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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Ірина Гнатюк - керівник, Ірина 

Лавренчук – адміністраторка, Вікторія 
Пивоварчук – консультантка магазину 

«Єва» в місті Ланівці.

СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

А він за кожного із нас воскрес,
Перетерпівши муки і зневагу,
І залишив, залитий кров’ю хрест,
Щоб клали ми його й життя на ваги.

І важили, як добрі вагарі,
Що задля ліку пальці загинають,
І пам’ятали, що отам вгорі
Усе про нас малих і грішних знають. 

Щоб радісний і світлий день настав,
Він Хресною дорогою спіткався,
Розп’ятий був за нас, та з мертвих встав,
Христос воскрес! Той день великий стався.

Сяйніша сонця, вища від небес,
Ясніє звістка праведній людині,
Радійте, вірні, бо Ісус воскрес,
Йому «Осанна!» заспівайте нині...

Раїса ОБШАРСЬКА.

* * * * *
Весняний ранок урочистий
Усе пробуджує від сну,
Щоб кожен в час оцей святковий
Зміг поклонитися Христу.

Спориш прикрасили кульбабки,
Дерева цвітом облились,
На пагорбах рясні фіалки
З барвінком ніжно обнялись.

Бруньки, напоєні дощами,
Деревам вже наряди тчуть,
А в простір мирний, що над нами,
Свій спів птахи невтомно шлють.

Природа Бога величає
За Його дивні чудеса,
А Він терпляче так чекає,
Щоб піднеслась людська хвала.

Між суєти і страв святкових,
Гучних вітань, порожніх слів,
Припадемо до ніг Христових - 
Він так зустрітися хотів

Із кожним в час цей Великодній.
Він поряд - наш Воскреслий Бог!
Тож оцінімо дар Господній.
Хай в вирі суєти й тривог

В блакитне небо піднесеться
З глибин душі - Христос воскрес!
І в кожнім серці відгукнеться,
Що Він воістину воскрес!

* * * * *
 Земля вдягнулася у зелень трав,
Приміряла фіалкове намисто.
Виблискують і річечка, і став
Своїми хвилями на сонці урочисто.

Співає жабка пісеньку "на дощ",
Вмостившися зручненько на латаття,
А недалечко калиновий кущ 
Весна вдягає у біленьке плаття.

Відносить вітер золото кульбаб
Біленьким пухом по цілому світу.
Ромашка ж мріє: "А мені хоча б
На мить одну заглянути у літо".

Пишається дрібнесенький бузок
Своєю вродою,схилившися над тином.
І мимоволі завмирає крок,
Коли милуєшся отим природи дивом.

Любуючись не раз весняним ранком,
Цю благодать щораз в себе вберу.
Й тріпоче серце вдячності акордом:
"Спасибі, Боже, що створив для нас весну!"

Оксана ГУДЗЬ.

гніздечко
Сімейне

Коли стих вітер, 
здалося, наче 
вечір накинув 

на її плечі невидимий 
шалик. Поспішала додому. 
Хотілося плакати. Хоча, 
знала: легше не стане. 
Сльози не повернуть 
втрату людини, яка зігріла 
її світ щедрим, стиглим 
теплом. 

...Про себе називала його хлоп-
чиком із сивинами на скронях. 
Між ними були дивні стосунки, 
велика різниця у віці й жодного 
інтиму. 

- Зараз почуття «плутонічні», а 

у вас платонічні, - жартувала по-
друга Віка. - Як у романах.   

- Левко до мене, наче до донь-
ки ставиться. А якщо й має якісь 
інші почуття, то мовчить. 

...Олеся хотіла стати журна-
лісткою або письменницею. Так 
загадала собі в школі. Твори гар-
но писала. І вірші. Але вступила 
на факультет іноземних мов. 
Батько настояв. 

Після закінчення вишу вла-
штувалася в агенцію перекла-
дачем. Там і познайомилася з 
Володимиром. Прийшов робити 
переклад документів. Можливо, 
стосунки з ним не витанцюва-
лися б, якби... Якби не втратила 
батька. Хворів. І одного ранку не 
прокинувся...

Тепер біля маминої могили 
була й татова. Батько виховував 
Олесю з п’ятнадцяти років. Рід-
нішої душі в неї не було. Тому й 
погодилася на пропозицію Воло-
димира вийти за нього заміж. 

Свекри сприйняли Олесю хо-
лодно. Через те, що хотіли ба-
гату наречену. Бо самі не бідні. 
Закордонну родину мають. А в 
Олесі лише квартира неподалік 
центру міста. І порожній гараж. 
Автівку продали, бо татові на 
ліки треба було. А ще майбутня 
невістка не хотіла весілля. 

