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слово на путь новій книжцї
 
  Жывот зо собов приношать множество подїй, ко-
тры овпливнюють наш жывот, посувають го допере-
ду, отваряють нам дверї ід новым можностям, рос-
шырюють обзор познаня. Єдным з найвызначїшых 
моментів в контекстї Русинів на Словакії быв 27. 
януар 1995 року. В тот день ся про них отворили по-
мыселны дверї, котры были по многы десятьроча за-
перты, недоступны. Стежочка ку тым дверём была 
нелегка, но то, што чекало Русинів за нима, мало 
змысел про далшы ґенерації їх потомків на много 
років допереду. Дяковати Богу ... Русины ся уж 18 
років можуть пышыти материньскым языком, знор-
мованым до языкового штандарту, котрый прияв до 
своёй родины славістічный світ  як четвертый выхо-
дославяньскый язык.    
  Што може быти красше, як высловити властны 
думкы, тужбы, сны, надії в материньскім языку? Єм 
горда на то, же єм ся народила на русиньскій земли, 
же єм Русинка, і же можу свої думкы высловлёвати 
так, як їх в глубцї своёй душы чую – своїм материнь-
скым языком.  Може єм єдна з немногых молодых 
Русинів, котры мали то щастя, же за недовгый час 
по кодіфікації русиньского языка зачали свій мате-
риньскый язык штудовати на універзітї. Інштітут ру-
синьского языка і културы на Пряшівскій універзітї 
мі отворив новы можности реалізації. Стрїтила єм 
ту множество необычайных людей, котры мі вказа-
ли, же учітельска професія може быти нелем моёв 
професіоналнов орьєнтаціов, але ай моїм посланём. 
Притягли ня таксамо ку умелецькому слову, дакотры 
з них ся стали моїм взором в літературных початках. 
Таков особностёв была і Марія Мальцовска, котру єм 
мала тоту честь спознати нелем як русиньску автор-
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ку – прозаічку, але і як высокошкольского педаґоґа. 
Якраз назву книжкы – Россыпаны рядкы єм сі дово-
лила „пожычіти“ од писателькы Марії Мальцовской 
(так ся зве перша капітола в єй послїднїй книжцї – 
Зелена фатаморґана). На єй памятку, але ай зато, 
же тота назва ся мі відїла призначна про дану книж-
ку. Ай в публікації, котру тримлете в руках, суть може 
дакус неісты, „россыпаны“ слова, рядкы... Першы 
прозовы пробы штудентів Інштітуту русинського 
языка і културы, котрых, подобно, як мене саму, за-
чаровало умелецьке слово натілько, же попробова-
ли в нїм ай творити. Як ся їм то подарило, може по-
судити честованый чітатель. 
  Моє подякованя належить докторцї Кветославі 
Копоровій, котра нас од першого рочника на 
высокій школї вела посередництвом предмету 
Комунікатівны зручности ку познаваню материнь-
ского языка в розлічных ёго подобах, окрім іншого 
ай в подобі літературного тексту. Праві она в нас 
поступнї обявлёвала дотеперь непознаный світ 
красной літературы писаной в материньскім языку, 
посмілёвала нас в нашых першых, хоць ай „рос-
сыпаных рядках“, котры терпезливо поправляла, 
вылїпшовала...
  Русиньска література потребує молоду кров, – ай 
то суть єй слова. Будеме вірити, же холем дакотры 
з нас ся стануть молодыма русиньскыма авторами і 
прекваплять далшов продукціов. Най ся тота книж-
ка стане про нас і про вшыткых молодых Русинів 
іншпіраціов.

Мґр. Петра Семанцёва, 
абсолвентка ІРЯК ПУ, апробації русиньскый язык і 
література – ґеоґрафія
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Петра Семанцёва
Моя мама

  На світї є множество людей, котры вступи-
ли до історії людства, зато, же зробили дашто, 
што нас посунуло о крок допереду. Вынашли 
лїк проти тяжкій хворотї, достали ся на Місяць, 
обявили новы куты світа. Многы з них за свою 
роботу были оцїнены Нобеловов цїнов. Каж-
дый о них знать, каждый о них пише, каждый 
о них бісїдує. Но суты ай такы, о котрых мало 
хто знать, о котрых ся нїґда ниґде не писало, 
котрых мено є незнаме. Непохыбно і тоты люде 
належать міджі вызнамных і вынятковых, го-
ловно про їх каждоденны скуткы.
 Знам о єдній женї. О женї, котра є про другых 
може цалком незнама, забыта і неважна, но в 
моїх очах і в моїм сердцї є неодлучнов сучастёв 
моёго жывота. Жывота, котрый мі дала моя 
мама. Єй мено не найдете в ниякых кроніках, 
в ниякых книжках. Мено моёй мамы є вырыте і 
написане на каждій сторінцї моёго жывота. 
Яке є то прекрасне повісти дакому: „...мамо, 
мамко, мамочко..“.  Тото слово скрывать в собі 
штось надгерне, любезне, чаровне, дашто не-
описателне, што выходить прямо зо сердця, як 
сонечный луч, котрый ся передерать через хма-
ры. Стати ся мамов то є пожегнаня, є то дар од 
пана Бога. До кінця жывота буду дяковати Богу, 
же мам тоту найлїпшу маму на цїлім світї, а же 
праві її можу гварити: „Мамко моя, люблю тя.“ 
Моя мама є про другых обычайна жена. Вiдять 
ю як жену, котра мать свою родину і старать ся 
о ню, мать свою роботу, де ся таксамо жертвує, 
жена, котра  зараблять на хлїб. Вiдять ю як жену, 
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носительку мена Валерія..., но нихто не видить 
до єй сердця, до єй душы. Про них є обычайнов, 
но про мене... про мене є тов, котра ня привела 
на світ, котра мі дала жывот і прото хочу тых 
пару рядків веновати якраз своїй мамцї.
Моя мама є в моїх очах тота найкрасша мама 
під сонцём. Того року отворила свою книгу жы-
вота на 45 сторінцї, де ї жывот уж зачав золо-
тым пером писати далшы шорикы єй нелегкого, 
но прекрасного жывота. Мама не є высока, така 
акурат. Як ся гварить, што є мале, то є миле. О 
моїй мамі то платить сто процентнї. Хоцьколи як 
на тата крічіть, та ся з нёй сміє, же выскакує, а 
ани ю спід землї не видно. Мама ся лем усміхне: 
„Куплю сі топанкы на высокых запятках...“. 
Тото їх ласкаве добераня... Велё людей гва-
рить, же вызерам як она, кідь была в моїм віку. 
Не знам, што на тім буде правды. Нераз єм ся 
пристигла при тім, же як мі впав погляд  до зер-
кала - відїла єм там маму.
Жывот ї до вінка вложыв окрем іншого і красу, 
нелем тоту душевну, але і тїлесну. На свій вік 
є все надгерна жена. Єй почаровна тварь є як 
в роспуку, квітне як молода яблінь з яри. Пре-
красны зелено-сивы очі розжарюють цїлый 
облічай і суть як дві прозрачны горьскы студен-
кы, з котрых ся даколи, кідь маму дашто тра-
пить, выкатуляють слызы як малы капкы росы. 
Суть такы дрїбенькы, же їх скоро не видно, але 
я їх все збачу: „Мамко, што Тя трапить, што 
мучіть Твою душу?“
„Ніч, ангелику мій, ніч...“, - одповість тихо мама 
і одверне тварь.
Красны довгы павучайкы звыразнюють кра-
су єй очей. Каждоденны проблемы, котры ї 
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стрїчають, оздобили єй тварь дрібныма зморь-
щками, за котры ся не ганьбить. Маленькый но-
сик, учупленый міджі очками авкурат запасовав 
на єй дрїбну тварь, котру розъяснює сердечный 
і упрімный усмів. Усмів, котый є так неконечнї 
красный, котрый здобить єй змыселны уста, 
як кібы натерты солодкыма лїсныма ягодами. 
Як была молода, могла ся пишыти кучерявым 
волосём, чорным як кавей. Оно звыразнёвало 
єй женьскость і лемовало прекрасну тварь. Но 
роками свої кучерькы, котры як чоколадовы го-
блинкы падали до твари, остригла. Зуб часу єй 
волося як кібы чаровным прутиком прикрашлив 
стрїберныма нитками. Мама сі з часу на час ста-
не перед зеркало, попозерать на себе, тяжко сі 
збыхне і гварить: „Ёй, яка я уж стара,“ - хоць то 
не є правда. В моїх очах буде фурт вызерати 
як тото молоде дївча з чорнобілой фотоґрафії, 
котре сидїло в прутянім креслї,  тримало ня на 
колїнах і радовало ся з мого першого рочку.
Моя мама, як ся гварить, є мама з великым „М“. 
Цїлый свій жывот засвятила родинї, котра є у 
нёй на першім місцї. Старать ся о нас з вели-
ков ласков, котру носить глубоко в своїм серд-
цю. Стати ся мамов є посланя. Тым посланём є 
повірена од Бога, котрый ї давать велику силу, 
жебы могла быти тов найлїпшов мамов під сон-
цём.
Не патрить міджі жены, котры переважну часть 
свого дня тровлять накуплёванём дорогых лах, 
не высиджує у козметічкы, не мать потребу вы-
зерати як з модного часопису і крачати з новы-
ма модныма трендами. Є то жена скромна, ко-
тра кажду єдну секунду, минуту, годину, каждый 
єден день жертвовала і жертвує про родину. Не 
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є лем мамов, але і камаратков, кухарков, док-
торков, сабовков, учітельков, выховательков. 
Не треба ї ниякы школы на то, жебы знала на-
варити смачный обід, напечі пахнячі лекваро-
вы бухты, жебы знала вылїчіти біль на душі і 
на тїлї. Не мусить мати высоку школу, жебы мі 
высвітлила што є добре, а што є плане... жебы 
ня навчіла, як ся пише найкрасше слово на світї 
– мама... Нїґда єм ю не відїла лем так сидїти, а 
ніч не робити, про ню є то грїх лем так надарем-
но тратити час. Фурт гварить, же як буде ста-
ра, купить сі гомбаче, прутяне кресло, в котрім 
буде сидїти під теплов, вовнянов деков і буде 
слїдовати як лїтають по небі потята, як падать 
золоте листя зо старой, огнутой яблонї, котра 
ся тихо гне перед облаком маминой спалнї.
Нияка робота ї не є чуджа. Під єй руками як 
кібы вшытко ожыло, як кібы вшыткому вдыхла 
кус душы. Ой тоты рукы... рукы, котры суть такы 
выробены, позначены нелегкым жывотом, ко-
тры ня по вечерах гомбали, котры мі втерали 
горячі слызы з роспаленых лиць, котры были 
про мене приставом істоты, безпеча. Лем мама 
докаже вычаровати тото праве, нефалшоване 
тепло дому, што вас грїє коло сердця як теплый 
вовняный шал.           
Менї ся тепло дому уж од маленька злучує з 
праскаючім деревом в козубі і з пахотов шкоріцї, 
котра ся несе цїлов хыжов як таёмна молга, 
што выпровокує каждый єден змысел в тїлї. 
Выкликує то в моїм сердцї штось надгерне, не-
описателне.
Нїґда не забуду, як пришла ку мі мама з такым 
таёмным поглядом в твари, посадила ся на 
постіль, на котрїй была розостелена пірёва пе-
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рина, котра при каждім погыбі зашелестїла як 
осїннє листя і своёв теплов долонёв ня погла-
скала по мягкім волосю. Усмішка на єй твари 
тогды не была права.... „Мамо, ты плачеш...? 
Не плач...“,  - хочу єй розвеселити: „Памяташ, 
як ня в шпыталю бухли по дупі а ты зачула мій 
голос? Тота ружова дека мі пасовала. І тота 
ружова дуда.“ А тато быв щастный, і кідь єм не 
была сыном. А потім перше слово МАМА. І тог-
ды моя дїтиньска душа збачіла, кідь дашто не 
было в порядку: „Мамо, што робиш? Чом ся ті 
так блїщать очі?“ Ты єсь мі з ласков одповіла: 
,,Дурачку, тому іщі не розумиш.“ Дашто горя-
че мі впало на лице. Тогды єм не знала, так як 
днесь, чом так печуть очі, кідь плачу. А потім 
то пришло... Першы хвороты, твоя утрапена 
тварь. Лежала єм в постілцї а ты єсь стражила 
моє спаня. А раз, памяташ? Ішли сьме вєдно по 
першыраз до школы. Дали мі до волося черве-
ну машлю, до ручкы лизатко, жебы єм не плака-
ла. Оно ся то повість: ,,Не плач, мама прийде...“ 
Перше коцкате А-чко, перша єднічка в зошытї, 
розбите колїно, котре єсь лем пофукала, а та-
кой было загоєне.
Школа утекла як вода, а жывот ся мі поставив 
до драгы. Зачали мі выкати і гварити: „слечна“. 
В шпыталю на ня уж давно забыли. А тота дека 
уж давно не є ружова. Уж єм стара на то, жебы 
єм взяла і погласкала своёго маца. Ох якый є 
запорошеный: „Мамо, за тым вшыткым стоїш 
ТЫ, чуєш, лем ты...“ Мамі ся заблищали очі, з 
котрых ся роскатуляли горячі слызы. Стїкали по 
твари, як перлы з розорватых пацерок. „Мамо, 
не плач,“ –  повтерала єм ї горячі лиця, по ко-
трых ї оставали дражочкы од соленых слыз, 



14

постискала ю, як даколи свого маца і до уха за-
шептала: ,,Мамко, люблю тя“. 
Мама про мене значіть велё. Є як чаровна віла, 
котра мі давать довод сміяти ся. Своїм погля-
дом ня хранить, як ангел хранитель. Вдяка мамі 
ся дасть пережыти, каждый єден пад. Є красне 
мати маму, кідь другы скламають. Своїй мамі 
хочу повісти - дякую, за вшытко: за то, хто єм і 
яка єм. Мамочко, перебач мі мої гріхы, не было 
їх мало што сі споминам...
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Петра Семанцёва
Марек, не одходь...

  Мала єм красных 18 і перед собов жы-
вот.  Жывот, котрый обіцяв вшытко, што сі 
лем чоловік може желати. Перекрочіла єм 
тот маґічный порїг „доспелаків“, холем подля 
років... В душі єм але іщі все была нескушным 
дївчатиском, котре властно іщі не вылетїло з те-
плого і безпечного гнїзда своёй родины, іщі не 
было конфронтоване з твердостёв скуточного 
жывота, гранічных жывотных сітуацій, в котрых, 
як „доспелаци“ люблять гварити, вказує ся ску-
точный характер чоловіка. 
Рокы моёй „квазі“ доспелости не были барз 
бурливы. Цалком нормалный жывот, такый, як 
і передтым. Чекала ня матура, котру єм хотїла 
мати чім скорше за собов, но на другім боцї, 
жаль мі было охабити тоты 4 красны рокы, пере-
жыты на ґімназії. Часто єм ся докінця пристигла 
при сітуаціях, коли єм хотїла, жебы тот час не 
плынув аж так скоро.  Як кібы єм іщі на дашто 
чекала... Властно, знала єм цалком преснї, на 
што  чекам..
Хоць єм мала много камаратів, в кутику душы  
єм сі желала мати єдного, котрый бы мі быв 
дакус близшый, як тоты другы, просто, котрый 
бы ту быв лем про мене. Но а в дїлах ласкы єм 
якось не мала щастя. Уж і несміла Ленка, моя 
найлїпша камаратка, мала якогось Патріка, 
лем я ніч. Тихо єм завідїла камараткам, котры 
бісїдовали о своїх фраїрах, де всягды з нима хо-
дять і што вшытко зажывають... Першы несмілы 
дотыкы рук, першы обятя, першы захвівы мо-
лодых тїл, котры спалює неконечный жар. Ча-
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сто єм сі представлёвала такы моменты і роз-
думовала, ці і менї буде суджене стрїтити свою 
велику першу ласку, о котрій єм чітала лем в 
романах, або тото таёмство про ня буде навсе 
недоступным сном.         
Дочекала єм ся. В єдну холодну суботу єм 
пришла цїла змерзнута домів, де ня уж чекав 
теплый чай. По цалій хыжи ся несла пахота 
теплых фучок. Іщі не были готовы, так єм ся 
закрутила до декы і серьбаючі теплый чай і 
насаваючі пахоту фучок, котры лем моя мама 
знала так смачно напечі, помалы єм задримала. 
Нараз єм выскочіла, як кібы ня дашто вкусило. 
Коло уха мі бзучав вібруючій мобіл. Натягла єм 
руку і через напівзаперты очі єм зареґістровала 
есемеску. Писав мі даякый Марек, же ся хоче 
зо мнов стрїтити. Наперед єм ся выполошала, 
но потім ся моёв душов розолляло необычайне 
тепло: то є він, мій чоколадовый прінц. Не знала 
єм, хто є Марек, но моя представа была ясна – 
высокый, тмавоволосый, з темныма, глубокыма 
як  студня серед двора очами,... а тоты очі  ся 
будуть позерати лем на мене.... Тота представа 
ня занурила до цалком  інакшого світа, в котрім 
є вшытко красне, веселе, миле, солодке.... 
„Петько, подь уж їсти,“ –  зачула єм мамин 
ласкавый голос, но не дала єм ся вырушыти зо 
свого чоколадового сна, в котрїм было вшытко 
таке солодке...  ...Солодке, як мамины пахнячі 
фучкы....
Не быв такый. То было перше моє скламаня. 
Намісто тмавой чоколадкы ня перед школов 
чекав несмілый блондявый  хлопець із зелены-
ма, як водник, очами.  Но ніч, беру што є, по-
думала єм сі, не даваючі тому  звязку велику 
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перспектіву. По пару стрїтнутях єм але збачіла, 
же Марек є цалком приємный хлопець і же маме 
много сполочного. Ходили сьме вєдно з другы-
ма на діскотекы, до природы, купати ся, просто 
вшыток вольный час сьме были вєдно.
Так перешло цїле лїто і осїнь. Хоць снїгу іщі не 
было, зачінала холодна зима.  Відїло ся, же 
романтіцї того року оддзвонило. Горяча іскра 
ласкы міджі нами не перескочіла, холем з мого 
боку нїт, але стали сьме ся добрыма камарата-
ми. Марекови то  не стачіло, но быв терпезли-
вый, ёго ємность ня фасціновала... Нїґда много 
не говорив о чувствах, но я знала, за чім прягне 
ёго сердце. Хотїв, жебы єм была ёго дївчатём і 
зберав ся мі то повісти. Но якось нїґда не мав 
одвагу, а я тому была рада. Знала єм, же ласка 
з того не буде а я страчу доброго камарата.  Аж 
раз...
Знову тот нещастный мобіл... Марек мі есеме-
сков вызнав ласку. Ниякы довгы залюблены 
віршы, лем просто і курто, але ясно і єднозначно. 
І тото ня на нїм мерзило. Николи того много не 
наговорив, просто нияка романтіка... Хоць нуда 
з ним не была нїґда....  Стояла єм як обллята 
студенов водов і не знала, як зареаґовати... 
Радше єм не одповідала. Робила єм ся, же ния-
ка есемеска мі не пришла. То ся але не дало до-
вго. На другый день єм зателефоновала своїй 
„дуплавій  верьбі“ Ленцї і сповіла ся із своёй 
трапезы з ласков. Але ани Ленка мі не знала по-
радити: „Мусиш знати сама, што ку нёму чуєш. 
В тім ті я не пораджу...“ Може мала правду....
Поступно єм ся пристила при тім, же на Маре-
ка все веце думам, але іщі все єм сама себе 
пересвідчовала, же то не є нияка ласка. Іщі 
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нїґда єм не была залюблена.  Чекала єм на то, 
а ту, як то пришло, якось єм ся зострашыла. 
Што кідь ня зрадить? Може ся зо мнов лем за-
гравать, хоче ня дістати до постелї... Такых по-
знам... Перешов тыждень і я ся штораз частїше 
позерала на телефон, ці не мам даяку справу 
од Марека. Перешов і другый тыждень, а мене 
мучіла страшна неістота. Найрадше бы єм была 
до цїлого світа выкрічала: „Страшно люблю 
Марека!“, - но написати єм му то не доказала.  
Так  втїкали днї, єден за другым, як сполошаны 
конї... 
Была субота, може 7 годин вечур, вонка густо 
снїжыло. Першый снїг... Білый і чістый, як моя 
ласка ку Марекови. Шкода, же о нїй не знає... 
Сидїла єм дома закручена до теплой декы і по-
зерала справы на Маркізї. Так то  роблять до-
спелаци, но а я уж тыж  доспіла. Окрім іншого 
ня од істого часу зачали справы інтересовати. 
Жебы знак доспілости? Акурат передавали 
актуалны інформації  о тім, як зась не были 
„цестарї“ (дражници) приправлены на снїгову 
каламіту, прото ся стало много доправных не-
год, дакотры і з траґічныма  наслїдками. В тій 
хвілї мі перебіг по хребтї мороз... Тїсно перед 
Рождеством хтось стратив свого близкого... 
Перестала єм на то думати, выпла телевізор 
і заперла ся до своёй ізбы – свого приставу 
істоты, де не проникають ниякы траґедії і ніч ня 
ту не може огрозити. Просто запру дверї і гото-
во. Омыл, не фунґовало то. За пару минут мі 
забрынчав мобіл. Лїниво єм натягла руку і без 
того, жебы єм попозерала на дісплей захрип-
нутым голосом єм ся озвала: „Хто рушить 
мою сьєсту?“ З апарату ся озвав ростряше-
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ный голос моёй камараткы Ленкы: „Марек мав 
гаварію. Ішов за тобов, але дістав шмык... В 
тяжкім ставі го захранка перевезла до шпы-
талю. Веце не знам ніч.“  Ленка ся росплакала, 
но я не могла зо себе дістати ани слово. Ніч, 
ани прояв ниякой емоції. Як кібы єм остовпіла. 
По пару секундах єм ся спамятала, хопила єм 
бунду, ключі од авта  і трїсла дверїма. Мама за 
мнов стигла закрічати: „Давай позір, вонка ся 
чорти женять!“ Ани не знам, як єм насїла до 
авта і рушила до лабірьского шпыталю. З Га-
буры то є файный фалаток. А іщі така драга... 
Стїрачі на автї стерали густы влочкы снїгу з 
переднёго скла. На драгу єм скоро не відїла не-
лем зато, же густо снїжыло. Єднов руков єм шо-
феровала, другов єм сі втерала слызы, котры 
мі міджітым зачали стїкати по твари як перлы 
з розорватых пацерок. Конечнї слызы... Конечнї 
ся уволнили емоції, но іщі все ту быв превели-
кый страх... Страх о Марека, о мого Марека...
Сходы до шыпталю єм брала по два, ани не знам 
як єм перелетїла по довжезній ходбі. Доктор, 
што мав службу ня позвав ку собі до ордінації. 
Тушыла єм, же ніч добре мі не повість... „Марек 
є стабілізованый, але є в комі... Можете за ним 
іти і пригваряти ся му, але не буде вас чути. Но 
вы ся не здавайте, даколи ся то подарить...“
„Што, подарить??  Жывот Марека ся може 
лем – подарить?“ Заливали ня потокы слыз, 
но ку Марекови єм  не хотїла прийти в такім 
ставі. Якось єм ся упокоїла і отворила дверї ёго 
цімры.         
Марек вызерав як ангелик. Кучерявы жовты во-
лосы му лемовали ёго красны личка, на котрых 
ся при усміві обявляли ямкы. Теперь ся Марек 
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не усмівав. Быв блїдый, як без жывота, очі мав 
заперты. Тварь, хоць блїда, но і так  была нїжна і 
спокійна, як кібы лем спав. Тота тварь предці не 
може быти мертва! При тій думці ня аж заморо-
зило, зато єм єй такой одогнала гет. Пришла єм 
ку Марекови і взяла ёго руку до своїх долоней: 
„Марек..., –  тілько єм му того хотїла повісти, 
но голос мі стягло і сердце зачало сполошано 
бити. З послїднїх сил єм зашептала: „Марек, 
люблю тя... чуєш, і я тя люблю,..одпусь мі,.....
не смієш одыйти, чуєш, не одходь мі...“
По пару секундах єм учула, як ся ёго рука в моїх 
долонях погла і слабо ня стисла. Із запертых 
очей зачали по блїдій твари стїкати теплы слы-
зы... Тогды єм знала, же уж буде добрї.... При-
тулила єм ся ку ёго блїдій твари і наголос єм ся 
росплакала як мале дївча. Нараз Марек отворив 
очі. Тоты прекрасны і повны нїжности зелены 
очі... Чом лем тоты очі зо мнов ніч не зробили? 
Чом мусило дійти аж до такой траґедії, жебы 
єм сі усвідомила, же він є мій прінц? Мій Марек. 
Світловолосый, з нїжныма кучерами і ямками 
на лицях, за котры ся даколи ганьбив і спущав 
погляд... Марек ся на ня усміхнув і на лицях єм 
збачіла зась тоты дві ямкы. Ледва слїдно гнув 
ротом і тихо зашептав: „Одпущене, забыте...“
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Петра Семанцёва
З облака моёй ізбы

