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Серед безлічі історій, що нам час
від часу хтось розповідає, можуть
бути як цілком реальні, так і вигадані. І все ж останні (притчі, байки,
фантастика) також мають повчальну цінність та моральну силу. Ми не
завжди маємо можливість або й бажання з’ясовувати достовірність того, що чуємо. Я не знаю, наприклад,
як перевірити правдивість розповіді про курку, що згоріла на фермі.
Навіть не можу пригадати, хто мені її розказав, коли і навіщо. Але
суть почутого запам’яталась добре.
Один селянин мав курник, в якому трапилась пожежа. Все згоріло.
Коли господар розгрібав палицею
згарище, то його увагу привернула величенька грудка попелу. Роз-

Вам знайомий цей аромат – ледь вловимий, ніжний,
чистий, живлющий? Я думаю,
це пахнуть підсніжники. Їх ще
не видно, маленькі пуп’янки
тільки-но прокидаються від
сну, але вже невимовно гарно
пахнуть. А може, це я просто
пройшла повз квітковий магазин? Набираю ще раз повні
легені повітря і… Та ні – пахощі нікуди не зникають. Починаю підозрювати, що це… запах сонця – он як гарно воно
світить сьогодні, всіма своїми
флюїдами проникає у кожну
шпаринку змерзлої землі. Посміхається з високого неба, зігріває, тішить. З ним все довкола повеселішало. Пташки
співають свої найкращі весняні пісні. Біжать метушливі школярі, про щось перегукуючись.
Коти біля будинків вигрівають
боки. Але що ж це пахне? Не
підсніжники. Не сонце. Ось
воно грайливо сховалось за
хмаринку, а я, однак, відчуваю, що все довкола пронизане чимось таким ароматнонеповторно-гарним.
Задумана, відчиняю двері, заходжу до хати. На кух-

горнувши її, чоловік побачив курчаток – зомлілих, притиснутих тим, що
залишилось від обгорілої дорослої
курки. Він здогадався, що то була
квочка, яка прикрила собою своїх
дітей. Всі вони, стрепенувшись, кинулись урозтіч.
Якщо це й справді було так, подумалось мені (а на пам’ять прийшла картина, не раз бачена колись
у дитинстві, як квочка, першою відчувши шуляка неподалік, починає
характерним квоктанням скликати
малечу, розкладає крила і підгортає
курчат під себе, таким чином рятуючи їх від наглої загибелі), то мимоволі виникає запитання: чи справді
курка така глупа, як ми вважаємо?
Адже ця свійська птиця ніколи не
була символом свободи чи мудрості. На то у нас є орел і сова. А розум
курки служить для характеристики
недалеких людей: кажуть, що його
у них – як у курки, тобто мало. Якщо
всі птахи живуть лише рефлексами і
не мають моралі та сумління, то хто
тоді заклав у них здатність до самопожертви – ціною нехтування болем
та інстинктом самозбереження? Наголошую: не знаю, як перевіряти достовірність таких історій. Але й вони
змушують думати. Думати, думати.
Як бачимо, навіть курку Бог наділив підсвідомим материнським чут-

тям, і вона заради збереження свого
потомства здатна пожертвувати собою. А керується вона при цьому інстинктом чи розумом (або любов’ю,
адже любов і розум – це не опоненти, не вороги, вони союзники, навіть
друзі або скоріше родичі), кінець кінцем, не важливо. Що ж стосується
людей – вінця Божого творіння, то
почуття любові до власних дітей є
найпотужнішою рушійною силою
нашого життя. І це передбачливо та
логічно. Адже Той, Хто нас створив
за Своїм образом і подобою, саме
такий – милосердний, люблячий,
жертовний. Безмежна, непідвладна
людському розумінню Божа любов
повела на хресні муки Ісуса Христа.
Він добровільно пішов на смерть заради нас – тих, що Його і понині відкидають, не визнають, розпинають.
Справедливий гнів Вседержителя, принципи Його абсолютної святості вимагають смерті грішника, бо
зло має бути покаране. Мої провини на Себе взяв Божий Син. І не лише мої. Так написано в Книзі. Знехтуваний і самотній, втілений Бог
по-мученицьки помер, прибитий
цвяхами до хрестовини, що стала
мокрою від Його крові. Усі жахи проклять за беззаконня людства було
вилито на єдину безгрішну людину
з усіх, що будь-коли жили на землі. Значить, іншого варіанту не було і гірка чаша страждань не могла
пройти повз Нього. Тому Він помер,
закривши Своїх «курчат» від вірної

Спасіння в Ісусі
смерті. А третього дня воскрес. Отже, жертву прийнято найвищим судом, і, отже, любов – це не вигадка. Напевне, на землі у нас немає
можливості перевірити правдивість
і дієвість Євангелія. Єдиний спосіб
це зробити – потрапити кудись після смерті. Але чи варто так ризикувати? Чи краще вже зараз подумати
над тим, де опиниться кожен з нас,
коли грядуща пожежа випалить усе
дотла, навіть саму землю, наче той
курник. Адже все навколо вказує на
те, що вогонь уже зайнявся. Його
ніхто не в силі загасити. Він випалить усе абсолютно та безповоротно. Все, окрім любові. І в нас ще є
час заховатися під її крилами...
Любов сильніша за смерть. Так
написано в Історії.

