Україна» 
 
Передмова: Горовий Г. В. 
 
 
      Горлиця: альманах / Уклад.: Н. І. Головченко, Н. М. Пазяк; передм.  
Г. В.  Горовий – К.: Університет «Україна», 2013.– 93 с. 
      
      До альманаха увійшли твори студентів і випускників Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», учасників літературної 
студії «Горлиця», аматорів мистецтва слова. Мета діяльності творчого 
угруповання – підвищення рівня літературної майстерності всіх, кого вабить 
художнє слово, розвиток творчих здібностей молоді, яка прагне примножувати 
Красу на Землі засобами красного письменства. 

УДК 82 (082) А57 
ББК 84 

 
 

© Університет «Україна», 2013 
 

 



 

 

3

ЗМІСТ 
 
 

 ГОРОВИЙ Геннадій  
Від минулого до майбутнього (передмова) 7 

 Про Геннадія ГОРОВОГО 8 
1 ГОРОВИЙ Геннадій 11 
 Життя – складне й таке просте 11 
 Пітьма і світло, я – між ними 12 
 Врунить травневий шал у серці 12 
 Поетам 13 
 Наворожила ніч мені 13 
 В шовках весняного дощу 14 
 Тужить скрипка розлуки часто 14 
 В ніч свята – Івана 15 
 Ходить Правда по землі 15 
 У сутінках морського пляжу 16 
 У печаленьки два боки 16 
 Благословенний дощем 17 
 Дрімати чи іти 17 
2 ПАТРА Світлана 18 
 Море, що зветься Життя 18 
 Боротьба 18 
 Попелюшка 19 
 Літо 19 
 Море 20 
 Прийшла весна 21 
 Хорошій музиці (сонет) 22 
 Лесі Українці 23 
3 СКРИПНИК Вікторія 24 
 Атлантида 24 
 Wake Up 25 
 Ностальгия / Мимо 26 



 

 

4

 Старшекурсники 27 
 Точка невозврата 28 
 Некрасива, зато умна 29 
 Пора 30 

 Сегодня солнце за стеклом в морозной 
дымке 32 

 Лузери замість патріотів (есе) 33 
4 ГРИЦЕНКО Лілія 35 
 Дивлюсь у небо 35 
 Передача 36 
 Мої метелики 37 
 Спогади 38 
 Дорогою до Велеса 39 
 Володар квітів (сцена з життя) 40 
 Любити і молитися 42 

 Меланхолія Страсної п’ятниці 
(літературний імпровіз) 45 

5 БАКАЄВА Каріна 47 
 Иллюзия 47 
 Мой мир 48 
 «Вирус» 49 
6 КЛЮШИНА Вікторія 50 
 Набридло 50 
 Не верь 51 
 Чесне слово (есе) 52 
7 КРЮКОВА Анна 54 
 Девочка-Весна 54 
 Крым 55 
8 ДАВИДЕНКО Марина 56 
 Мить травня 56 
 Подих щастя 57 
9 МАЗНИК Юлія 60 
 Весна – диво природи 60 



 

 

5

10 КОВАЛЬЧУК Оксана 62 
 Моя мама (нарис) 62 

11 ПРОНІНА Світлана (вірші для дітей) 65 
 Поздоровив 65 
 Груша і Павлуша 65 
 Матусина наука 65 

12 ЧОРНИЙ Олександр 66 
 Мов пензлем, я словами розмалюю 66 
 Уміння усміхатися очима… 67 
 Я напишу тобі листа 68 

13 ЧЕРНЯЄВА Валерія 69 
 Роздуми 69 

14 ЗОЗУЛЯ Костянтин 71 
 Нудьга великих 71 
 Знайомство на даху 72 
 Як б’ється серце (начерк кіносценарію) 77 

15 РЕГО Вадим 80 
 Несподівані віражі долі 80 
 Колодязь у глибину віків 82 

16 ЗАЙЦЕВА Вероніка 83 
 Різдвяна казка (твір-інтер’єр) 83 

17 ПОНОМАРЕНКО Віталій 85 

 Наперекір темряві (наслідування 
епістолярного жанру) 85 

18 МАЧУЛЬСЬКА Олена 88 
 Знову осінь… 88 
 ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 89 
 ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ (замість післямови) 91 



 

 

6

Від минулого до майбутнього 
 

Найбільш довговічні монументи, безумовно, 
ті, що зведені з «паперу».    

Вільям Гезлітт 
 

Не секрет, що більшість творчих особистостей об’єднує 
наявність двох потреб: жага реалізації таланту і бажання мати 
суголосні душі. Саме тому, коли в 2003 році на факультеті 
філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» було створено 
літературний гурток «Горлиця», він одразу отримав чимало 
вірних прихильників. Його лави активно поповнювали не 
тільки тодішні студенти, а й викладачі університету та навіть 
батьки деяких студентів.  

І все ж, не зважаючи на свою всезагальну популярність, 
гурток проіснував тоді відносно недовго. Призупинення його 
діяльності мало свої об’єктивні причини. Зрештою, пауза  в 
кілька років пішла йому тільки на користь. Гурток було 
переосмислено, переформатовано і на початку 2013 року 
відновлено як літературну студію «Горлиця». 

Зміни відбулися кардинальні. Якщо раніше робота в 
«Горлиці» велася практично на ентузіазмі засновників та 
членів гуртка, тепер літературна студія отримала  офіційне 
«благословення» президента університету – Петра 
Михайловича Таланчука.  Як наслідок, «Горлиця» віднині має 
офіційну прописку, чіткий графік роботи й цікаві перспективи 
подальшого розвитку. Наявна також і відповідна потребам 
робочого процесу технічна база. Відтепер у режимі скайп-
конференції чи відеолекції до засідань «Горлиці» можуть 
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долучатися студенти будь-якої філії Університету «Україна». 
Усе, що їм потрібно для цього зробити, − направити запит 
(електронний лист) до університетського Імідж-центру. 
Звичайно, засідання не обмежуються самими літературними 
читаннями. Є час для обговорення прочитаного-почутого, для 
ненав’язливих мікролекцій. Окремою цікавинкою є 
запрошення спеціальних гостей – відомих письменників, які 
діляться зі студентами власним досвідом. 

Усі ці приємні зміни в житті «Горлиці» стали логічним 
продовженням політики керівництва університету, що 
формується з чітким розумінням необхідності надання 
студентам можливостей для всебічного розвитку та 
самореалізації. І дуже добре, що при цьому враховуються 
потреби людей з обмеженими фізичними можливостями. 
Зокрема дистанційна форма участі в засіданнях літературної 
студії також не в останню чергу орієнтована на таких людей. 

Зараз, шановний читачу, Ви тримаєте в руках перший 
альманах − збірку-ластівку, до якої увійшли твори учасників 
літературної студії «Горлиця». Хтось із цих митців-аматорів 
уже виявив себе, як блискучий творець  слова, хтось тільки 
стає на цей непростий шлях. Що їх усіх об’єднує, так це щире 
бажання донести до вас своє бачення світу, поділитися з вами 
радощами, тривогами, почуттями. 

Тож не пошкодуйте часу, дорогий друже, пірніть у 
тепле море творчості. І ви обов’язково «виловите» для себе 
чарівну перлину. 

 



 

 

8

Геннадій ГОРОВИЙ,  
член Національної спілки письменників України, 

керівник літературної студії «Горлиця» Університету 
«Україна» 

 
Про Геннадія ГОРОВОГО 

 
Горовий Геннадій Володимирович народився 18 

червням1981 року в селі Трипілля, що на Обухівщині. 
Згодом з батьками переїздить до міста Обухова. 

Закінчує середню школу, знайомиться з місцевими 
літераторами, починає відвідувати літстудію ім. А.Малишка. 
Пише вірші, друкується в районній газеті. У 2003 році стає 
учасником літературного об’єднання «Радосинь» при 
Національній спілці письменників України. 

Навчався  в Університеті «Україна» (м. Київ). У 2007 
році отримав диплом спеціаліста (Видавнича справа та 
редагування), а в 2008 році – магістра за фахом 
«Журналістика». Обидва дипломи з відзнакою. Спільно з 
деканом факультету написав слова гімну університету. Лауреат 
Першого студентського фестивалю «Сяйво надій» (2003 р.) 

На помаранчевому турнірі поетів 2005 року став 
призером фундації ім. І.Багряного.  

У 2007 році став лауреатом молодіжної премії голови 
Київської обласної  державної адміністрації за перемогу в 
номінації «За творчі досягнення».  

З нагоди 16-ї річниці Незалежності України 
нагороджений премією  Обухівської райдержадміністрації за 
внесок у розвиток духовної спадщини Обухівського краю.  

Восени 2007 року був учасником Всеукраїнської               
наради молодих літераторів, де був нагороджений                
грамотою за перемогу в поетичному турнірі. У 2008 році став 
лауреатом Всеукраїнського літературного фестивалю «Просто 
так» – номінація «Література для дітей»  (м. Коростень). У 2009 
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році брав участь у проекті Першого національного радіо «Світло 
для друга». Учасники проекту були занесені до Книги рекордів 
України. 

У червні 2010 р. до Дня молоді був відзначений 
почесною грамотою голови Обухівської районної державної 
адміністрації та голови районної ради. 

Двічі був переможцем Всеукраїнського недержавного 
фестивалю «Неспокій серця»: 2010 рік – друге місце в номінації 
«Поезія»; 2011 рік – перше місце в номінації «Мала проза». 

У 2011 р. входив до складу комісій трьох поетичних 
конкурс-фестивалів. А саме: член журі Другого Всеукраїнського 
фестивалю для вихованців шкіл-інтернатів «Край моїх мрій», 
голова журі Першого Обласного фестивалю Київщини 
«Поетичний рушник» (засновник-організатор – міськрада м. 
Обухова), почесний член журі Дев’ятого Всеукраїнського 
фестивалю «Сяйво надій». 

У 2012 р. роботу над фестивалями було продовжено: 
успішно фінішував за головування Геннадія Другий обласний 
фестиваль «Поетичний рушник», минувся Десятий 
Всеукраїнський фестиваль «Сяйво надій», де Горовому знову 
випала честь розглядати поетичні доробки обдарованої молоді. 
Відбувся його дебют як ведучого літературних майстер-класів. 

Весною Геннадію пощастило побувати з доповіддю на 
міжнародній конференції в м. Архангельську Російської 
Федерації. Тема конференції – «Інтернетрадіо для людей з 
обмеженими фізичними можливостями». 

З нагоди Дня молоді був нагороджений почесною 
грамотою голови Київської обласної  державної адміністрації. 

Узимку 2013 р. узяв свій старт Третій обласний 
фестиваль «Поетичний рушник», який вочевидь стає доброю 
традицією Київської області. 

Влітку 2013 року Геннадій брав участь у Тринадцятому 
Всеукраїнському фестивалі української книги (м. Феодосія), де 
презентував свою повість «ДЗЕЛ-ЛЕ-ЕНННЬ-СВІТ». За 
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підсумками фестивалю він отримав диплом лауреата конкурсу 
за кращу книгу фестивалю. 

Непересічною подією в його житті була участь у 
команді незрячих парашутистів. Тотально незрячі чоловіки та 
жінки установили світовий рекорд, як найчисельніша група 
незрячих парашутистів одного стрибка із приземленням на 
воду. Акція отримала назву «Небо для вільних» і вже занесена 
до Книги рекордів України. Подія відбувалася неподалік м. 
Коктебеля. 

Восени Обухівська міськрада з нагоди 651-ї річниці дня 
міста нагородила Геннадія колекційним годинником «За 
активну участь у житті територіальної громади міста та  
високий професіоналізм у роботі». 

 Нині як журналіст Геннадій Горовий працює 
телеведучим на Обухівському районному телеканалі «Студія 
Бард», а як письменник веде заняття літературної студії 
«Горлиця» при Університеті «Україна» (м. Київ). 

Геннадій − чотириразовий стипендіат голови Київської 
обласної  державної адміністрації – 2009, 2011, 2012, 2013 р.р. 

Неодноразово друкувався в українській періодиці, в 
альманахах та  антологіях. Дебют у закордонних виданнях 
відбувся в журналі «Рідношкільник» (Канада).  

У творчому доробку має чотири поетичні збірки: 
«Страви з філософського каміння» (2005 р.), «Від літечка до 
літечка» (2005 р.), «Крапки не ставлю...» (2006 р.), «Треба ж 
так!..»     (2008 р.) та повість для підлітків «Дзел-ле-енннь-світ» 
(2011 р.), яку було відзначено Міжнародною україно-німецькою 
премією ім. Олеся Гончара (2012 р.) 

Член Національної спілки письменників України і 
Національної спілки журналістів України. Член Обухівського 
літературно-мистецького братства ім. А.С. Малишка  та 
Всеукраїнського літературного об'єднання «Радосинь» при 
НСПУ. 

Живе в м. Обухів (Київська область). 
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ГОРОВИЙ Геннадій 
 

* * * 
 
Життя – складне й таке просте, 
І водночас жорстоке. 
То снігом душу замете 
В квітучу пору року, 
А то розіллється дощем 
В зимову стужу люту. 
І знову біль. Та де ж той щем, 
Солодкий і розкутий? 
Небесний крик бузкових пав 
Кресав з вогню намисто – 
Весняний день із кручі впав 
На берег кам'янистий... 
Життя – складне й таке просте, 
І ні в кого спитати, 
Коли ж добро те проросте, 
Що сіє кожна мати... 
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* * * 
 

  Пітьма і світло, я – між ними. 
Вони близькі, та є чужими. 
Мов у бджолиному рою, 
Шукаю істину свою. 
 
Заполонили мені серце 
То день, то ніч – як мед із перцем. 
А поміж ними я стою, 
Шукаю істину свою. 
 
І сум і радість завжди поруч: 
Ліворуч хтось, а хтось праворуч. 
На перехресті я стою, 
Шукаю істину свою. 

 
 

* * * 
Врунить травневий шал у серці, 
Фонтанно грають кольори... 
Далекий вересню, не сердься, 
Без мене золотом гори. 
 
Мій світ – з весняного сувою, 
Тож воду ти не каламуть. 
Місток не з'єднує з тобою 
Мого життя сучасну суть. 

 
 
 
 
 



 

 

13

Поетам 
 

Будує час 
міцні мости 
Із сьогодення 
В потойбіччя. 
І кожен з нас 
По них пройти 
Повинен буде 
В царство вічне. 
Та на землі 
Лишиться слід – 
Слова поета 
На папері, 
Мов журавлі 
Злетять у світ 
І приземляться 
В енній ері. 

 
* * * 

Наворожила ніч мені, 
Що я зустрінусь із тобою. 
У грозові весняні дні 
Ти прилетиш у сад бджолою. 
Лише дерева зацвітуть – 
Не йду, біжу бігом із хати 
На грім весняний. У саду 
Тебе між інших бджіл стрічати. 
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* * * 
В шовках весняного дощу 
Купалась вишня досхочу 
І на чисте голе тіло 
Одягала сукню білу. 
Та й сама того не знала, 
Що джмеля причарувала. 
Він щоранку на світанні 
До свого летів кохання. 
Кожній квітці зізнавався, 
Що навіки закохався... 
Та опав духм'яний цвіт, 
За джмелем схолов і слід. 
Літо, осінь, вже й зима, 
А коханця все нема – 
Лиш весняним цвітом знову 
Вишня звабить казанову. 