  Так як каждый рік, так і тот пришла тихым 
кроком, несподївано трїскуча, морозова зима. 
Панї зима застелила цїлу країну своёв прекрас-
нов снїгобілов робов. Пышным кроком перехо-
дила через валал, через чертіжняньскы высокы 
горы, через лукы, через  тмавы лїсы, котры іщі 
лем недавно были повны жывота. Переходила  
як молода невіста, котра за собов тягала пре-
довгый  чарокрасный білый шлаєр. 
На тот маґічный театер єм ся, підоперта з рука-
ми під бородов, позерала з облака моёй ізбы. 
Перед очіма мі густы снїговы влочкы в обятю 
з морозивым вітриком танцёвали тот найкрас-
шый валчік... Мій заснитый погляд ся одражо-
вав од облака, як од той найпрозрачнїшой  горь-
ской студенкы. Мої думкы уж давно не были 
сучастёв моёй ізбы. Танцёвали десь там з влоч-
ками, котры злїтовали з неба як найємнїше піря 
в маминій перинї. Очі ся мі помалы заперали, 
клїпайкы єм мала тяжкы, як кібы ся мі хотїло 
спати, але не была то унава. Было то штось 
незвычайне, таёмне, што ня тягало десь дале-
ко до мого дїтинства. Обплянтало мої думкы і 
втягло ня до часів, кідь  світ быв про мене іщі 
ґомбічков, кідь єм вшытко відїла через ружовы 
окулярї дїтинства, не знала єм што то суть ста-
рости, траплїна, повинности. До часів, кідь  єм 
іщі вірила, же як мі тато запише чорный пунтик 
до зошыта, та  Ісуско мі не принесе дарункы. 
Быв то тот найкрасшый період мого жывота. 
Было то моє дїтинство... лем моє, котре мі них-
то нїґда не може вкрасти, котре бы єм замкла на 
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сто замків. Перед очіма ся мі перемітають обра-
зикы з дїтинства, котры суть як фотоґрафії, што 
нам тато на старім меотарї промітав на біле 
полотно. Было то таке чудне чутя, котре мі  та-
ёмно стисло сердце... І моє сердце ся залляло 
жалём... Жалём за тым вшыткым...  
Нїґда не забуду на вузку улічку коло нашой 
хыжы, де росли тоты найкрасшы квіткы. На 
улічку, де не была ани асфалтка, але лем саме 
каміня, но про мене то была тота найкрасша 
улічка з цїлого Чертїжного, котру мам фурт 
перед очіма, кідь ся вертам домів з інтернату. 
Днесь ани здалека так не вызерать, як даколи. 
Была то улічка де єм ся по першыраз учіла хо-
дити на малiм зеленiм біціґлику з великов труб-
ков впередї. Фурт єм вірила в то, же кідь на ню 
затрублю, біціґлик мі застане сам і я не впаду.  
Но не было то так... Мала єм наісто неслухня-
ный біціґлик, або скорше тота трубка не хотїла 
слухати, бо все зо мнов трїсло і – уж колїнко 
розбите. Ёй то было плачу, плач превеликый, 
але слыз ниґде. Ніч ня так скоро не вылїчіло, 
як мамине пофуканя. Направила мі довгы цопы, 
повтерала носик, двигла біціґлик і давай го 
вказати зеленій потворї з трубков, хто ту пан. 
Кідь єм ся навчіла ходити на біціґли, знамена-
ло то про мене штось велике, на што єм могла 
быти пышна. Кібы то і теперь было вшытко таке 
легке, як учіня на біціґлику. Як каждый малый 
дїтвак, так і я снивала о тім, што буду як выро-
сту, як буду велика... 
Раз єм хотїла быти докторков. Мала єм такого 
великого медвідя,  кликав ся Ушко. Ой, Ушку, 
уж ани не знам,  де теперь єсь, може даґде на 
подї лежыш на выстеленых перинах. Памяташ, 
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як єм ті гарло завязовала з бабиным хустятём, 
лем жебы єсь быв здравый... ...як єм ті тайно 
давала свій терьпкый сіруп, і мама ся фурт чу-
довала, кідь  го вытягла з креденця, чом го так 
мало. Лемже она не знала, же то про тебе... Но 
як ся Ушко выздравив мусив іти до школы і я 
ся одразу з докторкы перемінила на учітельку. 
Ушко не быв сам школярь, мав і камаратів –  
псика Мішка, налпу Зою, мачку... уж сі ани на 
єй мено не спомяну, лем знам, же як єм ю стис-
ла за брішок,  та мнявчала. Каждый мав свою 
лавку, но скоре то была баксічка на ябка, але 
тогды то была тота найкрасша лавка в школї. 
Мої школярї сидїли на книжках, бо на стілцї не 
было пінязей. І тогды, так як теперь, школы му-
сять шпоровати...
Мої звірятка были добры школярї, бо лем тихо 
сидїли і позорно слухали што їм гварю. На-
шым учебником была приповідкова книжка – 
Приповідкы на добру ніч. В тім часї то была про 
мій жывот барз хосенна штудія. Як учітелька єм 
мусила і вызерати. Фурт єм сі облекла коцкова-
ну сукню і блюзку, котру єм носила лем до церь-
ки як было даяке свято,... а на ногы, ... на ногы 
єм сі обувала мамины чорны боканчі на высо-
кых запятках, жебы єм была высша. Ани кус не 
вадило, же нога мі в них члюпкать і беленґать, 
але главна річ, же єм вызерала як доспелачка. 
Цїлковый вызор учітелькы єм дотворила мами-
ныма окулярями і червеным малёватком, ко-
тре ся мі гев–там подарило потягнути і понад 
ґамбы. Но а кідь єм была вырихтована подля 
своїх представ, година ся могла зачати. Вшыт-
кым єм роздавала єдинкы і хвалила їх, якы суть 
добры школярї, главнї Ушка, бо мі го было жаль, 
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же быв фурт хворый. Може і тогды єм мала в 
сердечку якесь чутя, стати ся учітельков, і може 
ся тот сон стане скуточностёв... 
Ой Боже, ці то так тот час летить, ці то я так 
скоро выросла? Де суть бесстаростны днї, кідь 
єм з гусками по садї ходила, з маленькым пру-
тиком їх поганяла, і співала їм, жебы ся лїпше 
пасли. Даколи єм з татом до лїса на грибы хо-
дила, по великій траві бродила. Раз єм з вели-
ков радостёв в очах прибігла ку нянькови, же 
най смотрить якого великого червеняка єм на-
шла.... А він ня з усмішков на твари погласкав 
по довгых цопах і гврить: „Дурачку, кідь то не 
червеняк, але мухотравка.“  Но хто мав знати, 
же то мухотравка, раз червене та червене... Не 
давно то іщі было, як моя дїтиньска душа вірила 
на Ісуска, же як тато отворить облак і засвітить 
стромик, Ісуско буде знати, де мать покласти 
дарункы. Фурт мі было чудне, же кідь святый 
Николай выберав дарункы – мішкы повны со-
лодкостей, з прутяного кошика, же ся ёго рукы 
з-під тых червеных риз даяк барз подобали на 
мамины рукы. Нїґда мі то не ішло до моёй малой 
головкы. Де суть тоты часы, кідь сьме бігали по 
вонка як шарканї... Раз по гріщу ся за лоптов 
наганяли, раз по луцї на хованкы ся грали,  до 
рана на ватрї співали.... Ці хлопцї, ці дївчата, 
все сьме были довєдна. Як сьме дашто вывели, 
обіцяли сьме сі, же ся то нихто нїґда не дознать. 
А теперь, єдны суть в Братїславі, єдны в 
загранічу, другы повыдаваны, поженены, каж-
дый мать свій жывот, свій світ. Кідь ся час од 
часу стрїтиме, каждый з веселостёв на твари, 
но з великым смутком в очах і на сердцю споми-
наме на тоты найкрасшы рокы нашого жывота. 
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На наше дїтинство, котре ся уж нїґда не верне. 
Не верне ся,  як ся не годен вернути тот білый 
снїг з років мого дїтинсва... За обаком уж падать 
снїг моёй молодости.... Грубы снїговы влочкы мі 
клёпкають до зарошеного облака. Збудили ня 
з чаровной приповідкы... Ой, як ся мі не хотїло 
двигнути тяжкы клїпайкы і отворити очі.... Очі, 
што перед хвільков відїли маленьке, волоса-
те дївчатко з розбитыма колїнками, котре ся 
возило на зеленім біціґлику. По лицї мі стекла 
слызочка. Перетерла єм зарошеный облак і за-
позерала єм ся на заснїжене сусїдове хыжчя з 
надїёв, же ся раз тот час верне.... 
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Петра Семанцёва
Зазрак мого жывота

  Любов є терпезлива, любов є добротива, 
не завидить, не выпинать ся, не хвалить ся, 
не є ганебна... Тоты слова ся мі врыли до серд-
ця так, як кідь дашто врыєте камінём до скалы. 
Святы слова з Біблії мі все вливали нову силу до 
жыл. Чітав єм їх, кідь мі было тяжко, но і тогды, 
кідь єм запохыбовав о своїй любви к Богу, кідь 
єм го обвинёвав зо вшыткого, што ня в жывотї 
стрїтило, кідь єм страчав надїй. Святе писмо ся 
про мене стало жывотодарным студником пра-
ведности. Студником, з котрого єм все зачеряв 
силу про моє сердце, про мою душу. Вірю, же 
то, што ся мі в жывотї стало, быв зазрак. Мій 
жывот ся  обернув о 180 ступнїв.