«Отче Небесний!
Я приходжу до Тебе
в ім’я Сина Твого,
Ісус а Христа.
І п р о ш у: д о поможи мені
усвідомити мій
гріх, звільни мене
від нього і від спокути. Спаси мене з великої
милості Твоєї. Прошу Тебе: дай
мені осягнути Твою любов, дай
зрозуміти і прийняти голгофську
жертву. Навчи мене любити
Тебе. Я вірю, що Ти чуєш мою
молитву. Дякую. Амінь.»

ВЕСНЯНІ ПАХОЩІ
ні клопочеться мама. Переодягаюсь і чую, що вона кличе обідати. Вже за столом,
ловлячи мамин лагідний
погляд, раптом – еврика!
Це не звичайний запах, як
хімічне явище. Це щось незалежне від географічних та

метеорологічних умов. Все
набагато простіше і водночас глибше. Як я раніше не
здогадалась?! Це ж мамина
любов! Це нею сповнене все
навколо. Все у нашому світі.
Йдеш вулицею і не підозрюєш, що десь поруч хтось го-

тує, лікує, чекає, допомагає,
хвилюється, одне слово,
любить. Це вони – наші любі
матусі. Ти живеш і зовсім не
думаєш, що твоя ненька не
перестає радіти твоїм успіхам, переживати за твої невдачі, мріяти про щастя для

тебе, підтримувати тебе молитвами. Лише вона одна
пам’ятає твою вагу та зріст
при народженні, твоє перше
слово, перший зубчик, перший крок.
Так від кожної мами до
дитини і простягаються життєдайні промінці щедрості,
лагідності, турботи. Ці світлі пучки на площині нашого
життя заломлюються всіма
кольорами райдуги, насичують повітря озоном добра та
любові і заповнюють увесь
простір запашним ароматом.
Саме тому всюди ми відчуваємо його різні відтінки, адже
любов кожної мами пахне
по-своєму. За їхню ніжність,
ласку і самопожертву хочеться обійняти всіх матерів світу,
подарувати їм безліч квітів,
сказати багато гарних слів,
подякувати за їхню велику,
безумовну, натхненну любов,
побажати справжньої радості, довголіття, Господнього
захисту та щодня за них схилятися перед Богом у щирій,
ревній молитві.
Ірина ВІННИК,
смт Летичів, Хмельницька обл.

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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Хай
ще довго
б’ються серця

Так важливо мати маму. Так
добре, коли твоя мама жива.
Приємно повертатися туди, де
вона завжди тебе чекає. Але
ти ж постійно у якихось клопотах – робота, поїздки, зустрічі,
бесіди… Тобі завжди ніколи.
Намагаєшся розподілити свій
час на всіх і все. Матері – хіба
що коротко зателефонувати.
Та й то лише у проміжку між
іншими, більш важливими
справами. Але якщо в цей момент на екрані висвітлюється
чийсь номер, ти кидаєш мамі
«зачекай, мені телефонують»
і перемикаєшся на іншу лінію.
Та мати не ображається.
Вона радіє, що ти у неї є, що
ти здоровий, що в тебе все гаразд. Їй достатньо лише почути твій голос. А якщо він ще й
бадьорий – радість подвійна. ЇЇ
погляд світлішає, невимовним
почуттям цвіте усмішка, сльозами втіхи наповнюються очі,
все єство оживає Тож коли ти
все-таки якось знаходиш мож-

ливість уповільнити шалений
ритм свого життя і вирватись
на волю, аби на день-два завітати до рідного дому, мама
не знає, де тебе посадити, що
тобі дати, якими словами заговорити – небо готова прихилити. Її серце тоді б’ється
частіше…
Материнська любов… Вона
безмежна, безумовна, найвірніша з усіх. Чию молитву
найперше чує Бог? Хто серед
дня і ночі, в спеку чи завірюху готовий стрімголов бігти
на допомогу? Чиї очі не втомлюються виглядати з далеких
доріг? Чия душа першою відчуває біль? Чиє серце здатне
абсолютно все прощати? Хто
готовий навіть віддати його,
якщо це потрібно? Всевишній
наділив матір такою силою
любові, такою жертовністю,
більшою від якої є хіба що
лише Його.
Олена ТИТАРЕНКО,
Хмельницька обл.