 
* * * 

Тужить скрипка розлуки часто, 
Та між нами – кохання міст. 
Усміхнися букетом рясту, 
Аби вітер твій подих приніс. 
На безлюдний мій берег скелястий 
Поверни той зелений гай, 
Де так ніжно лунало «здрастуй», 
Що в кущі заховалось «прощай». 
Усміхайся черемховим цвітом, 
Задурманюй мій розум ним. 
Чароока моя Афродіто, 
Моя панно з ім'ям весняним –Майя. 
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* * * 

В ніч свята – 
Івана, 
Івана-Купала, 
Дівчата 
Віночки на воду 
Пускали. 
А ти в моїх 
Віршах 
Папороть-квітку 
Шукала. 
І квітка розквітла 
Від твойого світла 
У серці моїм – 
Зірви її! 

 
* * * 

Ходить Правда по землі 
У подертих черевиках 
Та в дірчастому брилі – 
Хто,  як хоче, її смика: 
Той за коси, той за поли, 
Той звалив її додолу. 
Але в Правди сила є. 
Знов на ноги устає, 
Узува свої сандалі 
Та й іде по світу далі. 
В кожну хату забреде, 
Десь притулок та знайде. 
Хто не хоче правди знати, 
Там не буде гостювати. 
Ходить Правда по землі... 
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* * * 
У сутінках морського пляжу 
Під ледве чутний шепіт хвиль 
Я стомлені думки розважу: 
Полину десь за сотні миль 
Від берега – усі тривоги 
В пустелі моря гублять слід... 
Лиш хвиль смарагдові дороги 
Ведуть до берега та від. 

 
* * * 

У печаленьки два боки, 
Ніби у медалі. 
На однім – бездонна прірва, 
А на другім – далі 
Світлосонячної мрії, 
Що до себе манять... 
Не зійти б лише з дороги 
У густім тумані 
На манливі звуки смути, 
Чорного роялю. 
І душею не відчути 
Темний бік медалі. 
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Благословенний дощем 
 

Був я маленьким іще, 
Хлопчиком років п'яти. 
Бігав під літнім дощем, 
Дуже хотів підрости. 
 
Дощик сміявся: – Зажди, 
Тільки цвіте-но твій сад. 
А як дозріють плоди, 
Ой, як захочеш назад!.. 
 
В серці і спогад, і щем – 
Врізались в пам'ять. Відтак, 
Благословенний дощем, 
Стрімко летить мій літак. 

 
* * * 

Дрімати чи іти 
З життям у ногу? 
Зів'яти чи цвісти, 
Не втратить змоги?.. 
 
Прожити зайву мить – 
Але не сіру. 
Бажань не остудить – 
Не вбити віру. 
 
І на свої шляхи 
Вертає вітер – 
На молоді луги 
Із трав і  літер. 
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ПАТРА Світлана 
 

Море, що зветься Життя 
 

Я поринаю в життєве це море, 
Безстрашно у ньому пливу. 
Манять мене ці безмежні простори 
Світу, в якому живу. 
Світ, у якому є усмішка друга, 
Світ, у якому є місце для зла, 
Де вистачає і болю, і туги, 
Де так багато людського тепла! 
Світ, що наповнений щастям і горем, 
Зваблює до забуття. 
Не потону я в безмежних просторах 
Моря, що зветься Життя. 

 

Боротьба 
Чи можна обійтись без боротьби? 
Без того, щоб чогось та досягати? 
Чи можна враз забути назавжди, 
Як солодко воно – перемагати?! 
Чи можна ж обійтися без мети, 
Яка веде життєвими шляхами, 
Чи краще вже по течії пливти 
І жити лише спогадами й снами… 
Та квітка не розквітне у болоті, 
Лежачий камінь води оминають, 
Тому, не просто жити, а боротись 
За торжество добра, всіх заклинаю 
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Попелюшка 
 

Попелюшкою бути – не вмію, 
А на відьму скидатись – не хочу! 
Чи відчуєш, про що я мрію, 
Про що серце моє шепоче? 
Чи побачиш мене – справжню, 
Що не граю ніякої ролі, 
Чи впізнаєш ти, що насправді 
Нам судилось у нашій долі… 
Все навколо весні радіє, 
Душа лине у даль небесну… 
Попелюшкою стати – не вмію. 
Чи пробачиш мені – принцесу?! 

 
Літо 

 
Літо співає яскравими барвами: 
Небо мережане білими хмарами, 
Квіти, неначе коштовності, сяють, 
«Літо цвіте!» − нам вони сповіщають. 
Трави зеленим шатром розстелились… 
Літо неначе навік залишилось, 
Та осінь холодні вітри посилає, 
Тільки мене її тінь не лякає! 
Навколо мене літо буяє, 
Птахи про літо й природу співають, 
Небо прикрашене сонцем і хмарами, 
Рідна земля сяє літніми барвами. 
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Море 
 

Море. 
Зустрічає мене 
Його краса 
Неозора. 
Знову хвиля пливе, 
Солона роса 
Самоцвітом 
Паде на пісок 
І розтане у нім. 
Дивні квіти. 
У полоні думок, 
Я дивлюся на них 
І чекаю, 
Коли хвиля-перлина 
Впаде на пісок, 
І збираю 
Я намисто предивне 
Зі своїх думок, 
Знову – море... 
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Прийшла весна 
Прийшла весна, 
Сади вже розквітають. 
Прийшла весна – 
І солов’ї співають. 
Небес блакить 
Покровом розіслалась. 
Ця дивна мить 
В душі моїй зосталась. 
А дні ідуть 
І сяють самоцвітом 
Сади цвітуть, 
Як молоком облиті. 
Душа цвіте! 
Цвіте усе навколо! 
Весна іде! 
Травнево! Світанково! 
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Хорошій музиці 
(сонет) 

 
Вона живе на небі й на землі, 
Вона цвіте в трояндах і волошках. 
Вона – неначе фея чи ворожка. 
Це музика. Вона в тобі. В мені. 
 
В її душі завжди цвіте весна. 
Вона дарує всім тепло любові, 
Вона чарує, наче вперше, знову. 
Пала, неначе зіронька ясна. 
 
Вона цінніша будь-яких скарбів, 
Коли вона з усіх усюд лунає, 
Тоді так хороше усім: тобі й мені. 
 
О, музико! Ти грієш мені душу! 
І, от, тепер я всім сказати мушу: 
Звучить хороша музика – душа літає. 
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Лесі Українці 
 

Вона, мов гострий меч, кувала слово. 
В її душі горів палкий вогонь. 
Краса життя була їй за основу. 
Його в Землі взяла, мов з матері долонь. 
Їй стало до снаги з колін підняти, 
Своїм віршем дістати душі з дна. 
І вже ніхто не зможе відібрати 
Те Слово-крицю, що дала вона. 
Хай що не принесе підступна доля, 
Але не загасити їй вогонь. 
Бо слово Лесі викувало Волю. 
Візьму її із сильних цих долонь. 
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СКРИПНИК Вікторія 
 

Атлантида 
 

Страшно смотреть на затопленный остров 
Чьих-то забытых на старте надежд. 
Сдаться без боя – бескровно и просто, 
Так и не взяв самый главный рубеж. 
 
Может, и верно считали атланты, 
Спешно отчаливая в никуда. 
Но почему каждый год в Нидерландах 
Пышным тюльпаном цветет Амстердам? 
 
Ежесекундно с опасностью споря, 
Держат голландцы сухим свой порог. 
Умные фразы про уровень моря 
Так и не выбили твердь из-под ног. 
 
Кто не оставит свою Атлантиду 
На растерзание буйным штормам? 
Кто в ураганном порыве обиды 
Не потеряет остатки ума? 
 
Может быть, буря и выпьет все силы, 
Выломав с корнем последний цветок. 
Впрочем, а вдруг приплывет «Наутилус», 
Вдруг этот мир не настолько жесток? 
 
Ртутные воды нашепчут угрозы, 
Бездной пугая усталых пловцов. 
Но... даже в луже мерещатся звезды, 
Если не прятать от света лицо. 
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Wake Up 
 

The beginning is always hard. 
Though the hourglass is full of sand, 
But you know that a lucky card 
Slips away from your tired hand. 
Scared of walking the sharpest blade, 
Feels like hell in your lonely bed. 
And the nightmares your mind creates 
Whisper quietly, burst your head, 
Promise that you’ll be never prime, 
All you hear is gibe and snub. 
That is not even worth your time. 
So don’t sleep. Wake up! 
 
Break the glass of a dirty window, 
Breath in moonlight and chilly air. 
Dark is easy for falling into, 
There’s no way to get out of there. 
Gather all of the scruples and fears, 
You are ready to let them go. 
See the dream? It was always here, 
But you’ve lost it so long ago. 
Winning isn’t just a golden medal, 
Grateful speech or a shining cup. 
Do you want to be called a rebel? 
Then don’t sleep. Wake up! 
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Ностальгия / Мимо 
 

Это были ярчайшие дни, 
Вечера же – неповторимы. 
Календарик в ладони сожми 
И бросай – все равно ведь мимо. 
 
Сердце в руки отдать – кому? 
Очень хочется быть любимым. 
Только сбил глазомер Амур:  
Сотня стрел улетела мимо. 
 
А вокруг миллионы огней, 
Что горят без тепла и дыма. 
Вся Вселенная – правда? Мне? 
Не шутите, я знаю: мимо. 
 
Да, бывает такая тоска 
За ушедшим-невосполнимым –  
Хоть стреляйся, а жизнь пока 
Потихоньку проходит мимо. 
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Старшекурсники 
 

Обычная ночь в середине апреля, 
Когда звезды тусклы, а воздух прохладен, 
Когда колокольчики дня отзвенели, 
Когда город прячется в темном наряде. 
 
С балкона повеет пророщенным луком, 
А кот под окном зовет счастье – наивный. 
Скрипит возмущенно в беспомощной муке 
Подтаявший снег под кроссовком спортивным. 
 
Ссутулены плечи, закушены губы, 
Глаза переполнены сонной истомой... 
Студенты не спят, ковыряются в «Гугле» − 
Со скрипом рождаются главы дипломной. 
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Точка невозврата 
 

Когда природе опостылет монотонность 
Банальных слов и трафаретных дней, 
Пустых сознаний и сердец картонных, 
Она изменит все – ведь ей видней. 
 
Что называют точкой невозврата? 
На ней споткнувшись, линия судьбы 
Поскачет по оси координатной 
Туда, где достижимо «если бы». 
 
И вместо «поздно» снова будет «рано», 
«Когда-нибудь» заменится «сейчас», 
Взорвётся огнедышащим вулканом 
Холодный кобальт ярко-синих глаз. 
 
Вернутся те, кого уже не ждали, 
Безногий спринтер выдюжит забег. 
На улицы шифоновой вуалью 
Тихонько ляжет августовский снег. 
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Некрасива, зато умна 
 

Что ты просишь у неба ясного?  
Знак? Прощенье? Ответ? Вопрос?  
В нашем мире сегодня пасмурно,  
Замело без снегов и слёз.    
  
Вызов принят без сожаления,  
Чаша крови – дождей полна.  
Моё главное преступление –  
Некрасива, зато умна.    
  
Моим снам не дано исполниться,  
Они вмёрзли в твой вечный лёд.  
Задыхается жаром солнечным  
Расцарапанный небосвод.    
  
Не спеши пока с наказанием,  
Докажи, где и чья вина.  
Моё главное оправдание –  
Некрасива, зато умна.    
  
Нужно просто стремиться дальше и  
В рукаве придержать сarte blanche.  
Мы останемся проигравшими,  
Не получится взять реванш.   
  
Оба войска давно распущены,  
Не начнется опять война.  
Моё главное преимущество –  
Некрасива, зато умна. 
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Пора 
Пора бы выключить компьютер, 
Наполнить легкие весной, 
Порвать искусственные пута, 
Сказать себе: «Держись, не ной!» 
 
Захлопнуть книгу усложнений, 
Смеяться в голос, не таясь, 
И потушить пушистой пеной 
Огня закопченную грязь. 
 
Пора читать не своды правил, 
Не бред, не деструктивный хлам – 
Долой порочные забавы, 
Разгоним тени по углам! 
 
Пора ценить людей и время, 
Держать эмоции в узде, 
Среди миров и измерений 
Быть в одном месте – и везде. 
 
Держать за руку тех, кто дорог, 
И не жалеть об остальных, 
На обезличенных просторах 
Найти опять себя самих. 
 
Все, что откладывали, − делать, 
Что позабыли – вспоминать, 
Пока виски не поседеют, 
Пока не сгорбится спина. 
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Чтоб каждый праздник – настоящий, 
Любовь – сейчас и навсегда, 
Чтоб музыка звучала чаще, 
Чтоб не судили без суда. 
 
Пора исправить эпизоды, 
Где не судилось победить, 
Но сила воли на исходе – 
Ее, увы, не взять в кредит. 
 
Вот бы, как в играх, сохраниться 
И начинать с момента «икс» 
Без страха, что, взлетая птицей, 
Однажды кулем рухнешь вниз. 
 
Пора бы выключить компьютер, 
Узнать реальность – хоть слегка. 
Да вот которую минуту 
Дрожит над кнопкою рука.
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*** 
Сегодня солнце за стеклом в морозной дымке, 
Сегодня может всякое произойти. 
Когда вокруг одни упреки да ухмылки, 
Нужна вся воля, чтобы не сойти с пути. 
 
Удар под дых – или раскат аплодисментов? 
Боль колебаний и почти животный страх, 
И в пальцах дрожь, как будто  
турбулентность, 
Но черта с два – еще поборемся! Ура! 
 
Эй! Освободите узника, 
Дайте чуть-чуть простора, 
Пару минут в тишине. 
 
Да! Мы тут все союзники 
В этом нелепом споре, 
На этой смешной войне. 
 
Давно не важно, кто кого сильнее любит 
И что скрывают лесть и грубые слова. 
Но здесь нет места для ленивых и беззубых, 
За каждой точкой будет новая глава. 
 
Суетный день, короткий сон – и вновь по кругу, 
Совсем не детская, выходит, карусель. 
Но знаешь, даже если нам придется туго, 
Мы не сорвемся, потому что... Эй! 
 
Эй! Отдай озноб и панику 
Тем, кто остаться хочет 
На предпоследних рядах. 
 
Да! Космическая механика: 
Если темнеют ночи, 
То загорится звезда.
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Лузери замість патріотів 
 
Напередодні Дев'ятого травня згадалося якось, що німці досі 

соромляться гріхів своїх дідів, які пішли в безглуздий бій через одну 
лише диявольську харизму Гітлера. Особисто спостерігала, як 
безневинна на перший погляд фраза: «Хенде хох, партизани не 
здаються!» − повалила в стан легкої прострації двох молодих 
бюргерів. Сам факт існування нацизму в минулому Німеччини для 
них, як в СРСР наявність родича-кримінальника, є глибоко 
принизливим. 

