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Твори учасниці  

обласного краєзнавчого  проекту  «Молоді  імена  Київщини»  

Матвійчук Діани  

                                                 

 

                                                              Мова 

Сплюндрована, розтоптана, таврована, 

Голодоморена, заморена, катована, 

Вистраждана, оголена, зруйнована, 

Українізована, відроджена, оновлена. 

 

Розстріляна, вбита, пригноблена, 

Заплакана, чорна, розорена, 

Покарана, замучена, стражденна, 

Відновлена, омита, нужденна. 

 

Барвінкова, калинова, солов’їна, 

Пшенично-волошкова, перлинна, 

Українська, державна, неповторна, 

Прадідівська, колискова, невимовна. 

 

Залишена, одурена, змарнована, 

Рідна, розділена, русифікована, 

Очищена, смарагдова, покорена, 

Майбутня, найдорожча, коронована. 
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Життя – як чистий аркуш 

Життя людського кроки стислі, 

Немає часу на поразку… 

Ліна Костенко 

  

 Життя… Воно дається людині Богом лише раз. Бездоганний і 

безкорисливий у величі часу і простору той, хто може прожити життя двічі. 

Запитаєте: «Так можливо?». Відповім безсумнівно: «Так». 

 Ми повторюємось у своїх дітях, віддаємо все найкраще, найдорожче 

своїм кровинкам… І знову у нас з’являється друге дитинство, підлітковий вік, 

юність (але, погодьтеся, дивимось ми на все вже очима дорослого)… 

 Ми кохаємо. Любити – означає прожити життя двічі. Любити своїх 

рідних і близьких. Любити світ багатогранний і неповторний довкола… 

 Книга життя відкрита молодим, наполегливим, завзятим, тим, хто 

виборює місце під сонцем… Інколи така самовпевненість, самовдосконалення  

замотують тебе у кокон повсякденної рутини, не помічаєш тоді 

найголовнішого, важливого… Так один-два аркуші списано-прожито, 

перегорнуто. 

 Живеш далі, але від списаних сторінок неможливо позбутися: вони ідуть 

по життю разом з тобою, закарбовуючись у пам’яті душі, ховаються у 

найпотаємніші глибинки. 

 Кожна подія – новий аркуш. Школа, вступ до вишу, життя студентське, 

життя доросле. Хтось помічає, що міг би жити інакше, не так, по-іншому, хтось 

пливе за течією, не маючи змоги вирватись з полону виру, який поглинає 

цілком. Кого у цьому звинувачувати? Кожен сам коваль свого щастя 

(принаймні, машину часу ще не винайшли). Знову пишемо на новій сторінці, а 

списане-переписане вирвати й потім спалити, очищаючи серце від спогадів, 

розвіяти попіл їх над морем-океаном, або берегти, як символ вічності, 

нескореності, нездоланності?.. 

 Не знаючи минулого, живемо майбутнім, а теперішнє пропливає повз нас. 

Точніше, ми ж самі не помічаємо його: пливемо на човні в океані долі все далі й 

далі… А куди запливаємо? У невідомість, швидкоплинність: так теперішнє стає 
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минулим, майбутнє теперішнім. Виходить замкнене коло, де хвилі життя б’ють 

твій корабель мрій, надій, сподівань, який розбивається об круті скелі 

реальності. Песимістично трохи, але ж правдиво. Ні, я не кажу жити лише 

теперішнім і відкинути мрії про майбутнє. Тут справа в іншому: потрібно жити 

так, щоб знати минуле, бачити теперішнє (не в рожевих окулярах, звичайно) і 

дбати про майбутнє. Бачити щасливими й усміхненими своїх дітей, «зробити 

щось, лишити по собі», а не йти тінню за іншими, зрозуміти, що ти теж чогось 

вартий, можеш зробити щось унікальне, неповторне… 

 Ось ми уже дорослі, свідомі й незалежні. Споконвіку виборювали це 

омріяне право (а може, данність?) і для своєї держави: яке це щастя жити в 

незалежній країні, бачити її усміхнені голубі очі (а не заплакані і вбиті війною), 