Володимир виявився ревни-
вим і скупим. Звітував матері, 
що купили, скільки потратили. 
Свекруха дорікала Олесі, що та 
фітькає гроші й ні до чого не 
навчена. 

Коли Олеся затримувалася на 
роботі, вдома очікував скандал. 
А після цього Володимир демон-
стративно телефонував матері й 
напрошувався на вечерю. 

Якось почула пораду свекрухи 
синові:

- Поки дітей нема, забирайся 
від неї. Толку з того, що на роботі 
допізна пропадає. В сімейному 
бюджеті цього не видно. Якби 
ми не допомагали...

Олеся сама завела мову про 
розлучення. Володимир не впи-
рався. А кількома днями пізніше 
дізналася, що вагітна. Сказала 
Володимирові. Той зірвався на 
крик, мовляв, не вірю, що це моя 
дитина. Недаремно розлучитися 
захотіла. А тепер, коли коханце-
ві стала непотрібна, зізналася у 
своєму гріху. 

- Який коханець?! Про що ти?
- Той, з яким на роботі затри-

муєшся. І не смій нікому казати, 
що це моя дитина. Не треба мені 
чужого сорому. 

Їх розлучили швидко. Олеся 
почувалася зрадженою і самот-
ньою. Лише подрузі Вікторії мог-
ла поплакатися. 

- Що мені робити? - запитала.
- Народжувати. 
- Володимир відрікся від ди-

тини. 
- А ти, коли народиш, тест зро-

би. Доведи йому. І не впадай у 
депресію. Це не те, що тобі зараз 
потрібно. 

- Можна впасти в депресію, а 
можна впасти з... 

...Олеся стояла посеред мосту. 
Вона все обміркувала. Попроси-

ла вибачення в ненародженої 
дитини. Було лячно. Розуміла, 
що зважилася на великий гріх. 
Але жити так далі не може і не 
хоче.  

Звечоріло. Похолодало. На 
мості не було людей. Тільки 
якийсь чоловік пройшов мимо 
неї. Пора. Збиралася ступити у 
вічність, та раптом хтось з усієї 
сили шарпнув її за руку. Отямив-
шись, побачила обличчя незна-
йомця і зорі...

- Дівчино, що ви задумали? А 
якби я не обернувся? Не встиг?

- Навіщо ви мене зупинили? - 
запитала й розридалася.  

- Плачте. Скільки стачить духу. 
Я відведу вас додому.

...У її рятівника Левка Петро-
вича - своя невтішна історія. Те-
пер він заможний і поважний. А 
колись, в часи тотального дефі-
циту та безробіття, доводилось 
добряче крутитися, аби сім’ю 
прогодувати. Щойно почали їз-
дити на заробітки, подалася за 
кордон дружина. Леся гарною 
була. Запізналася з іноземцем. 
З Левком розлучилася, там 
вийшла заміж. Забрала доньку. 
Людочка ще малою була. Він 
дозволив вивезти дитину. Тепер 
кається. Люда від нього відви-
кла. У неї інший батько і молод-
ший брат. Вона любить свою 
нову родину. Про Левка згадує 
зрідка. Торік Леся приїжджала в 
гості до своїх батьків. А в Люди 
не знайшлося часу. Левко сам по-
їхав би до доньки, але колишня 
дружина проти. Мовляв, захоче 
Люда, сама дасться чути.    

Вдруге не одружився. Багато 
працює. Любить гуляти вечірнім 
містом. Так швидше минає час...

Левко Петрович привіз Олесю 
додому. 

- Розповідайте, що у вас трапи-
лось...

Він урятував їй життя. Ні, двоє 
життів. І тепер...

Левко Петрович не афішу-
вав своїх стосунків з Олесею. 
Та й стосунками це не можна 
було назвати. Допомагав мате-
ріально. У вихідні запрошував 
куди-небудь поїхати. Любив ма-
леньку Анютку. Жартував, що 
молодіє біля гарних дівчат... 

- Ти кохаєш його? - запитувала 
Віка.

- Він мені в батьки годиться. 
- А мені, здається, любить тебе.
- Ніколи не казав про це. 
- Ти чула, що твій Володька 

одружився й виїхав з країни?
- Не чула. І який він мій? 
Левка Петровича Олесині сусі-

ди сприймали за родича. А от на 
його роботі пліткували, мовляв 
шеф завів молоду коханку. Й га-
дали: дитина його чи ні? 