Мамина
наука

Про наших матусь можна сказати багато
хорошого. Вони добрі, працьовиті, лагідні,
турботливі і, звісно ж, усім серцем бажають
своїм дітям добра. Кожен з нас, звичайно,
переконаний, що його мама – найкраща. І
кожен, безперечно, має рацію. Я теж так
думаю про свою матусю. Саме вона відкривала мені світ, допомагала робити перші кроки, ділилася мудрістю, та й зараз я не
обходжуся без її порад. Пам’ятаю, як вона
вчила мене виводити палички та кружечки,
поливати квіти, мити посуд, варити борщ,
смажити рибу і ще багато-багато чого. Але
головне, чого навчила мене моя мама, – це
вірити. Вірити у всемогутнього Бога, жити за
Його повеліннями та щодня славити Його.

місто на горі

Моя мама народилася у благополучній,
інтелігентній сім’ї. Відмінно вчилася у школі,
успішно вступила до педагогічного інституту. Будучи студенткою, вона познайомилася з дівчиною, яка відвідувала якусь дивну
церкву. Одного разу Оксана (так звали нову
подругу) запросила маму піти з нею на святкове богослужіння. В залі, де зібралося чимало людей, читали Біблію і пояснювали
прочитане зрозумілою мовою. Найбільше їй
сподобалось, що прихожани тієї церкви, називаючи себе християнами, дійсно старалися бути схожими на Христа. З часом мама,
вникнувши в суть біблійних істин, з’ясувала
для себе, що насправді церква зовсім не
дивна, а навпаки – зрозуміла і правильна.
Зі своїми сестрами та братами у Христі моя
мама досліджувала Біблію, вчилася вірити
і намагалася втілювати Господні заповіді у
життя. Тобто вірити не просто в душі, а посправжньому, адже віра без учинків мертва. Так почалася її християнська дорога –
дорога, якою вона йде до цього часу. І зараз моя рідненька з упевненістю каже, що
зроблений в юності вибір був правильним,
адже, лише завдячуючи Ісусу Христу, вона
знаходила вихід із, здавалось би, безнадійних ситуацій, яких в її житті було немало.
Тепер я, сама ставши мамою, теж стараюсь виховувати своїх діток добрими та
щирими, навчаю їх багатьом справам, без
яких у житті не обійтися. При цьому усвідомлюю, що найголовніше покликання
матері – привити своїм дітям віру в Бога,
щоб вони завжди мали в Кого шукати порятунку, допомоги, захисту, підтримки. А
ще тому, що тільки з Ним життя наповнюється справжнім смислом.
Ірина ВІТМАН, м.Ніжин

ЗГАДУЮ З ЛЮБОВ’Ю...
Слово «мама» часто на наших устах. Бо мама для нас
значить багато. Я ще більше це
усвідомлюю з тих пір, як моєї
матусі не стало. Відколи нема
кому сидіти на лаві під хатою,
не змигаючи з хвіртки, в яку
ось-ось ми з сином ступимо.
Нема кому виглядати у вікно,
чекаючи нас узимку. Нема до
кого телефонувати і довго чекати, коли матуся дошкутильгає до слухавки. Нема для кого
вибирати на різдвяні свята теп
ленькі шкарпетки чи рукавички,
про які вона щоразу казала: навіщо ти? Я ще ті не зносила. (А
що ж їй купиш, якщо їй нічого не
треба?) Зараз я розумію, які ми
були для неї дорогі. Не потрібні
їй були ні смачні гостинці, при-

вернеться з армії додому (Олі
буде поміч), а Ганю Маланчину на зиму забере син аж на
Кіровоградщину. Оля знала всі
сільські новини, бо була молодшою і частенько ходила в село
(так називали центр) за хлібом
чи іншими продуктами. Коли
мама завершувала переповідати все, що чула від Олі, то з
її уст лунало звичне запитання:
а ви там як? Андрійко у школі справляється? А ти знову в
цьому році набрала годин, щоб
не спати ночами через ті зошити? Тоді я могла гніватися на
свою маму, що вона мене жаліє. Побувши з нею півгодинки,
спішила братися за роботу, якої
завжди назбирувалося в хаті,
на подвір’ї, на городі стільки,

везені нами, ні ті рукавиці, яких
у неї ціла купа, ні порядки, які
ми наводили кожного приїзду.
Їй весь час хотілося нас бачити, з нами спілкуватися. Вона
любила детально розповідати, як до неї приходила сусідка Оля і казала, що цього року
зима буде ранньою та довгою і
треба багато запасти дров, що
Олин Славик уже навесні по-

що ледве встигала зробити за
вихідні. А мама все тупцювала
біля мене, щоб більше поговорити, більше побути поруч. Чи
я тоді думала, що колись мені
так не вистачатиме того тупцювання, тих розповідей і розпитувань? Тоді хотілось лиш скоріше справитися з домашніми
клопотами, усе встигнути. Вернись той час, я б уже, думаю,