як тріпоче на хвилях вітру жовто-блакитний стяг, як вітер-пустун колише 

золотаві ниви, а вони хвилями накочуються на тебе, доносять свою симфонію, 

свою думку таємну. Отримали ж незалежність – таку бажану, омріяну, 

вистраждану. Прийшла вона, оповита серпанком туманно-прозорим, заквітчана 

вінком пшенично-волошковим… 

 Можливо, життя пройде повз нас: недобачимо, недоживемо, недокохаємо. 

У нас все, як у людей, але у людей не так, як у нас. Хочемо кращого, прагнемо 

до нових висот. А що маємо натомість? Черству,скам’янілу душу, що не може 

вирватись з власного полону влади, думок, бажань…  

Сторінку за сторінкою перегортаємо у своїй книзі життя і все менше у ній 

залишається чистих аркушів: так вона добігає свого кінця. Але якою б не була 

та книга: тонкою чи товстою, в яскравій палітурці чи у звичайній обкладинці, 

хотілося б, щоб історії у ній були неповторні, яскраві, пам’ятні й дорогі серцю.І 

щоб завжди на кожному новому чистому аркуші було менше чорнильних плям. 
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«Моя любове – я перед тобою» 

 Кожного ранку прокидаюсь і бачу тебе: таке рідне обличчя на якому 

щоразу посмішка. І тільки від цього хочеться жити, жити, бо комусь ти 

потрібен, бо у кожного є своє призначення на землі… 

 Очі твої – небо бездонне, цілунок – дотик сонячного зайчика, від якого на 

душі стає весело, по-дитячому приємно. 

 Я люблю тебе, бо ти мене пробуджуєш кожного ранку. Ти увірвався в моє 

життя так несподівано і, о диво, все довкола стало іншим. Ні, я не дивлюся на 

тебе крізь рожеві окуляри. Зовсім, ні. Я бачу тебе таким, яким ти є насправді – 

добрим, усміхненим, привітним. Хочеться відчувати твій подих, твій погляд на 

собі, знати, що ти комусь потрібен, потрібен саме тобі, саме для цього і треба 

жити… 

 Ідеш вулицею поряд з тобою, а інші тебе не помічають, як не дивно… Ось 

починається мряка: краплинки-сльозинки спускаються з небесних верховіть на 

усміхнені твої очі, стікають додолу маленькими перлинками і від цього 

хочеться сміятися… а комусь, може, й плакати: парасолька-рятівниця 

залишилась вдома. І тут починається щось неймовірне – забігали парасольки 

тротуарами, вулицями; машини перетворилися на жучків – таких милих і 

беззахисних… 

З тобою, це знаю напевно, я буду в безпеці: ти захищаєш мене від усього 

злого, ганебного, фальшивого… І таким ти мені подобаєшся. Знаєш, ти є у 

кожного, але для кожного ти різний. Інколи ти буваєш такий сердитий і 

непривітний. Та це нічого: варто лише посміхнутися тобі і ти відповідаєш 

взаємністю. Для когось ти надто серйозний та допитливий і ця серйозність, як 

погляд в дзеркалі, відбивається в душі людини, яка тебе відчуває, помічає 

порухи твоєї душі, бачить тебе скрізь. 