ххх

На властній скорї єм зажыв як то є, кідь ся 
чоловік народить під щастнов звіздов. Про мене 
то не была лем даяка новинарьска фраза, десь 
там на обалцї целебрітного часопису. Была то 
реаліта, котра мі отваряла вшыткы дверї, на ко-
тры єм сі лем вказав. Уж од маленька єм  жыв, 
як стары люде говорять, як на маслї. Народив 
єм ся до родины, котра ся заряджовала міджі 
высшу сполоченьску верству.  Отець быв вы-
глядованым правником, котрый ся орьєнтовав 
на родинне право. Ёго посланём было захранё-
вати  манжелства. Гм... яка іронія судьбы. Тото 
што го жывило не доказав схосновати во своїм 
властнім жывотї і сам ся з моёв мамов розвів. 
З мамов, котрій было вшытко переднїше, як мы 
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двоє з отцём. Мама была великов карьєрістков. 
Спочатку была манажерков готела, но нескор-
ше собі заложыла обход зо своёв властнов 
моднов значков. Продавала в нїм лахы за сумы, 
при якых ся смертелному чоловікови закрутить 
голова. Все сьме мали вшыткого достаток – ці 
пінязей, ці лах, або луксусных авт, престіжных 
приятелїв, екзотічных доволенок... Но і наперек 
тому в нашій родинї штось хыбовало. Хыбова-
ло то найцїннїше, што чоловік може окрем здо-
ровя мати – любов. У нас дома єм нїґда не чув 
тото тепло домова, котре вас так приємно грїє 
коло сердця і вычарує родинну атмосферу. Чув 
єм лем холод. Нескуточный, непредставител-
ный холод, котрый ся плянтав вєдно з тихом по 
нашім луксуснім домі.      
Цїлый мій жывот быв налінайкованый, як под-
ля даякой шаблоны. Уж од основной школы 
вшыток мій вольный час выповняли вшеліякы 
кружкы – од плаваня через теніс, клавір, доучо-
ваня трёх языків... Не мав єм таке дїтинство, як 
мої сокласници, котры бігали по вонка з лоптов, 
грали ся на вояків, ходили на змерзлину, од ко-
трой ся могли од уха к уху замадзурити... Може 
ся вам буде відїти, же суть то нормалны річі, 
котры патрять ку дїтинству, но в моїм припадї 
то было дашто „заказане“. Моїй дїтиньскій душі 
то нескуточнї хыбовало. Намісто того єм ходив 
з нашыма до дївадла, на вшеліякы нудны вы-
ставы, на родинны стрїчі. Вшытко мусило быти 
як зо шкатулкы. Красны лахы, выблисканы 
мокасіны, выумелковане справованя, на приказ 
нашмарена усмішка на твари, але лем така де-
центна, ниякы проявы великых емоцій...
Што є родічовска любов? Тото єм так знав ав-
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курат од моїх камаратів, котры ся все хвалили, 
што зо своїма родічами інтересне зажывають. 
А я єм сі намісто любви од мамы і віця мусив 
звыкаты на все новы і новы опатрователькы, 
котры ся у нас черяли як замащены штримфлї 
даякого робітника. Но робота была робота. 
Нїґда ся не позерало на мою дїтьску душу. 
Кібы єм мав холем брата ці сестру, предці бы 
мі было легше пробивати ся тов луксуснов са-
мотов. Найтяжше мі было, кідь надышов час 
свят – ці уж Pождественных, або Bеликодных. 
Хоць єм быв похрещеный і мав єм перше свя-
те приїманя, нїґда єм не быв ку Богу ведже-
ный. Бог у нас дома не мав ниякого марадашу, 
не быв єднодухо вітаный. Подля моїх родічів 
то было збыточне марнїня дорогоцїнного часу 
і енерґії, котру треба было зосередити пере-
довшыткым на роботу, на карьєрны поступы і 
наслїдне забезпечіня нашой родины до будуч-
ности. Было треба, подля них вывжыти час, кідь 
ся дарить, бо што, кідь ся карта оберне?
Свята у нас были як звычайны днї. Рождество? 
Рождество было повне згону, хаосу, ґрявку... 
Мама, змучена і нервозна од цїлотыжденного 
згону ся ледва доказала переорьєнтовати 
і усвідомити сі, же суть свята. А отець? Ду-
мам, же свої чутя замкнув десь на дно своёй 
душы. В ёго правницькім світї не мали місце. 
В тій професії ся з такыма атрібутами не на-
раблять, там суть важны факты. Што з того, 
же під ялічков была велика громада дарунків. 
Каждый єден быв превязаный параднов маш-
лёв, но в сердцях было порожнё. Нїґда сьме ся 
не молили перед святов вечерёв, як порядна 
родина, лем сьме ся наїли до праскнутя, по-
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втерали ґамбы, поотваряли дарункы і усала-
шыли ся перед телевізором. Жадне подякова-
ня Богу... Кідь ішли до нас колядници, та мама 
все замкла дверї і повіла, же жадну хамрадь ту 
не стерпить, жебы єй не замастили перзькый 
коберец і не засмердїли хыжу. А на Великдень 
єм все зо смутком в очах позерав споза облакa 
моёй ізбы на драгу, де мої камаратя ішли рука 
в руцї зо своїма родічами до церькви посвяти-
ти кошикы. А у нас, хоць была повна леднічка 
вшеліякых великодных доброт, не мали нияку 
цїну, бо не были посвячены. Каждый сі наложыв 
на танїр тілько, кілько хотїв, тато з мамов їли в 
обывачцї, де ся міджі тым сміяли з якогось дур-
ного сіткому, а я сам в кухни зо своїма думка-
ми і поглядом на росцвиту уліцю, по котрій ся 
вертали камаратя з церькви домів. Потихы єм 
ся помолив, подяковав і перехрестив лем так, 
жебы нашы не відїли... Беручі помалы до рота 
непосвячены великодны доброты єм ся запо-
зерав на своїх родічів... Припадали мі, як двоє 
чуджіх людей. Властно єм їм нїґда не розумів... 
Я – їх властный сын, їх кров.
Все, кідь было в родинї тяжко, мама такой ку 
віщусї бігла, жебы їй выложыла карты. Все ся 
обертала лем на тоту нечісту силу, намісто 
того, жебы ся пішла высповідати і попросити 
о поміч Бога. З одступом часу сі думам, же в 
нашій родинї хыбовала нелем ласка к Богу, але 
ай ласка, почливость, взаємна довіра і міджі 
нами самыма. Жыли сьме вєдно, але власнї 
каждый сам із собов. 
Рокы втїкали і я ся поступно ставав мужом. Уж 
мі абсолутно не вадив тот способ жывота, ко-
трый мі в дїтинстві быв проти серсти. Єднодухо 
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єм сі на то звык і зачав єм і я такый жывот жыти 
– без Бога, без любви, без надїї. Скінчів єм вы-
соку школу і став єм ся правником, як і мій тато. 
Добры контакты ня посували допереду. Став єм 
ся адвокатом на вольній нозї і орьєнтовав єм 
ся на трестне право. Мав єм свою канцеларію 
з великым столом, скоряным креслом, секре-
тарьков і з выглядом на місто. Стїны мі здобили 
вшеліякы цертіфікаты і діпломы, што звышо-
вало мій кредіт такой при вступі потенціалного 
клієнта до моёй канцеларії. З роботов єм быв 
спокіный, рїшав єм єден припад за другым і все 
успішно. Просто, все єм быв вітязь, холем так 
єм то чув. Но тїшыло ня і то, кідь єм міг помочі 
людём, што ся на ня обертали. Зароблены гро-
шы, котры мі з каждого припаду наскаковали на 
учет мі уможнили поставити ся на властны ногы 
і одыйти з родічовского дому, де єм ся нїґда не 
чув дома.  Уж од маленька єм быв звыкнутый на 
луксус, котрый ай в доспелости патрив к мому 
жывотному штілу. Луксусный біт в центрї міста 
быв великым маґнетом на жены. Най мі них-
то ніч не гварить, але вшытко ся крутить коло 
пінязей, но главнї жены. Ту вам будуть нїжно до 
уха шептати як вас люблять, а ту вас оберуть і 
о послїднїй цент. Гм... жены... Жены, на котры єм 
мав велику слабость.
Все єм ся в сполочности погыбовав лем міджі 
самыма файновками. Сама пластіка, вшыт-
ко умеле.... але притяжливе про мої розбуре-
ны гормоны. Не чудо, мав єм то в ґенах. Мама 
тым, же фурт відїла перед очами лем роботу 
в істых інтімных річах занедбавала отця, а так 
як каждому здравому хлопови, так ай ёму ся 
хотїло кус женьского погладжіня, любви... Свої 
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інтімны тужбы глядав в обятю другых жен. Ёго 
міленкы єм познав уж і подля мена. Были у нас 
як дома, каждый о тім знав, каждый ся поза хер-
бет сміяв,  лем мама якось не мала часу тото 
збачіти. Даколи мі єй было і жаль... но наконець 
ся єй отворили очі... Днесь уж є веце як десять 
років розведжена і жыє сама в Ракуську. Моя 
завіслоть на женах была великым проблемом. 
Зачав єм ся поступнї до той павучіны заплян-
товати веце і веце. Жыв єм нараз з трёма... му-
сив єм то мати перфектнї продумане, жебы ся 
єдна не дознала о другій, а друга о третїй. Му-
сив єм сі выдумовати вшеліякы служобны дра-
гы, вшеліякы конференції мімо міста. Доказав 
єм так фунґовати дас пів рока, но як ся гварить 
божы млины мелють помалы, але істо... Става-
ли ся мі непиємны річі, но жебы єм сі з них взяв 
даяке понаучіня, не дасть ся повісти. Дале єм 
жыв такый жывот.
Раз вечур по успішнім дню єм сі отворив фляш-
ку вина, котру єм достав од свого промінентного 
клієнта. Сам в своїм бітї, в котрім ся озывало 
прасканя дерева в козубі єм ся задумовав над 
своїм жывотом. Як ся говорить, во винї є прав-
да. Ніч мі не хыбить, ніч... пінязї мам, авто мам, 
прятелїв тыж, гм... може предцї мі дашто в тім 
жывотї хыбить. Так як тогды вітцёви хыбовало 
погладжіня, обятя, женьска любов, котру гля-
дав в наручах своїх міленок. Порозумів єм, же 
властно не глядав секс, але правдиву любов.  
Може і тым, же уж єм мав выше тридцяткы за-
чав і я над тым роздумовати. Не бавило ня уж 
каждый божый вікенд перефламовати зо своїма 
приятелями. Суботу што суботу пересидїти за 
баровым пултом з погариком дорогой віскі об-
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куковати містьскы панїчкы, котры ішли по хло-
пах як пес по удженім мнясї. Не гварю, же мі 
то было неприємне. Така женьска сполочность 
докаже зробити своє, але уж єм сам чув, же по-
требую даяку зміну. 
Нїґда єм не быв тіп чоловіка, котрый бы сидїв 
за почітачом і на соціалных сїтях глядав дая-
ку знамость. Допив єм погар червеного і пома-
лы ся одтяг до постелї, де єм в минутї заспав. 
Кажде рано, іщі перед роботов, смеровали мої 
крокы до єдной кавярнї, де єм ходив на пахня-
чу, свіжо уварену каву, причім єм звык прочітати 
містный платок новинок. Вшыткы рана были 
єднакы, все єм мав своє місце в кутику кавярнї 
одкаль єм через выгляд позоровав іщі розоспа-
ных людей, котры шатовали до роботы, або до 
обходу на свіжы рогликы. Рогликы з маслом, 
тепле какао... родинна іділка. Найрадше єм 
мав осїннї рана, коли ся сонце операло о вы-
гляд кавярнї. Свіжый вітрик росфуковав золоте 
листя на вшыткы бокы і в люфтї уж было чути 
праву осїнь. Не знам чом, але тота частка рока 
ня набивала великов енерґіов. Все, кідь єм вы-
шов з теплой, пахнячой кавярнї, поряднї єм ся 
загорнув, ґалїрь на ґероку сі вытяг аж ку ухам і 
свіжым кроком єм пошатовав до роботы. Каж-
дый день быв єднакый, фурт тот істый ранный 
рітуал, аж ту раз...
Єдного рана, як ся гварить, встав єм горї 
гудзіцёв. Вшытко мі вадило. Рано єм заспав до 
роботы, не міг єм найти ниякы чісты штримфлї, 
а уж кідь єм нашов дві, не были пара... Вышов 
єм з біту, но а што чорт не хотїв, ключі єм за-
бухнув в дверях, ох ... веце такых ран, а ня по-
разить. Думав єм, же уж ня ніч не може розъїсти 
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веце... Пришов єм до кавярнї, натїшеный, же сі 
в спокою выпю свою ранїшню каву, при котрій ся 
упокою. Позерам, а на моїм містї дахто сидить і 
чітать мої новинкы. Даяка прімадона ся увеле-
била на моє місце. Тота слечна кідь збачіла, яка 
у мі злость кыпить, спустила клїпайкы, помалы 
зложыла росчітаны новинкы на край стола і од-
хлипла сі послїднїй раз з кавы. Поставила ся і 
несмілым кроком зо спущеныма очами пришла 
ку баровому пулту, по котрім єм нетерпезливо 
клёпкав палцями, як правый невротік. 
–   Пребачте я не знала, же то ваше місце, уж 
сі можете іти сїсти я уж ай так на одходї, –  
нервозно переберала шустяковый плащ з рукы 
до рукы і зо спущеныма очіма одышла. Не знам 
чом, але тоты єй очі якбы мі погладили серд-
це і выпустили з нёго вшытку їдь. Сїв єм сі на 
своє містечко і одразу мі цїлый простор довкола 
стола запах так солодко, як за малинами. Цїлый 
день єм не міг вытрясти з головы тоту слечну з 
кавярнї, котра мі од рана нарушовала мої дум-
кы. Не знам чом, але хотїв єм ю і на другый день 
стрїтити і зась ся попозерати  до тых глубокых 
оч. Перешов тыждень, два, но загадну слечну 
уж єм не відїв... Ов-га, подумав єм сі – такых іщі 
буде... Ёёй... Жывот зась ішов у старых коляях.
Раз пообідї, кідь єм ся вертав з роботы домів, 
барз падало. Така ллїя была, же ани на крок не 
было видно. Шатовав єм скоро через уліцю, не 
внимав єм ніч, лем  тяжкы осїннї капкы доджу, 
котры мі бухали до амбрелы. Силный вітор мі 
амбрелу так скручав, же ю аж вывертало. Ох, та 
то што за час, уж лем выпити горячій чай і лячі 
до постелї. Біжу через зебру, а нараз єм збачів 
молоде дївча стояти на заставцї автобусу. А... 
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не дало мі і приставив єм ся коло нёй. Джентыл-
ментьскы  єм ї понукнув свою амбрелу:
–  Слечно, не скрыєте ся ку мі під амбрелу?
Дївча зо схыленов головов ся занурило аж по 
уха до свого плаща і двигло на ня погляд:
–   Дякую краснї, не треба, уж ай так мі іде ав-
тобус. 
Тоты очі... тоты глубокы чорнявы очі, котры єм 
так марно цїлы днї глядав. Слечна з кавярнї 
одразу стояла простів мене і трясла ся як оси-
ка. Што робити, ці ю взяти  під амбрелу, ці єй 
дати свій сухый ґерок? Одразу з ня несміло 
вылетїло:
–   Позывам вас на чай, на теплый чай, ко-
трый вас кус зогрїє. Приймете моє позваня?  
Дївча ся задумало і з червенёв в лицях несміло 
прикывло головов. І так сьме ся вєдно побра-
ли до кавярнї. Што робити, як ся справовати... 
Іщі єм нїґда так з нияков женов не быв, жебы 
єм не мав в собі холем погарик віскі. Алкогол мі 
все розвязав язык, моє еґо выросло до небес і 
быв єм паном сітуації. Але теперь єм ся чув як 
даякый пубертяк на першім ранде. Дали сьме 
сі горячій чай з медом і несміло ся пущали до 
бісїды.  
–   Я єм Матей, – і натяг єм ку нїй свою пере-
мерзнуту од доджу руку. 
–  Тїшить ня, я ся зву Гана, – єй тепла до-
лонь ня приємно зогрїла. Помалы, серьбаючі 
горячій чай сьме начінали дебату. Одповідї на 
вопросы были все довшы, обшырнїшы. Гана ся 
розбісїдовала. Зачала мі росповідати о собі, же 
походить з Ліптова, але же уж другый рік жыє 
ту в Кошіцях. Робить здравотну сестрічку на 
дїтьскім оддїлїню, же барз ся ї любить тот наш 
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выходнярьскый діалект і ... веце єм сі того не 
запамятав. Не же бы єм не хотїв, але она ня так 
зачаровала своёв красов і чістым сердцём, же 
єм абсолутно не внимав, што мі бісїдує. Была 
надгерна. Ґаштанове волося єй лемовало пре-
красну тварь. Вызерала як жывый ангел. Чор-
ны глубокы очі мала так краснї невинны, же єм 
ся аж бояв до них попозерати. А усмів, тот быв 
наймілїшый на цїлім світї. Не знав єм, ці ся мі 
то лем сниє, ці то є досправды. Вонка уж по-
малы переставало падати і на небі ся обявила 
дуга, котра лемовала небо над цїлым містом. 
З листків на стромах цяпкали дрібонькы кап-
кы, котры ся трепотїли в сонцю як маленькы 
діамантикы. Цалком сьме забыли  на чай, ко-
трый уж стиг і выхолоднути.    
–   Я уж мушу іти, тїшыло ня і дякую за приємну 
сполочность, – несміло і тихенькым, упрімным 
голоском повіла Ганїчка. Помалы ся одтягла од 
стола, взяла на себе перемоченый плащ і зась 
зо спущеным поглядом одышла.
–  Чекай Ганїчко, ту маш мою амбрелу кібы іщі 
нагодов падало, жебы єсь не змокла!     
–  Дакую ті іщі раз за вшытко, єм ті завязана.
Барз єм ся потїшыв, же сі взяла амберлу, мав 
єм надїй, же ся з нёв стрїчу.      
–  Май ся шувнї, Ганїчко, жычу ті красный 
день... – а уж єй не было, остала по нїй лем ма-
линова пахота. Што ся то зо мнов дїє, што то 
за чутя мам в своїм сердцї? Дотеперь єм ніч 
таке не чув. Нараз єм быв як чоловік, котрый 
потребує дроґу, в моїм припадї моёв дроґов 
была Ганїчка, котру єм потребовав відїти. Крас-
ну Ганїчку з чорныма очами, в котрых ся при 
каждім єй поглядї заблищали малы таёмны, но 
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теперь уж ай кус жываньскы світелка. Тото ня 
на нїй іщі веце фасціновало.
День за днём плынув і я ся зась вернув до своїх 
старых коляїв, з котрых ня Гана выколяїла. Зась 
тото істе довкола: робота, вшеліякы служобны 
драгы, суботны вечеры коло погариків і крас-
ных жен, котры были про мене як даяке опіум. 
Буяры вечоры все кінчіли вашнивым любінём 
з єднов з тых луксусных слечен, котра ся рано 
лем в ногавічках з голыма грудями перевалё-
вала в постели і чекала од мене дашто веце. 
Кажда єдна, котра такым способом скінчіла 
в моїй постели, справовала ся єднак.  Може 
чекала, же ку нїй притулю своє роспалене од 
тугы тїло і зась вєдно прожыєме тото крас-
не, што може міджі мужом і женов быти. Но я 
все зареаґовав цалком інакше... Інакше, як то 
од мене кажда єдна чекала. Перевішены че-
рез постіль чіпкованы ці сатеновы шаты, або 
напівшаты, бо при облечіню веце одгалёвали 
як закрывали, єм взяв і шмарив, як до даякой 
простітуткы, котра за свою одроблену роботу 
чекала фінанчну одміну. Тым єм їх тоталнї по-
нижовав і така дама одходила все з мого біту 
не як вітязь, але як моя жертва. Така была все 
моя перша реакція по алкоголовім опоїню і як 
через копірак ся повторяла все довкола. Потім 
наслїдовали вычіткы. Мерзило ня, як єм ся за-
ховав, сам собі єм ся гнусив. А поступно ся мі 
згнусив і цїлый мій жывот, котрый єм вів.  А ту, 
як грім з ясного неба, пришла Она. Ганїччины 
очі мі цалком побаламутили розум, відїв єм  ю 
перед собов на каждім кроцї, в каждій сітуації. 
І тогды, кідь єм ся оддавав своїм суботным по-
стелёвым радованкам, котры, правда, были все 
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рїдше і рїдше. Перед очіма ся мі промітала єй 
надгерна тварь, котра была як намалёваный 
вобразик – красна, нїжна і повна жывота. По-
ступно єм выхабляв і баровы радованкы, котры 
ня перед тым холем як-так успокоёвали, давали 
мі можность быти „вітязём“.   
То, же ся зо мнов дашто дїє збачіли і мої ка-
маратя. Могли ня просити і на колїнах, жебы 
єм ся з нима пішов „одвентіловати“ од 
цїлотыжденной роботы, як ся говорить „зре-
сетовати“ голову, но я єм радше хотїв остати 
сам зо собов і зо своїма думками, десь там в ку-
тику утулной кавіярнї. Любив єм тото высиджо-
ваня в пахнячій кавіярни в тот чаровный осїннїй 
час. Высиджовав єм там і в кутику душы єм ся 
надїяв, же зась прийде... 
Была пятніця. Могло быти так шість годин 
пообідї. Вертав єм ся домукареный з роботы, зо 
вшыткых тых законів і параґрафів. Мій погляд 
до землї і неінтерес о навколишнїй світ свідчів 
о вшыткім. Зосередив єм ся лем на маленькый 
ґаштан, до котрого єм копав, якбы до свого не-
щастного жывота. Не внимав єм никого і ніч на-
вколо себе. Нараз єм поміджі шелест опадано-
го листя зачув тихенькый голосок:
–  Матєй, стій, почекай ня!
Тот ангельскый голос бы єм спознав і о півночі. 
Обернув єм ся за себе. Стояла там... міджі тым 
жовтозлатым листём, котре собі помаленькы 
злїтовало зо стромів. Стояла там так невинно. 
Єй усмішка была зась, як тогды по першыраз, 
найкрасша на цїлім світї. В тім моментї єм ся до 
нёй шалено залюбив. Моє сердце било як спо-
лошане і мав єм велику дяку Гану поцїловати. 
Таке чутя єм в своїм сердцї нїґда не чув. Не знав 
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єм, як то є дакого любити. Хотїв єм вірити тому 
чувству. Сам себе єм пересвідчовав, же то не 
є лем побаламучіня розуму. Як дві заблуканы 
тїла, як дві страчены душы сьме пришли ку собі 
ближе. Гана тримала в руцї мою амбрелу, котру 
мі пришла вернути.    
–  Матєй, ту ті вертам твою амбрелу, дякую 
іщі раз за ню а ай за красне пообідя. 
Позерала на ня тыма своїма глубокыма очіма а 
мене так приємно тот погляд загрїв коло серд-
ця. Час быв акурат створеный на прогульку по 
недалекім парку, котрый быв як выстеленый 
жовтенькым, шелестячім листём.      
–  Ганїчко, не пішла бы єсь ся зо мнов перейти, 
оддыхнути сі од цїлого тыждня? – Несмілым 
голосом єм ся єй позвідовав. Єй червены личка 
і спущеный долов погляд мі одповіли за вшытко.
–  Ай так не мам ніч а така осїння прогуль-
ка мі зробить лем добрї. Помалым, скоро аж 
плянтавым кроком, як двоє підхмелены чу-
даци сьме ся выбрали до парку. Вшытко там 
так приємно пахло... листя, вітрик, печены 
ґаштаны, котрых пахота ся з малого деревя-
ного станочку розлїгала по цїлім парку. Листя 
нам приємно шелестїло під ногами. А мы ішли, 
плянтавчі ся, як двоє залюбленцї тым осїннїм 
раём. Бісїдовали сьме на вшеліякы темы, як 
кібы сьме ся уж рокы і рокы знали. Ту одразу 
впала бісїда на тему Бог і віра.
–  Я в Бога не вірю, хоць мам святе приїманя 
і єм похрещеный. Не вірю в нёго. Кібы Бог 
екзістовав, та бы не доволив, жебы ся нашы 
розвели, не доволив бы жебы сі отець глядав 
любов в наручах другых жен, не доволив бы, 
жебы нас мама опустила і пішла од нас як мач-
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ка од своїх мачат... – з гнївом в сердцї єм вы-
пустив тоты слова. 
–  Не можеш ся на Бога гнївати і метати 
вшытку вину на нёго. Ніч ся не дїє лем так... 
Як не можеш вірити в Бога, а притім быти 
на такім краснім місцї, зажыти таку красну 
хвілю, яку теперь пережываме?     
–  Маш щастя, же віриш, Ганїчко... Я єм в тых 
дїлах праґматічный. 
–  Є то як вітор, не видиш го, але чуєш... 
–  А што чуєш... – несміло єм ся попросив. 
Усміхла ся як ангел і одповіла: 
– Чую радість, красу, любов, чую притом-
ность Бога... Найкрасшы чутя на світї. Треба 
сі вшытко цїнити і то добре, і то плане, бо 
то вшытко є од Бога... і не треба ся на нёго 
гнївати, одвертати ся од нёго. 
Ганчина бісїда мі штось порушала в моїм 
сердцї. Остав єм тихо стояти і ганьбив єм ся  
попозерати до єй очей.  Помалы ся змерька-
ло і холоднїшый вітрик нам поряднї выщіпав 
лиця. Жадало ся нам тепла. Знав єм, же кажду 
пятніцю в тій кавіярни нукають задарьмо горячу 
чоколаду, котру сі мож было выпити вонка на 
терасї в прутяных креслах, в котрых были при-
правлены ай вовняны декы. Увелебили сьме 
ся на терасї, котру гладило западаюче сонце. 
Забабушены до тепленькой декы сьме помалы 
серьбали горячу чоколаду і позерали єден дру-
гому до оч без слов. Великым вопросом в моїм 
сердцї было, што ку мі чує Ганїчка. Ці то лем ка-
маратство, ці даякый назнак любви? Од нёй єм 
ся дізнав, же не мать ниякого приятеля, же даяк 
не мать щастя в тім смерї. 
Вонка уж зачало быти холодно, все холоднїшый 
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вітор подував дедале веце, а нам уж ай в деках 
стало быти студено. Ганка свої крегонькы рукы 
терла єдну о другу, дыхаючі притім до долоней, 
жебы єй было теплїше. Ёй, як бы єм ю загрїв, 
притулив ю ку собі і нїґда уж не пустив! Барз єм 
ся бояв зробити то, жебы єм дашто не сказив.
–  Уж є холодно, підеме помалы?      
–  Но можеме іти, бо уж собі не чую ани палцї 
на руках, – з усмішков повіла Ганїчка. Помалы 
сьме ся побрали з кавярнї.
–   Можу?                
–  Што ці можеш, – выстрашеным поглядом ся 
попросила Ганїчка. Натягнув єм свою міцну руку 
ку єй дрїбненькій долони і гварю:
–  Можу тя взяти за руку? 
Не одповіла мі ніч, лем вытягла з кешенї пла-
ща перемерзнуту руку і всунула мі ю до моёй 
долонї. Чув єм, як ся ї трясе нелем рука, але і 
цїле тїло. Ці то было од зимы, ці од взрушіня, 
не знав єм. 
Ганїчка бывала недалеко од кавярнї і моёв по-
винностёв было ю одпровадити домів.  Так єм 
то чув. За драгов домів сьме лем мовкво ішли 
коло себе і позерали до землї. Перше, што ня в 
тій тихотї напало было, ці єй  моя сполочность 
не вадить. Ці не лем зо слушности мі дозволила 
попровадити єй аж домів. Цїлов драгов ня зоже-
рали тоты думкы. Застали сьме перед входом 
до єй біту і остали тихо стояти як дві сохы. Ани 
не знам, де єм назберав вшытку тоту одвагу і 
тихо єм вырїк:
–   Можу тя поцїловати? 
Ганїчка остала без слова стояти. Пришов єм 
близше ку нїй і поцїловав ю на уста. Іщі все мі 
пахли за солодков чоколадов. Не бранила ся. 
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Тот поцїлунок быв найсолодшый, якый єм коли 
зажыв. Быв повный нїжности, упрімности, люб-
ви. Так єм то чув ай з єй боку. Хопив єм ю за 
рукы. Чув єм, як ся цїлый трясу... 
–   Ганїчко, люблю тя, никого передтым єм 
так не любив як тебе. Знам, же сьме ся лем 
три раз відїли, але я свому сердцю не розкажу, 
так то в собі чую. Є то силнїше як я... я уж не 
годен быти ани минуточку без тебе... 
Ганїчка остала лем тихо стояти і тыма глубокым 
чорныма очіма на ня позерала без слов.    
–  Повідж мі дашто, прошу, лем не будь тихо! 
–  Я уж мушу іти, – вырвала ся мі з рук і уж єй 
не было. 
Перешов тыждень, два а о Ганїчцї єм ніч не 
знав. Ходив єм до парку, до кавярнї... З надїёв. 
З віров, же ю там стрїчу. Марно. Зась єм мав 
довод ся на Бога гнївати... Боже чом зась я, што 
єм ті зробив, же ня так караш? Перешов дас 
місяць.
Аж ту раз... По приходї з роботы ня в схранцї 
чекала мала обалочка. Отворив єм ю, а в нїй – 
писмо...
Любый Матєю, мерзить ня, як єм зареаґовала, 
але мам на то свій довод. Хочу ся з тобов 
стрїтити. Чекам тя в пятніцю в парку. 
Ганїчка. 
Тото писмо мі зачало вливати до жыл нову 
надїй. Пятніцї єм ся не міг дочекати. В роботї 
єм ходив горї–долов як без душы, не міг єм ся 
на ніч сконцентровати. Конечнї конець. Рівно з 
канцеларнї єм біг до нашого парку. Ганїчка ня 
уж  чекала цїла несвоя. Было на нїй видно, же 
штось мать на сердцї і не знать, як мі то повісти.
–  Агой Ганїчко, хыбовала єсь мі. В першім рядї 
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ся ті хочу оправдати за то, што єм ті повів і 
за то што... – не стиг єм доповісти. Приложыла 
мі палець на воргы, жебы єм быв тихо. 
–  Я ся на тебе не гнївам, я ті мушу тыж даш-
то повісти. Єм хвора...
–  Одвезу тя домів і зарань ті буде лїпше.   
–  Нї Матей, не буде мі лїпше ани завтра, ани 
напозавтра. Я мам раковину.      
–  Не вірю тому..., не маш ани тридцять, не 
можеш мати раковину, не можеш быти хвора!
–  Зістили мі то перед двома роками, а моє 
тїло уж не реаґує на ниякы лїкы. Поможе мі 
може уж лем зазрак. Доктор мі повів, же мам 
нормалнї жыти, але же уж про ня не може ніч 
зробити. Не хочу жебы ня дахто сановав. Цал-
ком єм ся з тым змірила. Но а одразу єсь до 
мого жывота вступив ты, – єй очі залляли 
слызы. 
–  Не плач, не хочу тя відїти плакати, Ганїчко 
ты міцна, вєдно то звладнеме, чуєш?     
–  Я не хочу, жебы єсь мав зась довод гнївати 
ся на Бога, найлїпше буде, кідь підеме каждый 
своёв путёв...     
–  То не думаш важнї, конечнї єм нашов жену 
свого жывота, жену котру єм так довго гля-
дав, а ты ня од себе одганяш? 
Міцно єм ю обяв, як кібы єм вшыток біль хотїв 
перенести на себе. Чом такый красный ангел 
мусить так терпіти! Мать жывот іщі лем перед 
собов, подумав єм сі і з оч ся мі выкатуляли 
слызы. 
–  Ганїчко ніч ся не бій, познам тых найлїпшых 
докторів, они ті поможуть, лем мусиме 
вірити. Як єсь гварила, вшытко є од Бога і 
ніч ся не дїє лем так. Бог ня поставив тобі до 
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драгы, жебы єм ті поміг. 
Першы мої крокы по тій справі од Ганїчкы вели 
за прімарoм шпыталю в Празї. Ганїчка абсолво-
вала вшыткы потребны вышетрїня, жебы знали 
якы лїкы дати, жебы терапія забрала. Была з 
той тортуры барз слаба. Два тыжднї лежала в 
шпыталю в Празї на онколоґії а я чув велике зу-
фалство. З роботы єм сі взяв вольно, жебы єм 
міг з нёв быти при першых хемотерапіях, котры 
зношовала барз добрї. То было щастя, бо ся єй 
зачали навертати силы.
Поступно ся єй став зачав злїпшовати. Нихто 
бы при поглядї на ню не повів, же є хвора. Была 
красна повна жывота, щастя, єй тварь не дава-
ла знати біль, котрый прожывала. Но не быв то 
я, котрый їй давав силу боёвати, то она мене до-
бивала енерґіов. Єдного вечора, кідь єм сидїв 
коло нёй на ізбі,  хопила ня за руку і повіла: 
–  Мерзить ня, же тогды, кідь єсь ня одпро-
ваджовав домів, єм ті тыж не повіла, же і я 
тя нескуточнї люблю. Дякую Богу, же єсь ся 
мі заплянтав до драгы, дякую і за тот осїннїй 
додж, котрый нас споїв довєдна. Помалы ся 
посадила, погласкала ня по твари і солодко 
поцїловала.    
Кажду недїлю, кідь єм быв в Празї сьме ходи-
ли вєдно до церькви. Ганїчка ня научіла молити 
ся і дяковати за вшытко Богу. Став ся з мене 
цалком інакшый чоловік. Знав єм сі важити каж-
дый єден день, кажду єдну минуту свого жыво-
та. Мої годноты ся цалком поміняли, уж мі не 
была переднїша робота, приятелї і забавкы з 
нима, суботнї радованкы, жены, пінязї. Зробив 
єм сі „решерш“ і вытворив свій властный поря-
док годнот. Не подля даякой ліняйкы, но подля 
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свого сердця. Каждоденны молитвы нас посу-
вали все дале, Ганічцї ся полїпшало і пустили 
ю до домашнёго лїчіня з тым, же мусить ходити 
на реґуларны контролї. Само собов, Ганїчка зо 
шпыталю перешла до мого біту, жебы єм єй міг 
помагати якнайвеце. Здавало ся, же є вшытко в 
порядку, выслїдкы указовали добры годноты а 
я быв як в небі. 
Аж раз вечур.. Перешли приближно три місяцї. 
Збудив єм ся на стонаня і нескуточный плач. 
Выстрашеный єм выскочів з постелї: 
–  Ганїчко што ті є, што тя болить? Сковязнута 
до клубка лежала на постелї і болестно стона-
ла. Не было коли роздумовати... закликав єм 
скоро захранку і зо страхом в сердцї єм чекав 
што буде. Выслїдкы вказали, же хемотерапія 
перестала заберати. Была то справа, котру 
єм не хотїв за нияку цїну прияти. В тот день 
мі штось шептало: Ідь ся за Ганїчку помолити! 
Близко шпыталю была мала церьковка. Ганїчку 
єм охабив спати і сам пішов попросити о поміч 
Бога. В церькви не было никого, помалы єм при-
шов близше перед іконостас, кляк єм i зачав 
ся молити. Рукы єм спинав догоры і мій погляд 
ся зосередив на образ Ісуса,  укрижованого на 
хрестї.    
–  Боже мій, Ісусе, з цїлого сердця тя прошу, 
най ся Ганїчка з той хвороты выздравить. 
Конечнї ся стрїтили нашы душы. Не можеш до-
волити, жебы сьме ся роздїлили. Боже, кібы не 
Ганїчкы, мій жывот піде долов водов... Ай зато 
тя прошу, пожегнай каждый єден єй день...
Нїґда в жывотї єм Бога о ніч  не просив, бо єм не 
знав як просити, не знав єм ся ани молити, про 
мене то была збыточна страта часу. Но теперь, 
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теперь мі Ганїчка указала яке важне є мати в 
сердцю божу любов, же лем Бог, віра в нёго, в 
ёго мілосердя, докаже чоловікови помочі. Бог є 
нелем любов, але ай надїй, а той ся не слобідно 
здавати ани в найтяжшых моментах. В сердцї 
єм зачув якесь чудне чутя, котре ня упокоёва-
ло і давало мі нову надїй. До шпыталю єм ся 
вернув як выміненый, повный енерґії. Ганїчка 
спокіно спала. Єй нїжна тварь была така невин-
на, така красна. Червень в єй лицях ся поступно 
страчала. Пришов єм близше сїв собі на постіль 
і хопив єй крегоньку руку до своїх долоней. Гла-
скав єм ю по лицях, по руцї так нїжно як єм лем 
знав.  
–  Єсь лем моя, лем моя... никому тя не дам, 
єсь мій ангел, котрый злетїв з неба, котрого 
нескуточнї люблю.... 
В сердцї ня притім так дусило, так єм тот свій 
жаль хотїв дати зо себе вон, але не дало ся, не 
хотїв єм їй указати же то не звладам. Мусив єм 
перед нёв грати, же єм силный і же єм їй опо-
ров. Помаленькы заджмурькала очіма і помалы 
ся зачала пробуджати.
–  Воду, хочу воду, – потихонькы повіла Ганїчка. 
Подав єм їй погар з чістов водов, жебы ся 
кущіцько напила, жебы набрала кус силы.
–  Матей то ты єсь ту?        
–  Гей, Ганїчко, я єм ту, лем оддыхуй, лем леж, 
– гладив єм ю по мягкім пахнячім волосю і упо-
коёвав.    
–  Будь такый добрый, дай мі з ночного сто-
лика Біблію. 
Отворив єм столик і вытяг стареньке святе пис-
мо, котре єй даровала єй баба.      
–  Най ся ті любить, отворити ті на дакотрій 
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странї?  
–  Чекай я сама... 
Святе писмо ледва тримала в руках. Зачала в 
нїм листовати аж наконець нашла, што хотїла. 
–  Чітай тото, – і з палцём мі указала на вы-
значены рядкы. Взяв єм писмо святе до рук і за-
чав чітати:
–   Любов є терпезлива, любов є добротива, 
не завидить, не выпинать ся, не хвалить ся, 
не є ганебна...  Вєдно зо мнов помаленькы сла-
бым голосом шептала і Ганка.
–  Матєй, знаш на што єм днесь пришла?  
–  На што?            
–  Може Бог мать зо мнов інакшы планы. 
Попровадить ня на путь, котра нїґда не 
скінчіть...  а тебе мі до нёй послав, бо єм на 
тій пути похворіла, жебы єсь мі поміг іти 
дале. Дале по пути, котру мі він встанов... Ты 
єсь мій ангел хранитель і утїшытель... Дякую 
Ті за то. 
Нїґда в жывотї єм ніч подобне не чув, про мене 
то были слова дорогшы як злато.     
–  Мам єден сон, котрый сі хочу сповнити, 
кідь мі буде кус лїпше.
–  А якый?
–  Хотїла бы єм з тобов піти до Меджуґоря, 
жебы єсь на властній скорї чув тоту божу 
любов, жебы єсь відїв на властны очі яке є то 
силне місце, якы ся там дїють зазрачны річі. 
То бы быв мій дар про тебе, за твою ласку.
Так і было. Ганїчцї ся полїпшало і наконець ішла 
за своїм сном. Пережыли сьме красный тыж-
день в Меджуґорю. Ани не знам, де ся у нїй бра-
ла тота сила. Сама з босыма ногами вышла по-
маленькы по камінёх аж на „Подбырдо“ (сербска 