А що ж ми? Начебто вже котрий десяток років шануємо 
Перемогу, прославляючи героїзм ветеранів (на яких один день на рік 
дивним чином перетворюються «всіма улюблені» буркотливі 
дідусі/бабусі з громадського транспорту та черг у поліклініці), 
дивимося по телевізору московський парад. Пов'язуємо георгіївські 
стрічки в усіх важкодоступних місцях, віддаючи данину поваги 
швидше моді, ніж героям; навіщось набираємо лайки «ВКонтакте», 
які нікому нічого не доведуть; а про війну більшість тих, хто 
молодший за 20−25 років, знає, в основному, з комп'ютерних ігор. 

Сьогодні наші найбільші проблеми − де дістати грошей, як 
купити новішу техніку і «чому-мене-ніхто-не-любить». Цікаво, за 
скільки секунд збожеволіла б середня, навіть непогана, за нинішніми 
мірками, людина в оточеному з усіх боків танку, знаючи, що скоро 
броню проб'ють ворожі снаряди і настане не-віртуальний «гейм 
овер», і також знаючи, що треба стріляти до останнього, бо за 
спиною евакуюють ціле місто, і кожна мить твоєї боротьби врятує 
кілька життів? 

Змогли б нинішні діти, чиї мізки міцно запломбовано 
мультиками і мріями про айфони вже в першому класі, партизанити 
у двадцятиградусні морози і терпіти тортури? 

Скількох дітей від окупантів народили б розгнуздані дівиці, 
які віддали свою гіпотетичну честь ще в середній школі першому 
зустрічному, після жорстокого похмілля? Навряд чи подібні казуси в 
наш час вважалися б чимось дивовижним. Зрештою, нині оголені 
панянки рекламують навіть природні добрива, а захомутати іноземця 
мріє як мінімум кожна друга... Навіть ґвалтувати б нікого не 
довелося. «Особливе» німецьке кіно наші знають, можливо, навіть 
краще від німців. 
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І хто б реально пішов добровольцем, якби над сонним небом 

раптом почали рватися бомби? Та ми б поголовно поховалися в 
будинку під столами і волали до суперменів, турбуючись лише про 
свою дорогоцінну шкірку або, в кращому випадку, про купку 
близьких людей. 

Суперменами у нас є хіба що п'яні депутати, які зіб'ють 
людину на пішохідному переході, а потім ще й доведуть, що 
постраждалий − це розшукуваний Інтерполом терорист… 

 
То ж нам, лузерам, залишається тільки святкувати чужі 

перемоги. 
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ГРИЦЕНКО Лілія 
 

Дивлюсь у небо 
 
Дивлюсь у небо так, десь там летить літак. 
Примружую очата – вже рік стою на чатах.  
А може у тім сильнім птасі, залізно-срібнім бідоласі, 
Повернеться додому він, хто в серці моїм будить дзвін? 
Гортаю дні календаря, вже літня йде на спад зоря, 
Он порати вже час город, та головна з усіх турбот –  
Купати в лінцях й молоці тендітні рученьки оці, 
Щоб, як захоче їх узяти, було не гидко цілувати. 
Готова мамина вечеря – картопля молода печена.  
Куди? Нема вже «трудівниці», із пивом гай на вечорниці! 
І все на небо зирк та зирк, коли ж емоцій вщухне цирк? 
Отак промчало біле літо, мільйон сльозинок в небо злито, 
Бо не летить щось той літак, а я все жду – дівча-простак. 
Вже має мамка «батрака», а я не гледю козака… 
Дзвінків від нього так і нет, ні повідомлень в Інтернет. 
І серед сонця на городі, як каже татко, на природі, 
Марніють рученьки мої, стають грубіші мозолі... 
Бур’ян, сапа... смутній дівчині вже не страшна робота нині. 
Та лиш захочеться спочити, стаю у небо зір встромити, 
Й дивлюсь у синю далеч так, можливо все ж летить козак? 
І думка промайне, як жар, чи вбачить він мене з-за хмар? 
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Передача 
 

Цукор, свіжий хліб і молоко 
Наскладаю в дерев’яний човник. 
Щоб тобі там веселіш було, 
Знову у вікні свічу я вогник. 
 
Нотний зошит, книгу та перо 
Замотаю в білий рушничок. 
Може, карти, шахи, доміно, 
Перші кроки наших діточок. 
 
Чого тобі іще додати? 
Хіба що поцілунків, сміху, 
Листівок сотню написати? 
Аби було тобі на втіху! 
 
Богдане, любий, повертайся 
Й кохання не згуби в дорозі! 
Відчуй мій біль і не вагайся – 
Так зимно ждати на порозі. 
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Мої метелики 
 

Прилітайте пошвидше, радості, 
Прилітайте, маленькі веселики, 
Мого смутку розвійте зарості. 
До мене, мої метелики! 
 
Мої літаючі квіточки, 
Несіть нездійснені мрії, 
На зелені всідайтесь віточки 
Й лопотіть крильми про надії. 
 
Маленькі турботливі друзі, 
Полетіть до мойого милого. 
Нашепчіть йому, що я в тузі, 
Поведіть до коника сивого. 
 
Проведіть його, любі, шляхами, 
Де ідуть лише день, не роками. 
Хай відчує він серденьком те, 
Що кохання моє − святе. 
 
Метелики, боги мої крилаті, 
Я вірю у вас, і тому 
Ви несіть із цієї палати 
Лікарняної звістку йому. 
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Спогади 
 

Крутиться у старому проекторі, 
Два місяці метрів кіноплівки ч/б. 
Я сама в кінозалі у вечері, 
Пригадую молодого тебе. 
 
Згадались твої схудлі плечі, 
І як стукає  твоє серце. 
З грамофону пісні у три чверті, 
Ставки, річки.. Та де це? 
 
 
Пригадались квіти у волоссі, 
Маршрут Київ – Богуслав. 
Крики радості стоголосі, 
Дощ, що на вікнах танцював. 
 
Твої перші ніжні обійми, 
Тіло запаху сонця з молоком. 
Хмари грозові повільні, 
Давно розряджений телефон. 
 
Біле плаття в синьо-жовті квіти, 
Твоя вишиванка з довгим рукавом. 
Куди мені ці спогади подіти?.. 
Як мені розбитися чолом… 
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Дорогою до Велеса 
 

І дякую-не дякую небесними словами, 
І стежкою, де мешкаю у днях поміж святами, 
Я тихо йду до вересня, до діда свого Велеса, 
А музика твоя щодня все стелиться, веселиться. 
І може я те навмання в серденько засіяла, 
Жаринку ж у вогонь вітри розвіяли всі віяла. 
Стою, сію стіну собою не стривожу. Чи заворожу? 
Ні. Достатньо вдосвіта у снах своїх собі-тобі приходжу. 
Чи встане князь, чи ступить в грязь напитися водиці? 
Зняти лати, чи ж гоже стати жебрачці вміст цариці? 
Не добре бути на тім місці, не буде Марсельєзи, 
Бо то в казках по закутках із попелу в принцеси, 
А у життях, в буттях-сльозах не з відтіля корони… 
О, дай нам Бог, людям з села узріть що більш корови! 
А доки йду до вересня, до діда свого Велеса, 
Тут музика твоя щодня мені усе ще стелиться. 
Не слухаю. Вслухаюся у кожні твої ноти, 
І легші стають посміхи і рани від роботи… 
Чи так на світі світить всім твоє сонце, князю, 
Чи не усіх омилить та музика твоя від сажі? 
Як хто не чув тебе, то знай, награю теє звесела, 
Як лиш вернусь від вересня, від діда бога Велеса. 
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Володар квітів 
(сцена з життя) 

 
Травень. Жарко. Ранок вихідного дня. Поспішаю, аж 

надто багато справ! 
Прохолодне вогке повітря метрополітену неабияк 

заспокоює. Його струмені, від потягу, що наближається, 
колишуть моє біле плаття, і воно своїми рюшами треться об 
ніжки, лоскочучи. 

На «Васильківській» потяг завжди стоїть довго, і я 
встигаю пройти до останнього вагона (мені так зручніше). 
Проте, за ті хвилини затримки розраховуюся стоячим місцем. 
Лиха в цьому нема, однаково, сидячи, помну сукню. Зручно 
вмощуюся біля правих дверей, спершись на поручні. 

В останні секунди, перед відправленням, до мого вагону 
заскакує чоловік, виразно не слов’янського типу. 

− «…Наступна станція Голосіївська», – лунає 
дикторський голос. Легкий поштовх, рушаємо. Я розглядаю 
чоловіка, що тільки-но вскочив, він іде у мій бік. 

Смаглявий, жорстке чорне, як вугілля, волосся відтіняє 
темно-карі очі. Вбраний дядько у літні спортивні штани, в них 
заправлена стара футболка. Здалеку він ніби дуже неохайний, і 
я вже майже відчуваю той неприємний запах, що часто йде від 
таких персонажів у метро. За собою він надто обережно тягне 
велетенську поліетиленову сумку в клітинку, яка доповнює 
образ «покидька суспільства». Ось він проходить повз мене, і я 
навмисно дихаю ротом. 

Як же цей бідолаха дисонує з присутніми у вагоні… з 
моїм сніжно-білим платтям від «Zara», з перлами на шиї у 
жіночки, що стоїть навпроти, з 5-тим айфоном хлопчика, який 
горнеться до мами з глянцевим журналом у руках, з дівчиною 
із великим букетом квітів, яку ніжно пригортає хлопець… 

Недоречний тут цей чолов’яга! Особливо недоречний 
він біля мене!!! Це ж треба було стати саме тут… Я 
демонстративно відвернула голову, продовжуючи дихати 
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ротом… 
Погляд ще раз упав на пару з квітами. Між ними багато 

ніжності і якоїсь непідробної щирості… це відчувається. Я теж 
колись була такою. Як дитина, заглядала в сірі сталеві очиці, 
бачачи там своє щастя. І не було мені нічого кращого від того, 
щоб коритися тим очам. І таки приспала свій гонор до 
покірного тихого котеняти. І востаннє обпеклася. Скам’яніло 
тоді щось. Спершу казала: «Все, ніяких почуттів!» − і не 
вірила, що більше не зможу жити серцем. А воно саме! Саме 
покрилося іржею байдужості до життя, до світу, до чоловіків… 
я їх навіть ненавиджу! Хоча ні… мені байдуже. Я нічого не 
хочу. Фу… ще й цей дядько. Хочу геть з цього вагона. 

- Станція Голосіївська!.. 
- О, нарешті!.. – вирвалося пошепки. 
Потяг різко гальмує. Ледь устигаю вхопитися за 

поручні, а от клітчастій сумці неприємного чоловіка 
втриматися немає за що, і вона падає просто біля мене… Ще 
цього не вистачало! Відчуваю, як ця торба торкається моїх 
ніжок, і від цього в мене аж «мурашки» по тілу. Нервую не на 
жарт… вдихаю носом, і… Святий Боже! Що за аромат?! 
Повертаю голову і бачу, що розкрита клітчаста сумка повна 
оберемків білих троянд.  

У серці залоскотало. Я глянула в аметистові очиська 
володаря квітів. Від нього не тхнуло, одяг його, хоч і був 
зношеним, проте не був брудним. Він приязно мені 
усміхнувся, узяв сумку і вийшов із вагона. Я посміхнулася 
йому вслід. Пара з квітами теж вийшла…    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42

 

Любити і молитися 
 

Молися Богу Всевишньому за себе і за мене,  
щоб він дав мир в душі наші... 

 
Звичайний суботній полудень перетворився на зграю 

Прометеєвих орлів, ну тих, що клювали його печінку.  
Був лютий, і він дійсно був лютий до своїх гостей. Снігу 

багато. Холодно, і ця субота… Ох, та якби ж лише вся печаль у 
цьому дні… 

 Усе почалося значно раніше. І тріщину в її Раю було 
закладено з першим шаром бетону, вилитому для  його 
фундамента. Тепер же все не на жарт захиталося, ну і згодом 
розіб’ється ущент. Та зараз дівчисько цього не знає і щиро 
вірить, що зима й надалі оминатиме її.  

Тож субота, лютий, полудень, Контрактова площа, вітер 
холодний, дівчина дев’ятнадцяти років набирає СМС: «Не їдь 
додому, будь ласка…» Десь глибоко в душі вона думає, що 
якщо адресат поїде додому на ці вихідні, то більше ніколи не 
буде належати їй. Пік-пік. Звіт про доставку. У зоні сонячного 
сплетіння легкий морозець і нудота, так завжди буває, коли 
нервуєш. Навпроти пам’ятника Сагайдачному − «Сільпо». 
Треба перекусити, так теж буває, коли нервуєш, не снідавши.  

Ці безкінечні ряди… Сири, ковбаси, фрукти, овочі, 
випічка… О, треба взяти! Далі молоко, молоко, молоко… 
Жива риба за склом − їй тісно. Її шкода… Вона незвична, 
граційна. Її багато. Вона гарна. Їй би жити! «Сік, сік… треба 
чимось запити…» Черга, купа людей. Усі щасливі. «А я? А я, 
Боже?!»   

Тирін-тирін-тирірін. Повідомлення! Аааа! Однією 
рукою дівча незграбно забирає решту, в іншу бере сік, випічку. 
Що ж він написав?! Серце шалено стукотить, мозок уже 
прорахував тисячі варіантів. А на екрані логічне: «Чого?» Еее, 
ну, такого повороту мізки не очікували. Як же це дивно, що в 
стресових ситуаціях у людській голові спливає мільйон 
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варіантів розвитку подій, а найпростіший −  ніколи. Ні-ко-ли.  
Звичайне собі запитання, доволі адекватне і просте для 

відповіді. Та не для неї. Чому? Чому він не повинен їхати 
додому? Бо їй так хочеться, а він − виконавець усіх примх?  

Пустився сніг. Усе й так добряче замело, а зимі мало. 
Ось, беріть іще, розгрібайте. Часу писати пояснення вже не 
було, бо дівчина й так запізнювалася в музичну школу на 
репетицію ансамблю.  

…Руки перебирали струни, вона постійно злітала з 
ритму, тому на останніх творах взагалі лиш вдавала, що грала. 
Добре, що сусіди гарно знали партію, і їй не треба було 
віддуватися за всіх. Увага була далеко за межами концертного 
залу, вона вже думками набирала смс-відповідь. То було щось 
на зразок: «Ну, погода погана, небезпечно… Краще погуляємо 
десь. У музей Книги підемо (ти ж хотів мені показати), або, 
хочеш, я в гості прийду. Тільки не їдь, будь ласка…» 
Відправила це. Їй стало спокійніше. Погода, дійсно, не 
найкраща для поїздок, сніг повалив ще завзятіше. На 
банківську картку прийшли гроші, і вона вже уявляла, як 
купуватиме в «Сільпо» тортик і продукти на французький суп, 
який обіцяла колись зварити йому.       І взагалі, вона стільки 
йому обіцяла… А потім вертіла хвостом, як мале дитя. Он 
навіть останній раз на концерт не пішли через її примхи. 
Мовляв, не піду, поки на новій бандурі не поставлю струн. 
Усіх! Їх 63.        І що ви думаєте? Він сам, мовчки, втомлений 
після роботи, ставив їй ті струни до ночі. Жах, а не дівчина.       
І так пів року… він за нею барвінком.  