так не робила – більше б намагалася розмовляти, слухати
її, обіймати...
І свою свекруху, якої також
уже нема, згадую лише добрим
словом. Дуже хорошою людиною була моя друга мама. Ніколи не проявляла до мене гніву, злості чи чогось подібного,
хоча, звісно, я, як і всі, не була
бездоганною. Свекруха ні перед ким мене не судила, не робила зауважень, не втручалася
у мої справи. Могла порадити
щось, підказати, поділитися
своїм життєвим досвідом, але
ненав’язливо. Мене завжди дивувало, що по телефону з перших слів вона відчувала мій настрій, і якщо він був не такий, як
треба, лагідно, щиро запитувала: що сталося? Хотілося все їй
розповісти, довіритися. Пригадую наші теплі, задушевні розмови, які ми вели з нею, сидячи під нагрітою грубкою, коли я
вже не жила у них, а приїжджала на вихідні (її сина тоді вже не
було). Приємно було відчувати,
що вона вболіває за мене, цікавиться мною, переймається
моїми справами. І коли вже років через двадцять я вдруге вийшла заміж, то у Михайла після двох-трьох розмов з мамою
Анютою мимоволі вирвалося
«Мамо». Вона заплакала, і так
до кінця її життя Михайло й називав її мамою, а вона сприймала його як сина. Не маю
жодного неприємного спогаду
про цю щиру жінку. Лише велику вдячність за її добре серце,
любов і мудрість. Ту мудрість,
якою вона ділилася не лише
словами, а й своїм щоденним
життям. І Богу дякую за те, що
помістив мене у сім’ю, де Його
принципами і заповідями керувалися природно, без спонуки
і примусу.
Марія КАМБУЛЮК,
Черкаська обл.

ДОРОГИЙ
ГОСТИНЕЦЬ
У бабусиних вицвілих очах заіскрилися вогники. Натрудженими руками вона квапливо ді
стає з кишені вузлик, де зберігається її мізерна
пенсія. Голос бринить, а очі вибирають серед
різноманіття цукерок ті, що ваблять найяскравішими барвами. До неї сьогодні несподівано
завітала дочка з онуками. Повертаючись з відпочинку, вони не обминули батьківської оселі,
а заїхали – лише на хвильку. Хіба може щось
глибше зворушити серце жінки, як зустріч з
рідними? І хоч як її спиняли, переконуючи, що
вона не встигне, бо автобус от-от над’їде, вона
не піддалася умовлянням і таки пішла до крамниці. Тепер, коли бабуся вибирає цукерки, її не
цікавить ціна – купує найкращі, найсмачніші...
Зробивши свої покупки, я йду додому. На автобусній зупинці бачу вже знайому мені бабусю,
вона стоїть однісінька, розгублена і засмучена.
Її очі знову згасли. Внуки… Вони поїхали, не
дочекавшись бабусиного гостинця та благословення. Нещасна жінка ніби завмерла, дивлячись
в нікуди, а в руках – кульок з цукерками. Тепер
вони нікому не потрібні, дарма що за них заплачено немалу, як для пенсіонерки, ціну. Моє серце крається співчуттям. Я намагаюся підібрати
слова, щоб утішити стареньку. Та вона мене випереджає: «Слава Богу, що хоч побачила їх…»
Як же важливо нам, молодим, зрозуміти любов
тих наших бабусь, їхнє палке бажання чимось
порадувати нас, пригостити, щось купити, потішити. І як нам конче необхідно мати здатність
проявляти чуйність та приймати таку сердечну
їхню любов…
Ігор МОСКАЛЕНКО, м.Тернопіль
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У МЕНЯ ЕСТЬ ДОЧК А!
Нарешті сталося те, про що ми з дружиною мріяли кілька років
(особливо дружина), а останні місяці з нетерпінням очікували: вчора
з’явилася на світ наша донечка, Аріела. Це сталося попри вирок лікарів, що дружина вже не зможе завагітнити, і всупереч страшній хворобі
(рак шийки матки), котру у Лізи діагностували вже під час вагітності.
Медики наполягали на необхідності зробити аборт. Завідуюча поліклінікою взагалі поставила мене перед вибором: або дружина, або дитина.
Вперше в житті я опинився у такій ситуації, коли справді не розумів, як
поступати – був загнаний у глухий кут. Не можу передати свої відчуття в той час. Усвідомлюючи своє безсилля, я просто плакав та молився. Молилися всі друзі.
Ми з дружиною поїхали до Києва в Національний інститут раку, щоби
спеціалісти вирішили, що нам робити. Дяка Богу, вони дозволили народжувати, але під пильним наглядом лікарів. Це була радісна звістка. Коли
там обстежували Лізу, то виявили у неї ще одну аномалію – нездатність
народжувати дівчаток. А ми виховуємо вже трьох синів і дуже хотіли
дочку. Пам’ятаю, після приїзду з Києва молилися, щоб Господь зробив неможливе та подарував нам донечку. На першій УЗД ознак статі не виявили, а от на другій... Дзвінок плачучої дружини з жіночої консультації геть
перелякав мене. За кілька секунд в голові промайнула не одна страшна
думка, але дружина відразу заспокоїла: «У нас дівчинка!»
Півроку очікування – і ось я тримаю на руках крихітку, яка вже під час
пологів виявила неабияку силу волі та характер переможниці. Вона допомагала своїй мамі всіма силами. Я був присутній на пологах і бачив, як
доня завзято рвалася на світ, навіть отримала незначне пошкодження правого оченятка. Та все минулося добре: дівчинка здорова, у мами –
жодного розриву. Довгоочікуване чудо отримали менше, чим за годину.
Дякую коханій за терпіння, любов, за те, що зробила все задля збереження життя та здоров’я нашої маленької принцеси. Щасливий бути
її чоловіком, пишаюся нею, безмірно люблю. Дякую друзям за підтримку
у цей складний період нашого життя. А найбільше дякую Богу – за надзвичайне утішання, яке ми мали весь цей час у своїх серцях, та за здійс
нення неможливого.
Анатолій КИРИЛОВ, м.Суми
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маминой смерти останусь под тетиной опекой, я стала задумываться
об ином мире. Но мама вернулась.
Папу выгнала. Через несколько лет
он умер. Я горевала, ведь трезвый
он был ко мне добр.
Будучи подростком, я наполняла
свою жизнь вниманием противоположного пола – таким образом уходила от одиночества. К тому же начала увлекаться алкоголем. С тех лет
запомнилась череда влюбленностей,
измен и разочарований. Поделиться очередным горем было не с кем,
потому что в самые трудные моменты мамы рядом не оказывалось, она
постоянно куда-то надолго уезжала.
Даже в училище я поступала без нее.
А потом внезапно мама погибла в
дорожной аварии. Как только мне об
этом сообщили, первое моё желание – выйти в окно 14-го этажа. Я всю
жизнь её ждала, а она больше не придёт! Нет смысла жить! С окна меня
сняли, но в тот момент моя душа
разбилась вдребезги. Я стала подавленной, ко всему безразличной. Мог
ла упасть на колени просто посреди
улицы и рыдать: мамы больше нет!
На последнем курсе училища я
забеременела. Что делать?! Работы
нет, и не предвидится. Отец будущего ребенка куда-то испарился. Принимаю решение рожать – хоть больше не буду одна. Мечтала о дочери.
Мой недомуж возвращается через