47

і хорватьска назва, котра значіть у перекладї 
під гору), де стояла соха Панны Марії. Там сьме 
сі перед ню клякли, тримаючі ся за рукы сьме 
ся зачали молити і за вшытко дяковати. Слызы 
нам стїкали по твари, і были сьме щастны, же 
можеме быти вєдно на такім місцю...   
З Ганїчков сьме прожыли іщі красне лїто. За-
жыли сьме веце любви, як векшына людей за 
цїлый жывот. З приходом новой осени одышла 
од мене. З невтихаючов віров... Одышла там, де 
ангелы патрять... до неба. На єй красны глубокы 
очі, прекрасну тварь, усмішку і надгерне серд-
це нїґда в жывотї не забуду. Ганїчка ня научіла 
вшытко о жывотї, о надїї, о любви. Зробила з 
ня нового чоловіка. Чоловіка, котрый сі важить 
кажду єдну минуточку свого жывота. Своёв ла-
сков мі отворила дверї до нового, лїпшого світа, 
одомкла мі сердце, в котрім уж мать своє місце 
віра в Бога. Фурт мі буде хыбити, была то моя 
велика любов, мій ангел.
–   Памятай, же наша любов є як вітор, не ви-
диш ю, але чуєш....
Дякую ті за вшытко, Ганїчко...
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Петра Семанцёва
Великдень очами моёй бабкы

  В далекім краю, під зеленыма горами є учу-
плене маленьке русиньске селечко – Чертїжне. 
В тім селечку, де є найкрасшый выход сонця і де 
люде жыють як єдна родина, цїлый свій жывот 
пережыла і моя бабка. Од часів єй молодости 
ся много в тім селї змінило. Хыжы, уліцї, люде... 
Но доднесь сі тото найкрасше про мене село 
утримало свої стародавны звычаї, котры суть 
сучастёв нашой културы. Тоты звыкы, котры ся 
найвеце дотримують в часї найвызначнїшых 
церьковных свят, перебывають в сердцях каж-
дого чоловіка. І сердечко моёй бабкы выповня-
ють спомины на прекрасны свята, котры пере-
жыла як мале дївчатко, але і пізнїше, як была 
молодов дївков. Про ню быв, а доднесь і є най-
красшым святом Великдень, а то нелем з набо-
женьского погляду, з погляду воскресїня Ісуса 
Хріста, але главно прото, же в часї великодных 
свят так, як воскрес Ісус Хрістос, ожывать і про-
буджать ся цїла природа. Є то велика сімболіка 
сполужытя чоловіка з природов, котра ся з дав-
ных часів перенесла аж до нашых днїв. Як єм 
ся своёй бабкы попросила, як она в часї своёй 
молодости пережывала Великдень, в очах ся 
єй заблисли такы таёмны світелка, од котрых 
єй тварь якбы помолодїла: „Ой, дївча моє, то 
не было так, як днесь...“
Тоты світелка в єй очах в мі выкликали іщі век-
шу зведавость... Час, за котрый бабка помалы 
перешла к свому прутяному креслу і всадила 
ся до нёго, відїв ся мі неконечный. Знаючі, што 
буде дале наслїдовати, несла єм позад нёй 



49

теплу вовняну деку, до котрой сі звычайно об-
кручала ногы, і нетерпезливо єм чекала, коли 
зачне свою росповідь о тім, як то было за часів, 
кідь люде были к собі ласкавы, кідь ку щастю 
їм много не требало і мали близше чоловік ку 
чоловікови...
В часї, як моя бабка была молоде дївча, в їх 
родинї ся жыло скромно, но такы великы свята, 
як было Рождество або Великдень, пережыва-
ли в ласцї і спокою, ніч їм не хыбовало. В родинї 
было много дїтей, зато робота перед Велико-
днём ішла як по маслї. Вшыткы сі взаємно по-
магали. Дївчата, як традічно, робили порядкы 
в хыжи, а хлопцї зась коло хыжы. У Великодну 
суботу дївкы помагали мамі печі паскы. Пасок 
ся робило веце, жебы было достаток і по Ве-
ликодню. Тїсто ся місило у великій мисцї, потім 
ся роздїлёвало до меншых кайстроників. Паскы 
ся пекли в пецах, котры не сміли хыбовати в 
ниякій кухни. Пахота тых пасок ся несла цїлым 
обыстём. Робота хлопцїв была кус тяжша. Їх по-
винностёв было выйти на луку і накопати хріну, 
обчістити го і принести ґаздынї до цвиклы. 
Нихто сі не знав представити Великдень без 
кобасы, шовдры, жовтой грудкы, сыра, цвиклы 
– тото вшытко ся рихтовало поступно через 
великодный тыждень. Хлопи вудили кобасы і 
шовдру, бо перед Великоднём ся звычайно і за-
бивало паця. А по вечерах мамы з дївками кра-
сили яйця. В Чертїжнім ся традічно розвивала 
воскова техніка крашіня, котра дякуючі нашым 
бабкам і мамам заховала ся доднесь. Правда, 
молода ґенерація єй розвинула, главно што до 
пестрости фареб, бо даколи ся накрашены яйця 
давали лем до природных фареб, до цібулёвых 
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лупок або до цвикловой щавы. На яйця ся ма-
лёвали сімболы яри – качатка, багнїткы, мотівы 
на ярь росцвитых квітів черешнї або снїжинок, 
фіалок...
День перед недїлёв было уж вшытко пририх-
товане. Хыжа і коло хыжы выпрятане, свя-
точны шматы выбіґлёваны. Послїднє, што ся 
докінчовало, то быв великодный кошарик. До 
нёго вшытко клав ґазда. На самый перед паску, 
кобасу і шовдру. Позад них наслїдовали жовта 
грудка, сіль, сыр, масло в малій мисочцї, на ко-
тре ся зробив з чорного попрю хрестик. 
–  Дакотры давали і ябко, а робила то і моя 
мама, – заспоминала бабка. Котра ґаздыня 
была шыковнїша, робила з масла і великодного 
баранка, котрый мав очі з попрю і быв запарад-
женый пестров машлёв коло шыї. Наконець ся 
до кошика поклали крашены яйця і вшытко ся 
прикрыло дома вышываным або гачкованым 
обруском. 
–  А як сьме тото вшытко докінчіли, родина 
могла іти спокійно спати.., – завершыла свою 
росповідь приправы на Великдень бабка. Хлип-
ла теплого чаю і зась ся єй в очах заблисли 
тоты таёмны іскеркы, котры мі засіґналізовали, 
же великодна носталґія ся іщі не скінчіла... 
–  А на Великодну пятніцю ся не дзвонило 
дзвонами, бо у пятніцю быв великый піст. Тог-
ды Ісуса Хріста давали до гробу. Про хрістіана 
то є смутный день, зато ся не дзвонило, але 
рапкало ся рапкачами, а то аж до Воскресїня 
до недїлї. 
 Од бабкы єм ся дізнала і то, же од пятніцї до 
недїлї была в церькви выставлена плащеніця, 
коло якой ся молили люде і вартовали гріб. Тота 
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страж ся тримала аж до недїлї рана. Як одбила 
північ із суботы на недїлю, значіло то, же є ту 
новый день і треба ся пририхтовати до церькви 
на Воскресїня, де ся ішло коло другой – третёй 
рано. Воскресїня значіло, же Ісус Хрістос встав 
з мертвых і вышов на небеса. По Воскресїню ся 
люде розышли домів, дакотры іщі поспали, да-
котры докінчовали послїднї управы кошариків 
на посвячіня. Рано цїла родина ішла до церькви. 
Кошарикы ся положыли перед церьков, коло 
них на вышываный обрус ся поклали вшыткы 
паскы, котры ся не змістили до кошарика, жебы 
каждый з родины міг їсти посвячену паску. По 
Службі Божій вышов священик перед церьков і 
посвячовав кошарикы. Хто мав кошарик посвя-
ченый, такой го хватав і біг домів. Традовало ся, 
же хто буде з кошариком першый дома, тому 
ся в тім роцї добрї поводить. Часто ся ставало 
і таке, же в бігу ся паскы вытрясли з плахты і 
качали ся по земли, тым менше шіковным хоць-
коли і з кошарика дашто повыпадовало...
Дома уж быв пририхтованый святочно простер-
тый стіл, на котрый ся накладали посвячены 
доброты. Но наперед ґазда розрїзав посвяче-
не ябко на тілько частей, кілько людей было в 
хыжи, і каждому дав по фалатку. Потім зачали 
вшыткы їсти, коло стола ся роспрудила весела 
бісїда... В нїй ся продовжовало і пообідї, коли ся 
ходило по родинах. Старшы ся стрїчали в хыжи, 
а молоды і дїтвора ся розутїкали по луках, де 
співали, грали вшеліякы гры, тоты найменшы 
качали по траві яїчка, ховали їх а потім глядали, 
хто найвеце найде. Старшы парібци зганяли по 
селї музикантів на забаву. Тота ся за часів моёй 
бабкы зачінала уж пообідї. Веселив ся цїлый 
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валал, по селї ся озывав спів парібків і молодых 
дївок. Но а по півночі хлопцї зачали поливати 
дївчата. На поливаный понедїлёк было в селї 
ґрявку, бо ся поливало водов зо студнї. Дївкы, 
котры ся не хотїли дати полляти, тых затягли до 
студеного потічка і там їх выобливали. За по-
ливаня діставали парібци крашены яїчка, тым 
старшым ся налляв погарик домашнёй. Бабка 
сі збыхла і в глубокых рудых очах ся заблисли 
слызы.......... .
–  Дївче моє, уж нїґда так не буде, як то было 
даколи. Такы красны свята, як за моёй моло-
дости, ты уж не зажыла.... 
В тім моментї єм порозуміла, же мій світ є до-
справды цалком інакшый, як быв світ моёй баб-
кы. За красны шматы, нове авто, найсмачнїшу 
кобасу і шунку зо супармаркету, за глучну 
діскотеку з найновшов технічнов апаратуров 
і престижным дісджокеём, сьме продали тото 
найцїннїше – радость, спів, веселый спонтан-
ный сміх, спокій в душі...
Своїй бабцї єм вдячна зато, же ня навернула 
своёв росповідёв до років властной молодости, 
але і зато, же вдяка нїй дотримуєме много із ве-
ликодных звыків, котры роблять Великдень хо-
лем кус такым чаровным, як го пережывала моя 
бабка. Такый жычу вшыткым молодым людём. 
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Петра Семанцёва
як ся розгадали великодны 