Олеся ніколи не була у Левка 
вдома. Знала, де його будинок. 
Проте у гості не запрошував. А 
ще завжди кликала Левка на 
«ви». 

...Левкова донька народила 
первістка. Леся зателефонувала 
й повідомила. 

- Я хочу побачити внука. Буду 
збиратися в дорогу.

- Ні! Левку, вкотре повторюю: 

якщо Люда захоче, то... Я тобі 
їхнє фото вишлю. 

- Чому ти налаштовуєш донь-
ку проти мене?  Я хотів би пода-
рунки купити. Я...    

- Нам нічого не треба, - пере-
била Леся. - А от заповіт залиши. 
Дійшли чутки, що молоду пасію 
завів. Дитина часом не від тебе? 
Як кажуть, сивина в голову... Такі 
ви, чоловіки. Зрадливі й непевні. 
На все начхати. Ах, це ж модно з 
молодими дівками водитися... 

- Ти мене остаточно перекона-
ла, як із майном вчинити.

Леся цього не почула - покла-
ла слухавку. 

...Левка не стало раптово. Сер-
це прихопило. Ні доньки, ні вну-
ка так і не побачив. 

Олеся нічого не знала. Чекала 
його дзвінка. Натомість, її потур-
бував незнайомець. Представив-
ся нотаріусом. Повідомив сумну 
новину й про те, що Левко запо-
вів їй гроші. 

- Там доволі солідна сума. Нам 
потрібно зустрітися...

...Олеся часто навідувала Ле-
вкову могилу. А невдовзі після 
його смерті побачила там двох 
жінок. Зробила вигляд, що при-
йшла до сусідньої могили. 

- Я не знала, що він майже весь 
бізнес продав, - нарікала стар-
ша. - А гроші, певно, на ту дівулю 
пустив. Добре, хоча квартиру й 
дачу не протринькав. Думала, 
всього більше дістанеться. Що 
за батько в тебе?!

- Нічого, нерухомість прода-
мо. За все це можна гарні гроші 
виручити. І машина недешева... 
Може, пам’ятник на могилу по-
ставити?

- Навіть не збираюся тратити-
ся...  

Олеся здогадалася: це - ко-
лишня Левкова дружина і його 
донька.    

...Олеся замовила пам’ятник. 
Посадила квіти. 

- Це дуже мало, що я можу для 
вас зробити, - мовила, дивля-
чись на Левкове надмогильне 
фото. - А ви для мене стільки 
добра зробили. Анютка сумує за 
вами... 

...Рядки вірша прийшли мимо-
хіть. 

Хлопчику з сивинами на скро-
нях, 

Ти молодший за себе на тися-
чу літ.

Добрим серцем і добрим сло-
вом

Ти зігрів мій холодний, неза-
тишний світ... 

Я свій гріх сполоскала у чи-
стих джерелах, 

Не ступила у безвість буття... 
Ти в галактиках зараз далеких, 
Без тебе в душі пустота...  
Вона перше 

у вірші назвала 
Левка на «ти»...   

Сокровенне

Ольга 
ЧОРНА

Приходивши з 
церкви додому, 
завжди знала 

наперед, що мене 
запитає дідо "А скільки 
хлопів було в церкві?" 
Це питання його 
цікавило найперше. 
(Дідо вже на той час 
піднепав, тому рідко 
ходив до храму.) Потім 
я розказувала за 
обіднім столом, яке 
казання* (проповідь) 
говорив ксьондз, чи 
було мирування, чи 
була на цвинтарі, і на 
котру годину наступна недільна Служба Божа. "То хто з 
хлопів був?" – невгавав дідо, і я перераховувала, навіть 
поіменно.

 Чоловіків завжди менше ходило в церкву, аніж жінок. Жінки 
стояли по лівий бік, переважно біля ікони св. Миколая, величезної, 
старовинної. А чоловіки по правий бік, біля образу Ісуса Христа з 
виноградною лозою та чашею. На хорах співав дяк Матвій грубим 
сильним голосом. І так було завжди. Просторо. Малолюдно. Лише на 
Різдво, Великдень, Зелені свята, Покрови, церква повнилась людом. 
Тоді мені не вистачало пальців однієї руки, щоби перерахувати осіб 
чоловічої статі, відповідаючи на питання діда.

Потім я поїхала на навчання, ходила в храми Зборова, Тернополя. 
Якось так повелося, що жінок завжди на Літургіях було більше.