полгода. Его отец сообщает, что едет
в Москву в командировку – на пару
дней. И уезжает, оставив меня без
копейки. Прошла неделя – его все
нет. В отчаянии я звоню той знакомой
из санатория и прошу её поделиться
личным опытом улучшения жизни.
Она советует мне просто обратиться к небесам с конкретной просьбой.
Первый раз в жизни, как-то коряво, я
молюсь, прошу одного: пусть он приедет, и ложусь спать. Но даже такая
неуклюжая молитва была услышана
Богом. Утром звонок в дверь. На пороге – он. Мы заняли денег, купили
еды. Ситуация рассосалась.
И не только – изменяться начала
вся жизнь. Я воспрянула, вышла из
депрессии, устроилась на работу. С
отцом моего сына оформили брак.
И хотя отношения между нами были
плохими, решили родить ещё одного ребёнка. Беременность оказалась
мучительной, сложными были и роды.
Целый год прошёл в борьбе за жизнь
второго сына. Муж тем временем гулял, где хотел, пропадал неделями.
И тут я узнаю, что опять беременна.
Я в панике! (За эти годы, помимо родов, у меня было одиннадцать выкидышей. Не знала, почему так происходит. Каждый раз было невыносимо
тяжело.) В это же время мой супруг
сообщает, что разводится со мной и
уходит к другой. Что делать? Работать
я не в состоянии – значит, опять останусь без копейки. Не могу поверить
происходящему. Неужели я обречена
всю жизнь сражаться за выживание?!
Меня опять обуревает чувство безыс-

неделю. Любви к нему больше нет –
предательство зашкаливает. Но он –
единственный способ как-то прожить
дальше. На последних неделях беременности попадаю в санаторий. Там
знакомлюсь с женщиной, у которой
недавно круто изменилась жизнь – в
лучшую сторону. Она пытается рассказать мне об этом и советует последовать ее примеру. Но к ее словам я
отношусь скептически.
Радость от рождения ребенка омрачает постоянное безденежье. Малыш растет фактически в нищете.
Из-за беспорядка в документах пособие не получаю. Сама питаюсь
манной кашей на воде с солью. Сыну