 Люблю я тебе за те, що подарував мені такі чудові світанки, коли сонце 

багряно-оранжеве з’являється на світ і починається новий день, нове життя; 

коли дерева, наче тіні, стоять такі задумливі, мов зачаровані злою чаклункою, і 

тоді, в такі хвилини відчуваєш, що душа твоя, твоїх близьких – не тінь-душа, а 

яскрава веселка, що грає різними кольорами, переливаючись на чарівному 
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сонячному світлі, яке досягло найглибших закутків душі людської. І хочеться, 

щоб те світло лилося й осяювало тебе і всіх довкола, хто вміє його бачити й 

відчувати… 

 Хтось подумає, що я ще дитина, але як важливо уже у дорослому житті не 

втратити в собі дитину… 

 Люблю тебе за подаровані незабутні ранки, коли дивились з тобою, як 

гойдалась краплинка роси на травичці – то діамантова перлинка в якій виднівся 

відблиск учорашнього дня. Люблю тебе за те, що ти просто є – для всіх і 

водночас для мене. 

 Хочеться подякувати тобі за незабутні весни, коли яблуні вдягають сукні 

наречених, коли вчувається перший весняний грім полохливого, насупленого 

неба… Такий ти для мене… незбагненний і дивний, але… мій і такий рідний… 

Таким я бачу тебе. 

 Кожної нашої зустрічі ти мене змінюєш. Я знаю напевне – ці зміни на 

краще. Як водою впиваюся твоїм життям. 

 А ще дякую за чарівні ночі, коли зірки мерехтливі, ніби маленькі золоті 

перлинки, виблискують на чорному полотні ночі і, падаючи, обов’язково 

виконують чиюсь найзаповітнішу мрію. Тільки місяць одиноко споглядає з 

високості: він стежить за тобою. Інколи я їм заздрю – сонцю й місяцю: вони 

бачать тебе постійно, завжди крокують з тобою, де б ти не був, що б не робив. 

Безсумнівно, попереду в нас ще багато незабутніх моментів, попереду ще ціле 

життя… 

 Я зараз стою перед тобою, моя любове. А в думці тільки одне – як тебе 

можна не любити, світе милий, коли довкола ти випромінюєш світло життя. 

Дякувати і любити за те, що народився, що прийшов у цей світ, бо комусь це 

потрібно, бо у кожного є своє призначення тут, на Землі. І тоді знатимеш без 

вагань, що ти не Людина-комета, яка пролетить, виблискуючи вогняним 

хвостом, і знищить все довкола, ти – Людина-промінь світла, що проникне в 

душі прийдешніх поколінь і залишить там часточку себе, часточку важливого й 

істинного, часточку, яка несе в собі іскру правди, краси та добра. 
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Муза 

 Вона йшла в темряву ночі, серпанком повитої. Вгорі світили зорі-

ліхтарики, а Вона йшла, сліпа, одурена і вбога… Вирвалась у цю ніч від пут. 

Які кайдани Вона скинула? Була для когось Музою, тим натхненням, що 

приходить раз у житті, а тепер її відпустили… 

 Простоволоса Вона йшла, Його Муза, несла жмут кохання в руці, а все-

таки йшла у безлику, незвідану ніч. Куди й навіщо? Вона ще не знала… Вона не 

потрібна йому – Її Поетові. Він відпустив Її й Муза його, мов янгол з одним 

крилом, не підніметься в височінь небесну, не злетить вихором до крайнеба. Їй 

обітнули крила, забрали найдорожче – те, чому вона так довго служила – Його 

натхненню, Його творчості, Йому врешті-решт. 

 Але хто сказав, що Вона сліпа? Ні, це не так. Муза вміє бачити в темряві. 

Вона розгледить у слові усю фальш і глухість. Вміє бачити й усе те болото, де 

тонуть справжні солов’їні слова, що закарбовуються в пам’яті людській, що 

линуть в душу людини й сіють зерно правди, людяності й добра. Вона не 

допустить ганебних, зрадливих слів до Поетової душі, не дасть їм вкорінитися 

там, пустити пагони брехні. Бачить Його Муза й слова-іскри, що можуть 

запалити серця й душі інших людей – тоді пише Поет іскрометно, завзято та 

швидко, вловлюючи кожен звук-павутинку свого серця. 