Двері школи зачинились. Тирін-тирін-тирірін. 
Повідомлення! «Я ще не вирішив, чи поїду, але йти нікуди не 
буду і приїздити тобі не треба». Ух, як сокирою! У голові 
запульсувало. Стала, як укопана. Сагайдачний привітно махав 
булавою. Сніг геть сказився. На вулиці машин було мало, та й 
людей майже не було. Вихідний же.  

Дівчині стало зле. Вона притулилася до будинку, що 
стояв на розі вулиць Сагайдачного та Іллінської.          «О, святі 
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боги… невже пізно… Ні-ні, я зараз усе виправлю. Я зараз про 
все розповім. Ще не пізно. Він же мене любить. Любить. Він 
так казав. Геть гордість! Пиши, пиши…» Замерзлі рученята 
набирали смс. Сніг налипав на екран, слова плуталися. Ну, і 
самі розумієте, в голові какофонія, що нічого людського і не 
зліпиш. «Ігорчику, якщо я тебе чимось образила, вибач мені. 
Прошу, не сердься. Ти для мене більше ніж друг… Я, мабуть, 
люблю тебе. Мені дуже соромно за свою поведінку. Якщо я 
можу ще щось зробити, скажи, будь ласка». Ну, щось типу 
такого полетіло на інший кінець великого міста.  

Дівча дев’ятнадцяти літ, у рожевому кутасику, сиділо на 
льодяній лавці. Сніг ішов. Зима настигла її. Тут уперше стало 
нестерпно холодно і самотньо. І, чи не вперше, вона відчула 
всю велич міста. Воно дійсно велике. Дійсно зима. Холодні 
пухнастики з неба танули на розпашілому обличчі. І вона, як 
дуронька, як мале ображене дитя, плакала навзрид. Перехожі 
обов’язково б запитали, що в неї трапилося… Але була вона 
одна. Це була моновистава.  

А ось і кода… Тирін-тирін-тирірін. Повідомлення! 
«Можеш зробити. Молися Богу Всевишньому за себе і за мене, 
щоб він дав нам мир у душі наші. І не припиняй просити, поки 
він не почує твоєї молитви, і він обов’язково її почує, бо вона є 
благо для двох во ім’я Господнє». 

 
І дівча буде молитися… 
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Меланхолія Страсної п’ятниці 
(літературний імпровіз) 

 
3 травня, вечір Страсної п’ятниці. Повертаюся з роботи, 

на годиннику близько восьмої. Як ніколи, хочеться бути вдома 
з родиною, тим паче − завтра вночі паску святити… Але 
робота є робота, і коли всі рідненькі в Миронівці ще мирно 
спатимуть, я співатиму в столиці ірмоси, еліци, ексапостиларії 
та інші, дивні у своїх назвах, штучки. 

Чесно кажучи, я − не дуже релігійна людина, до церкви 
все ж ходжу як на роботу чи радше пари по читці нот з листа… 
Проте Великдень – щось особливе! Святе діло! Уже якось так з 
дитинства привчили прокидатися раненько, одягати 
вишиванку, складати кошика і йти до храму. І досі, у свої 
майже 20, я із захватом чекаю, коли батюшка хрясне в обличчя 
віником із водою. Радієш цьому щиро і хвилюєшся, як перед 
побаченням із коханим… 

Ось-ось святкова процесія на чолі зі священиком 
доходять до тебе. Свяченою водою бризкають на сусідів… на 
моє обличчя долітають краплинки. 

- Христос Воскрес! 
- Воїстину Воскрес! – хором відповідає непідробно 

щасливий люд. 
У позолочений кухлик хлопчик 12-ти років підливає 

води з відра. Рука панотця занурює віничка із запашних трав… 
Підіймає… з нього переливом стікає вода… 

Світає. Церковні дзвони щебечуть мажорні ритми.   А 
вода капотить, і ти в передчутті чуда! 

- Христос Воскрес! 
Хрясь!!! Полетіли з віничка струмені… Вода ледь тепла, 

але ранковий вітерець студить її, і на обличчі стає свіжо-свіжо. 
Куди й сон подівся. Краплі стікають волоссям за пазуху, і ти 
знову натягуєш на голову хустину, щоб було тепліше. Все, з 
цього моменту на думці лише одне – якнайшвидше додому, на 
святковий сніданок. Але ти, як завжди, не втерпиш, і ще по 
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дорозі зжереш, як мінімум, половину домашньої ковбаски. А 
бабуся буде сердитись і благатиме вперте дівчисько почекати. 
Та хто ж послухається? Ти ще й малого брата підбуриш 
ухопити з кошика пиріжок чи яблуко. Тато, мама також 
читатимуть лекції і сумно зиркатимуть… Але сьогодні − 
особливий день, тож зла й образи ніхто довго не триматиме.  

А потім стіл ломитиметься від наїдків, не стоятимуть 
порожніми твої улюблені фужери… По телевізору йтиме 
трансляція із Софіївського собору, де час від часу «Христос 
Воскрес!» перебиватиме ваше застілля. Ви з братом, граючись 
у «навбитки», переб’єте всі крашанки й писанки, а 
переможцем, як завжди, стане дідусь. У кімнаті буде відчинено 
вікно, й аромат цвіту яблуні, розбавлений з ранковою росою, 
хилитиме на сон…  

Але цього року так не буде, уперше все буде не так. 
…Я заходжу в переповнений «Ашан», похмуро беру 

візок і нуджу залом, невдало оминаючи заклопотаних людей. 
Через хвилин сорок мій віз повен харчів. Чого в ньому тільки 
немає! Для кого лиш те все… Огірочки, помідорчики, 
буженина, ковбаска, сир «Російський», сир «Брі» з пліснявою, 
зелена цибулька, яйця, паска, цукерки, сік, хліб, вино… Ну 
досить, на касу, платити за уявну родину. 

У гуртожитку де-не-де світяться вікна… Стою, дивлюся 
на своє. Темно. Авжеж, усі роз’їхалися по домівках. На вахті 
беру ключ і ледь тягну пакет із їжею на третій поверх. Навіть 
трохи шкодую, що стільки всього накупляла.  

Бо в кімнаті нікого… Ніч. Уже перевалило за північ, з 
горя дивлюся в інтернеті серіал «Роксолана», і час від часу 
зазираю у ВКОНТАКТ, глянути, чи коханий хлопець ще не 
спить. У вечір Пасхи він теж буде без родини, теж співатиме, 
можливо, ті самі ірмоси та канони. Та він, певно, не 
відчуватиме себе так самотньо…  

Ніч. Велика Субота. На столі папка з нотами, телефон 
і…  пропущений дзвінок від мами.  

Добре, що про мене хтось пам’ятає. 
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БАКАЄВА Каріна 
 

Иллюзия 
 

Зачем я вижу небо голубое, 
Зачем я слышу тиканье часов? 
Зачем я чувствую его? Оно смешное! 
Нет у него друзей и нет врагов. 
 
Зачем кольцо мы одеваем золотое, 
 Когда в душе безмолвие пустое?.. 
Зачем подчас мы говорим такое, 
Что сердце убивает нам родное? 
 
Слова и чувства – не пустое! 
СУДЬБА, оставь меня в покое. 
В загадке бытия – решенье непростое. 
Вся наша жизнь − кино немое. 
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Мой мир 
 

Я буду летать в глубинах морских 
И плавать по тучам небесным. 
Я буду взбираться на пропасть 
И упаду на вершину горы. 
 
А, может, взлечу на трамвае, 
А, может, уеду в вчера, 
Приедет автобус из завтра, 
Но мне на сегодня пора. 
 
На улице градом подует, 
И ветер обрушится льдом. 
Я капельку снега поймаю, 
Растает на улице дождь. 
 
Земля испарилась от солнца, 
А солнце сгорело в огне. 
Огонь исчерпал весь свой воздух, 
Вода догорела во мне. 
 
Мне дружба надежду подарит, 
Надежда породит любовь. 
Любовь мне поможет поверить, 
А вера зажжет мою кровь. 
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«Вирус» 
 

В это сердце сегодня вернулись мечты: 
Мои стёртые файлы невинной души. 
Вот и скинут злой облик бытовой наготы. 
Вирус счастья, останься, прошу, не спеши! 
 
Ты обжёг моё сердце рукой леденящей, 
Я слышала порыв твоей души кричащей, 
Всё дрожало внутри и теряло покой, 
Непонятен остался лишь взгляд твой немой. 
 
Разлетелось, звеня, на осколки стекло, 
И мозаика чувств полетела на дно. 
А ты смог их собрать; снова цело оно, 
И в своём отраженье излучает тепло. 
 
Мне так грустно сейчас для тебя улыбаться, 
Ты же знаешь, через час нам уже расставаться. 
Все же вырвали день у судьбы мы назло 
И поймали миг счастья, нам уже повезло! 
 
На прозрачной бумаге я тебе напишу: 
«Я всегда быть с тобою, любимый, хочу!» 
Уменьшается пульс, я, наверно, взлечу. 
Умирая от счастья, задыхаясь, дышу… 
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КЛЮШИНА Вікторія 
 

Набридло 
 
Набридло! Одне і те саме – 
Усе це набридло мені. 
Україна – ні! Україна – погана! 
Що Україна може дати тобі? 
 
Вікно до Європи хтось прорубав, 
Та ми туди якось не встигли. 
Медицини, освіти, усіляких прав! 
Замало? – не скигли! 
 
Україна страждає від чвар і брехні. 
Та потреби в людей єдині. 
Досить дивитись, що взяти собі. 
Що можеш дати країні? 
 
Досить шукати винних, 
Тикати пальцем у небо. 
Починати треба не з когось, 
Починати треба із себе. 
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Не верь 
 

Можешь не верить знакомым, и даже родным, 
И самому близкому другу, 
Что в связке одной сквозь огонь и сквозь дым 
В жизни искал дорогу. 
Можешь быть вольным от светских оков, 
Умнейших мира сего превращать в дураков. 
Можешь ходить направо, налево, мир весь кляня, 
Но будь же готов, что за это мир проклянет и тебя. 
Величайший талант в человеке – 
Не петь, не плясать, не писать. 
А так было и будет вовеки, 
Ошибки свои осознав, исправлять. 
Не верить можно в команду, в страну 
И в слово, что дал себе самому, 
В эволюцию Дарвина, душой не кривя. 
Но самая главная вера – слепая, 
Навечно должна быть −  вера в себя! 
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Чесне слово 
(есе) 

 
0.0.1 година. Вкотре гортаю методичку. Сонним оком 

помічаю «блік» повідомлення від Ніни: знову треба перекладати 
«з місця на місце». Ну що ж, «назвался груздем – полезай в 
кузовок», чи як там кажуть? О-о-о, а це вже мобільний «качає 
права», закликає до «контакту». Дисплей показує – 
«конференція», значить, з приводу екзаменів. Ну, добре, що там 
таке? М-да-а, покидаю чат із відчуттям огиди: почалася всім 
знайома лайка. Захотілося довбанути по кришці монітора, та 
висока вартість ноута вберегла його від «смерті хоробрих». Знову 
треба щось вирішувати, комусь телефонувати, розрулювати 
ситуацію, мирити. А «мужики», як завжди, «ховають голову в 
пісок». Ну, і хай їм грець!!! Я чудово знаю, що зможу все зробити 
сама! Інше питання, чи повинна я усе робити сама?!  А потім нас 
ще звинувачують у фемінізмі! А як такою не стати ?!. 

Я дуже добре пам’ятаю той день, коли все закінчилося. Як 
завжди, це була театральна феєрія! Ну, не вмієш ти йти «по-
англійськи»! Це було майже п’ять років тому. Та твій застиглий 
вираз обличчя іноді вривається у мій сон. Та й дивно, чому зараз 
ти сплив у пам’яті?! Я вже пережила прекрасно знайомі всім 
дівчатам фази…  

Перша: безкінечні ридання та «він – сволота!» 
Друга: «I will survive». Він ще пошкодує.  
Третя: мені все одно.  
Четверта…  І навіть: «А, ну його! Знайду кращого!»  
Насправді, я дуже чітко усвідомлювала, що справа зовсім 

не в ньому, а в цьому банальному «дівочому» почутті, коли вже 
не хочеться бути найсильнішою та «все вирішувати самій». І 
коли подруги скаржаться на життя, я сміливо наводжу приклад 
своїх «житій». І все! Їм уже здається, що не так усе й погано!.. 
Багатьом це допомагає.  

А що допомагає мені? Я люблю читати книги про 
голодувальників Африки (Воріс Дірі, «Квітка пустелі», 
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рекомендую!) або про гірські райони Пакистану та Афганістану 
(Грег Мортенсон, «Три філіжанки чаю»). Якось одразу приходить 
розуміння, що таке «добре» і що таке «погано». Навіть у 
найпаскудніший  вечір сидиш у своїй квартирі, і тобі навіть у 
голову не збреде жалітися на життя. Мені нещодавно сказали: 
«Ти мене надихаєш на більше!» Їй-богу, подібний комплімент − 
найкращий із тих, що я можу почути. Ну, не виходить у мене 
животіти і нидіти! Потрібно мати високі цілі і великі плани, 
маленькі поразки і грандіозні перемоги! Те, що нагадує нам, що 
ми ще живі.  

Абсолютно не приховую: у мене є велика купа недоліків, 
яких  я соромлюся. Деяких – соромлюся, деяких − ні. Я не 
терплю стерильного порядку у квартирі. У мене панує творчий 
хаос, де я на диво  чудово орієнтуюся. Підсіла на солодке, як на 
наркотик. Із тарілки чого-небудь смачненького обираю той 
шматок,  що «на мене дивиться» (може, хтось у моєму портреті 
впізнає себе?) Словом, я не корчу святошу і праведницю, зовсім 
ні. Я не ідеальна. Але колись я сама дістала себе з великої купи  
багна, і  надто добре знаю, як це: збирати себе із крихт… 
Морально, фізично, фігурально і буквально. І тільки тому я знаю, 
як «надихати».  

…Але сьогодні увечері я потерпіла поразку (теж мені 
Карнегі, кого я із себе корчила?!). І ось сьогодні о 0.0.0 годин 
мені уперше захотілося набрати номер свого гіпотетичного бой-
френда. Із примітивним текстом героїнь анекдотів: «Масю, вони 
всі – козли!!!» Але телефонувати було нікому... Я, зітхаючи,  
відкрила ноут, де на мене чекали сімдесят «святкових» білетів до 
іспиту. Зібратися!!!  

− Тпрус!!! 
Кіт став на клавіатуру, натякаючи: «Треба спати, та я й не 

залізний!» Раптом він ласкаво торкнувся мордочкою мого носа, і 
я зрозуміла, що мені всього вистачає, що мені добре і спокійно.  

Дивні ми, жінки, самі не знаємо, чого хочемо. «Дівчата 
люблять вухами?..», ні, як виявилося, «носами»!  

Усе буде добре. 
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КРЮКОВА Анна 

 
Девочка-Весна 

  
Весна – озорная девчонка 
Капель рассыпала звонко, 
Повеяла нежным теплом, 
Играя ярким лучом. 
 
И вдруг насупила бровки, 
Дождём закапала лёгким, 
Взглянула на мир с холодком, 
Промчалась на ветре лихом! 
 
Небрежно снежок уронила 
И льдинкой холодной застыла… 
И, как ни в чём не бывало, 
Улыбкой вновь засияла. 
 