доброты

  Десь далеко за высокыма горами, там, де уж 
є край світа, жыли в невеликім селечку честны, 
порядны і робітны люде. Нажывали там як єдна 
родина. Каждый каждого познав, каждый каж-
дому помагав. До селечка каждым роком прихо-
дила  тепленька ярь. Панї Ярь была надгерна, 
цїла в роспуку, мала на собі красны білы шаты 
і на голові вінчік з ярьнїх квіточок. Як переходи-
ла через селечко вшытко ся одразу зазеленїло, 
стромы поросквітали, лукы ся перемініли на 
пестрофаребный покровець, потята зачали 
прекрасно співати і весело лїтати по бланкітнім 
небі. В каждім дворї ся пышно переходила кур-
ка зо жовтенькыма курятками, гуска з гусятка-
ми, качка з качатами. Вшытко зачало ожывати 
і тїшыти ся з нового жывота. Вшыткы люде в се-
лечку ся рихтовали і тїшыли на тоты найкрас-
шы свята в року – на Великдень. Єдны другым 
здравкали: „Хрістос воскрес! Воїстину вос-
крес!“, причім шатовали до церькви посвятити 
вшыткы доброты, што мали у своїх кошиках. Ко-
шикы з цїлого села были поскладованы красно 
в шорї перед церьковлёв. Паска, кобаса, шов-
дра, жовта грудка і другы великодны доброты в 
кошиках терпезливо чекали на посвячіня. Коло 
кошиків побіговала дїтвора, котрій ся не чека-
ло. Уж-уж ся відїло, же поперевертають кошикы 
і великодны доброты ся покачають по зеленій 
траві навколо церькви. Лем єден малый хлопчік 
честно тримав свою мамку за руку і спокійно че-
кав коло пестрого ряду великодной парады. 
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Нараз ся з єдного кошика зачало штось озы-
вати. Звук міцнїв, аж ся змінив на великый 
гуляк-ґрявк. Што то, што ся робить? Чудовали 
ся остатнї кошикы, але ай малый хлопчік, ко-
трый іщі міцнїше стис мамину руку. Ай люде ся 
зачали обзерали навколо себе. Ту ся в єднім 
параднім, прутянім кошику штось порушало. 
Нихто з людей то не збачів, лем малый хлопчік, 
што стояв найблизше ку кошику ся прислухав, 
і што не чує! Пахняча Шовдра, жовтенькый 
Яєшник, снїгобіла Грудка сыра і Паска ґрявчать 
єден перед другым. Гадають ся, же хто з них 
буде на верьху кошика і хто з них буде найвеце 
покропленый свяченов водов. 
–    Нї, я хочу быти на верьху кошика! – Гнївачо 
ся озвала пахняча Шовдра. 
–   Я єм зпоміджі вас тота найсмачнїша, най-
красша! Мене каждый любить і каждому ся на 
ня слинкы збігають і прото я мушу быти на 
верьху кошика нашой ґаздынї!
Розгнївану Шовдру перерушив грубшым голо-
сом жовтенькый Яєшник, котрый сидїв в кутику 
кошика:
–   Но чом бы-сь мала быти ты на верьху, 
зато, же єсь пахняча ці зато, же єсь найдо-
рогша? Нї, нї, моя злата, та тото нї! Iщі таку 
не грали, жебы Шовдра на верьху сидїла. То де 
сьме? Я єм найжовтїшый з поміджі вас. Єм як 
тото сонечко, котре ся на нас так теплень-
ко з неба сміє... Мене робили з домашнїх яєць і 
зато сі заслужу быти я на верьху кошика. Мам 
право на то, жебы єм быв найвеце покропле-
ный свяченов водов.
Ту ся з другой страны кошика ненападно пропы-
хать на світло світа снїгобіла Грудка сыра:
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–   Гей, гало а ты ся де пхаш? – Споров на ню 
Яєшник.      
–     Я?            
–   Гей ты, но де єсь ся выбрала, высвітлий 
мі... 
–   Но та там, де і вы, –  мудро одповіла Грудка 
сыра і дале ся пхала на верьх, як кібы ніч.   
–   Про тебе там місце не є, чуєш? – Озвала  
ся офучана Шовдра.
–   А чом бы нї? Ці я іншака як вы? Мене ро-
били з того найсмачнїшого коровячого моло-
ка. Попозерайте на мене, на мою прекрасну 
снїгобілу фарбу, та я як молода невіста і про-
то я мушу быти на верьху кошика, я ся там 
мушу кекешыти, не вы, смердюжници!
Зо споду ся штось порушало. Што то? То ся збу-
дила до хрумкава упечена домашня Паска. 
–   Ой, але сьте допиты, не дате ани фалат-
ча поспати, –  дудрала собі попід ніс нафукну-
та золотенька Паска.
–   Ани ты, Шовдро, ани ты Яєшнику докінця 
ани ты, Грудко сыра ся на верьху кошика не 
будете кекешыти.
–   A чом собі так думаш Паско?
–  Та зато, бо кібы не мене, та вас наша 
ґаздыня не мать з чім їсти. Бо то лем на мене 
сі наложить тоты файноты. Я мам право на 
то, жебы єм была найвеце посвячена, бо мене 
тяжко ґаздыня власныма руками місила, – і уж 
ся перепыхать десь на самый вершок кошика.   
–   Но чекай, чекай, – озвав ся з кутика кошика 
паливый Хрін, котрый ся уж не міг позерати на 
тот театр і хотїв неприємну сітуацію закінчіти.   
–   Слухайте ту приятелї, кібы я хотїв, так як 
вы ся силов моцов дістати на верьх кошика, 
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вшыткы бы сьте підо мнов плакали...
–   А чом, а чом собі так думаш Хріне? –  Зве-
даво ся просили доброты.
–   Добрї знате, же я паливый і мам силну аро-
му. А кібы на мене попадали капкы свяченой 
воды, та я бы зачав кыхати і вы бы од той 
паливой аромы зачали плакати. 
–   Ёв якый мудрый, – озвав ся Яєшник.
–   Я не мудрый, я лем правду гварю. Не є важ-
не де стоїш, ці впередї, ці взадї, ці на верьху 
або на сподї, сила свяченой воды є велика. Она 
посвятить і тоту найменшу одробинку. 
Великодны доброты стихли і усвідомили собі, 
же Хрін мать правду. Усалашыли ся назад на 
свої місця і нетерпезливо чекали коли їх свяще-
ник посвятить свяченов водов. А малый хлопчік 
лем тихонько стояв і никому ніч не прозрадив.
Як інтересно може быти на Великдень колo 
церькви....
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Петра Семанцёва
Рождественный ангелик

  У высокій небесній неконечности, в белавых 
хмарах, котры плавають по небі як  човникы по 
морю, жыло велё малых ангеликів. Так, як  люде, 
і ангелы ся рихтують на найвекше свято цїлого 
рока – на Рождество Хрістове, зато і в небі є по-
рядный передсвяточный рух. Тоты найменшы 
позолочують орішкы, другы чістять красны чер-
вены ябка, жебы ся блищали, іншы завязують 
дарункы червеныма пантликами. Старшы ан-
гелы носять з небесной пекарнї свіжы колачікы, 
котры пахнуть на цїле небо. Є то одповідна ро-
бота, бо печіво є тепле і крегоньке, зато ангелы 
мусять при ёго транспортї мерьковати. Притім 
ся їм в устах збігають слинкы, такой бы ся до той 
доброты пустили... Але старшы ангеликы суть 
одповідны, добрї знають, же з тых доброт не мо-
жуть ани покоштовати, бо на тоты лакотинкы че-
кають дїточкы на земли. Зато ся ангеликы мусять 
порядно усиловати, бо дїтей на земли є много, і 
вшытым хотять напечі доброты. Одмінов за то їм 
будуть натїшены дітьскы сердечка і россвічены, 
як свічкы на ріствянім стромику, дїтьскы очінята, 
позераючі з роствореныма ротиками на цїлу 
ріствяну красу. Ангеликы лїтали горї-долов, каж-
дый мав повно роботы. Нараз лем вшыткы затих-
ли, і зістали стояти на єднім місцї. То Святый Ни-
колай ся міджі нима нечекано зъявив. Ёго ласка-
вый погляд свідчів о тім, же з роботов ангеликів є 
спокійный.
–   Красно сьте то пририхтовали, – похвалив 
Николай ангеликів і дале повів: 
–   Як будуть дарункы побалены, заспіваме сі 
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ріствяны колядкы. 
Но ту збачів маленького Ангелика із златыма 
кучерявыма волосками і жываньскыма очками. 
Сидїв на краю облачіка і быв од головы аж по 
пяты замащеный од златого пороху. Іщі і на малім 
носику мав златый флячок. А кібы лем то... Ма-
ленькый Ангелик жалостно плакав і тримав ся за 
брішок. 
–   Што ся стало, маленькый? – Oпросив ся 
Святый Николай, котрый збачів, же Ангелик мать 
цїлу кошульку од отрошынок і довкола коло нёго 
суть порозмітованы самы лупкы од орішків. Ан-
гелик намісто того, жебы позолочовав орішкы, 
вшыткы їх полупив і поїв. Николай покрутив голо-
вов, взяв малого Ангелика за дрібну ручку, і з до-
машнёй лекарнічкы му дав капкы од болести. Як 
были вшыткы дарункы побалены, ангелы вєдно 
з Николаём ся пустили до співаня ріствяных ко-
лядок. Дакотры грали на гуслях, іншы на флавтї, 
або на малій трубцї... Николай быв натїшеный. 
Жебы лїпше чув, приложыв сі рукы к ухам а... што 
не чує? Єдна флавта  то барз псує. Хто то може 
быти? Ішов за слухом і зась го фалошна музи-
ка довела к малому Ангеликови, котрый дув до 
флавты з цїлой силы. Ангелик збачів, же го при-
хопили, і сховав ся за векшого ангела, што стояв 
коло нёго. Святый Николай взяв од нёго флавту 
і терпезливо высвітлив малому непоседникови: – 
Ты іщі барз маленькый, жебы єсь грав на флавтї. 
Але як підростеш, будеш ходити до небесного 
хору і там ся научіш грати, – і взяв му флавту з 
маленькых ручок. Ангелик посмутнїв, сїв собі на 
край облачіка і покывовав спущеныма ножками. 
Слухав колядкы, котры співали другы ангелы...
З неба ся пустив падати густый снїг. Ангелик по



59



60

зоровав снїговы влочкы як падають на землю і 
стелять снїгобілу перину по цїлім краю. Нагнув ся 
і цуп... Зачав падати долов головов на землю. Ту сі 
спомянув, же мать крыла. Замахав нима і легонь-
ко злетїв на мягку снїгову перину. Недалеко было 
мале село. Лежало учуплене в долинї, лем де-ту 
ся одтам заблищало світелко. Якраз оно тягало 
малого Ангелика, як маґнет ку селу. Прилетїв ку 
першій хыжцї на краю і зведаво прилипнув к об-
лаку, одкы ішло світло. В хыжцї збачів малого 
хлопчіка, котрый якраз розбалёвав дарункы. 
Ріствяна ялічка ясно світила і Ангелик од зведа-
вости притулив замащеный од златого пороху 
носик на скло облака. В тій хвілї го збачів малый 
хлопчік і розбігнув ся ку облаку. Ангелы суть барз 
полохы, боять ся людей і вшыткого незнамого. 
Зато і малый Ангелик ся настрашив і вылетїв над 
хыжу. Зістав за ним на облаку лем малый златый 
флячок од ёго маленького, як ґомбічка, носика. 
Хлопчік закликав маму, жебы єй вказав Ангелика 
за облаком, но мама го уж не збачіла і не увірила, 
же златый флячок – то є слїд по Ангеликови і не 
мала час о тім довго роздумовати, бо было треба 
іти до церькви. Пооблїкала хлопчіка і выбрали ся 
з татом горї селом. Хлопчік ся їм вырвав і біг по-
перед них, причім пару раз упав до свіжо напада-
ного снїгу, як до білой перины. Качав ся по снїгу і 
весело ся сміяв. Нараз лем стих і выкатулив очі...
Што то є? У білім снїгу коло драгы видно слїды 
маленькых ножок а коло них златый порошок... 
–   То быв наісто тот Ангелик, што єм го відїв у 
нашім облаку, – закрічав хлопець на маму і тата, 
но тоты ся лем засміяли. 
–   А я ту віджу і неслухняного чортика, што 
фурт дашто выдумує і мече ся до снїгу, – зажар-
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товав тато і хопив хлопця за перемерзнуту руку, 
жебы єй зогрїв... 
–   Уж не бігай, ты чортику, бо тя не пустять 
до церькви. Там пущають лем ангелів...
Міджітым перестали дзвонити і люде в церькви 
зачали співати колядкы. Хлопчік сидїв в першім 
крелосї і чекав, што ся буде робити. На Святый 
вечур го взяли до церькви по першыраз. Зведаво 
ся позерав довкола на образы святых. Теперь по 
першыраз збачів, же коло святых, што суть нама-
лёваны на серединї образів, суть довкола малы 
ангелы. Запозерав ся на них і што не видить? 
Єден ангел на образї ся порушав... Хлопчік ани 
не дыхав. 
–   То є він, то є предці він... Тот, што быв у нас 
дома... А теперь є ту, в церькви, і махать мі... 
Хлопчік зачав торгати маму за ґерок, але тота ся 
приязно молила і не дала ся вырушовати... Тато 
на нёго джмурькнув і засміяв ся.... Хлопи сі не 
мусять ніч высвітляти... Розумлять ся і без слов. 
А як то допало в небі? Як збачіли, же малый жы-
ваньскый Ангелик ся стратив, зачали го вшыткы 
глядати. Но марно. Малый кучерявый Ангелик 
ся сам вернув на небо, але аж тогды, як вшыт-
ко на земли выпозерав, а то было аж нескоро по 
півночі. Вшыткым ангелам поросповідав, кады хо-
див і як є на земли на Святый вечур краснї, як суть 
вшыткы веселы і тїшать ся, суть ку собі ласкавы і 
мiлы. Bелику радость із свят мають дїти, котры ся 
тїшать із снїгу, з дарунків, з неопакователной свя-
точной атмосферы, котра панує лем раз в роцї. А 
найвекшу радость мав наісто хлопчік з хыжы на 
краю села, бо в тот вечур вiдїв ангела. 