 А тепер їй немає місця у Його житті. Знайде Муза нового Поета серед 

темряви ночі? Ні, зовсім ні. Не цього Вона хотіла й жадала для себе. Вона буде 

вірна Йому, одухотворить мертве, ледь дихаюче Його натхнення. А чи захоче 

він почути Її слова? Можливо, Він знайшов собі іншу Музу, інше натхнення? 

«Невже це безвихідь?». Глухі слова зринають з Її бездонної душі, 

закарбовуються в серці. І павук снує в голові павутинку заплутаних думок. А в 

очах бринять сльози-перлинки… 

 Знала Вона напевне – Він так не вчинить: поверне Її, мов пташину 

сполохану, пригорне до серця. 

 І у серці Його знову запанує натхнення, вірність своєму ідеалу, і тоді в 

обох з’являться крила. 
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Повечірня прохолода 

 Полив’яний полудень. Посипається повсякчас порцелянове проміння…      

Присмеркло. Повечірня прохолода повіялась. Помаранчевий полумисок 

прокрадається, промінням повечірнім поблискує – пір’їнки-промінці 

прослались, простелились півнебом. Переливчасто-помаранчеве простирадло 

прикрашає повітряний простір. 

 Приємна прохолода повечірня. Присмерк проїхавсь потягом по 

покрівлях, полинув прибережжям. Понурий приплив попелястого присмерку 

пронизує півострів, проходить повз. Повечірня прохолода поранить піщаний 

пляж, пройдеться пустирем, промайне потягом… 

 Пронизливо прохолодно. Посутеніло. Поночі. Приходить прокрадаючись 

північ. Протуберанці перехресть проходять повз; порвуть, пошматують 

поривання. Подумки припливають прозорі привиди прекрасних поривань. 

Просто привиди присмерку північного – позавтрашні примари. Простоволоса, 

примарна, помарніла північ… Правічна північ прийдешності. Пошарпаний, 

принишклий погляд півночі пронизує поволі.Прокукурікають прокидаючись 

півні – прокрадеться, промайне повагом північ…  

 Порозсипано піднебессям повно пір’їнок прозорих.Палахкотить перший 

прекрасний прозоро-помаранчевий підсніжник піднебесся… 

 Починається прийдешність – початок початку. Пристань прибережна 

повита порцеляновою позолотою… Прокидається пристань. Похмуре півнебо, 

прохолодна прийдешність. Побігли повсюди парасольки: піднебесся 

провалилося прохолодними прозорими потічками. 

 Поки прийдешність пробіжиться полив’яним полуднем, повечірня 

прохолода поспішає повсюди… 
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Розіп’ятий  

 Річка пролягала, вилася вужем все далі й далі. Вона, а може, Всевишній (а 

таки ні – фашисти) розділили життя закинутого Богом села, що купалося в краї 

неозорих нив та дібров, в краї спокою душевного та рівноваги, яка наповнює 

кожного мешканця життєдайною силою. Воно ж таке мальовниче, мальвами 

заквітчане… Ось стоять вибілені хати, що підперезались тинами, на які 

сперлись обважнілі жовтаві соняхи… А ось він малий біжить босоніж до річки, 

ступає на піщаний берег, намочить ноги у нагрітій сонцем воді, що так і 

виблискує, перлами переливається; водиця така чиста, прозора: неозброєним 

оком видно зграйки маленьких рибинок… Такі думки, теплі, щирі й ще дитячі, 

зринали й кружляли роєм у голові Віталія. 

 «Жаль тільки скаламутились води в річці мого дитинства і небо нависло 

грозовими хмарами темними, ‒ думав далі хлопчина. – Це не надовго… Так 

буде не завжди… Так не має бути», ‒ таку думку мав юнак. 

 Звістка про війну обірвала його шкільне життя… Та хіба тільки його? Он 

Саньку Мирончука помітили були німці та й розстріляли… А за віщо? Чому? 