Раскрыла хрупкий подснежник 
Своею ладошкою нежной, 
Наполнила лес ароматом… 
Какой она будет завтра? 
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Крым 
 

Горы, словно рыцари, в безмолвной тишине 
Стоят у моря, будто ждут чего-то, 
И, кажется, вот-вот откроют тайну мне 
Прекрасного далёкого кого-то… 
 
А облака, как кудри тех Богов, 
Которые спускаются с Олимпа. 
Прекрасна и чиста, словно любовь, 
Скользит по волнам моря Амфитрита. 
 
Последний солнца луч, ещё мгновенье, 
И шелест волн прибрежных затихает… 
Мне море подарило впечатления, 
И красота природы вдохновляет. 
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ДАВИДЕНКО Марина 
 

Мить травня 
Таке буває тільки раз на рік. Природа починає 

розкриватися уповні, додаючи в кожен новий день легкості 
відчуття усьому навколо. Сонечко першим раннім промінням 
освітлює біленьку хатинку і затишне подвір'я, благословляючи 
на вдалий день. Після недовгої ночі прокидається все: 
сімейство двох ластівок продовжує будувати своє гніздо у 
старенькому сараї; невгамовні бджоли знову загули, 
заклопотано вилітаючи з вуликів; барвисті метелики теж 
літають у своїх справах, додаючи краси в усе дійсне; у 
гущавині саду на височезній липі витьохкує ранкову пісню 
соловей, здається, наче він і не думав сьогодні спати. На 
зеленій молодій травичці поволі висихає роса, а земля усе 
більше прогрівається для того, щоб на неї могла ступити чиясь 
боса ніжка. Легенький вітерець дмухнув на молоду білосніжну 
вишню, зірвавши з неї шар легкого вбрання. У повітрі 
розлітаються невидимі часточки щастя. 

Швидкоплинно ніжність теплого ранку переходить у 
спекотний день, несучи за собою місцеві клопоти. На 
сусідньому городі трудиться дружня родина: хто з плугом, хто 
з лопатою, а мале потішне дівча з відерцем збирає черв'ячків на 
обід курям. На нашому подвір'ї тиша. Нема нічиїх голосів, 
окрім невгамовного пташиного співу та тихого шелесту 
пишної розлогої берези. Тиша, та вона спроможна розбудити в 
пам'яті все, що тут було наче й не так  давно, те, що назавжди 
оселилося в душі чимось святим.  

Від палкого тепла вже наче й сам день трішки стомився. 
Бджілки-трудівниці злітаються до вуликів, та їм на зміну над 
запашними вишнями з'являються хрущі. Сонечко пішло на 
спад, даючи знак на час відпочинку. Усе далі й далі, за полем, 
воно розливається жовто-рожевим маревом. І лише через деяку 
мить багряний пейзаж сонця змінюється на нічний. 



 

 

57

 

Відкривається простір у небуття. 
По одну сторону шляху стоять сонні хатки. У деяких ще 

горить світло, в деякі вже давно прийшов сон. На подвір'ях 
також усе поснуло, і тільки подеколи перегукуються собаки. 
По іншу сторону шляху  ̶  освітлений місячним сяйвом 
широкий став. Та навряд чи його оповив сон, оскільки постійні 
ставкові жителі  ̶  жаби − зводили пісні неймовірного звучання. 
З усіх сторін лунає незрівнянний спів невтомного солов'я, а 
його щебет  ̶  просто бальзам для тонкої душі. Нічна травнева 
прохолода додає певної романтики в чисте прозоре повітря. А 
небо!... Це просто неосяжний космос, навислий над розлогими 
лугами, густими лісами, над усім стомленим селом. Піднімаєш 
головуі наче відриваєшся від землі, ти десь у просторі  ̶  між 
небом і землею. Вдихаючи до болю знайомий запах рідного 
повітря, відчуваєш коротку мить єднання з природою. 

Детально описати це  ̶  важко. Повністю уявити  ̶  
неможливо. Навіть побачити  ̶  може бути мало. Таке треба 
саме відчути.  

Так буває тільки раз... Тільки там, де душі добре. 
 

Подих щастя 
 

Сьогодні одна з неділь квітня. На вулиці все та ж не 
квітнева прохолода. Та дарма, моя душа зігріта чимось 
невидимим та невідчутним, моїм настроєм уже оволоділа 
весна. День розпочався з ранкового маминого поцілунку – це 
вже перший натяк на чудовий день. Відразу ж за мамою 
прибігло моє пухнасте кохане створіннячко – моя кумедна 
киця Димка. Мабуть, бажала мені доброго ранку, щось 
муркочучи над моїм обличчям. 

За вікном на земельці ще лежать залишки сірого 
нудного снігу. Небо вкрите пухкими сірими та злегла 
синюватими хмарками. Нині день обіцяє бути зовсім без 
сонечка. Та, дякувати Богові, у мене є ті, хто гріє ще тепліше за 
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сонце. Ось… перший на сьогодні дзвінок від коханого і 
радісне: «Привіт!» − та домовленість про зустріч. Швидко (але 
ретельно) зібравшись, підвівши оченята/губки косметичною 
фарбою (треба ж бути гарненькою!), взявши з собою посмішку, 
– вирушаю. 

Хоч і неділя, та людей по місту немало, адже сьогодні 
велике свято − Благовіщеня. То вони й розносять одне одному 
благо та гарні новини. Та що там, навіть пташки виспівують 
якось небуденно особливо. Ось приїхав мій тролейбус із 
завжди привітним кондуктором. Моя дорога виміром у сорок 
хвилин із кожною миттю наближала мене до нього, мого 
неповторного любчика, який змушує прискорено битися серце. 
І, нарешті, − він переді мною, вперше за такі довготривалі сім 
днів. Наче й сонце відразу засіяло, і в повітрі поширилося 
тепло, і знову відчувся   той прискорений ритм серця. 

Ще однією з радостей сьогоднішнього дня стали 
куплені нові коралові модняві босоніжки. Ну, всім же 
зрозуміло, що це − невід’ємні радощі в житті кожної дівчини?! 
Особливою стала й кава, замовлена у звичайному кіоску біля 
однієї зі станцій метро. Особлива, бо з особливою турботою, 
бо від особливої людини. Гаряча, якась незвично солодка, чи 
то від надмірної кількості цукру в ній, чи то від солодкого 
кохання. 

Наш час пролетів майже так, як падає зірка, що й не 
встигаєш бажання загадати. Зупинка чотириста тридцять 
другої маршрутки, ніжні й водночас міцні та віддані обійми, 
збагнення того, що вже знову сумую… і я в дорозі. 

Навушники біля вуха, на телефоні налаштовую 
радіохвилю та налаштовую на цю хвилю себе. Швидкий 
мікроавтобус везе мене уздовж низки затишних домівок із 
невеличкими садочками. На зупинках бовваніють кумедні на 
перший погляд люди, і  мені до всіх чомусь хочеться 
усміхнутися. А в цей час на радіо передає вітання своїй бабусі 
вся її велика рідня. І в мене в цю мить щось кольнуло в серці й 
зволожилися очі – це від радості за ту щасливу, дружню 
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родину і від усвідомлення того, що і в мене колись були такі 
бабусині свята. Були. В минулому.  

Невеличкий поворот, і маршрутка заїхала на міст, що 
навис над холодним Дніпром. Через вікно спостерігаю за 
хвилями, що омивають маленькі поодинокі острівці, де хіба що 
тільки чайки сідають перепочити від польотів; пам’ятник 
Батьківщині-матері стоїть на своєму місці в тій же звичній 
позі. Сонечко ще досі не світить, але небо стало набагато 
яснішим із більш світлими хмаринками.  

По радіо якийсь ді-джей крутить англійську версію пісні 
про прекрасне та красиве життя. Під шалений ритм музики 
притупцьовую ногою по підлозі. Авжеж, звичайно воно 
прекрасне! Прекрасне все, що є в житті й чого немає. 
Прекрасно просто жити під тонкі ноти весняної свіжості, які 
вона додає в життя. Вдихаючи її перше чисте повітря, хочеться 
пробачити всіх, забути всі образи і просто дарувати людям 
свою посмішку та загадати, аби всі близькі люди були просто 
здорові та завжди з гарним настроєм. Весна – завжди, як час 
для нового подиху! 

Повірте, це простіше простого – знаходити щастя в 
буденних подіях  ☺ 
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МАЗНИК Юлія 

Весна – диво природи 
 

Я прокидаюся зранку та йду до вікна, щоб побачити 
ранкове сонечко, відкриваю жалюзі та бачу справжнісіньке 
диво природи − весну. Я спостерігаю за тим, що коїться з 
іншого боку вікна. Мій погляд не може зупинитися на чомусь 
одному,  конкретному. Я бачу ялинку без надлишку снігу на 
гілочках, першу зелену травичку в цьому році; бачу промені 
сонця, що зігрівають землю, усміхнені обличчя людей, які 
радіють першому теплу та з гарним настроєм ідуть на роботу. 
Я відкриваю вікно і вдихаю перше весняне тепло, таке солодке 
і грайливе, чую співи птахів, які співають так голосно, наче 
оповіщають всю землю: «Надворі весна!»  

Я помітила, що у кожної людини є своя улюблена пора 
року. Я, наприклад, більш за все люблю весну. Весна обіцяє 
змінити все на краще, вона пророкує настання нових, ліпших 
часів, і навіть найзапекліші скептики та песимісти починають 
вірити в те, що негаразди та неприємності залишаться десь у 
минулому, що їх забере із собою зима, яка вже минулася, а 
весна разом із пахощами квітів принесе пахощі надій. Весна −  
це сонце, посмішки, чудове, тепле повітря, гарний настрій, 
прогулянки квітучими парками та скверами. Це музика 
природи. Це надія і любов у моєму серці. Це найкращий період 
для натхнення. 

Чому я називаю весну дивом природи ? Тому що для 
мене вона − королева, яскрава та мальовнича, магічна та тепла. 
Така, як моя душа. Навесні я завжди почуваюся найліпше. 
Краще, аніж улітку, коли немає змоги сховатися від палкого 
сонця; краще, аніж восени, коли «роздягаються» дерева і в 
настрої з’являються перші нотки смутку; краще, аніж узимку, 
коли одягаєш на себе всі речі, які є вдома, щоб тільки не 
змерзнути, та навіть після цього не знаєш, куди сховати 
змерзлого носа.  
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Але ж, після невблаганних морозів та лютих завірюх, 
після снігів, які вкривають землю пухкою ковдрою, після 
зимової сплячки, у яку, здається, впадають не лише деякі види 
звірів, а вся природа, нарешті настає весна − прекрасна царівна 
у зеленому вбранні та віночку ніжних квітів. Мабуть, немає 
нікого мудрішого за матінку-природу, бо інакше як пояснити, 
що щороку одна пора змінюється іншою та незмінно настає 
найочікуваніша з них − весна. 

Я люблю спостерігати за весняною природою. Бачити, 
як усе навколо оновлюється, прикрашається після зимового 
сну. Весело співають струмочки, на всі голоси прославляють 
прихід весни пернаті музиканти. Повітря наповнюється 
духмяними пахощами рослин. Весна пробуджує у душах 
людей щирі та ніжні почуття, бо вона настає не тільки в 
природі, а й у серцях тих, хто здатен відчувати зміни та 
спроможний милуватися навколишньою красою, яка, і справді, 
може залишити байдужими тільки кам'яні серця. 

Я ще раз глибоко вдихаю біля відчиненого вікна, ніби 
намагаюсь увібрати в себе усі аромати цього ранку. Я 
безмежно щаслива сьогодні, сьогодні мій стан душі і пора року 
тотожні. Дякую тобі, Природо, за ще одне твоє диво.  
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КОВАЛЬЧУК Оксана 
 

Моя мама 
 (нарис) 

…Ніщо не вічне, тільки матері, 
Уже й тоді, як нікому стрічати, 

       Допоки сонце сяє угорі, 
  У кожного живе у серці мати… 

 
Скільки людей, життів і доль у цьому великому світі − 

різні, несхожі, особливі. Та є те, що єднає їх усіх, незалежно 
від країни, мови чи кольору шкіри. Те, що залишиться сталим 
через тисячі поколінь, те, що прийшло незмінним до нас від 
далеких предків. Це – мати, начало життя кожної людини. 

Це слово від часів Вавилонської вежі донині звучить 
майже однаково для усіх народів. Грецька, англійська, 
баскська, болгарська, валлійська, угорська, голандська, 
ірландська, іспанська, італійська, німецька і безліч інших мов, 
на яких люди промовляють однаково ніжне, ласкаве і рідне 
«мама». 

І в звуках цих проступають тепло і тиша лона, її голос, 
що звучав ніби голос самого Бога у затишній темряві, даруючи 
нам відчуття того, що нас, маленьке зернятко, іскорку нового 
життя, вже чекають і люблять. І перший дотик її ніжних рук, 
що заступає від цього ворожого і незнаного світу, її колискова, 
ця співанка-казка, цей оберіг нашого дитинства. «Мамо» − це 
слово стало гаслом наших звершень і перемог; її ми кликали, 
коли нам удавалося вперше вилізти на стілець, коли ми робили 
свій перший бантик на черевиках, коли отримували своє перше 
«відмінно». 

Ми вивчаємо всі відтінки її усмішки все своє життя – 
зажурену усмішку, коли вона проводжає нас у дорогу, 
привітну, коли зустрічає за святковим столом, зі сльозами 
радості, коли благословляє нас під вінець. Вона так багато 
може сказати одним лише зітханням чи просто поглядом. І як 
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часто ми не відважуємося сказати їй про свою любов, про 
вдячність, заміняючи всі ці мільярди слів одним-єдиним… 
«мамо». Та вона розуміє, прощає, любить. 

«Мамо» − це не просто звертання, це формула чистої 
любові, це рівняння, на якому тримається Всесвіт. У цьому 
слові зійшлися воєдино всі найсвітліші людські почуття, все те 
справжнє, що тільки і має сенс, усе те, чого ми маємо навчити 
своїх власних дітей. 

Мати − це золота амфора, наповнена любов’ю, із якої 
росте дерево життя. Не однієї конкретної людини, а всієї Землі. 
Вона дарує нам найбільше диво цієї планети – любов. Ні, не 
тільки свою, материнську, а всю любов, яку знає світ, – вона 
дарує нам здатність любити. Чи то людину, чи то життя, чи 
свою країну і свою дитину. 

А життя іде – невпинно, розмірено, невблаганно. І ми 
помічаємо промінці зморщок, пляшечки ліків, до ранку 
увімкнене світло. І від цього стає сумно, і згадуємо, скільки 
разів нам болів лише пальчик, а їй серце… 

Мамо, чи пам’ятаєш ти, як була молодою? Як у 
дитинстві вчила мене плавати під спекотним кримським 
сонцем, пам’ятаєш, мамо, як синє небо спадало на білі баранці 
хвиль і як усе було просто і легко у цьому світі? Чи пам’ятаєш, 
мамо, пар над гарячою картоплею травневого фіолетового 
вечора, усю родину на ґанку і пахощі квітучих вишень? Ти 
пам’ятаєш, яким ще блискучо-бузковим було твоє волосся? Чи 
пам’ятаєш, як уперше проводжала мене з дому в незвіданий 
світ юності, і очі твої промовляли «люблю і чекаю»? Ти 
пам’ятаєш… Ці спогади перебираєш ночами, коли сон десь 
блукає, коли вітер осінній до землі пригинає дерева, і так 
жалібно гудуть дроти електромереж. Мамо, давай із тобою 
разом згадаємо все з початку – з того першого-першого дня, з 
того першого-першого крику. Розкажи мені, мамо, я послухаю, 
пригорнувшись до тебе, як у дитинстві. 