62

Петра Семанцёва
Братїслава – мале, велике місто

І. Одход з дому
  Тепле лїтнє сонце помалы схыляло свої лучі 
за бескідьскы горы, за горы, котры суть про 
мене найкрасшы на цїлім світї. В тім моментї 
єм сі їх красу аж так не усвідомлёвала. З глуб-
кы єм ся надыхла, так як мала дїтинка, котра 
ся продерла з маминого лона на світ. Пахота 
лїса была в тім моментї як дроґа, котра ся мі 
діставала під скору, до каждого кутика мого 
молодого тїла. Лїтнїй вітрик мі роздував чорне 
волося, на твари єм чула каждый ёго дотык, 
каждый ёго поцїлунок. В тій хвілї мі сердце зал-
ляв нескуточный жаль.... Жаль за моёв мамов, 
за татом, за тым вшыткым што є мому сердцю 
найблизше...
Цїлый влаковый штаціон быв заллятый тов 
сонячнов молгов. Сонячны лучі ся продерали 
через росцвиту липу, што тихо шелестїла коло 
лавочок і робила сидячім приємный холодок. 
Стояла єм там як без душы. Усмів на моїй твари 
не быв правый, быв загаленый якымесь смут-
ком, горло мі стисло, слызы ся мі дерли до оч, 
но не могла єм плакати... Не могла, або скорше 
не хотїла єм дати знати, же ся мі тяжко одхо-
дить. В єдній руцї єм певно тримала свій куфер, 
в другій стискала листок на влак. Смутны ма-
мины очі мі кололи сердце. А тато... Тато –  хло-
писко як гора, нїґда не давать знати о своїх чу-
тях.  Не дало ся не відїти, же ёго погляд є якысь 
задуманый, засмученый. В тім моментї ся у мі 
били два внутрішнї голосы. Єден імператівно 
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наказує: – Мала єсь остати дома, треба 
помочі коло хыжы, на полю... Роботы є велё, 
баба уж слабенька, а родічі мусять до роботы 
ходити. Єсь веце потрібна ту, як десь далеко 
в чуджім містї. Одразу ся тот голос страчать, 
а другый мі шепче: – Не будь шалена, лем ідь 
єсь молода што будеш ту в Чертїжнім роби-
ти? Там спознаш новых людей, нове місто, 
містьскый жывот, заробиш сі грошы, чекать 
тя лїто повне забавы, зажытків..., заслужиш 
сі одпочіти по тяжкім роцї... Молодость все по-
зерать на світ еґоістічно, думать лем на себе, 
на свої тужбы... Хоць поміджі думкы над своїм 
властным благом приходять і вычіткы. Одожену 
їх, або будуть мою молоду душу глодати і не до-
зволять мі быти щастнов подля моїх представ? 
Но а є ту іщі і гордость. Раз єм ся розгодла, не 
можу то вернути назад. Не можу лем так ро-
сторгати листок, шмарити го за себе і вернути 
ся назад домів. Моя гордость мі то просто не 
дозволить...  
На штаціонї было даяк чуднї тихо. Мама з татом 
задумано стояли і з часу на час сі тяжко збыхли, 
як кібы їх на сердцї тяжыв тот найвекшый камінь 
на світї. Каждый позерав своїм боком, лем жебы 
ся їм не стрїтили їх заслызены очі. Станіцёв ся 
озывало цваканя годиновых цайґриків, котры 
давали знати минуту по минутї, же мій час ся 
ближить. Момент, котрый нихто не любить, 
момент, коли ся напослїдок стиснуть рукы, за-
желать ся щастна путь, з очей ся выкатуляють 
горячі слызы... Лучіня.
Голос в станічнім розгласї ознамлёвав: –  Ріхлик 
614 ЗЕМПЛІН, смер Гуменне – Братїслава 
главна станіця, реґуларный одход 19 годин 
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30 минут стоїть на перонї три, коляя пять, 
приправеный на одход.  А є то ту...  Тот момент 
пришов так несподївано. Уж здалека было 
чути пискот і рычаня влаковой машыны. Мале 
світелко было все близше і близше.  Уж є ту, уж 
стоїть на коляї, але не надовго. Треба ся шы-
ковати. Тато мі поміг дати мій тяжкый куфер до 
влаку. Выправця стояв коло влаку з піщалков 
в руцї, приправеный одпискати одход. Не год-
на была єм ся одорвати од своёй мамы, свого 
тата. Послїднє погладжіня по лицї, послїднїй 
поцїлунок, послїднє обятя.
–   Най тя Бог жегнать, дївче моє, –  шепче 
мама і давать мі пожегнаня на чело. Тато своёв 
міцнов руков мі робить хрестик на чело і солод-
ко цїлує на лице.
–  Уж мушу іти, майте ся ту красно,  я ся зане-
довго верну, –  ростряшеным голосом ся з нимa 
лучу. Влак рушив, я через запертый облак по-
силам мамі і татови поцїлунок, котрый одфукую 
зо своёй долони... Остали там стояти, втераючі 
сі слызы. Іщі все їм махам, іщі все їх віджу.... Вы-
гляд мі нараз затїнив густый лїс. Страчам їх, уж 
їх не віджу... Сїдам сі до порожнёго „купечка“, 
іщі все чую мамин парфін на своїх долонях... 
Заперам очі, пахам сі долонї і слызы мі стїкають 
по лицях, на котры ня іщі лем перед минуточков 
цїловав тато. Чом є тото лучіня лем таке тяжке? 
Вытягую з куфра маленьке заголовча, котре мі 
так красно пахне за моёв ізбов, нашов хыжов, 
нашым селом.... Кладу на нёго голову і пома-
лы заспаю з тым, же ня чекать дашто красне.           
Унава мі помалы сїдать на клїпайкы. Через по-
лозаперты очі реґіструю, як ся тмавым „купеч-
ком“ час од часу вказують заблескы станічных 
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ламп. Чую як поступно опущам світ реаліты, 
моє тїло хляне і я ся занурюю глубше і глубше 
до твердого сна. 
–   Слечно, мате ту вольно? – чую в спаню гру-
бый голос.
–   Гей, гей маю, сїдайте. 
Помалы отварям очі, протерам їх як мале мача, 
ледва віджу, же хтось вошов днука. Заклїмкам, 
попозерам через облак вонка... кідь ту уж пома-
лы выходить сонце!  Ёй, тадь то уж дораз рано! 
–  Пребачте, можу ся вас попросити де то 
сьме? 
Пан в анцуґу ся усміхне:
–  Та што слечно, заспали сьме? Іщі єдна за-
ставка, і буде Братїслава.
Уж? Іщі лем теперь єм ся лучіла з мамов і татом 
на станіцї, цїловали ня і стискали, а одразу єм 
уж на другій странї републікы. Но чім дале єм 
была од свого села, хыжы, од своїх родічів, тым 
веце ся з мого сердця вытрачав смуток і жаль. 
Поступно мою душу наповняла радість і очека-
ваня. Нараз єм была повна приємных емоцій. 
Як ся гварить, мала єм моталиків в брісї... а пе-
ред очіма Мартіна. Конечнї, конечнї буду з ним, з 
моёв ласков, з моїм ангеликом. З Мартіном ход-
жу уж пять років, пять красных років. Ніч лїпше 
ня в жывотї не могло стрїтити. За тых пять років 
сьме не мали можность быти вєдно барз часто. 
Были то лем украджены моменты, пару сполоч-
ных годин і ... неконечны лучіня. Він собі нашов 
роботу в Братїславі а я, я іщі мала школу, котру 
требало докінчіти. Снажили сьме ся стрїчати 
холем раз, даколи може двараз до місяця. Все 
єм му гварила, же то не є справедливе, же чом 
мусиме быти од себе так далеко. Він мі все лем 
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повів: –  Ангелку, мусиме вытримати, а потім бу-
деме сполу уж нафурт. Тото вшытко красне, што 
сьме змешкали, нас почекать... 
Ёго спокій в душі ня фасціновав. Ёй, як ся на нёго 
уж тїшу, так го солодко выстискам, выцїлую... 
Так, як єм сі то все представлёвала, кідь єм 
дома вечур ішла спати. Іщі послїднї управы пе-
ред зеркалом, кус причешу роспелешене воло-
ся, намалюю сі ґамбы леском і нетерпезливо че-
кам на конечну станіцю. Розбігнутый влак пома-
лы спомалёвав і сперав ся... скриплїня бырзд, 
і – Братїслава, главна станіця. Тот напис было 
видно уж здалека. Через узеньку ходбічку везу 
за собов на колечках свій величезный куфер, 
но нїт того выступити. За мнов шора людей, а 
передо мнов –  ани не гварю. Тілько народа так 
скоро рано єм іщі не відїла. Як лем теперь най-
ду Мартіна... ани сьме ся не добісїдовали, де ня 
почекать. А я така маленька... Міджі тыма люд-
ми ня ани не буде відїти. Обзерам ся, выскакую, 
ставлям ся на палцї, лем жебы го збачіти. Там 
є, віджу го, єй... мій ангелик...  Якый є красный! 
Ёго усмівава тварь была в тій хвілї красша, як 
раннє сонечко, котре ся іщі лем продерало че-
рез хмаркы.
–   Агой, ангелку мій златый, хыбовала єсь мі... 
Далшы слова заникли в тугім обятю... Конечнї 
сполу! Погласкав ня по лицю і солодко 
поцїловав. Ёго силне обятя ня наповняло жы-
вотом. В тім моментї мі ніч не хыбовало. Може 
лем тот пахнячій вітрик, котрый ня выпровад-
жовав з Лабірьского штаціона на далеку путь.
–  Подь..., –  натяг ку мі руку, нашы долонї ся 
споїли вєдно, як тогды по першыраз.      
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ІІ. Мартін
  Мала єм то щастя, же Мартін бывать на бітї 
вєдно з моїма камаратами Петём і Віктором. 
Вни ня прихылили у себе дома. Не так цалком 
дома, бо біт є лем в наймі, але тепло того біту 
было таке домашнє, з каждого кутика было 
чути покій, злагоду.... Была єм міджі своїма, хо-
лем на кус мі припомянули Чертїжне. З Петём 
і Віктором ся познаме од маленька, суть мі як 
братя, котрых єм нїґда не мала. В Чертїжнім бы-
вають од мене лем о дві хыжы дале. Познам їх 
як властны долонї. Знам коли їх дашто трапить, 
коли дашто выстроїли, коли суть щастны, коли 
зась смутны. Як ся гварить, суть то камаратя за 
вшыткы пінязї. 
Першый день мі збіг як вода. Не было коли ся 
ани роспозерати по сідліску, не то іщі піти до 
міста. Надышов вечур. Слїдовала єм, як тмава 
ніч помалы сїдать на освітлене місто, з котро-
го ся робила на небі велика жара. Балконовы 
дверї были цалком отворены. Вонка подував 
свіжый вітрик, котрый ся грав з фірганґов спуще-
нов аж по землю. З часу на час задув і до ізбы, 
де приємно погладив нашы тїла. Лежали сьме 
близько себе, нїжно ся гласкали, цїловали, без 
слов сьме позерали єден другому до оч і были 
сьме щастны, же сьме конечнї сполу. Заспава-
ня в обятю чоловіка, котрого нескуточнї любите 
є тото найкрасше, што на світї може быти.
Скоро рано ся прикрадовало до біту через 
шпары облаків тепленьке сонце і своїма лу-
чами кыцкало ногу, котра мі стерчала спід пе-
рины. Ёй, як ся краснї спало... Но кому бы ся 
хотїло вставати. З постелї ня вытягла пахота 
ранїшнём кавы, котра ся шырила цїлым бітом. 
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Іщі розоспата, протягуючі ся як мале мача, єм 
помаленькы вылїзла з постелї і одхылила дверї 
до кухнї. Через вузку шпару єм збачіла стіл, на 
котрїм ня чекав фрыштик. З кавы ся іщі курило. 
Коло нёй на малім танїрчати быв положеный 
роглик, натертый з маслом і з домашнїм дже-
мом. Пахота, котра мі іщі міцнїше вдарила до 
носа, ня выштартовала ку столу. О шалку быв 
опертый маленькый листок на котрім было на-
писане:  
–   Добре ранко, ангелку! Най ті смакує, рих-
товав єм то з ласков... твій Мартін.
Было то красне. Таке про ня іщі нїґда нихто 
не зробив. Теплу шалку кавы єм собі взяла до 
долоней і вышла на балкон. В тім моментї ся 
мі відїло, же єм вышла вонка на наш двір, де 
было все в тых місяцях чути спів потят. Пома-
лы, серьбаючі горячу каву єм ся бездухо запо-
зерала на лавку в парку, на котрій сидїла стар-
ша жена. Метала голубам сухый хлїб. Головов 
мі пробігла думка на нашых дома. Што лем ро-
блять? Мама ся істо мотать коло хыжы – рве 
черешнї, або може уж варить смачный обід... 
Тато оправлює свій тракторик, жебы мав на 
осїнь з чім орати.  А баба? Баба наісто сидить, 
як кажде рано, кідь світить сонце, на лавчати 
перед хыжов, на очах окулярї, а в руках трим-
ле Благовістник і штось собі потихонькы шепче. 
Або чітать, або ся молить... Мати так чаровну 
кулю, як Якуб з Перинбабы, через котру бы єм їх 
могла відїти... Мати таку кулю, холем на малый 
момент, і попозерати на наш двір, на хыжу, на 
маму, на тата...  Закывати їм, а они бы мі одма-
хали назад на знак того,  же дома є вшытко в по-
рядку. Знам, є то нереалне, таке ся може стати 
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лем в проповідках. Допила єм каву, одорвала 
очі од незнамой жены в парку і вернула єм ся 
назад до пахнячой кухнї. Смачно єм закусила 
до роглика.... Та што з начатым днём? Дома єм 
остала сама, хлопцї ішли до роботы, а прийдуть 
аж вечур. Не могла єм лем так сидїти перед 
телевізором і перепинаты каналы. Тото ку мі не 
пасовало. Дала єм кус до порядку біт і роздумо-
вала, што хлопчискам наварити, бо як їх познам 
прийдуть з роботы голодны, а тогды бы зъїли і 
клинцї.  Уж то мам! Налїплю їм пирогы. Нашла 
єм в кухни татарчану муку. Лем ці мають сыр... 
Бінґо! Є в леднічцї. Замісила єм тїсто і налїпила 
повну таблу татарчаных пирогів, котры ня 
навчіла робити мама. Часто сьме їх дома вари-
ли. Оёй, та то лакотинка! Нелем ложкы будуть 
облизовати, але і палцї. Про Віктора і Петя єм 
не першыраз варила. Ай минулого року єм была 
в Братїславі на бріґадї і бывала єм в тім бітї з 
нима. Любила єм про них варити, найлїпшым 
подякованём про мене были порожнї танїры. 
Чей буде смаковати і Мартінови. Він буде мої 
пирогы коштовати по першыраз! О то веце єм сі 
давала залежати на тім, жебы вшыткы пирогы 
были як єден – формов рївнораменны трикут-
никы. Притім маленькы, жебы ся з нима чоловік 
не давив. Тыж добрї наповены, але ай доклад-
но залїплены, абы при варїню ся не розлїпили і 
сыр, котрый быв в пирогах, не пішов по варї... То 
бы было моє фіаско! 
Днї в Братїславі плынули так скоро... Не было 
коли, а тыждень за мнов. Оддыхла єм сі од 
напятя, котре было споєне з одовздаванём 
діпломовкы, од штатніць... Дость валюхованя! 
Тоты панелаковы стїны ня уж зачали дусити. До 
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Братїславы єм пришла ай зато, жебы єм ся ту 
попозерала по даякій роботї. Правда, жадости 
о приятя до роботы єм як свіжа абсолвентка з 
высокошкольскым діпломом в руках роспосла-
ла до школ такой по штатніцях, але што з того 
буде, не знати...  Запла єм почітач і зачала сі 
глядати даяку роботу.... Гммм... але яку? Не зна-
ла єм, што бы ня так могло інтересовати, окрім 
учітельской професії. Хотїла єм сі найти даш-
то на тоты два місяцї, покы ся не зачне школь-
скый рік, лїпше повіджено, покы мі прийде хо-
лем єдна позітівна одповідь на множество моїх 
жадостей о учітельску професію. Тій професії 
єм ся хотїла веновати цїлым своїм сердцём. Уж 
одмала єм тужыла быти учітельков. Але та што, 
кідь на вшыткы мої жадости єм діставала єдну 
за другов одповідї: Є нам жаль, але не маме 
вольне місце, вашу жадость будеме евідовати. 
Уберало мі то сил і страчала єм дяку дале по-
силати жывотописы. Но на другім боцї єм сі по-
думала: Петё Стеранкова, ніч не є срачене, єсь 
молода, жывот маш іщі лем перед собов, не 
треба шмаряти флінту до жыта.
Але теперь бы єм собі хотїла найти хоцьяку 
роботу, лем жебы єм дашто заробила. Як гля-
дам, так глядам ніч ня не заінтересовало... Очі 
ня уж од того чуміня до почітача зачали болїти. 
Охаблю то на нагоду, подумала єм сі, тадь уж 
лем ся дашто мусить в тій смердячій Братїславі 
найти.
Єдного вечора, як сьме так сидїли вшыткы 
вєдно в обывачцї, єм Мартінови нашмарила 
таку думку, жебы мі він поглядав даяку роботу. 
Він ся зачав сміяти і гварить: 
–  Та добрї, але догоднеме ся так, же на яку 
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першу понуку натрафлю, та там підеш.
–  Ёй не будь шаленый, а кідь натрафиш на 
першый інзерат, же зганяють електрика-
ря, та што, піду оправлёвати електрику по 
Братїславі?
–    Ёй, Петь, не будь парадна, як передня 
хыжа! Робота як робота. Так, ці не так...?
–  Та гей, але та ... 
–  Та не та, ідеме глядати!
Зачав телефоновати, потім дашто писати до 
почітача. Одразу ся зачав сміяти і гварить:
–    Но, а роботу уж маме! На перше што єм 
натрафив є, же зганяють хыжну до готела. 
Та што, Петь, реаґовати на понуку?
–   Нооо..., та напиш, –  несміло єм прикывла 
головов.     

ІІІ. Діпломована упрятовачка
  На другый день перед обідом мі на мейловій 
адресї заблікала справа од аґентуры КЛІНТОН. 
Отворити, не отворити... Най буде, што буде! От-
ворю пошту, а там пишуть: Добрый день, сьме 
барз рады, же сьте реаґовали на нашу понуку 
хыжной. Хотїли бы сьме ся з Вами стрїтити. 
Кідь Вам то пасує, так вас чекаме днесь о 
третїй годинї на адресї Кутузовова 3. Тїшиме 
ся на Вас. 
Но, парада! А теперь што? Дома ниґде никого, 
жебы зо мнов дахто пішов. Як там трафлю, кідь 
я іщі сама в такім великім містї нїґда не была? 
Но ніч, кідь єм хотїла робити, мусила єм позбе-
рати вшытку одвагу і давай глядати аґентуру. 
Выпарадила єм ся, причесала непослухняне 
волося, котре нїґда не хотїло так стояти як єм 
я хотїла. Кус єм ся прималёвала, але лем так 
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децентно, жебы єм не вызерала як „дїва лег-
кых мравів“. Замкла єм дверї, і... давай до уліць 
велькоміста. Жадный страх, Петё Стеранкова, 
драга перед языка! Сїла-м собі на тролейбус 
201 і тот ня везе аж на Тырнавске міто. Но, а 
сьме дома! Теперь кады, ці налїво, ці направо, 
ці іти рівно за носом? А ... най то чорт возьме, 
як ся гварить злата середня драга, піду я рівно. 
Блуджу по уліцях горї–долов, по стїнах будов 
глядам назву уліцї, але нїт такой. Нараз попо-
зерам на годинку.  Аж ня заморочіло! За десять 
три, но а я на третю добосїдована! Думам сі: –  
Та то уж збыточнї, ай кідь найду тоту Кутузово-
ву, до третёй там не стигну прийти... 
Зачав на ня надходити якыйсь смуток, же мі 
можность, котра ся трафить як слїпій курцї зер-
но, переходить через палцї. Нервозна, задыха-
на шатую по уліцї, очами блуджу по стїнах бу-
дов, в духу прошу Бога, най мі пошле дакого до 
драгы, жебы єм ся могла попросити кады дале. 
Ту вам одразу з дверей єдного панелака выхо-
дить старенька бабка. Была як з проповідкы. 
Біле, як снїг, волося мала скручене до косы і 
здалека было видно єй таёмный усмів. Так вы-
зерала, як кібы ішла дакому дашто повісти. Об-
зерам ся довкола себе, ниґде никого, лем тота 
бабка серед драгы помалы з палічков цупкать 
напротів мене. Штось мі шептало: –  Попрось 
ся єй на драгу, не вагай...   Приставила єм ся 
коло нёй: 
–   Добрый день, можу ся вас попросити, де бы 
єм нашла уліцю Кутузовова 3? 
–   Дївче моє, та ту такой, –  і указала на бу-
дову, де таблічку з написом уліцї закрывали 
конарї кошатого строму. 
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–   Дякую Вам краснї.
Годинка указовала за три минуты три. 
–  Стигам то, – сама себе єм упокоёвала. 
Обышла єм будову і нараз ся передо мново обя-
вило навелико написане КЛІНТОН. Нервозна єм 
была так, як кібы єм ішла на поговор до даякой 
престіжной міджінародной фірмы, мінімално 
на позіцію шефа побочкы за Словеньско. Петё, 
спокій, ідеш лем за  упрятовачку.... Заклёпкала 
єм цїла здушена і задыхана. Дверї мі отворила 
блондява панї в роках.
–  Сьте Петра Стеранкова? Йдете оглядом 
того міста хыжной? 
–   Добрый день, гей, то єм я, дуфам, же єм то 
стигла.   
–   Стигли, стигли, подьте дале, –  міло ня 
привітала елеґантна жена в роках.
–   Моє мено є Ева Дюрішова, тїшить ня, же 
Вас спознаю. 
Потрясла мі руков і позвала ня до своёй 
канцеларії. Перше, што ся ня попросила было, 
ці уж єм даґде робила хыжну. В моментї єм 
застовпіла. Остала єм, як кібы на ня дахто 
вылляв горнець кыпячой воды.  А теперь што 
повім?  Же єм ниґде не робила? Та ня не прий-
ме! А повім, же гей, та ся ня істо буде звідовати, 
же де і што єм робила. По куртім заваганю і 
згодночіню сітуації єм вырїшила. Ніч інше мі не 
оставало, лем циґанити. Неістым голосом ї гва-
рю:
–   Гей, уж єм робила у нас в Міджілабірцях в 
готелї.
Но а тогды спустила:
–   А кілько звіздочковый готел, а на якы сме-
ны, а были сьте плачены од годин, ці од зро-
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бленой роботы? 
Дотеперь не знам, што єм ї там набісїдовала. 
Што слово, то циґанство. Де я знала, як ся в 
готелах прятать, на якы там смены... Она лем 
кывала головов і штось сі записовала. Потім ся 
одтягла од почітача, поставила ся і потрясла мі 
руков:
–  Ґратулую вам, слечно Петро, можете на-
ступити! Віджу, же мате охоту робити, знате 
як то в готелах  ходить, сьте мі сімпатічна, 
буду лем рада, кідь наступите.
Попідписовали сьме папіря і такой в тот день ня 
взяла до готела. Готел ся звав МАМАІСОН. Быв 
то луксусный готел, з чотырьма звіздочками. 
Мала єм то щастя, же тролейбус 208 мі ішов 
рівно сперед бітовкы, де єм бывала, аж ку готе-
лу. Робота ся мі барз любила. Вшытко мусило 
быти выблискане, перфектне. Многы дївчата-
бріґаднічкы не обстали і мусили одыйти гет. 
Я ся усиловала, як лем єм могла, жебы єм не 
зробила дашто плано, недокладно, не так, як ся 
од ня чекало. Наперед мі давали прятати лем 
по дві, три ізбы-апартманы, но нескорше, кідь 
відїли, же мі то іде, писали мі веце ізеб. Ізбы 
были красны, луксуснї заряджены з великов 
спалнёв, пространнов обывачков і з выглядом 
на братїславскый град, а тыж на надгерну па-
нораму міста. Спочатку мі робило проблем ся 
в готелї зорьєнтовати. Такой знати, де што є, де 
яка ізба, але поступно єм ся вшытко навчіла і 
робота мі ішла одрукы. Колектів быв перфект-
ный, хоць єм там была наймолодша, розуміла 
єм сі з нима єдна радість. Колеґынї были такы 
стары як моя мама. Єдна ся звала Клавдія, дру-
га Лівія. В роботї мі были опоров і я ся їм могла 
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зо вшыткым здвовірити. Зо вшыткым, што ня 
трапило, што мі тяжыло сердце. Може зато, бо 
од зачатку єм в них відїла свою маму, котра мі 
хыбовала. Єдного дня, як сьме чекали покы не 
одыйдуть гостї зо свого апартману, жебы сьме 
го могли пририхтовати на приход про нового 
гостя, сьме вєдно сидїли на рецепції і клебе-
тили, як стары бабы в Лабірцю на дразї. Нараз 
мі задзвонив мобіл. Позерам, тато мі кліче. Ёй, 
як єм ся зрадовала! Конечнї можу побісїдовати 
зо своїма по свому. Бо ту все лем красно по 
словеньскы требало. Та я з татом бісїдую што 
і як дома, як ся мать мама, баба ці здравы і як 
іде жывот в Чертїжнім.... Позерам на Клавдію і 
Лівію, а они сі штось шепчуть, єдна другой ся 
штось потихы звідує. Як єм добісїдовала з та-
том і дала поздравити вшыткых дома, одразу 
ся обернули на мене і зачудовано ся ня попро-
сили: 
–  То, пробога, по якім єсь бісїдовала, то што 
за язык?
З выпуленыма очіма чекали на одповідь. Я  ся 
лем усміхла і гварю: 
–   Но, по нашім, моїм материньскым, русинь-
скым языком.
Єдна ледва, же ся не захыцла з горячов кавов, 
котру наголос хлипкала.
–   А то такый екзістує?
Про них то было дашто чудне, дашто нове, 
мінімално як про Коломбуса Америка. 
–    Науч нас дашто тым твоїм языком!   
–   Але што бы сьте хотїли знати?     
–   То є єдно, лем нам дашто повідж!
Зачали мі давати речіня, котры єм мала пре-
кладати до русинчіны. Найлїпше было як то за-
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чали позад мене опаковати. Язык ся їм ламав, 
плянтав. Єдна через другу, но чісто як куркы на 
дворї... 
–  Но теперь повіджте: Зябла єм ся.
А они:
–    Забла єм са.
–   To znamená, že som sa zabila? – просить ся 
Клавдія неісто.
Та де там, – смію ся на цїлу рецепцію. 
To znamená, že si zmrzla, že Ti je chladno, – ро-
блю сімултанный переклад.
  Были то красны днї. І хоць робота была тяж-
ка, кажде рано єм ся тїшыла до готела. Каждый 
день быв дачім іншый, принїс фурт дашто інше, 
нове. Дотеперь не забуду на єдну пригоду. Было 
то пообідї, уж вшытко поробене, лем одложыти 
возик до складу і ся перезлечі. Ту одразу волать 
рецепція:
–   Слухай Петя, іщі єсь ту?
–   Гей, чом, што треба?
Дізнала єм ся, же нечекано пришла за паном, 
што бывав в готелї ёго нїмецька родина – жена 
і двоє дїтей і я їм мусила пририхтовати три 
постелї. Нїґда єм не знала никому повісти, же нї. 
Наскоро єм стелила,  причім на ізбі ся уж новы 
гостї зачали помалы удомашнёвати. Я ся натя-
говала з простерадлами, нарівновала плахты, 
лем жебы то было як зо шкатулкы. І ту ку мі при-
шов отець родины. Дашто поскручане тримав в 
долони. Натяг ку мі руку, по нїмецькы наскоро 
меле, причім спыхать штось до моїх рук. Я, же 
нї, дякую. Но я там барз відїла, што мі спыхать 
до рук, і што говорить. Жебы єм дашто плане 
не зробила, почливо єм зо ся высукала: „Nein, 
danke.“ Він знеістїв, на твари было видно, же 
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моя реакція была про нёго нечекана. Стиснув 
плечіма і 50 евра вопхав назад до кешенї. Мене 
аж заморочіло... Зато, же уж єм была по роботї 
і мала єм охоту му принести на ізбу і постели-
ти далшы постелї, так ся мі хотїв подяковати. 
А я, труба, єм зареаґовала як даякый неандер-
талець... Наісто сі подумав: – То така богата 
хыжна, же єм єй тов сумов може уразив... В 
лїпшім припадї сі міг подумати: – В тім готелї 
владне велика дісціпліна, хыжна сі не дозво-
лить прияти ніч од гостїв.... Хто знає, што сі 
тот нїмецькый чоловічок подумав... Теперь ся 
над тов епізодов уж лем засмію...
В готелї ся мі дарило, были зо мнов спокійны 
і хвалили ня. Єдного дня мі зателефоновала 
панї Дюрішова і понукла мі далшу роботу. Пря-
тати канцеларії в єднім бізнісцентрї. Наперед 
єм ся зрадовала. Знала єм, же як буду мати 
дві роботы, буде лїпша выплата. І так єм з тов 
роботов сугласила. В бізнісцентрї ся зачінало 
прятати вечур о семій годинї. Спочатку ся мі то 
любило. Мала єм на старости коло 150 канце-
ларьскых місць, плус ку тому і малу кухеньку. 
Першы два тыжднї ня то іщі бавило, но потім 
уж єм не бировала. Кажде рано єм вставала 
на девяту до готела, кінчіла єм коло третёй. 
Потім одпочіти, дашто зъїсти, накупити, і на 
сему давай до бізніс центра. А там шіхта все 
до єденастой годины вечур. Домів єм приходи-
ла десь перед півночов. Унавлена, змукарена, 
з руками вытяганыма од роботы і од накупных 
ташок може аж по колїна. Не стигала єм ніч 
дома в бітї поробити. З Мартіном єм ся стрїчала 
рано в купелцї. Кідь єм вечур приходила домів 
з роботы, він уж давно спав. Не стигли сьме сі 
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побісїдовати, хто якый мав день, што нового за-
жыв. Были сьме в єднім бітї, але не были сьме 
сполу, лем сьме гев-там коло себе переходили, 
што ня кус мерзило. Мерзило ня і то, же молоды 
люде пообідї ішли ку водї, на купаліща, ужыва-
ли сі лїтнї горячі днї, забавляли ся, а я ..., я як 
тота попелушка єм прятала забруджены ізбы 
по гостях в параднім готелї. В готелї, де нїґда 
не буду гостём. Ёго луксус можу спознавати все 
лем з позіції хыжной...        
  Цїлый юл єм день што день робила, сім днїв 
в тыждню, а кідь єм хотїла вольно, дістала єм 
одповідь: Тадь єсь сі ту пришла заробити, 
або нї?  Єдно, што ня на тім найвеце мерзило 
было то, же єм была звыкнута кажду недїлю до 
церькви ходити а ту, ту ся то просто не дало, 
робота не пустила. Коло церькви єм так авкурат 
каждый день переходила. Было то таке, як кідь 
дїтина мать смак на шлягачковый закусок, але 
може ся на нёго позерати лем через скляняный 
выгляд цукрарнї, до котрой николи не вступить. 
Юловы лїтнї днї поступно зачали черяти 
авґустовы. Сонце і надале нестерпно палило. 
Вонка ся не дало поряднї дыхати. Воздух быв 
теплый, смердячій од розогрїтого асфалту. 
Окрім того, вшыткы авта, котры денно бзучали 
по братїславскых уліцях го ніщіли своїма выфу-
ковыма плінами. В містї бы сьте не нашли жы-
вой душы. Ниґде никого, люде як кібы вымер-
ли. Каждого  тягало ку водї, кус ся схолодити. 
Моє молоде тїло тыж прягло по оддыху. Горячій 
авґуст про наш готел значів ай менше гостей, 
з той прічіны было менше роботы. Конечнї, 
конечнї єм дістала вольно. Конечнї сі оддыхну 
од того вшыткого. Од готела, од забрудженых 
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ізеб, од гостей, котры кажду секунду дашто по-
требують. Мала єм перед собов красны три днї 
вольна. Тоты днї єм не хотїла лем так переле-
жати на децї коло воды, або дома в постели. 
Жадало ся мі кус містьского жывота. Відїти тоту 
Братїславу зблизка, на властны очі, нелем спо-
за замасканых облаків автобуса, ці споза готе-
лового луксусу. Чекали на ня красны днї вєдно 
з Мартіном, котрый сі взяв тыж пару днїв дово-
ленкы. 