Хіба вони мали на те право? Чи вони дали йому життя? Тепер стара Мирончиха 

місця собі не знаходить: згасла її надія, її опора в житті… І так у кожній оселі, 

що невесело дивиться вікнами-очима зажуреними… 

 А тепер він сидить у гущавині лісу й чекає… Чого чи кого? Поки згасне 

його зірка? Ні. Так він не може… Не може… 

 «Ще трішки, ще зовсім трішки», ‒ думки роїлися в молодого партизана. 

Він сидів і чекав… Чекав свого судного дня, там, у малому окопі, причаївшись: 

віддаль від нього йшли німці – прямо-таки до пастки. 

 Сьогодні німці окупували його село: заходили до кожної хатини, збирали 

пожитки, оглядали всі закутки… Не чути голосу, щебету дитячого, не чути 

гомону людського. Зайде фашист, скаже сухе й пронизливе: «GuteMuter», та й 

по всьому, а по-нашому йому зась. Та й де ж то видано, щоб коли якийсь німець 

розмовляв українською? 
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Від страху не показуючись, навіть зорі поховалися за чорною хустиною 

ночі. А місяць своїмрогом світив одиноко. Тієї ночі був він Віталію 

провідником й освітлював шлях, мов священик на сповіді. Ось непомітно 

прокрався юнак до річки, ці місця він би пройшов із заплющеними очима… 

 Ось знайомий міст, що не раз бачив його вечори з Оксаною, це ж той 

міст, де вони вперше побачились, де захід сонця освітлював небосхил і робив 

багряно-оранжевим плесо води, що так і багровіло вогнем, саме цей міст 

поєднав їх долі… і тепер він має підірвати ці спогади, цей міст. Так, він має це 

зробити… Ба, ні! Він мусить. У думках йому з’явилася Оксана, її гнучкий стан, 

її очі-озерця, в яких так хотілося втопитися… 

 Вгорі місяць розсипав сяйво і його підхоплювали ниви: і, о диво, 

зайнялось діамантами жито-пшениця, переливається, міниться, хвилюється. Й 

річка вигинає свій стан, ніби гріє боки світлом нічним… І діброви темно-

зеленаві стоять похилившись. Вітер враз промайнув стокрило, мов хотів зібрати 

налите життям зерно. Побачивши Віталія, рвонувся все далі й далі: десь там, на 

видноколі,чекає його млин – зараз погойдається на крилах, змусить 

ворухнутися хоч трішки лопаті: все-таки вимолить оту колискову заспаного 

діда-млина й спочиватиме там до ранку. 

 Тільки тепер зрозумів хлопчина, яку красу порушує. Й місяць-дозорець 

дивиться з високості, проте він німотно споглядає, нікому не скаже ні слова…  

Хіба що Оксані… 

 О, ніч! Зупинись на годину! О заспаний світанку, ти спинись!.. Сонцеоко 

вогненно-ясне почало осліплювати небосхил. І птахи замовкли, й трави шелест 

втих, лише гойдається сльозою краплинка вранішньої роси… Односельчани 

вже юрмляться коло церкви: старі й малі й Віталій серед них. Кроки німецького 

офіцера роз’ятрюють тишу, яка тільки вловлює стукіт кожного серця, вібрацію 

кожного нерва, кожної душі… 

 Штаб-офіцер поставив у шеренгу дюжину німецьких солдат з 

автоматами. 
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‒Ще раз запитую, хто підірвав міст? Де серед вас партизани?!‒ пішло 

стоголоссям по околиці. – Лячно! Gut, sehrgut! – уже наливався кров’ю штаб-

офіцер. 

‒Усіх у церкву! Alles! Потім підпалити! – рознісся пострілом вирок, донісся до 

церкви й там принишк, а в серце Віталія влучив безжально. 

‒Ні! Стійте! Я партизан… Це я… ‒ вигукнув хлопець. 