І поки живі батьки, ми можемо бути дітьми – вони 
заступають нас від Вічності. Як тільки батьки відходять, ми 
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залишаємося з нею віч-на-віч, і вона вдивляється нам в 
обличчя, і ми відчуваємо усю її безмежність. 

Мамо, чи встигну я повернути тобі всю ту любов, яку ти 
даруєш мені щодня? І я знаю, що вона не зникне без сліду – 
навіть коли ти вже будеш не тут, вона буде зі мною, вона 
продовжиться у вогнику свічки у храмі, і ти будеш дивитися на 
мене люблячими очами сумної Марії… 
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ПРОНІНА Світлана 
Поздоровив 

 
До кімнати входить Петрик, як маленький принц. 
Він матусеньці рідненькій троянди приніс. 
– Ах, які чудові квіти, як весняні мрії! 
– Я нарвав їх, – каже Петрик, – у тітки Марії. 
– А вона про це хоч знає? – мама запитала. 
– Звісно знає, вона ж мене ледве не здогнала. 

 
Груша і Павлуша 

 
Мама ввечері питає синочка Павлушу: 
– Як же видертись зумів ти на високу грушу? 
Павлик злегка бік почухав і признавсь матусі, 
Що вилазити на грушу помагали друзі. 
– А додолу злазив сам? – запитала прямо. 
– Ні, не сам, земне тяжіння помагало, мамо. 

 
Матусина наука 

 
Матуся до школи Тимка виряджає – 
Був щоб чемний та слухняний, його научає. 
Щоб урок уважно слухав, олівець не гриз 
І щоб зошити чистенькі додому приніс. 
Здивувався тут синочок і говорить враз: 
− Я не можу виконать останній наказ. 
Та і як таке, матусю, можна вимагати, 
В чому ж я тоді, скажи, повинен писати? 
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ЧОРНИЙ Олександр 
 

*** 
Мов пензлем, я словами розмалюю, 
Давно забуті спогади століть. 
Нащадкам на папері подарую 
Усе, від чого серце затремтить. 
 
Та буде все лиш так, як я то бачив. 
Чужих очей мені ж бо не дано. 
Тому нехай нащадки вже пробачать, 
Якщо де буде зверху дно. 
 
Я намагатимуся вибрати палітру 
Із кольоровими відтінками життя. 
Щоб відчувався подих вітру 
Та сонця промениста теплота. 
 
Щоб образи зруйнованих рельєфів, 
Що з пам’яті моєї утекли, 
Хтось, втіливши в пречудні барельєфи, 
Так само, як і я їх, полюбив. 
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Уміння усміхатися очима… 
Уміння  усміхатися  очима, 
в  житті  я  бачив  у  небагатьох. 
Для  цього  варто  мати  крила  за  плечима 
прозорі,  щоб  не  бачив  їх  ніхто. 
Для  цього  варто  вміти  так  відверто 
сказати  правду,  щоб  образи  не  було. 
Назустріч  людям  відкривати  серце, 
На  допомогу  поспішати  стрімголов. 
Любити  світ  у  всіх  його  дивацтвах  − 
в  промінні  сонця,  у  краплинах  зливи, 
не  забуваючи  при  цьому  посміхатись, 
щоб  завжди  залишатися  щасливим. 
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Я напишу тобі листа 
Я напишу тобі листа, 
В який вкладу і радість, й тугу, 
Частинку серця та душі, 
І мозку мізерну напругу. 
 
Я напишу тобі листа, 
Щоб ти читала, і сльозинка, 
Втікаючи з твого лиця, 
Боялась втрапити в клітинку. 
 
Я напишу тобі листа, 
Де між рядків тремтить кохання, 
Де розгорілося життя 
На символах мого зізнання. 
 
Я напишу тобі листа, 
І ми удвох у тиші ночі 
Передамо із вуст в уста 
Мелодію надій пророчу. 
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ЧЕРНЯЄВА Валерія 
Роздуми 

 
Одного разу я передивлялася старі документи своєї 

бабусі, знаходила різні договори, квитанції, мої дитячі листівки 
до свят, але саме сьогодні я звернула увагу на один жовтий 
конверт. Я ніколи раніше його не помічала, але мені стало 
цікаво, що в ньому зберігається так довго. Своїми юними 
руками обережно його відкриваю і дістаю м’ятого листа.  Я не 
маю звички читати чужі листи, проте мені дуже захотілося 
його проглянути та перечитати. 

«…Моя люба Марічко! Я пишу тобі свого прощального 
листа. Якби ти знала, моє сонечко, як мені тебе бракує, як я 
шкодую і плачу, що йде ця жахлива війна, що ми не можемо 
бути разом, як мріяли і сподівалися. Пам’ятаю той день, коли 
мене забирали на війну… Ми не змогли з тобою попрощатися, 
тому що не було часу на обіцянки і прощання, проте я ніколи 
не забував слова твоєї матері: «Андрійку, ти маєш 
повернутися живим. Моя дочка живе тобою, я це бачу, я − 
мати, я теж кохала і знаю біль втрати чоловіка. Обіцяй, що 
повернешся заради неї!» Я тоді сказав твоїй матері, що 
повернуся, що жоден німець не змусить мене не приїхати до 
своєї коханої. Сказав, що буду воювати за наше з нею 
майбутнє, за майбутнє своєї Батьківщини, за майбутнє наших 
дітей та онуків. Згадую, як ми мріяли про дітей, про наше 
щасливе життя, про наш дім на березі  Дніпра.  Марічко, 
життя моє, ти маєш жити далі. Я загину тут, на чужині, не 
знаю, що зроблять з моїм тілом. Чи його зариють з іншими 
тілами глибоко в землю, чи віддадуть собакам. Проте, моя 
душа завжди буде біля тебе, вона захищатиме тебе, я буду 
твоїм янголом, що буде оберігати  твоїх дітей. Я хочу,  щоб 
ти знала:  не було жодного дня, коли я не згадував тебе, моє 
кохання не помре ні від яких тортур, болю, страждання та 
муки. Воно завжди буде жити в моєму серці, в моїй душі, і 
після смерті моя любов до тебе не зникне, а буде зі мною. Я 
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молю Господа Бога, щоб не забирав моєї душі до раю, я молю, 
щоб вона була з тобою все життя. Марічко, сонечко моє, 
променю щастя, я не знаю, чи потрапить цей лист до тебе, 
але, якщо буде воля Господня і мої останні слова дійдуть до 
тебе, виконай моє останнє прохання: назви своїх дітей так, як 
ми мріяли їх назвати… Я завжди тебе любитиму своїм 
серцем, своєю душею! Пробач, якщо не повернуся! Твій 
Андрій…» 

Я не можу передати, що я відчувала під час читання. 
Бідна моя бабуся, бідні ті люди, які пережили та пройшли ту 
страшну, жорстоку та, здавалося, безкінечну війну. Я не можу 
уявити, де вона взяла сили, щоб жити далі без свого Андрія, та 
просто жити далі. Проте мені цікаво, чи виконала вона останнє 
прохання свого коханого… Що ж, відповідь і так зрозуміла. 
Звичайно, вона назвала своїх дітей так, як просив Андрій. 
Адже це була і її мрія також. 
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ЗОЗУЛЯ Костянтин 
 

Нудьга великих 
 

Володар Світу втомлено сів на трон. Він перебував у 
поганому настрої. Навколо нього завжди юрбилися союзники і 
васали. Когось він залякав, комусь просто пообіцяв винагороду 
за вірну службу. За їхньої присутності він не мав права падати 
духом. Його особа завжди повинна навіювати страх і повагу, 
благоговіння і визнання Його сили. Але зараз у тронній залі 
нікого не було, і тому ніхто не міг потурбувати важкі роздуми 
Правителя. У Нього була ціль: захопити цей світ. Це було тим, 
що надавало Йому сил, допомагало будувати все нові й нові 
комбінації, схеми, вербувати союзників. Звісно ж, залишалися 
турботи на кшталт підтримання своєї влади в підкорених 
землях, проте основну роботу на відведених їм територіях 
здійснювали васали. Але ось тепер Він при владі, і останнім 
часом ніщо не могло розвіяти Його тугу. Набридли офіційні 
вечері, остогидли виступи артистів і навіть до наложниць Він 
заходив усе рідше й рідше. 

Останнім часом Його ночами мучив один і той же 
жахливий сон: герой  із вогняним мечем, який ледве не 
перемагає Його, Володаря… І лише втручання у Книгу Долі, 
його останню надію, врятувало всі Його плани від краху. З 
обуренням шелестіли старовинні, старіші за саму Землю, 
сторінки під пером безумця, який насмілився кинути виклик 
самій Долі. 

Врешті-решт Він переміг і підкорив собі всіх. Але 
перемога, спочатку така солодка, все більше ставала нудотно-
солодкуватою. І зараз всемогутній Володар, закутавшись у 
мантію, нагадував звичайну втомлену людину.  

Ішов третій рік правління… 
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Знайомство на даху 
 
Він вийшов на дах п’ятиповерхового будинку і розпочав 

приготування. Розім’яв пальці, а потім потряс ними, ніби струшуючи 
напругу. Дістав лука, перевірив, чи добре натягнута тятива. Тут, у 
натовпі, знаходяться дві цілі, і в одну з них йому треба влучити. 
Легким, відпрацьованим до досконалості  рухом він натягнув тятиву, 
готовий у будь-який момент послати стрілу в політ. Ось вони 
підійшли максимально близько один до одного. Пора. Зробивши 
поправку на вітер, він відпустив тятиву, і стріла полетіла хлопцю 
просто в серце і увійшла, не лишивши і сліду.  

Хлопець на секунду зупинився і… помітив дівчину. Підійшов 
до неї і щось сказав, скоріш за все, якийсь комплімент. І через кілька 
хвилин вони пішли вже удвох, весело щось обговорюючи. 

…Купідон сів на холодний дах і з полегкістю видихнув. Якщо 
ви при слові «купідон» відразу ж згадали образ крилатого дитинчати з 
маленьким луком і стрілами, то змушений вас розчарувати. 
Насправді, купідони за зовнішнім виглядом мало чим відрізняються 
від звичайних людей. Наш Купідон мав вигляд хлопця, вбраного у 
джинси, шкіряну куртку і кросівки. Лук теж був не здоровенний – із 
такого далеко не поцілиш. І стріли традиційної форми, закінчуються 
наконечником у формі сердечка. Усупереч легендам, стріли Купідона 
тільки допомагають серцю знайти свою половинку. Правда, і тут 
лише 90% гарантії на успіх, адже  стосунки, що зав’язалися, повинні 
пройти випробовування часом. Це можна порівняти з тим, як тебе на 
санчатах штовхають з гірки, а далі треба слідкувати самому, аби 
санчата не перекинулися. 

Він уже збирався йти, як раптом помітив когось на 
сусідньому даху. Це була дівчина. А ось це вже непорядок. Небо не 
схвалить черговий суїцид, а от пекло від радості потиратиме долоні. 

Перелетівши на дах до дівчини і сховавши під мороком 
невидимості свої крила, Купідон підійшов до дівчини і легенько 
кашлянув. Вона обернулася. 

- Милуєтеся краєвидом? − якомога безтурботніше спитав він. 
- Який там краєвид… − відповіла дівчина байдужим голосом, 
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− ідіть собі, Ви мені вже нічим не допоможете… 
- Хто знає, хто знає… − відповів лучник, роблячи крок до 

дівчини. 
- Ідіть собі!!! − крикнула вона, збираючись стрибнути. Однак, 

їй це так і не вдалося – через секунду незнайомець, що стояв посеред 
даху,  раптом опинився позаду неї, обхопив руками за талію і повалив 
на дах. Вона пробувала опиратися, але тут же затихла від легкого 
подмуху в потилицю. Узявши її на руки, крилатий під мороком 
невидимості злетів до найближчого парку. 

…Перше, що побачила Настя, відкривши очі, були тополі, які 
верхівками тягнулися у блакитне небо. Щоб пригадати хлопця, який 
сидів поруч, їй знадобилося секунд десять. А між тим, він 
продовжував сидіти, роздивляючись метелика, що сів йому на 
пальця. 

– Будеш пити? – спитав він, подаючи мінералку. При цьому 
він продовжував роздивлятися комаху, і через це здавалося, що він 
запитує не її, а метелика. 

Настя припала до пляшки, жадібно ковтаючи прохолодну 
воду, яка лоскотала бульбашками горло.  

– Навіщо ти пішла на дах? – спитав незнайомець.  
– Я там… ну, ти бачив… – зніяковіла дівчина, – хотіла 

зістрибнути.  
– Навіщо? – спитав він і, нарешті, повернувся до неї.  
Тепер вона добре могла роздивитися його обличчя. Що 

особливо виділялося – то це його очі кольору хамелеон, які зараз 
дивилися з цікавістю і водночас із м’яким докором, ніби говорячи 
«ну, хіба можна так робити?»   

– Та просто… щоб втекти раз і назавжди! − останні слова 
дівчина випалила кулеметною чергою. – Хлопець на днях покинув, 
батьки кожен день сваряться – дістали вже, хоч вий!  

– І ти через це вирішила зістрибнути? − було схоже на те, що 
слова дівчини веселили Купідона.  

– Ну, так… кілька секунд вільного падіння – і забуття…  
– А ось на це я б не розраховував, – відрізав крилатий, – адже 

ти, скоріше за все, переламала б і забила собі все, що тільки можна, і 
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померла б тільки після агонії. Це тільки в кіно клієнт завжди 
«готовий». І куди ти тепер підеш?  

– Додому, напевно, – відповіла дівчина. І раптом, ніби 
згадавши дещо, спитала його ім’я.  

– Антоній, – відповів Купідон.  
– Ан-то-ній…, – повільно, ніби смакуючи, повторила дівчина. 

– А мене  Настею звуть! – сказала вона, простягаючи долоню. Можна 
було б ще додати мовний штамп, щось на кшталт «приємно 
познайомитися», однак, враховуючи умови їхнього знайомства, це 
виглядало б, м’яко кажучи, комічно.  

Незрозуміло чому, але ось так, сидячи на травичці і граючись 
із метеликом, цей хлопчина зі спортивним луком викликав у неї 
симпатію. Вона, сама того не помітивши, так задумалась над цим, що 
навіть не розчула його запитання з першого разу.  

– Що? – вимушена була перепитати вона. Це, знаєте, схоже на 
те, коли на лекції викладач запитує тебе, а ти до цього літав десь у 
своїх думках.  

– Я питаю, чи можна тебе провести? – повторив Антоній. І 
хоча це було запитання, але дівчина на підсвідомому рівні відчула, 
що відмову він не сприйме. 