ходности и желание выйти в окно.
Именно в таком положении я снова воззвала к Богу с просьбой дать
мне выход. Ответ пришёл немедленно. Меня вдруг осенило: я сама
загнала себя в тупик, мне незачем
надеяться на людей, нужно самой
заботиться о себе. Я отряхнулась,
достала свою заначку, пошла и купила пылесос и машинку для стрижки
волос, чтобы самой стричь своих сынуликов. Вскоре их у меня стало уже
трое – малыш родился здоровеньким
крепышом. Я привела в порядок документы, получила статус многодетной матери, начала получать достойПродовження на с. 4

Такого натхненного листа отримала редакція «Міста на горі» минулого літа. Звісно, нам захотілося більше дізнатись про цей дивовижний випадок. Тому нещодавно зателефонували дружині Анатолія, і
вона розповіла нам непросту історію свого життя... Як добре, що історія має щасливе продовження...
Меня зовут Елизавета. Мне 36 лет.
По специальности я педагог. Сейчас – успешная мама троих сыновей и доченьки, любимая и любящая
жена и в целом очень счастливый человек. Но так было не всегда…
Родилась я в Санкт-Петербурге в
неблагополучной семье. Отец пил и
гулял, мама тоже вела аморальный
образ жизни, даже во время беременности, оправдывая это постоянными
стрессами. Поэтому я родилась недоношенным, некрасивым ребёнком с
множеством разнообразных болячек.
Но самое страшное воспоминание
из детства – зверства отца, который
избивал маму, бросал ее об стенку
и рвал на ней одежду. Она при этом
жутко кричала. Иногда маме удавалось защититься, нейтрализовав
папу чем-то тяжелым, после чего она
вызывала милицию. Его забирали, а
на следующий день всё повторялось.

Совсем маленькой меня определили в круглосуточные ясли. Но вскоре
мы ушли от отца и переехали в другой район, где такого заведения не
было. Каждый день мама забирать
меня не могла и поручала это кому
попало. Меня приводили домой, и я
до позднего вечера оставалась одна
и ждала маму. А мои болезни вообще

были катастрофой – это больничный
лист и лишение мамы квартальной
премии. В такие дни она готова была
меня прибить. Поэтому я с температурой 40, до потери сознания, ходила
в детсад. А если все-таки была нужна госпитализация, то в больнице я
находилась одна. Когда заразилась
педикулёзом, мама просто обрила
меня налысо и на следующий же
день привела в детский сад. Я и так
страдала – зашуганная, невзрачная,
всегда в обносках, а тут ещё и лысая.
Вы понимаете мою боль?!
Без папы прожили недолго. Понадеявшись неизвестно на что, мама
опять с ним сошлась. И всё началось
снова: драки, вопли, ужас и безысходность. В школе, куда я пошла к тому
времени, тоже было шумно. После
домашнего насилия это неимоверно меня пугало. Поэтому и дома, и в
школе я чувствовала себя, как в аду.
Не лучше воспринимала и тишину одиночества. Помню, прихожу со
школы – никого нет. Нет и еды. Терп
лю до вечера, периодически бегая к
крану с водой, чтобы хоть как-то заглушить чувство голода. Родителей
все нет. Легкая тревога, появившаяся
после шести, к полуночи переходит в
неистовую панику. Я с воем катаюсь
на родительской кровати. После двенадцати ночи приходит мама (была у
любовника). Я прошу есть, она кричит, что на ночь жрать вредно, и я
ложусь спать голодная. Последним
автобусом приезжает и папа. Тоже от
любовницы. Родители тихо разговаривают. Уже счастье! Таких случаев
было несколько за год. Были и ночи,
когда оба не приходили совсем. Но
чаще с их появлением тишина прерывалась скандалами.
Когда мне исполнилось 11 лет,
мама заболела. Четыре месяца почти
беспрерывно она пробыла в больнице. Меня поручила своей сестре, хорошей женщине, но спившейся. Каждый день они с отцом пили, ругались,
буянили. Когда как-то среди бумаг я
нашла документ о том, что в случае