‒Віталію! – тільки скрикнула Оксана. То був крик її душі, її сполоханого серця, 

що билось, немов пташка в клітці.  

‒Gut, sehrgut!.. – посмішка так і намалювалася на обличчі німецького 

головнокомандувача. Розходьтесь усі! Alle! – рознеслось повсюди. – А ти 

залишся… ‒ показав він рукою на Віталія. – Розстріляти! Не ховати – нехай 

буде приклад усім тим, хто ще раз вчинить заколот проти нас… 

…Донеслась автоматна черга, що відлунням пішла в піднебесся й 

озвалася в душі кожного жителя… Стояла німотною пусткою церква… Десь 

перегукнувся крук і нервово до тривожності розітнув крилами повітря… 
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Світ прихилю до тебе, ненько! 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 

І водила мене у поля, край села, 

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 

І рушник вишиваний на щастя на долю дала… 

Андрій Малишко 

 

 Мама, матусенька, ненька, голубко моя яснесенька, лебідка кохана… І все 

це просто мама… Так кожен звертається до найріднішої людини на землі. А 

хтось пестливо називає мамунею, матінкою, ненькою рідною. Багата й наша 

українська мова живими перлинами усної народної творчості, де оспівано й 

пошановано матір, берегиню вогнища й сімейного затишку: «Дитина плаче, а 

матері боляче», «У кого є ненька – у того й голівка гладенька», «Мати однією 

рукою б’є, а іншою – гладить».  

 Та все ж найгарніша мати, коли пестить-голубить своє немовлятко, 

схилившись над колискою. І непомітно так зовсім закрадеться, прилине сон 

вечірньої години, коли місяченько засвітить ліхтариком найпершу зірочку на 

темній хустині ночі. Тоді й полине з материних вуст колискова ніжно-пестлива, 

та мрійливі рожеві лебеді принесуть на своїх крилах казку, що поведе у сон по 

чарівних стежинках-доріжках. І хіба може промайнути в такі хвилини розради 

та спокою душевного та думка-гадка, що колись осквернить словом-образою 

свою неньку це миле тендітне янголятко, матусеньку свою, що зможе весь світ 

схилити до ніг свого синочка чи донечки, неньки, що стане сонцем у люті 

життєві морози та завії, ту, котра все віддає, нічого не просячи для себе… 

 …Очі ж материні випромінюють стільки добра й  теплоти, що можуть 

зігріти весь світ. І як же часто закрадаються під повіки павутинки смутку 

тривожного, але подеколи нам, малим бешкетникам, того не збагнути, не 

зрозуміти… Та чи вміємо зловити ті нотки радості в материних очах, чи вміємо 

помічати настрій матусин?.. 

А руки мамині пахнуть хлібом і працею. І коли дістають натруджені руки 

з печі запашну золотисту хлібину, так і здається, що то руки неньки стають 

золоті, наповнюючись силою життєдайною, невтомною. А як смачно пахнуть 

мамині пиріжки, з любов’ю спечені… Приходить матуся з поля, втомившись, 
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приголубить, зігріє поглядом ласкавим, і на серці стає тепло-тепло. Любить 

вона, щоб все проізростало, і випинається паросток квітучий з матінки-землі, 

простягає свої пелюсточки-листочки до сонечка ясного, немов дитина рученята 

до мами. А руки невтомні, помережані смужками долі, натруджені, працьовиті, 

і такі лагідні й рідні, бо простеляють стежкам споришу, бо тчуть для тебе 

веселкову доріжку в життя, бо жнуть додолу колос важкий, що так і в’ється в 

материних руках, передаючи їй всю силу життя… 

Кожна мати голубить своє дитя, оберігаючи повсякчас і повсюди; саме 

вона розрадить-допоможе словом-порадою, підтримає в найскрутніші хвилини. 