ІV. Колодка і ключ
  Што то так шумнї пахне? Зглубока єм ся 
надыхла. Ай кідь было в ізбі приємнї тепло, 
розогрїтый паплан єм сі вытягла аж по уха і за-
нурила єм ся до нёго як до цукрёвой ваты. Об-
лак до ізбы быв дакус одхыленый, через шпару 
проникала небесна пахота, котра ся мі зачала 
плянтати до сна. До сна, котрый быв лем мій, 
а быв такый красный... Приснило ся мі, же ня 
пробуджать пахота свіжо покошеной травы на 
нашім дворї. Тота пахота, котра мі все припоми-
нала лїто. Як намісячна встаю і босыма ногами 
переходжу по тій красотї. На ногах чую капкы 
ранїшнёй росы, котры мі приємно холодять те-
пленькы ногы. Ходжу горї-долов, і не годна єм 
ся набажити той пахоты... Пахоты свіжо поко-
шеной травы на нашім дворї...
–   Петько, Петь,... – обзерам ся довкола коло 
себе, хто на ня крічіть, но ниґде никого. Штось 
ня тягать з того раю десь там до смердячой 
Братїславы...
–   Не іду, не хочу іти,... сперала єм ся, як мала 
дїтина. 
–  Но подь... чуєш, галоооо, Петь...
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Тот голос быв чім дале тым ближе і ближе... 
Пахнячій сон ся мі зачав вытрачати як рання 
молга в бескідьскых долинах. Што то за голос, 
што ня пробуджать з мого пахнячого сна? Через 
полорозлїплены очі єм відїла сілуету. Мартін 
сидїв на краю постелї і ємно до ня дуркав, 
причім ня кыцкав за ногу. 
–  Петько, уж є рано, треба вставати, че-
кать нас красный день, так шуп–шуп, вонка з 
постелї... 
Розоспата єм собі сїла на тверду постіль, котра 
при каждім моїм порушаню зарипіла, як стары 
ненамащены дверї у нас дома на ґанку. Чухаючі 
собі каправы очі мі зась вошла до носа тота 
пахота зо сна. В тім моментї ня заінтересовав 
напівотвореный облак. Пришла єм ку нёму бли-
же. Отворила го і выхылила єм ся вон. 
Но, та уж знам, што мі так запахло і перенес-
ло ня домів, на наш двір. Вонка перед бітовков 
робітници уж од скорого рана косили траву. 
Днешнїй день зачінать про ня барз краснї... 
Мала єм дяку танцёвати, співати, лїтати... Чула 
єм ся як потя, котре хоче нараз вылетїти з 
гнїзда. В тій хвілї єм ся чула барз щастна... Че-
кав ня день повный зажытків, спознаваня, день 
з моїм ангеликом.
Братїслава – мале, велике місто. Тот слоґан 
на нас крічіть з каждого боку. Ці уж з освітленых 
білбордів, поторганых плаґатів, котры шпатять 
цїле місто, докінця ся нам пхає до оч і з начерве-
но намалёваных блях електричок. Братїслава, 
красавіця, котра ся гордо пышить по обидвох 
берегах маєстатного Дуная... Нукать, як на до-
лони, културу, історію, науку, забаву, зажыткы... 
Было того так велё, што єм хотїла на властны 
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очі відїти. Ай тото, тото тыж,... а ай тамте.... Очі 
мі бігали горї-долов, указовала єм палцём як 
школярик по фотоґрафіях, котры были як лепо-
рело поскладаны в брожурцї о Братїславі. На-
раз мі Мартін книжочку запер перед очіма:
–  Ёй, чекай, чекай, помалы... Што, ты хочеш 
за день сходити цїлу Братїславу?
Мала єм в собі тілько енерґії, же єм тужыла 
нассати до себе вшытку тоту красоту, котра мі 
лежала рівно під носом. Лїтнє, тепленьке со-
нечко нас выпроваджало з панелаковой клїткы, 
в котрій ся уж не дало дыхати. Першы нашы 
зведавы крокы вели на братїславскый град, 
котрый было уж здалека видно, як ся кекешить 
на горбку. Стары камінны муры го стражили з 
каждой страны і довєдна з градом вытваря-
ли якыйсь могутный колос. Тот погляд быв на 
незаплачіня. Цїле місто сьме мали як на доло-
ни. Ясне небо нам забезпечіло, же было видно 
аж до Ракуська і до Мадярьска. Приджмурены-
ма очіма сьме слїдовали, як  ся в далцї посува-
ють авта під заплавов золотого сонця. 
–  Смоть, Мартін, а там є наша бітовка, 
видиш? А позерай, там є готел де роблю, – 
крічу на нёго аж на другый конець выглядкового 
опевнїня і напорожнё ґестікулую. Він лем скло-
нив голову, закрыв сі очі долонёв і зашептав: 
–  Та тихше бісїдуй.
Радовала єм ся, як мала дїтина. Не могла єм ся 
того вшыткого набажити. Люде мі пришли такы 
маленькы як муряночкы, котры ходили гев і там, 
як кібы ся не знали выплянтати з того лабірінту. 
Будова на будові, было видно лем малы черве-
ны шындлёвы стрїшочкы, котры ся продерали 
єдна через другу. Імпозантный Дунай лїниво 
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протїкав серединов той красоты і дотворяв ат-
мосферу. 
Свій жывот на Дунаї жыють і шыфы, котры мовк-
во котвлять при ёго берегах і охабляють ся гла-
дити но даколи ай бурливо обивати ці бічовати 
ёго студеныма водами. Бланкітне небо, на 
котрім ся парадить ясножовте сонце дотва-
рять лїтню панораму міста, котра вызерать як 
намалёвана на полотнї тыма найпестрішыма 
фарбами. На тім поглядї ня фасціновало, же 
ся ту били два світы, котры роздїлёвав Дунай. 
На єднiм берегу бетонова джунґля, котра ся рік 
што рік розростала як бурян міджі шориками 
бандурок, а на другім берегу рікы ріс новый жы-
вот. Стромы, воздух, зелененька трава, пахота 
землї, глины ... то вшытко в собі скрывав сад 
Янка Краля. Кібы ся дало довідїти з того граду 
аж до нас...  Одразу мі тварь посмутнїла, зацни-
ло ся мі. Пришов ку мі Мартін, силно ня пости-
скав, поцїловав на чело і повів:
–  Не будь смутна, позерай як є краснї, тото 
сонечко што тя рано будило, сі не заслужить 
твою смутну тварь...       
Пустили сьме ся свіжым кроком долов холод-
ныма сходами, котры были выложены камінём 
іщі може з часїв Ференц Йожкы. Кошаты стро-
мы метали тїнь на узенькый ходничок, по котрім 
сьме крачали рука в руцї, притулены ід собі, як 
скуточны залюбенцї. Зышли сьме аж до ста-
рого міста, в котрім то досправды жыло. Ста-
ры цегловы будовы выздоблены вшеліякыма 
орнаментами, сохами ці ангелами дотворяли 
історічну атмосферу. З тмавых стїн ту і там опа-
довала попраскана ваковка. Нерівна камінна 
длажба нам стяжовала прогульку. З каждого 
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кута проникала приємна музика, котра глади-
ла тїло і душу. Малы кавярнї лудили своёв па-
хотов турістів, котры высиджовали на терасах 
в прутяных креслах і хлипкали лагодну каву. 
Старе місто притяговало до своїх кузелных 
улічок много народа. Стрїчали сьме чорнюхів, 
котры были чорны як бокс, лем їм зубы набіло 
світили спід грубых ґамб. З єдного боку ся фо-
тили Чіняне, з другого Америчане, ту чути таку 
бісїду, а там зась інакшу. А вдяка двом залю-
бленцям – Петї і Мартінови ай русинчіну. Про-
ходили сьме через маленькый мостик, котрый 
ся в дачім подобав на Карлів міст в Празї, но 
не своёв великостёв, але тым же там умелцї 
представлёвали свій талент. Єдны на скло ма-
лёвали град, Михальску брану, другы на білім 
полотнї звічнёвали карікатуры турістів, котры 
ся при них приставлёвали. 
–  І я хочу, і я хочу, – торгам Мартіна за руку і 
тягам го ку панови, котрый сидить на маленькім 
деревянім стілчати, цїлый замащеный од чор-
ного вуглика. На стілцю требало сидїти десять 
минут без погыбу. Уж по минутї ся мі усмів  
скривив до неприродной ґрімасы , кутикы ся мі 
зачали трясти. 
–  Но, хотїла єсь, та вытрим, – шкодорадостнї, 
із заложеныма руками ся сміяв Мартін. Конечнї, 
малярь подотяговав послїднї чорны смужкы, 
послїднї детайлы, зняв орамоване полотно з 
деревяного стояна, одфукнув опаданый чор-
ный вуглик і зо спокійным выразом в твари мі 
вложыв до рук мою карікатуру. Тїшыла єм ся з 
того як мала дїтина, котра дістане тужобнї оче-
ковану грачку. Краснї сьме подяковали, запла-
тили “пару“ евр тай пішли дале. Мої маленькы 
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ножкы не стигали за Мартіновыма єденастками, 
все єм за ним добіговала... До кроку мі грав 
поулічный музикант, котрый стояв під каміннов 
кленбов, што го тїнила перед горячім сонцём. 
Найвеце єм хотїла відїти того знамого Чуміла. 
Чуміл є знама бронзова поставічка, котра є не-
оддумнов сучастёв колоріту корза.  Чуміл „чу-
мить“ на проходячіх навколо нёго людей з ка-
нала. Што ня перше напало, як єм го збачіла 
было, же єм сі лягла коло нёго на ходник. По 
правдї ня поряднї болїли ногы, также то была 
спонтанна реакція фізічного тїла і евфорічной 
душы. Фотив ня нелем Мартін, але ай турісти, 
котры ся зачали коло нас приставлёвати. Мали 
з того велику сранду. Горячава ня помалы змы-
гала, но іщі все єм мала в собі енерґію з рана, 
котра мі додавала силу попозерати зблизка 
каждый кутик старой Братїславы.    
–  Ёй, Мартін мене уж болять ногы, мі ся уж 
не хоче тілько ходити, чуєш?
–  Така єсь як мала дїтина, лем скомыниш, 
што, понести тя?
 Застав, міло ся  усміхнув і натяг ку мі руку:
–   Но подь ты мій дудрошку...
Притяг ня ку собі на свої могутны груди. По-
стискав ня, погласкав по волосю і поцїловав 
на чело. Ёй, як ся мі од нёго не хотїло одор-
вати. Ёго парфін, котрый проникав через 
напівроскапчану кошулю, ня все притяговав як 
маґнет, розвібровав кажде фалача мого моло-
дого тїла.  
–  Но подь, хочу ті дашто указати.
–  Гей, а што..., повідж мі, прошу, прошу, – нет-
рпезливо єм ся вывідовала.
–  Почекай, увидиш,... певно ня хопив за руку, 
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котра ся в ёго долони страчала і тягав ня по 
нерівній камінній длажбі, через вузенькы, хо-
лодны улічкы, повны маленькых обходиків. Де 
ня то лем тягать, сама себе ся звідую. Помалы 
сьме ся выплянтали з того лабірінту.    
–  А теперь заприй очі, – нїжно мі пошептав до 
уха.
–  Де ідеме?          
–  Увидиш лем їх не отваряй, – помалы, крок 
за кроком єм за ним цупкала, цїла несподївана, 
што буде, што ня чекать.     
–  А теперь їх отворь!
Стояли сьме на желїзнім мостї, попід котрый 
протїкав студеный, глубокый Дунай. Зведаво єм 
на нёго попозерала і не знала єм што повісти. 
–  Ангелку, што то мать значіти?
З кешенї ногавиць штось вытяг і сховав в доло-
ни.    
–  Натягний руку і отворь долонь, – тихо за-
шептав і вложыв мі до долини маленьку золоту 
колодку. На колодцї были вырыты нашы мена: 
ПЕТРА і МАРТІН.
–  Ангелку, тото є знак моёй любви ку тобі, 
тота колодка представлює нашы жывоты, 
котры ся споїли в єдно. 
В другій руцї ся му штось заблищало. 
–  А тото є ключік. Ключік, котрым хочу зам-
кнути нашу любов, жебы ю уж нихто нїґда не 
міг одомкнути і выпустити з нашых сердець. 
На забрадлю желїзного моста сьме замкли ко-
лодку з нашыма менами і ключік сьме вєдно 
шмарили до Дуная, на знак того,  же нашы душы 
суть замкнуты до кінця жывота. Очі мі залляли 
слызы, котры ся зачали качати по лицях як до-
джовы капкы.
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–  Люблю тя, люблю тя, чуєш? Нїґда никому 
тя не дам, нїґда, – з цїлой силы єм го постиска-
ла і солодко поцїловала. Тот момент быв крас-
ный, нечеканый, быв наш, лем нас двох. Вєдно 
сьме стояли на мостї, позерали єден другому 
до оч, нашы погляды были упрімны, нїжны,  не-
конечны. Нашы тїла гладило сонїчко, котре ся 
помалы схыляло за горізонт. 
 

V. Бетонова носталґія
  Конечнї дома ...  Нашы змукарены тїла одпа-
ли до постелї, занурили ся до пахнячой пірёвой 
перины, котра зашелестїла як сухе осїнне листя 
під старым дубом, што ся маєстатно выпинав 
на кінцю нашого саду там дома, в Чертїжнім. 
Тмава ніч і унава помалы сїдали на тяжкы 
клїпайкы. Бзучачі авта, котры освітлёвали ноч-
ны братїславскы драгы, рушили наше солодке 
заспаваня. Красный день вольна збіг як вода, 
не было коли, і зась требало іти прятати готе-
ловы ізбы. Зась тото істе, тот істый стереотіп. 
З роботы до роботы. Зась сьме ся з Мартіном 
стрїчали лем рано в купелцї. Даколи уж єм мала 
дяку зо вшыткым шмарити і лем так сі ужыва-
ти лїто, як вшыткы остатнї молоды штуденти. 
Вставати сі на обід,  дакус ся поплянтати по бітї, 
перекусити дашто легке, потім – шуп ку водї, а 
вечур ся даґде забавляти з приятелями. Але я 
вже не была штудентка. Ани штуднетка, ани за-
местнана...     
Авґустовых днїв в календарю помалы убыва-
ло, пекуче сонце уж скорше зачало заходити. 
Лїтнїй воздух уж помалы запах золотов осїнёв. 
Сіґналізовав то главно холоднїшый вітор, ко-
трый вечур чім дале веце роздував фірганґу на 
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одхыленім облацї братїславского біту.  Уж два 
місяцї жыю тот шаленый містьскый жывот. Жы-
вот, котрый нє є моёму сердцю найблизшый. Не 
знам сі представити, жебы єм ту мала бывати. 
Панелаковы стїны дусили мою душу і сердце. 
Чула єм ся, як кібы єм была заперта в малій 
картоновій шкатулцї, з котрой нї і нї выскочіти. 
Яке то красне чутя, кідь можете лем так набо-
со выйти на двір, перыйти ся по мягкій зеленій 
траві, слухати небесный орхестер, котрый де-
ту перерушує бреханя нашого, або сусїдового 
гавка. Ту є то неможне. Ту так авкурат можете 
выйти на балкон, де переступуєте з ногы на 
ногу, бо вас пече роспалена балконова длаж-
ба, а намісто потят чуєте лем рычаня моторок, 
авт і гуканя санїток. Ёй, быти так дома... Бес-
старостно сі ужывати мої послїднї вакації пе-
ред тым, як наступлю до роботы, ... но, кідь Бог 
дасть. Опікати сі з камаратами, купати ся, ходи-
ти по фестівалах. Обдивлям молодых людей, 
котры ся з дня на день збалять і выберуть ся 
до світа. Суть  то про мене такы добродруго-
ве. Я ся абсолутно не ганьблю, же ся мі цне за 
нашыма, там дома. За мамов, татом, бабов, но 
главнї за моїм маленькым сыновцём Мішком, 
котрого барз люблю. Істо уж підріс, выросли 
му далшы зубкы. Істо є з нёго великый жыван. 
Іщі, же є тота техніка. Стачіть стиснути зелене 
тлачітко, і уж бісїдуєте, і уж сьте на другім кінцї 
републікы. Тїшыла єм ся, кідь єм могла закли-
кати домів, або кідь мі зателефоновали з дому, 
но найвеце ся мі любило, кідь єм сі з нима мог-
ла побісїдовати через скайп. Фурт єм ся много 
насміяла, кідь єм бісїдовала зо сестров Катёв. 
Все сі взяла маленького Мішка на колїна, а тому 



89

не ішло до ёго маленькой головкы зо жывань-
скыма очками і кучерявыма як ангелик волоска-
ми, одкаль чує мій голос. А уж як ня збачів на 
моніторї почітача, радостно тяпкав буцлятыма 
ручками, котры натїговав ку образовцї, як кібы 
ня хотїв постискати і притім бляботав:
–   Тете,  тете....
Ёй як мі хыбить малый Мішко, Катя, мама, 
тато.... наш двір, хыжа, сусїдове, докінця і ва-
лальскый розглас, котрый ня даколи рано будив 
голоснов музиков....       
Єдного авґустового вечора єм даяк не могла 
заспати. Мучів ня тот теплый воздух, котрый в 
бітї затримовали нагрїты панеловы стїны. Бітом 
ся несла приємна тихота, котру з часу на час 
рушило похрапкованя тріа – Петя, Віктора і 
Мартіна. Поотворила єм балконовы дверї і вы-
шла на балкон. Вонка было тихо як перед бу-
рёв, лем гев–там забзучало даяке  авто, што 
ся перегнало темнов уліцёв. Мою унавлену, 
змукарену тварь освітлёвав округлый місяць, 
котрый ся на небі кекешыв як скуточный пан 
весмірной неконечности. Запозерала єм ся на 
нёго з тым, же може ся в тій хвілї на нёго по-
зерать і мама з татом. Поступно ся з каждой 
страны зачали вказовати чорны хмары, котры 
закрыли тот небесный підпалок хлїба. Вітор за-
чав дути силнїше. Профуковав листя кошатых 
стромів, грубы, певны конарї ся рушали з бока 
на бік, натїговали ся ку небу, як кібы просили о 
пару капок доджу. Заблискало ся. Цїлым містом 
ся нараз зачали озывати громы, котры ся при-
ближовали, дедале міцнїли. Уж было чути, же 
воздух звог. Несміло, єдна за другов зачали з 
неба падати свіжы капкы доджу... Были про 
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выпрягнуту землю спасїнём. Ёй, то ся буде аж 
теперь файнї спати. Вошла єм водну, охаби-
ла напівотворены балконовы дверї, жебы ся 
перегрїтый воздух в бітї вылюфтовав і лягла єм 
сі до пахнячой постелї ку Мартінови.  Тот  спав 
як зарїзаный. Заспала єм з чутём, же уж лем 
пару раз ся высплю, а іду домів. Чекала єм на 
то, як мала дїтина на Рождество. Все єм сі сїла 
в кухни за стіл і з підпертов, задуманов головов 
єм перевертала странкы календаря. Раховала 
єм, кілько іщі тыжднїв, кілько днїв мі оставать. 
Все єм ся сама із себе сміяла, же єм як вояк, ко-
трый ся не годен дочекати цівілю. На єднім боцї 
моє сердце уж тужыло быти дома, но заєдно ся 
не хотїло одорвати од того вшыткого, головно 
од Мартіновой любви, од ёго теплого обятя, од 
солодкых поцїлунків.