Коли почались події майдану, АТО, я була в цей час в Польщі на 
роботі. Приїхала додому, коли вже розгорілась війна на сході України. 
Зайшовши в катедру, я не повірила своїм очам - чоловіків прийшло 
на молитву значно більше за жінок! О, як це було чудово! Сильні, стій-
кі, впевнені стоять на колінах, молячись Богу. Син прийшов до Бать-
ка. Дужий чоловік, який несе на своїх широких плечах світ, прийшов 
вклонитись Всевишньому. Напевне, Бог в ті моменти був щасливий 
бачити стільки своїх синів. Я згадала дідові звичні запитання після 
недільної Служби. О, ти був би, дідусю, здивований!

Мені в ті моменти стало безпечно - чоловіки моляться Богу. Силь-
ні прийшли до Всесильного. Могутні моляться Всемогутньому. Дер-
жителі світу кланяються перед Вседержителем. Багато чоловіків мо-
литься. Отже, все буде добре!

Недя ДРИБОТІЙ.

У батьківському 
домі пахне спокоєм 
і турботою. 

Мама старається щось 
смачненьке приготувати 
до приїзду єдиної доньки 
й онучат. Зустрічають 
завжди на вокзалі своїх 
найдорожчих. Здалеку 
онучата впізнають 
дідуся з бабусею і 
наввипередки біжать в 
обійми, ще дорогою до 
села один з-перед іншого 
розповідають новини, 
діляться успіхами. Бо 
скільки ж тих гостин? 
За кілька днів треба 
повертатися до столиці. 
Час злітає непомітно. А 
хочеться ще ж і допомогти 
щось, наговоритися

 Цього разу приїхали надовше. 
Весна заквітчала красою увесь 
світ, теплом і сонцем наповнила 
кожну клітиночку простору. 

- Давно вже не б у л о  т а к ого 
гарного квітня, – тулить онучат 
до себе бабуся.

 - А ми город будемо допомага-
ти вам садити! – озивається 

старшенький.
 - Посадили уже, мої ви доро-

гі помічники! – бабуся радісно 
усміхається. – Ми з дідусем не-
здужаємо вже, то найняли чу-
жих людей. Зараз за гроші, що 
забажаєш, зроблять. Тому буде-
мо відпочивати!

 - Доню, ти щось бліда якась, 
– кидає батько стурбований по-
гляд на Світлану. – Все гаразд?

 - Все гаразд, тату. Втомилася… 
– жінка відвертає обличчя до 
вікна. – Гарно ж як! Добре вдо-
ма… 

- От і відпочинете, сил набере-
теся, бджіл наслухаєтеся, а вони 
вам своєї енергії передадуть, 
так?

 - Так, дідусю, – погоджуються 
онучата. 

Двір потопає у блакитних, фі-
олетових, синіх, червоних, по-
маранчевих ірисах, пролісках, 
нарцисах, тюльпанах, примулах, 
анемонах. Болять очі від наси-
ченості барв, а дух перехоплює 
від переплетіння неймовірних 
ароматів.

 - Доню, ти глянь, як мій сад 
квітує! Ходімо, подивишся. 

Як у дитинстві, б а т ь к о бере 
Світлану за руку і веде в садок. 
Мол од е н ь к і низькорослі 
яблуньки, обліплені цвітом, ми-
лують око. 

- Будемо з яблучками цей рік, 
– вслухається в гул над пелюст-
ками батько. – Сідай отут, поруч. 
І не віднікуйся – кажи все, як є. Я 
ж бачу, відчуваю, дитино, щось 

не так з тобою. Та і ця твоя від-
пустка ні з того, ні з сього. Кажи. 

Світлана слухняно сідає на 
стару, повалену колись грушу, 
яка тепер слугує в саду за лаву. 
Батько… він такий, від нього 
ніколи й нічого не можна було 
приховати. 

- Та не відпустка це, тату. Хочу 
останні свої дні побути з вами 
і своїми дітками. На- дихатися 
цією весною, наслухатися вашо-
го голосу, надивитися і налюбу-
ватися світом востаннє… 

- Та що ти таке кажеш, доню! – 
голос батька бринить сльозами. 

Світлана дістала з кишені 
вчетверо складений папірець. 
Батько, мов напам’ять завчити 
має, сотий раз перечитує діа-
гноз.

 - Це не лікується, тату. Відсили 
місяць... Я уже й не плачу зовсім. 
Сліз не стало давно. А мовчати 
далі не можу, бо хочу, щоб ви 
були готові до того невідворот-
ного. Мамі не кажи поки, у неї 
серце хворе. Якось потім…зго-
дом. 