І не важливо скільки тобі – тридцять, сорок чи може п’ятдесят – серце мами 

завжди буде з тобою. І проситиме воно в Бога ласкавої долі щоднини для свого 

малого бешкетника, і як гаряче обливатиметься слізьми пекучими, коли почує: 

«Це не для тебе мамо, ти цього не зрозумієш»… 

Ми так звикли від матері брати все, що й не дивуємося, чому ж вона 

нічого не бере натомість.  Часто говоримо: «Мамо, я хочу вчитися». І ненька, 

люба матуся зробить все, щоб її чадо стало на ноги, здобуло краще життя, бо 

таке покликання кожної матері: виховати дитину свою людяною, з частинками 

краси та добра у серці, з перлинами духовності у душі. 

Бережіть цей найдорожчий скарб – рідну неньку – не відкупити її у пані Долі 

ніякими скарбами світу та пан Час крокує вперед, залишаючи у серці тільки 

спогади дитячі, ті незабутні хвилини; цінуйте кожну хвилину прожиту разом, 

цінуйте за те, що саме мама дала нам життя, за те, що посіяла в серці зерна 

правди, людяності, краси, за те, що це Мати – найрідніша людина на землі.  
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Червоне й чорне 

(новела) 

 Катерина Іванівна сумовито вдивлялась у зчорнілі од нічної темряви 

вікна. В хаті останні жаринки-вогники попеліли в  печі. Дух тепла снував-віявся 

довкола. На столі лежала паляниця, пухка, рум’яна, з припеченою скоринкою, 

яка так і припрошувала до столу. 

 На серці у матері чогось було так тривожно-неспокійно. Сумна думка-

гадка сиділа в душі, обвивалась довкола серця й холодила душу неспокоєм: 

«Чому ж Віталій досі не подзвонив? Що ж могло статися? А, може…» Ні. Цю 

наполохану думку посивіла ненька рвучко гнала від себе… 

 За вікном починалась справжня завія. Вітер порядкував довкола, все 

змітаючи на своєму шляху, і не вгавав ні на мить. «Танцював» він свій 

несамовитий танець з завірюхою і, здається, сили природи злилися у запеклому 

двобої… 

…А Віталій там, у столиці. Ось, наче поруч, заіскрились в імлі та кіптяві 

материні очі, такі рідні й сповнені ласки та доброти. Він якраз добирався у 

штаб лікарів: там безліч поранених. Він мусить, так треба. Не боїться 

вистоювати дні і ночі, бо він ‒ син своєї країни і матері, рідної своєї неньки. 

Ось кулі вжикають у високості, дотикаються до землі, до людей… Біль 

пронизує його душу: страшно дивитись як гинуть його бойові побратими. Та  

радісно Віталію стає від того, що і він може змінити щось тут, зараз. Він ‒ 

лікар, і має рятувати життя інших, виривати їх у смерті, що чигає чорним 

янголом у вишині піднебесній… 

– Лікарю, допоможіть! – почулося позаду. Віталій обернувся. Прямо 

посеред вулиці лежав хлопчина. Він підійшов, допоміг підвестися юнаку і 

тільки тепер зрозумів, що в нього влучила куля: кров червоною цівкою вилася 

по руці й краплинами падала на сніг. Та поранений тримався з усіх сил, біль 

притлумлений ховаючи в собі. Знову полинула в піднебесся автоматна черга. 

«Вже скоро штаб, ще трішки, ще зовсім трішки», – снувалися думки в молодого 

лікаря… 
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…Ось під ногами почувся вибух… Останнє, що побачив він перед собою 

‒ усю бездонність безхмарного голубого неба, омитого слізьми, і материні очі 

такі рідні й сповнені доброти… 

 Стрепенулось серце материнське, мов пташина в клітці, віщуючи 

недобре… А мама й далі продовжувала вдивлятись у вікно, чекаючи з дороги 

сина… 

 …Дзвін церковний пронісся довкола та вдарився об голубінь неба. Та 

лише крук розітнув тривожно крилами повітря… 

 

 

 