Дівчисько виявилося дуже балакучим. За ті 20 хвилин, поки 
вони йшли до її будинку, вона розповіла, що їй 19 років, вона вчиться 
на другому курсі університету, який її улюблений колір, улюблена 
тварина і, у свою чергу, почала розпитувати Антонія. От уже, правду 
кажуть, «янгольське», коли мають на увазі безмежне терпіння. 
Особливо його насмішило звичайне запитання «скільки тобі років?» 
Довелося злукавити і сказати, що 20, хоча насправді було вже 20 
тисяч. Про те, хто він насправді такий, Купідон, звісно ж, не сказав. 
Навіть якщо б він сказав їй правду, то вона б все одно не повірила. 
Ну, справді, як їй пояснити, що той же самий Тарас Шевченко, за 
мірками його, Купідона, життя, жив десь півтора місяці тому? А 
Академію Почуттів він, Купідон, закінчував, коли ще будувалися 
великі єгипетські піраміди. 

Коли  вони підійшли до будинку, де жила дівчина, то батьки 
Насті якраз кудись виходили. Спускаючись, вони навіть на ходу 
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примудрялися пересварюватися. Купідон придивився до них. Якщо 
зв'язок між молодою парою закоханих за товщиною нагадує зазвичай 
спортивний канат, то в даному разі він з часом стоншився до скакалки. 
Щось цей зв'язок підточує, і Купідон мав намір з’ясувати, що саме.  

…Енергійна, метушлива Лідія і діловий Аркадій, який нервово 
поправляє окуляри під час розмови, розпочали ранок із чергової 
суперечки. Лідії, бачте, не сподобалося, що чоловік не помив за собою 
чашку з-під кави, а він, у свою чергу, заявив, що гарна господиня не 
стане робити зауваження через таку дрібницю… До того  часу, коли 
їхня дочка підійшла до дому, вони, спускаючись сходами, 
обговорювали, чи всі електроприлади вимкнула Лідія. Проходячи повз 
хлопця у шкіряній куртці, вони обоє відчули легкий укол під серцем. 
Одночасно озирувшись, вони нічого не побачили, тільки спину з 
перекинутим через плече луком. Оглядаючись, вони випадково 
подивилися одне одному у вічі…  

Ліда раптом подумала, що Аркадій не завжди був суворим і 
діловим. Вона пригадала того студента, котрий колись зібрав для неї 
величезний букет з усіх паркових клумб і пожежною драбиною ліз до 
вікна її гуртожитка, тому що навіть трьохголовий пес  Цербер, у 
порівнянні з їхнім вахтером, видавався маленьким песиком породи 
чіхуахуа. Аркадій же мимоволі пригадав, що його дружина не завжди 
була галасливою матроною, а була ж колись чарівною і поетичною 
дівчиною, котра любила милуватися зорями й читати напам’ять 
любовні поезії. Вийшовши на вулицю, вони одночасно попросили 
одне в одного пробачення за всі-всі-всі скандали. Після чого, взявшись 
під руку, пішли до свого автомобіля. 

Хитромудро усміхаючись, Антоній ховав наконечник. Нічого 
особливого – просто кольнув їх кінчиком стріли у зону серця, 
поновлюючи їхній колишній зв'язок. А зараз йому треба дещо 
перевірити. Коли Настя підійшла до квартири і дістала ключі, Антоній 
знову дмухнув їй у потилицю. Підхопивши дівчину, яка повільно 
осідала на підлогу, він постарався у якомога зручнішій позі влаштувати 
її біля стіни. Нічого поганого він із нею не зробив, просто вже вдруге 
застосував до неї простеньке снодійне закляття «Подмух Морфея». 

Зайшовши до квартири, лучник кохання принюхався. Так воно 
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і є, відчувається слабкий запах лаванди. Раптом, підскочивши до стіни, 
він засунув руку за шафу і витяг звідти  за хвіст маленьку кудлату 
істоту із волохатими, схожими на кошачі, вухами, тільки сильно 
збільшеними у розмірі.  

– Так-так-так… – сказав крилатий, – а чи це не демон чвар 
власною кудлатою персоною?  

– Відпусти, крилатий садисте, я за себе не ручаюся! –  вертівся 
демон навколо своєї осі і шипів, ніби сіамська кішка, – у тебе своя 
робота, а в мене − своя. Не заважай!  

– Доведеться тобі звідси вибратися, – сказав Антоній. 
Настя прокинулася від того, що її тряс за плече Антоній. Вона 

подивилася спочатку на нього, потім на ключі, затиснуті у її руці, а 
потім на його витягнуту руку, у якій він тримав, видимо, кудлатого, 
місцями стриженого й напрочуд брудного кота. Отямитися їй 
допомогла лише та сама пляшка з мінералкою. Попрощавшись із 
Антонієм, вона зайшла до себе у квартиру. Усе ще похитуючись, вона 
припала до подушки додивлятися сон. Прокинулася вона від того, що 
із передпокою лунав сміх її батьків, який іноді переривався короткими 
поцілунками. Настя ущипнула себе, щоб переконатися, що це − не сон, 
і побігла їх зустрічати. 

…Вийшовши з будинку, Антоній відпустив демона, і той, 
брудно лаючись, розтанув у сутінках. Тут якраз запищала його 
переговорна мушля, яку він знайшов на морському березі одного 
давньогрецького міста. Власне, для зв’язку підійшов би і будь-який 
інший предмет, будь то глиняна піала, консервна бляшанка або 
сірникова коробка. Головне − чари, які закладено в предмет. Він дістав 
її, і звідти одразу залунало:   

– Купідон Антоній № 56878, Ви мене чуєте? Чому я ніяк не міг 
із Вами зв’язатися?  

– Усе чудово, вибачте за клопоти. Я тимчасово перекрив звук, 
щоб він не заважав мені на час виконання завдання.  

– Добре, № 56878, повертайтеся на небо.  
– Слухаюсь, – відповів Купідон і, розправивши крила, кількома  

потужними змахами злетів над містом, що засинало. 
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Як б’ється серце… 
(начерк кіносценарію) 

 
Частина 1. Чути рипіння снігу 
 
Зима цього року випала багатосніжна. Завалило все – 

дороги, тротуари, газони. Автолюбителі лопатою розчищали 
дорогу до своїх «залізних коней», які зараз більш за все були 
схожі на великі однакові кучугури снігу. Підходячи до 
автобусної зупинки, Адам пройшов повз обгорілі руїни, які 
колись були хлібним кіоском. Він з дитинства пам’ятав його. 
Не один раз він, маленьким, бігав до нього, не один раз він 
шукав на його прозорих полицях не тільки хліб, але й пиріжки, 
крупу, не кажучи вже про солодощі. 

 
шум дороги, чутно голоси перехожих 
 
Морозець, який не дуже дошкуляв при ходьбі, починав 

забиратися під зимову куртку. Щоб зігрітися, Адам кілька разів 
повів плечима вперед і назад. Холодно, але можна почекати. 
Тим більше, якщо він півроку чекав цієї зустрічі. 

Цілих півроку не бачити її! Телефон, спілкування у 
соцмережі – ні, усе це не здатне було замінити зустріч! Скільки 
разів вони домовлялися зустрітися, але завжди щось ставало на 
заваді. Але ось, нарешті, настав день, коли вони зустрінуться. 

Вона, як завжди, прийшла вчасно. Її довге, каштанове 
волосся виглядало з-під в’язаної шапочки і спадало їй на плечі, 
і здавалося, що промінчики полуденного сонця заплутались у 
кожній волосині. Часом він і сам не міг сказати собі те, що він 
у ній такого знайшов. Просто те, що спочатку починалося як 
дружба, несподівано переросло в дещо більше почуття. 
Почуття, що це − не чужа, а, навпаки, дуже близька тобі 
людина, і він потроху почав більше цінити миті, проведені з 
нею. 

Коли Світлана підійшла, Адам простягнув їй квіти. 
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Адам: − Привіт… Це тобі. 
Ось і все. Скільки слів він хотів їй сказати, скільки разів 

уявляв цю зустріч, а тут просто «Привіт». 
Світлана: − Оу… Дякую! 
І при цьому вона ще раз посміхнулася. Адам зловив себе 

на думці, що він дуже скучив за цією посмішкою. Приїхав 
автобус, і вони сіли у нього, вирушаючи на святковий ярмарок 
на честь Масляної.  

 
Частина 2. Чути сміх, музику і людський гомін 
 
Ярмарок зустрів їх сміхом, музикою і веселощами. 

Посередині всього ярмарку стояло велике солом’яне опудало, 
яке символізувало зиму. Уся площа була всіяна палатками, де 
можна було купити сувенір або зробити самому і забрати з 
собою, скуштувати млинців із начинкою до смаку або 
зупинитися і дозволити собі спокуситися склянкою ароматного 
гарячого глінтвейну. 

Спочатку побували на майстер-класі з «хенд-мейду», а 
потім, зголоднівши, взявши по млинцю, Адам і Світлана 
почували себе якнайкраще. Доїдаючи свій млинець із 
варенням, хлопець розглядав ляльку із соломи, яку йому 
вдалося зліпити під час майстер-класу. Враховуючи те, що 
його подруга часто займалася рукоділлям, лялька у неї вийшла 
досить симпатичною. Його ж лялька була, м’яко кажучи, 
нетоварного вигляду. Світлана, помітивши, із яким виразом 
Адам розглядає свою ляльку, посміхнулася і помінялась із ним 
ляльками, сказавши, щоб він не переймався. 

Адам відірвався від споглядання ляльки, тому що почув 
голоси, які запрошували на виставу. Варто було тільки людям, 
що вбралися скоморохами, опинитися в полі зору, як очі 
Світлани запалали інтересом, і вона тут же запропонувала піти 
подивитися виставу. 

 
тихо, лиш чути потріскування полум’я 
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День поступово сходив на вечір, і ось вони вже стоять і 

дивляться, як люди підпалюють опудало зими. Адам стояв 
поряд і спостерігав, як полум’я відбивається в очах його 
подруги. У цю мить вона нагадувала йому містичну відьму, яка 
танцювала над вогнем, підносячи молитву до богів.  

Після того, як опудало повністю згоріло, вони разом із 
іншими людьми вирушили до виходу. Сонце остаточно сіло за 
обрій, похолодало, і в синій темряві розгулявся холодний вітер. 
Навколо згортали свої намети люди. День святкування 
масляної офіційно завершився… 

Вони захоплено обговорювали події ярмарку, поки не 
дійшли до її дому. Настав час прощатися, і ніхто не знав, із 
чого почати. Тут Адам підійшов впритул до подруги й 
обережно, однією рукою притримуючи талію, а іншою плечі, 
обійняв її. Вона не стала чинити спротив, лише міцніше 
притиснулася до його грудей. 

Світлана: − Я чую, як б’ється твоє серце… 
Сказала вона і посміхнулася. А він стояв і мовчав, тому 

що зараз усі слова здавалися йому банальними і непотрібними.  
Просто бувають такі моменти, коли мовчання може 

сказати набагато більше від слів… 
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РЕГО Вадим 
 

Несподівані віражі долі 
 

Ця реальна життєва історія могла б стати сюжетом 
лірико-психологічної кіноновели.   

…У 80-ті роки у Хмельницькому технологічному 
інституті побутового обслуговування навчалося чимало 
студентів із різних радянських республік. Був серед них 
запальний, енергійний Серго з Аджарії. У крамниці навпроти 
інституту, куди на перервах забігали студенти, їх зустрічала 
лагідною усмішкою світловолоса, з великими блакитними 
очима під шатром темних вій продавчиня Валя. Зваблива врода 
українки  полонила Серго – він закохався з першого погляду. І 
Валя не змогла встояти перед натиском палкого, щедрого в 
почуттях красеня-брюнета. Невдовзі молоді побралися, у них 
народилася донечка, яку батько назвав Елітою. Серго весь час 
рвався на батьківщину, в Грузію, але його дружина не хотіла 
залишати Україну.  Ці розбіжності, а також побутові проблеми, 
відсутність власного житла підточували шлюб зсередини. 
Родинний човен сів на мілину. Валя розлучилася, Серго 
повернувся у Грузію. Збігали роки, підростала дочка. Батько не 
поривав із нею стосунків, надсилав листи, посилки, 
запрошував у гості.  

Еліта, поєднавши вроду батька і матері,  стала чарівною 
дівчиною, яка вражала гармонійністю рис обличчя, глибиною 
темно-карих очей і тонким, граціозним станом. Мати не 
відпускала її в гості до батька, побоюючись, що там таку 
красуню віддадуть заміж за місцевого джигіта: «От коли в тебе 
буде чоловік, тоді й поїдеш», – не раз казала вона. 

Еліта закінчила той самий виш, що й батько, 
познайомилася з гарним хлопцем, теж випускником  того ж 
інституту, який тепер став університетом. Згодом вони 
побралися, і всі казали, що це − дуже красива пара. І от тепер 
мати дозволила дочці поїхати в Грузію, до батька.  
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Еліта і Кость запланували цю поїздку на ту пору, коли в 
Аджарії  спалахує  буйноцвіттям весна, а південне сонце ще не 
припалює спекою.  Закупили сувеніри, подарунки для родичів.  
Еліта зв’язувалася з батьком по мобільному телефону, він із 
нетерпінням  чекав на зустріч. Вона теж вимріяла цю зустріч, 
уявляла собі батька, бабусю, якими вони є тепер, адже останній 
раз вона бачила їх ще в дитинстві.  

І от погожого травневого дня пролунав дзвінок 
мобільного, висвітився грузинський номер. Відчуваючи 
радість, Еліта підбігла до телефона. Та раптом трубку пронизав 
тремтячий від ридання голос – родичка сповістила, що Серго 
сьогодні увечері помер. Виявляється, у нього була важка 
форма гепатиту В, яка закінчилася  цирозом печінки. Останній 
тиждень, коли він телефонував дочці двічі на день, він уже 
перебував у важкому стані в лікарні, та, маючи шляхетну 
грузинську душу, не хотів засмучувати Еліту, бо сподівався, 
що дотягне до зустрічі з нею. Він помер саме на Великдень, і 
було йому лише п’ятдесят… 

Бабуся зустріла свою онучку зі сльозами радості й 
печалі. Вона багато розповідала про  батька Еліти, який жив 
разом із нею у сільській хаті, був майстром на всі руки. Він так 
і не одружився, часто переглядав у своєму альбомі світлини 
часів молодості, із яких до нього усміхалися його колишня 
дружина  й  улюблена донечка.  

Повернувшись додому, Еліта привезла чимало 
фотознімків своїх грузинських родичів. На одному із них її 
свекор упізнав її батька: вони були ровесниками і вчилися в 
одному інституті, але на різних факультетах.  

…От такі віражі інколи закручує доля. 
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Колодязь у глибину віків 
 

Цього літа я відпочивав  на  Львівщині. Західна Україна 
завжди приваблювала  мене  своєю ментальністю, культурою, 
гідністю, із якою її кращі представники відстоювали свою 
українську ідентичність. А яка багата природа, скільки 
археологічних, історичних і культурних пам’яток  на  цій 
землі! Одна з них –  це наскельне місто − фортеця Тустань,  
куди ми поїхали з родичами погожої днини.  До села Урич, де 
розташована Тустань, вела вузька  серпантинна  дорога, яку з 
обох боків обрамляли предковічні високі смереки, буки  і 
граби.  І от ми вийшли з машини, підіймаємось туристською 
стежкою з дерев’яним  настилом, де поперечинами позначено 
символічні сходи. 