Шкода батька. Здригалися від 
голосного ридання плечі. Але 
чим могла зарадити? Чим уті-
шити?

 - Як же це пережити, дитино? 
Чого ж ти не сказала раніше? 
Може, ще все можна змінити…

 - Таточку, дуже багато запи-
тань, на які, на жаль, одна від-
повідь. Не плач. Будь мужнім. Ти 
сильний. А вам ще ж діток моїх 
ростити… 

Мати гукала з порога обідати.
 - Ходімо до хати… 
Батько проводжав поглядом 

постать доньки, яка віддаля-
лася вузькою стежкою, мов ле-
генька стеблинка, яку ухопив 
вітер і відносить кудись безпо-
воротно. Все залишиться. І цей 
сад, який він садив дітям-ону-
кам на згадку. І земля, яку об-
робляв. І небо, синє-синє, як очі 
його найкращої у світі дитини. 
Та кому воно потрібне буде без 
неї? Від важкої звістки, ніби по-
старів на пів- життя…

 Ішов слідом, ступав, мов у 
чорний морок, не бачив перед 
собою нічого. …Як часто, бор-
саючись у безмежному морі бу-
денності, ми забуваємо про те, 
що нічого важливішого немає 
у цьому житті, ніж саме життя. 
Не бійтеся зайвий раз нагадати 
близьким людям про свою лю-
бов. Не зволікайте з вибачення-
ми, якщо завинили. Не чекайте 
завтра, щоб зателефонувати, 
не шукайте потрібної миті, щоб 
притулитися щокою і слухати, 
як б’ється серце найдорожчих 
і найрідніших. Буде ще багато 
весен на цій Землі, наро- джу-
ватимуться діти, дозріватимуть 
яблука в садах, снігом будуть 
вкриватися поля. 

Не забувайте жити, любити і 
берегти повсякчас. Бо хтозна, 
де обірветься та вузенька стеж-
ка, якою ідеш… 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Про їхнє чуйне серце 
пишуть вірші,

Всміхаються журнали 
з перших сторінок.

Бо ж українки - 
це найкрасивіші

На всій планеті  - 
із усіх жінок!

Про кохання
Розносить травень 

пахощі вишневі

Тихим цвітом кружляє довкола травень. 
Легенький вітерець несе пахощі вишне-
вих пелюсток, ніжний аромат нарцисів 

та гіацинтів. Поспішають один одному назустріч 
закохані пари. І лише тебе немає. Інколи ти зрід-
ка телефонуєш. Розказуєш про свою зайнятість, 
про те, як багато у тебе роботи. Поміж цих скупих 
слів я намагаюся вловити нотки любові у твоєму 
голосі. І думаю про те, як несправедливо згасає 
наше кохання.

 А пам’ятаєш травень два роки тому? Тоді ми впер-
ше зустрілися на дні народження твоєї сестри, а моєї 
подруги. Ніби іскра пролетіла між нами. Як ти зізна-
вався пізніше, це було кохання з першого погляду. Прига-
дую кожен твій дотик, ніжність твоїх поцілунків і рук.  
Ми мріяли про спільне майбутнє, про новий дім, у якому 
ми будемо щасливі і де щебетатимуть наші діти. Де 
радість і горе – буде на двох. Ми планували весілля. Але 
брат підбив тебе поїхати разом з ним на заробітки у 
Польщу. Там ти зустрів свою колишню дівчину. І хоч по-
стійно мене запевняєш, що між вами нічого немає, сер-
це підказує інше.  Бо чому ж тоді так порідшали твої 
дзвінки? Чому у голосі поменшало ніжності? А коли я 
щось запитую, ти злишся. І, здається, зовсім додому не 
спішиш. 

А травень розносить пахощі вишневих пелюсток. 
Весна знову дарує комусь кохання. Чи зуміємо ми зберег-
ти своє? Чи наші почуття розвіються, як дим від спа-
леного минулорічного листя? Я кохаю тебе, мій такий 
рідний, такий близький і водночас далекий… 

Марія О. м. Тернопіль.

Хлопчик із сивинами на скронях

Храм душі

Чоловіки і Бог
Життя прожити Стежкою в Саду

У кожного з нас є оте відчуття «дому», де найкраще спиться, де дихається легко, 
де найсмачніша вода, і серце стукотить у рази швидше від любові й ніжності. 

Світлана давно не була в селі. Все турботи та робота безкінечна, – щоб вижити в 
сьогоднішній суєті, доводиться працювати без відпочинку. 




