дзеркало
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Я часто згадую своє дитинство, яке минало неподалік від чималої річки та у
глибокій ярузі, з обох боків
оточеній лісом, у якому ми з
мамою восени рвали дерен –
терпку, проте все одно дуже
смачну, якщо стигла, ягоду.
Щоправда, збирати доводилося її ще недозрілою, бо,
щоб везти потім за кілометрів
п’ятдесят і здати під заготовку, треба було нарвати декілька мішків. Тому збирали
недоспілою, потім розстеляли на долівку у великій хаті,
дерен улежувався, дозрівав,
ми набирали у мішки, наймали підводу (віз з кіньми) і
везли до Дністра, а вже там
катером – до Могилева-Подільського. Пам’ятаю, так не
хотілося його, той дерен, рвати, бо листя у нього жалюче,
у спеку нападає за шлейку і
жалить, дошкуляє. Зате дуже
хотілося, щоб мама взяла
з собою, аби покататися на
катері та побувати у Могилеві, де до того ж ще й щось
куплять. Так що перемагала «не хочу» (вірніше, така
думка навіть не виникала,
то десь підсвідомо не хотілося) і йшла. А там уже знаходила невисокий дереник,
щоб легше діставати, та ще
й з крупними ягодами, і вже
дуже старалася нарвати багато, щоб і мама похвалила
і щоб швидше бути вільною.
Любила ходити в проміжках між маминими завданнями до сусідки і далекої
родички – тьоті Гафії. У неї
було троє дівчат – усі старші за мене. Прийду до них, а
вони саме обідають – з однієї, глиняної, миски. Їх багато,
кожен поки дочекається, коли
інший забере ложку з миски, то, мабуть, апетит добре
наростає. А тут ще й я прийшла до Олі – найменшої. З
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нею ми пасли корів і дружили. Звісно, дають і мені ложку
та припрошують до столу. Я
не відмовляюсь. І такий той,
білий (без томату), зовсім нежирний (вода і картопля), навіть, здається, без зажарки,
борщ мені був смачний, що
мама моя не раз скаржилася
батькові: «Бачиш, дома борщ
червоний, наваристий, з домашнім томатом, жирненький, то вона їсти не хоче, а
йде туди, де й так скрутно,
і збільшує число ротів». Бувало, навіть долонею дасть
мені по сідниці, що я там засиджувалася. А мені так було
у них цікаво, весело, не раз
залюбки (на відміну від дому)
щось їм допомагала, бо вони
усе робили гуртом.

А ще ми з Олею, пригнавши корів в обідню пору додому, ходили у ліс по гриби.
Знали кожен гриб – їстівний
і отруйний, знали, у якій місцині який росте, кожен кущик
і горбик знали. Назбираємо
по відру і поспішаємо додому, бо треба гнати корів з полудня. У нас так було багато
місць, де ми могли і збирати
гриби, і пасти худобу: Гречкове, Ділянка, Петрова Поляна,
Щовб, Брама, Діл, Середня
дорога, Рутка, попід Поле,
Річкою, – що коли вирішували, де нам хочеться бути
сьогодні, то вибір був превеликий. Кожна місцина мала
свої принади, у кожній ми
мали щось таке, чого в іншій
не було. Крім того, що перед

нами стояло головне завдання – напасти корів, ми щоразу знаходили, чим заповнити
свій час: грали у різні ігри («у
вчительку», «у маму», «у продавця», «у бібліотекаря», «у
касира», «у директора школи», у хованки), збирали суниці, рвали груші і сливи, робили собі палиці, співали або
просто сиділи на простеленій
на траві кофтині і розмовляли. Розповідали про своїх
братів та сестер, про школу,
про прочитані книжки. Вже
пізніше, коли Оля закінчила
школу, а мені ще треба було
два роки навчатися, я пасла
корову сама. Тоді часто мене
замінював тато. Так що моє
дитинство тривало аж до закінчення школи.
Сьогодні, озираючись спогадами в ту прекрасну пору
життя, я дякую Всевишньому,
що привів мене у світ в такому чудовому, мальовничому краї, оточив найкращими
у світі краєвидами, помістив
серед таких преславних людей. Дякую Творцю, що зараз я можу сотні разів у думках проходити тими далекими
незабутніми стежками, милуватися усіма тими чарівними,
казковими ландшафтами,
згадувати найбільш пам’ятні
моменти дитинства, цілковито поринати у спогади про ті
неповторні роки, коли здавалося, що кінця тому гарному
ніколи не буде… Життя – дивовижне явище. І людина –
незбагненна істота: вона
особливо цінує те, що вже
ніколи не повернеться, дорожить тим, що проминуло навіки. Як добре, що Господь Бог
наділив нас надзвичайною
властивістю – здатністю вертатися у споминах туди, куди
лиш забагне душа. І я завжди,
у будь-яку мить, можу полинути до рідного батьківського

У МЕНЯ ЕСТЬ ДОЧКА!