Тустань –  унікальний  середньовічний оборонний 
комплекс, аналогів якому у Європі немає. Багато мільйонів  
років  тому  цю  химерність  скель  створила сама природа.  У  
княжу добу наскельна фортеця Тустань була митним пунктом 
на шляху з Дрогобича, одного з найбільших на той час центрів 
солеваріння, до країн Західної Європи. Ми піднімались  серед 
скель, де колись був п’ятиярусний  житловий  комплекс.  У  
скелях  оборонці  фортеці  видовбали  колодязь, із якого вони 
брали воду.  Заглядаєш  у  цей  колодязь – наче в глибину віків. 
Тустань  свідчить про високий  рівень розвитку галицької 
будівельної техніки за доби середньовіччя. Фортеця Тустань 
проіснувала до 16 століття. Вона занепала тоді, коли в 
Центральній Європі знайшли нові поклади солі, і тому старий 
соляний шлях із Дрогобича втратив своє значення. 

…Вечоріло. Густий ліс пронизувало проміння 
помаранчевого призахідного сонця. Ми спускалися з Тустані, 
зачаровані цією красою. Це була захоплююча  і  пізнавальна 
мандрівка. Сюди  хочеться  повернутися ще раз. 
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ЗАЙЦЕВА Вероніка 
 

Різдвяна казка  
(твір-інтер’єр) 

 
Ми у вітальні двоповерхового будинку. Ніч напередодні 

Різдва. На першому поверсі стоїть величезна ялинка, яка ледь 
торкається стелі. Її прикрашають маленькі іграшки: запалені 
свічечки, позолочені та посріблені горіхи, іграшкові котики, 
собачки, лялечки, браві солдати з рушницями, коники, 
іграшкова зброя, скляні кульки та солодощі. Поверх усього 
вона укрита різнокольоровим дощиком та гірляндами. Під цією 
казковою спорудою (адже ялинки завжди викликають у нас 
приємні емоції, відчуття свята та просто спогади дитячих літ) 
поважною гіркою, одна на одній лежать святково запаковані 
коробки, переплетені різнобарвними стрічками, мішечки, 
конвертики найрізноманітніших фасонів.  

На задньому плані видніється підвіконня з 
розмальованими шибками, зорі відблискуються чарівним 
сяйвом на ялинкових прикрасах, за вікном справжня різдвяна 
ніч. Наближається Різдво.  

На підлозі, що вкрита дерев'яними дошками, розкидані 
шматочки використаного паперу, обгортки від цукерок та 
кілька розбитих іграшок. Це маленька служниця не встигла 
прибрати усе звечора. Сон зморив її. Он вона спить під вікном 
на лавці, маленька шестилітня дівчинка. Як же солодко вона 
поринула у сон! На ній сорочка із грубого полотна, суконна 
спідниця і велетенський фартух аж до п’ят. Світле волоссячко 
вкрило усю поверхню подушки, свої маленькі рученята вона 
підклала під голівоньку. Старі грубі дерев’яні черевики охайно 
стоять перед лавкою, видно, що вона тут – не господиня. Збоку 
лежить біленький чепчик служниці. І як же солодко їй 
дрімається! Власне, дрімалось, аж доки великий годинник не 
зупинив свою велику стрілку за чверть до дванадцятої.  

Дівчинка прокинулася! Їй пригадалося, що вона ще має 
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безліч справ, які мусить сьогодні завершити! Вона відкрила 
оченята і позіхнула, все ще блукаючи у казковому півсні. А 
тоді хутко підвелася, зістрибнула з лавки і побігла в куточок, 
де стояла мітла. Взяла її в руки і легкими рухами закружляла 
навколо пахучого аромату ялинових гілок.  

…Ви, напевно, упізнали її? У цю ніч вона знайде свого 
Принца, який постане із незграбної потворної ляльки, і 
полетить із ним до зірок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

85

 

ПОНОМАРЕНКО Віталій 
 

Наперекір темряві  
(наслідування епістолярного жанру) 

 
Привіт! Будьмо знайомі! Я – Віталій Пономаренко, 

студент-магістрант Університету «Україна». Дуже радий з 
вами познайомитися.  

Якщо ви були у нашому університеті десь у першу 
половину дня, коли я на заняттях, ви не могли мене не 
запримітити. Не тому, що я чимось виділяюся, ні, я − такий же 
хлопець, як і всі. Здалеку мене не відрізниш від моїх 
однокурсників. Особливий мій статус: я – людина з 
особливими потребами, простіше кажучи, інвалід по зору. І це 
моя повсякденна реальність. Я зараз це кажу, і мені стає 
страшно. А вам не страшно? Тоді поекспериментуйте: 
зав’яжіть собі очі і пройдіться по кімнаті. Ну, як? Із перших же 
кроків тобі здається, що весь світ цілиться тобі просто в 
голову, а кругом темрява… Темрява… 

Зір я втратив іще в дитинстві, і зовсім випадково, 
внаслідок нещасного випадку. Вітчизняна медицина якось не 
спішила мене рятувати, а коли я все-таки потрапив до хороших 
лікарів, було вже пізно. І як же добре я це все пам’ятаю! З того 
часу моє життя змінилося. Втрата зору багато що перекроїла у 
моєму житті, багато від дечого довелося відмовитися, але – 
навіть моя «катастрофа» не примусила мене відректися від 
жаги до знань. Учитися я любив завжди! Дивно? А що б ви 
хотіли на моєму місці? Усі ці роки мені хотілося, щоб, 
закінчивши середню школу, я зміг прокласти правильний шлях 
у житті.  

Але почну спочатку. Перші навички життя інваліда я 
здобув удома: усе зачіпалося, переверталося, падало на мене, 
ніби намагаючись «навчити», що життя – це не солодка 
цукерка. Але я вистояв. Хоча було по-всякому… Не треба 
згадувати. Далі пам’ятаю себе вже у школі-інтернаті імені 
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Якова Батюка. Теж було по-всякому. Система Брайля дуже 
складна: вона має шістдесят три комбінації по вісімнадцять 
рядків на одній дошці. Я писав на уроці, дома перечитував, а 
тоді у школі відповідав. Що ж, таких, як я (з вадами зору) в 
Україні багато, чимало і в Києві. Нашим осередком стала 
бібліотека імені Миколи Островського, де з’явився 
комп’ютерний клас для таких, як я. Що ще розказати? Як я 
перед вступом до університету цілий тиждень читав Біблію 
шрифтом Брайля?.. Як моє серце завмирало, чи мене 
приймуть? 

А все було так: здобувши неповну середню освіту, я 
пішов навчатися у вечірню школу №97, де українську мову 
викладала добра і мила Світланка Проніна, випускниця 
Університету «Україна». Вона прищепила мені любов до 
рідного слова, а заразом запросила навчатися до університету, 
який  у її розповідях поставав справжнім храмом науки. Тепер 
я уже на п’ятому курсі, дуже вдячний своїм викладачам.  

Я не знаю, про що там мріють мої ровесники, − 
можливо, про нову машину чи відпочинок на Канарах, зате 
добре знаю, про що марю я. Я мрію про той день, коли уперше 
стану перед своїм класом (а, можливо, і перед студентською 
аудиторією, якщо мені пощастить) і прочитаю першу свою 
лекцію про рідну мову. Я вкладу в неї всю силу своєї душі, все 
своє натхнення і красномовство. 

      Мої побажання? Ну, я б хотів, щоб усі люди, котрі 
оточують нас, незрячих, ставилися до нас поблажливіше. 
Пам’ятаю, як я йшов із тростинкою від метро до університету і, 
зрозуміло, не бачив, що під ногами розташувався справжній 
самодіяльний базар. Ну, і зачепив ненароком тростиною 
кульок із сиром (звісно, ненавмисне!) Що тут почалося! Таких 
лайок і прокльонів я не чув за все своє життя! Що ще згадати? 
Високу приступку у міській електричці. Не попадаю на неї 
ногою і ковзаю униз… Або: іду зі своєю дорогою бабусею і 
товаришем до університету, а навколо лід. Падаємо усі втрьох і 
не можемо піднятися, така слизота! Хоч би одна дружня рука 
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простягнулася до нас!.. 
Університет я згадуватиму завжди із вдячністю: тут я 

почував себе, наче у рідному домі. За ці роки вивчив кожен 
східець на його ґанку, кожен поверх і кожну аудиторію. Це – 
чи не найкращі роки мого життя, слід сказати, що під час 
навчання було багато цікавого, я відчув свої сили і впевненість 
у майбутньому. Хочу подякувати моїй дорогій бабусі, яка всі 
ці роки підтримувала мене. Цього року я загітував трьох моїх 
друзів на навчання в університеті. Вони – незрячі. Хочу, щоб і 
їм, як і мені, університет став другим домом, храмом науки.  

Що насамкінець? Плани і мрії? Мрію захистити 
кандидатську дисертацію про наукову спадщину Івана Огієнка, 
про історичні корені української мови, її сучасне і майбутнє. І 
вірю, що це мені вдасться.  

Теплий вогник університету надихає мене.  
 

Ваш Віталій Пономаренко. 
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МАЧУЛЬСЬКА Олена 
 

Знов осінь… 
 

Знов осінь плаче жовтим падолистом, 
Калина голову схилила до вікна, 
А сонце ще таке барвисте, 
Хоча тепло не відчувається сповна. 
І небо покривалом з хмар укрилось, 
Земля змінила зачіску свою, 
Знов осінь… Може просто це наснилось, 
А я у гаї літньому стою? 
Та ні. Знов осінь… 
Вже зовсім близько чути подих снігу, 
І ліс дзвенить від холоду вітрів, 
Погода змінюється, мов гортає книгу, 
В якій людина просто іграшка богів. 
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 

 

1 ГОРОВИЙ 
Геннадій 

Випускник Університету «Україна» (2008), 
магістр журналістики, член Національної 
спілки журналістів України, Національної 
спілки письменників України, лауреат 

Міжнародної україно-німецької літературної 
премії ім. О. Гончара (2012), керівник 

літературної студії «Горлиця» Університету 
«Україна» 

2 ПАТРА 
Світлана 

Випускниця Університету «Україна» (2013), 
спеціаліст з видавничої справи та 

редагування, редактор офіційних веб-сайтів 
Університету «Україна» 

3 СКРИПНИК 
Вікторія 

Студентка 5 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Видавнича справа та 

редагування» 

4 ГРИЦЕНКО 
Лілія 

Студентка 3 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Журналістика» 

5 БАКАЄВА 
Каріна 

Студентка 3 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Журналістика» 

6 КЛЮШИНА 
Вікторія 

Студентка 3 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Журналістика» 

7 КРЮКОВА 
Анна 

Випускниця Полтавського інституту 
економіки і права Університету «Україна» 

(2009), спеціальність «Правознавство» 

8 ДАВИДЕНКО 
Марина 

Студентка 3 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Видавнича справа та 

редагування» 

9 МАЗНИК 
 Юлія 

Студентка 3 курсу Університету «Україна» 
(заочна форма навчання), спеціальність 

«Журналістика» 

10 КОВАЛЬЧУК 
Оксана 

Студентка 3 курсу Університету «Україна» 
(заочна форма навчання), спеціальність 

«Журналістика» 
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11 ПРОНІНА 
Світлана 

Випускниця Університету «Україна» (2008), 
спеціальність «Українська мова та 

література», вчитель української мови та 
літератури вечірньої школи м. Києва 

12 ЧОРНИЙ 
Олександр 

Випускник Білоцерківського інституту 
економіки та управління Університету 

«Україна» (2013), спеціальність 
«Правознавство» 

13 ЧЕРНЯЄВА 
Валерія 

Студент 2 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Українська мова та 

література» 

14 ЗОЗУЛЯ 
Костянтин 

Студент 2 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Видавнича справа та 

редагування» 

15 РЕГО 
 Вадим 

Студент 5 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Українська мова та 

література» 

16 ЗАЙЦЕВА 
Вероніка 

Студентка 4 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Дизайн» 

17 ПОНОМАРЕК
О Віталій 

Студент 5 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Українська мова та 

література» 

18 МАЧУЛЬСЬК
А Олена 

Студентка 1 курсу Університету «Україна», 
спеціальність «Журналістика» 
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Шановний читачу! 
 
Наш університет було задумано і створено  як вищий 

навчальний заклад ери інформації. У його основі – ідея 
безбар’єрного середовища, коли освіта стає доступною усім 
громадянам України, незалежно від їхнього стану здоров’я, 
соціальних та фінансових можливостей. Свою історію ми 
починаємо із 30 червня 1998 року, коли відбулися збори низки 
громадських організацій, небайдужих до долі інвалідів, які  і 
стали засновниками навчального закладу нового типу – 
Інституту розвитку людини, що переріс у Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна».  

Ідея створення університету і головна роль у його 
розбудові належить відомому українському освітянину, 
науковцю і громадському подвижнику Петрові Михайловичу 
Таланчуку, дійсному членові Академії педагогічних наук 
України, заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору 
технічних наук, професору, автору понад 400 наукових праць 
із різних галузей науки і техніки, першому Міністру освіти 
незалежної України.  

Нині в Університеті «Україна», вищому навчальному 
закладі ІУ рівня акредитації, та його територіально 
відокремлених структурних підрозділах (ТВСП) навчається 20 
тис. студентів, серед них – і люди з особливими потребами.  За 
п’ятнадцять років діяльності сформувалася регіональна мережа 
університету, що складається з 31 ТВСП: серед них 13 
інститутів, 3 філії та 15 коледжів.  

При університеті з 2003 року діє літературна студія 
«Горлиця». Із її затишних обіймів у широкий світ випурхнула 
ціла плеяда студентів Університету «Україна», серед яких нині 
вже є  і члени Національної спілки письменників України,  і 
члени Національної спілки журналістів, лауреати літературних 
премій. Кожен студент знає імена університетських поетів 
Геннадія Горового, Лілії Завойської, Юрія Тітова, Оксани 
Радушинської, Вікторії Скрипник, Світлани Патри та багатьох 
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інших. Ця збірка представляє літературно-мистецький доробок 
переважно теперішнього покоління студентства Університету 
«Україна». Також тут уміщено художні твори декого із наших 
випускників − тих, хто, закінчивши університет, не втратив 
зв’язку з рідною студією і поділяє радість  творчого натхнення 
разом із нами донині.    

Дорогий читачу! Ми сподіваємося, що ти не будеш 
занадто прискіпливим до наших творів, адже ми лишень 
починаємо наш творчий шлях. Сподіваємося на твою читацьку 
поблажливість і на те, що ця книга принесе тобі справжню 
радість і хвилини піднесеного творчого співпереживання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо ти зацікавився діяльністю літературної студії 
«Горлиця», долучайся до нашої творчої університетської 

родини! 
Наша адреса: м. Київ, вул. Львівська, 23, 

корпус 3, ауд. 207: 
Імідж-центр Університету «Україна», 

літературна студія «Горлиця». 
Тел.: 422-50-31; (067)-547-34-72 

Е-mail: image-centre@i.ua 
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