Продовження, початок на с. 3
ное пособие. Но самое главное, что я совершиприняли. Еще через месяц, сдав квартиру жильла на этом этапе жизни, приняла в свое сердце
цам, я с детьми переехала в Сумы. Анатолий
Господа. С тех пор Он меня, как и обещал, не
поселил нас на съемной квартире – до августа,
покидает. В церкви я, наконец, обрела понимакогда мы с ним стали перед Богом, вступая в зание, принятие и утешение.
конный брак.
Через некоторое время у меня появился комВместе идем по жизни уже 3 года. За это копьютер. Я зарегистрировалась на одном из хрироткое время произошло много замечательного,
стианских сайтов знакомств и уже через неделю
но о самом главном стоит рассказать подробнее.
подружилась с очень хорошим человеком. С ним
Я всегда мечтала о дочери. А после замужества
было легко и приятно общаться, особенно сблиэта мечта усилилась, ведь и Толя хотел девочжали духовные темы. Мы много времени провоку. Но на пути к ее осуществлению было множедили в сети, но увидеться, увы, не могли, ведь
ство преград. Врачи поставили мне несколько
нас разделяли не только города, но и государстрашных диагнозов (в том числе определили
ственная граница. И тут под Новый год мне чугенетическую аномалию, которая выражается
десным образом выпала удивительная возможв неспособности вынашивать девочек – стала
ность оставить детей с их отцом, а самой поехать
понятной причина многочисленных выкидышей)
в гости. Впервые за много лет я наслаждалась
и категорически запретили беременеть. Когда
предвкушением праздника, в мечтах была уже в
это все-таки случилось, они начали настоящий
Украине, рядом со своим новым другом. Не мог
террор, принуждая к аборту. Открыто говорили,
ла поверить в реальность предстоящего и, кочто родов я не вынесу, следовательно, умру. Но
нечно же, радовалась. С собой взяла красивое
молитвы сестер и братьев из многих церквей
платье и много разных сувениров.
Украины и других стран были услышаны Богом.
Шестьдесят часов счастья нон-стоп начались
Он благоприятствовал мне во всем. И… чудо –
на перроне в Сумах. Анатолий встретил меня,
восемь месяцев назад на свет появилась замепривел домой, познакомил со своими родителячательная, абсолютно здоровая девчушка, возми и друзьями. Новогоднюю ночь мы провели,
можность зачатия и рождения которой медики в
гуляя по городу. Нам было о чём поговорить и о
один голос отрицали. Но что люди, когда соверчём помолчать. На следующий день Толя сдешаются Божьи дела и является Его слава?! Гос
лал мне предложение. Поэтому уезжала домой,
подь помог нам с мужем пройти этот тяжёлый
по уши влюбленная в него и в Сумы, наполненпуть, вера в Его могущество и милость укрепляная счастьем и с огромной благодарностью Богу,
ла нас. Спасибо Небесному Отцу за поддержку
Который так замечательно все устроил. В марте
в каждый трудный момент моей жизни! Спасибо
мой любимый совершил ответный визит, позназа мужа, за детей, за жизнь!
комился с моими детьми, и они его прекрасно
Елизавета КИРИЛОВА, г.Сумы
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Для душі
гнізда, побувати там у кожнісінькому куточку подвір’я чи
на якому завгодно клаптикові нашого городу; смакувати
солодкою дикою черешнею,
що росла вище хати, або черешнею-щепою біля стежки;
у дощ розкошувати на горищі,
прислухаючись, як він лопотить по бляшаному даху, та
упиваючись запаморочливими пахощами сіна; у спекотний полудень, назбиравши собі медових, соковитих
груш (у нас росла дуже смачна груша-червонобока), насолоджуватися читанням «Гусей-лебедів» М.Стельмаха
чи «Гілеї» М.Зарудного, не
журячись ні про що; перучи шмаття у дзюркотливому
струмку (ми називали його
річкою), ніжитися прохолодною водичкою, що лоскітливо дотуляється до босих ніг,
або знову ж таки із захоплюючою книжкою у руках досхочу пеститися на лагідному сонечку біля корови, що
спокійно собі пасеться неподалік; у неділю бігти в сусіднє село до бабки з дідом, дорогою блаженствуючи (воля!
простір! краса!), і спішити
завидна повернутися додому – торкаючись до всього,
що любе і дороге серцю, раювати, раювати, раювати…
Вкотре замислюючись над
Божою премудрістю, якою
створено цей прекрасний,
загадковий, незвіданий і абсолютно упорядкований білий світ, дякую Творцю за
розум і волю, відчуття та почування, завдяки яким ми
спроможні вбирати в себе
цю одвічну незбагненну красу і, живучи серед неї, бути
незмірно багатими…
Ярина ГОРІВСЬКА,
м.Чернівці

***

Замерла от счастья я сегодня ночью…
Просто мне подумалось: «У меня есть Дочка!»
Удивляюсь каждый день заново как будто:
У меня есть девочка, как так и откуда?
Много или мало, мало или много…
Просто это счастье данное мне Богом.
Поцелую ручки, пяточки поглажу,
Остальное, вроде, все не так уж важно.
Длинные реснички, не мои, ...но все же
Взгляд моей малышки мне всего дороже.
Как же в этих глазках слез ее не видеть?
Как бы с ней не ссориться, как бы не обидеть?
Как бы мне помочь ей улыбаться чаще?
Как же рассказать ей, что такое счастье?
Постараюсь, милая, постараюсь честно
Быть тебе хранителем, ангелом небесным.
Поцелую носик, поцелую глазик.
Счастья тебе, милая, счастья Бога ради!
Замерла от счастья я сегодня ночью…
Просто мне подумалось: «У меня есть Дочка!»
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