VI. До роботы
–   Ёй, дївче, але єсь глупе, што там, на выходї, 
роботу ани зо свічков не найдеш, вшытко до-
роге,  сама худобина... А ту Братїслава тi 
отварять новый світ, давать тi таке множе-
ство можностей на лїпшый жывот..., звучали 
мі в ухах слова – арґументы моїх найблизшых. 
Гей є то правда, але я бы ту не была щастна. 
Нїґда бы єм ся ту не чула як дома. Нїґда. Те-
перь, кідь єм ту побыла довшый час то уж знам 
на сто процент. Тото місто є про моє сердце 
чудже. Люде мі прийдуть такы холодны. Нераз 
єм їх в автобусї, кідь єм ішла до роботы, позо-
ровала. Задуманы, хмуравы погляды бездухо 
позерали вонка облаком, або были скрыты за 
тмавы скла окулярїв. Ці молоды ці стары, все 
ся лем даґде понагляли. Голосна, бубнуюча му-
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зика, котра проникала через слухатка їх гнала 
допереду, вытваряла їм їх властный світ. Ту мі 
пришли люде єднодухо такы поверьхны, годно-
ты їх жывота были обернуты нарубы, заміряны 
веце на тото матеріалне,  як на духовне. Але 
каждый є даякый, никого не одсуджую. Познам 
велё такых людей, котры ся переселили з вала-
лу до міста. Дакотры остали самы собов, ніч їх 
не доказало змінити. Ани тот містьскый жывот. 
Но дакотры запродали своє сердце, свою душу 
велькомісту. Ганьблять ся за то,  одкаль суть, 
одкаль пришли, ганьблять ся за свій материнь-
скый язык, котрый їх навчіла властна матїрь. 
Ставають ся з них люде, котры сі вытваряють 
нову ідентіту. І може прото ня тот містьскый 
жывот не притягує.  Але хто знать,  де ня вітор 
задує...
Два тыжднї перед кінцём лїтнїх вакацій мій жы-
вот нечекано овливнив єден телефонат. Было 
то пообідї,  докінчовала єм послїднї ізбы в 
готелї. А ту одразу мі задзвонив телефон. По-
зерам, чісло незнаме...    
–  Гало,  прошу, смілым голосом єм ся озвала. 
–  Добрый день, при телефонї Маґдалена 
Крайчовічова, коордінаторка з основной шко-
лы НАРІЯ  в Братїславі.  Мате іщі інтерес о 
роботу на нашій школї?
–  Гей, мам.
–  Но так то є добрї. Завтра вас позываме о 
десятій годинї дообіда на поговор, пасує вам 
то?            
–  Гей, пасує,  може быти. 
Так, а є то ту!  Уж єм плановала, як сі буду ужы-
вати вольны днї дома, же собі конечнї оддых-
ну, а одразу тото... Як блеск з ясного неба... В 
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готелї єм сi выбавила вольно. Цїлый день од 
того телефонату єм была нервозна, така як 
не у своїй скорї. Дусив ня страх, як то допаде. 
Конечнї мі засвітило світло в тім моїм довгім, 
тмавім тунелї, в тунелї, котрый представлёвaв 
мій теперішнїй жывот. Як кібы єм ся не могла 
выблукати з той темноты. Одколи єм наступила 
прятати до готела, заробити сі яку-таку коруну, 
з каждой страны єм слухала:
–  А ты ся не ганьбиш, з высоков школов пря-
тати?  Та мы не знали, же то за упрятовачку 
треба мати высоку школу...
Так ня то трапило, же про тых, котры ня за то 
одсуджовали, была тота робота підрядна, за 
котру ся требало ганьбити. І прото єм ся понуцї, 
котра пришла так нечекано, барз потїшыла. Уж 
од рана од шестой єм не могла спати. Жалудок 
мі стягло, долонї ся мі душыли, іщі гірше,  як 
перед штатніцями. О десятій єм там мала быти, 
та собі думам: Піду скорше з дому, жебы єм 
школу в покою нашла. Краснї выпараджена, де-
центно намалёвана, стискаючі в руцї жывото-
пис єм ся выбрала на заставку. Но што чорт не 
хотїв, сїла єм сі на автобус, котрый ішов опач-
ным смером, цалком на другый конець міста. 
Та што уж. Давай до скоку на другый автобус і 
понагляти ся на поговор.  Цїла розрушена, зду-
шена єм пришла ку бранам школы. Так а сьме 
ту.  Боже, пожегнай мі днешнїй вызнамный крок 
в моїм жывотї, перехрестила єм ся і вступила 
до вестібулу школы. Там ня уж чекала приємна 
коордінаторка Маґдалена. Поговор збігнув як 
вода і выслїдком было, же од другого сектем-
бра наступую до школы як выховавателька про 
другачіків. 
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Так, а зачінать дашто нове. Новы люде, робо-
та, новый жывот.  Є то єднодухо вызва, котру 
не можу, не смію одмітнути. Не можу ю лем так 
пустити з рук,  як геліовый балоник, котрый од-
летить десь там ку небу. Братїслава – мале, 
велике місто, смердяча Братїслава, котра ся 
мала стати на істый час моїм домовом.  Я лем 
дуфам, же то не буде на фурт. В сердцї то чую 
так, же нїґда бы єм не хотїла при выписова-
ню формуларїв до колонкы адреса тырвалого 
бываня писати – Братїслава. Моє місце, де мі 
буде сердце щастно і спокійно бити, є там у 
нас, дома. Але жывот є як бонбоньєра, нїґда не 
знаш што покоштуєш. Може єм сі в тім моментї 
з той бонбоньєры взяла єден цукерник, але о 
тім якый мать смак, ці як коцковый цукерь, або 
як луксусный „Ferrero Rocher“ ся дізнам аж по 
часї. Іщі є забаленый в параднім, блискачім па-
перику.
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Яна Боґуска
осїнь в лїсї

  Горячі лїтнї днї суть уж порахованы, уж суть 
за нами. Вернуть ся може найблизше на другый 
рік. О  слово ся приголосила осїнь. Тота частка 
рока ся прикраде каждый рік в єднакім часї, але 
фурт з інакшов церемоніов.
З приходом осени ся мінить цїла природа, 
мінить ся вшытко навколо нас. З теплого зе-
леного лїта ся часом ставать холоднїшый, но 
зато фаребнїшый час осени. Часть рока, котра 
про векшыну людей не є тов наоблюбенїшов. 
Про природу є барз важна, бо ся поступно  
приготовлює на тугу, холодну зиму. Восени  
дозрївать і урода, невыгнутна про наш жывот.  
Овоцны стромы, іщі перед тым, докы цалком 
стратять свою богату зелену коруну, притягу-
ють зрак дїтей – то на червены яблочка, то на 
фіяловы сливкы, ці златожовты брїхаты груш-
кы. Природа є властнї такый малярь і модна 
ікона. І она ся хоче попарадити тогорічным 
трендом в облїканю – надївать на себе штонай-
веце фареб. Коруны стромів на самый перед 
мінять фарбу зо зеленой на жовту, нескорше 
на помаранчову, а кідь прийде першый мороз, 
вшытко листя як кібы махнутëм чаровной голуз-
кы опаде. На драгах і ходниках є ростягнутый 
покровець листя, а холодный вітор, званый тыж 
і поштарь природы,  їх роздувать кады-тады до 
цїлого світа. До долин сїдать молга, а зубате 
сонїчко вказує свої послїднї лучі понад вершкы 
стромів. Але уж не грїє, чім дале є веце моро-
зове,  зато ся гнедь ховать за великы доджовы 
хмары. Природа є зунована. Звірята ся приго-
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товляють на зимне спаня. Лїсами ся озы-
вать зогратый орхестер, котрого прімашом 
є маєстатный дуб. Шуму ёго листя контрує 
спів вташачой родинкы, котра ся ховать в ёго 
кошатій, но помалы прорїджуючій ся корунї. Днї 
суть все коротшы і коротшы, тма ся скорїше 
втягує до людьскых обысть. По довгых лїтнїх 
днях є то не барз приємна зміна. Не є нам по дяцї 
ани все веце і веце безочливый вітор, котрый 
нам передує і найменшу щербинку на легкім 
облечіню і до лиць нам нажене червену фар-
бу. Любить ся грати і з множеством шарканїв, 
што крижують небо. Дїти ся радують веселым 
танцям на небі. Суть то шарканёвы танцї.   Ку 
балету на неконечнї великім белавім явиску 
ся придавають і дикы гускы. Образом, котрый 
вытворили на бесхмарнім небі нам назначують 
напрям, котрым ся поберають за теплом на юг. 
Вітор здув сухы голузкы. Тоты нам праскають 
під ногами, як суха споминка на лїто. Осїнь має 
свойску атмосферу, на котру ся треба позерати 
зблизка. Лем тогды єй порозумиме.  
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Мірка Дзубова
осїння носталґія

  На конарёх стромів утканы тонкы павучінкы, 
сонїчко вже не має силу, але іщі ся не здає і 
боює із хмарами статочно... Пришло бабске 
лїто, а за ним помалым крочком ся прикрадує 
осїнь.
Осїнь є чаровна частка рока. Повна фаребных 
тонів дозрїваючіх плодів, падаючого листя, ко-
тре стромам оддувать вітор. Повна змін. При-
ходить холодный час і якась меланхолія ся вно-
сить і до людьскых душ. Осїнь має і чаровный 
дзвінок, котрым штартує новый школьскый рік. 
Сектембер і октовбер суть місяцї, котрым панї 
осїнь кралює. Найвекшу актівіту мусять превка-
зати в першім рядї членове звірячой родины. Ці 
вже одлїтають од нас до теплых країв, або ся 
приготовляють на зимне спаня... На орїховых 
стромах в тім часї мож слїдовати ужасне 
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представлїня, кідь маленькы творы з гунятыма 
хвостами швыдко як ракеткы крадуть собі по 
єднім орішку до своёй хыжкы. З осїньнёго лїса 
ся озывать і маєстатный голос воліня, котрый 
затихне, аж кідь собі ёго маїтель найде свою 
дружку. Осїнь бывать потїхов і про вшыткых 
грибарїв. Лїсы суть повны пахнячіх червеняків 
і буковчіків, а тоты суть розкошны на погляд, но 
улагодять і роспещеному язычку неєдного гри-
баря.
І кідь суть днї штодале тым куртшы і холоднїшы, 
і так осїнь бывать облюбленов частков рока, 
передовшыткым про спокійны, меланхолічны 
натуры. Она є як кібы приправнов фазов на час 
спокою, оддыху і носталґії за теплыма сонеч-
ныма днями – на час зимушнїй, коли нелем при-
рода, але ай тїло і душа чоловіка одпочівать.



99

Міхал Павліч
ярь в природї

  Стара панї чує, же єй влада над світом ся 
кінчіть, так як каждый рік. Владкыня холодных 
морозных днїв по трёх місяцях передавать жез-
ло красній молодій дїві – Веснї. Сонечны лучі 
наберають на інтензітї, звышкы снїгу ся то-
плять, навертають ся до скупенства, в якім го 
познать каждый людьскый твор. 
Вода. Жывотодарна текутина ся розливать по 
земли і робить міліоны малых ярочків. Глядать 
ямкы, щербинкы, переливать ся з єдного місця 
на друге. Де-там ся лїниво перевалить, змінить 
свій напрям току. На іншім місцї  зась міцный 
пруд  воды падать довжезным скоком до глуб-
кы, причім ся вода розбрызне, аеродінамічно ся 
трансформує до дрїбных капок. Міліоны капок 
падають довкола, росять навколишнїй край. На-
стане тихо, як в яскыни. Застане час. 
Пляск! Зблуджена капка ся рострїсне о жулу, 
гнїздо водных пчол выбухне новов силов жыво-
та. Пруд воды наберать другый дых і дико ся 
продерать поміджі попаданы конарї сторїчного 
дуба. Сеґінь старый, дуплавый.... 
Про мурваня, што вылїз на самый верьх мур-
ваниска настав судный день... Шалено лїзе, 
дезорьєнтованый нечеканов катастрофов, не 
знаючі, де ся подїти, жебы спас холем голый 
жывот....
Вода жене шаленым темпом. Вдыхне жывот 
зданливо мертвому конарику, што скоро вы-
сох од спрагы... Жывотодарна, жывотзнічуюча 
сила...
Нараз ся вшытко влагоїть. Задує ванок і погла-
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дить розвиваючі ся пукы на стромах. Сонце їх 
повзбудить своїма теплыма лучами. Занедовго 
ся цвіты друть на світло Боже. Ружовы лупенї 
черешень приїмають до свого обыстя першого 
мотыля. Тот не вагать ани секунду, понорить 
сосак до солодкого нектарю пририхтованой 
гостины. Божскый нектарь... Мотыль ся нас-
сав досыта, ростяг крыла і двигнув ся якнай-
высше до люфту. З той вышкы ся му отворила 
нова перспектіва, інакшый погляд на світ... Аж 
ся  му на момент закрутило в голові. Але лем 
на момент.... Не сміє страчати час, мусить уси-
ловно летїти дале, бо і він має своє посланя на 
тім світї. Поміджі дрїбны доджовы капкы, через 
райдугу, што ся праві обявила по силнім доджу 
летить додалека, жебы выссати солодкый не-
ктарь зо вшыткых квіток на луцї... 
Яка пестрофаребна лука! Неомылно нам да-
вать  знати, же є ту ярь. Сонце жарить все веце 
і веце. Дївчата суть красшы і красшы. Не видиш 
ани єдиного крячка, єдине стебелко травы, ко-
тре бы ся не радовало зо жывота. Весну чекать 
то саме, што Морену. Жезло скоро буде міняти 
маїтельку. Жыва уж чекать....
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Яна Сташкова
дїдко Чудак

  Писав ся рік 1974.  В єднім малім селї, не-
далеко од україньскых граніць жыв хлоп, котро-
го вшыткы звали дїдко Дучак, хоць подля ёго 
справованя, може бы му лїпше пасовало мено 
Чудак.  Быв то тот  найхрістіяньскішый чоловік, 
якый коли в селї жыв. 
Не было дня, жебы выхабив єдну службу, або 
сповідь. Докінця і через войну. Дїдко Дучак быв 
тогды молодый паробок. Бога мав в сердцю і ку 
вірї приступав з великов пєтов. Таксамо ай храм 
божый поважовав за святе місце, де може быти 
лем честный, віруючій чоловік, котрый жыє под-
ля божых заповідей, і Бог. Было то про нёго 
місцё стрїчі чоловіка з Богом. 
Но в часї войны є вшытко інакше. До села при-
шла мадярьска армада. Кідь мадярьскы воя-
ци хотїли до церькви навезти зерно, молодого 
парібка – Петра Дучака то барз побурило. Них-
то в селї ся неодважив протестовати, поста-
вити ся на одпор озброєным по зубы воякам. 
Єдино молодый паробок – Петро Дучак тогды 
властным тїлом хранив церьковны дверї і не до-
волив вступити до церькви ани єдному воякови. 
Не доволив знесвятити місце, котре належало 
лем Богу і почливым хрістіанам. Тото, што до 
церькви не патрить, там не буде! І так вояци 
уступили, зерно до церькви не насыпали. 
Дїдко Дучак быв аж натілько хрістіяньскы за-
ложеный чоловік, же то, што ся в Біблії не пи-
сало, поважовав за неможне. Неєдну сітуацію 
коло роботы рїшыв гадков зо своёв родинов. 
Найгірше было, кідь єден з ёго сынів завів 
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дома централне курїня. Дїдко Дучак не узнавав 
тот способ выгрїваня. Нихто го не хотїв реш-
пектовати, але він сі ай так, хоць лем сам про 
себе, дудрав попід ніс: – Желїзо  іщі нїґда ніч не 
зогрїло...
Чого мав таке пересвідчіня, нихто нїґда не знав. 
Може то было і  тым, же в біблії ся о тім ніч не пи-
сало. Докінця нїґда не віровав тому, же екзістує 
дашто таке як інакша планета окрем Землї. Ёго 
теорія спочівала в тім, же довкола є Земля, а 
горї – небо і сам Бог. На ёго погляды люде в 
селї мали свій назор, но гадати ся зо старым 
чоловіком было не ладно.
Цїлый свій жывот ся старав о родину,  само со-
бов як справный ґазда ай о цїле ґаздівство: конї, 
коровы, заяцї, куркы і вівцї. Быв то чулый дїдко, 
но од істого часу го предці лем фурт болїла го-
лова. Кідь быв у доктора, тот му зістив, же має 
гіпертензію і повів му, же не сміє їсти ніч солене, 
ани попрене і же мусить змінити цїлый способ 
стравованя. Але де там, таке хотїти од старо-
го чоловіка! Дїдко то іґноровав. Кідь сі набрав 
до танїра курячой поливкы, перше што зро-
бив, взяв поливкову ложку, набрав до нёй соли 
і шмарив до поливкы. Таксамо і ложку попрю. 
Аж потім зачав їсти. Но голова го фурт веце і 
веце болїла і так ся надумав, же напише писмо 
до Арґентіны своёму братови. Брат му послав 
даякы таблеткы. Дїдко їх їв, але голова болїла 
дале. 
Аж раз... Рано ішов, як все, сконтролёвати 
вівцї, ці є вшытко в порядку. Як так на них по-
зерав, штось ся му не відїло. Єдна вівца ходила 
лем довокола, не хотїла ніч їсти. Вівця ся так 
справовала цїлый тыждень. Дїдко вырїшив по 
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тыждню вівцю зарїзати. Кідь єй порозоберав 
на мясо, роздїлив на половину і голов. То, што 
там увідїв го дуже преквапило. Вівця мала коло 
мозґу великого хробака. Дїдко сі подумав, же 
од того хробака вівця так захворїла. Хто знає, 
може і гей...
Але то, што наслїдовало по тім, як дїдко Дучак 
нашов в голові вівцї хробака, было про вшыт-
кых великым зачудованём. Він сі всуґеровав, 
же і у ёго голові ся находить такый істый хробак 
і зато го так болить голова. Каждый день взяв 
даяку рянду, або пеленку і завязав єй натуго до-
вкола головы. І так в тім істім роцї з „хробаком 
в голові“ умер.  
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Яна Сташкова
Чіста душа

  Дївча меном Ганька ся народила давно, іщі в 
1928 роцї в невеликім селї Убля. Были то часы, 
коли ся не жыло легко. Як молоденьке дївча єй 
застигла война. Як найстарша з дїтей ся тог-
ды старала як о себе, так і о вісем молодшых 
сородинцїв. Было то прекрасне высоке дївча в 
роспуку, з прекрасныма кавеёвыма очіма, а іщі 
красшым чорным волосём. На добу, в котрій 
жыла, была барз шіковна, быстра і інтеліґентна.  
Дало бы ся повісти, же ся дость одлишовала од 
своїх ровесників, але ай од намного старшых і 
скушенїшых валалчанів.        
В Убли каждый каждого знав. Ганька стырчала 
з ряду обычайности,  зато ю і много з людей од-
суджовало. За єй хребтом сі шептали, же она 
нечіста, же з нёв штось не в порядку, же в нїй 
наісто буде нечіста сила. Ганя знала вшытку 
роботу поробити, вшытко што требало: знала 
варити, шыти і барз ся любила парадити. Ча-
сто ходила із тютков до Березного продавати 
рыбы, што їм наїмав дїдо, а за зароблены пінязї, 
не куповала собі їдло, але радше сі накупила 
полотно, з котрого сі по ночах при маленькім 
світелку шыла шматя. Найрадше любила носи-
ти тмавобелавый властноручно ушытый віґан, 
ку корому собі пожычіла  чорны чіжмы і носила 
ся по селї як дама.   
Люде збачіли, же Ганя барз парадна, позерали 
на ню як на шалену, але главно їх розъїдало, 
же не знають, выдкы може мати такый парад-
ный віґан. І так зась лем Ганьку огваряли, же 
она нечіста. Ганя была окрім іншого ай дуже 
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хрістіяньскы заложене дївча. Каждый день 
сі нашла час і пішла ся помолити до храму за 
цїлый день, за каждого сородинця і за каждый 
фалаток хлїба, што могла собі,  своїм братам 
і сестрам дати до рота. На Ганї была выхова і 
вшытка старость о них. Родічі мали інакшу ро-
боту. А зато, же Ганя была дуже шіковна,  вшыт-
ка старость нелем о сородинцїв, але ай о кухню 
і худобу была на єй плечах. Ганя фурт знала 
што і як треба робити, знала што ку чому, знала 
вырїшыти кажду сітуацію, а в даній добі їх не 
было мало. Нихто не хотїв віровати, як то она 
робить. Як таке дївча ся докаже в каждій сітуації 
так розумно зорьєнтовати, а зась то многым за-
вдавало прічіну на похыбованя о єй честности 
і богабойности. Зась в тім відїли нечісту силу, 
што помагать Ганьцї.   
Часы были злы, люде зажыли веце голоду, 
як радости. Ганька знала, же на придїл хлїба 
треба дуже довго чекати. Раз дістала хлїб як 
перша і такой пошатовала домів, однести іщі 
свіжый хлїб голодным дїточкам. Ганї не зістало 
ани фалатча, но не гнївала ся, была рада, же 
дїти ся наїли, не думала на то, же она зістала 
голодна. Барз любила порядок і чістоту. Фурт 
собі попораїла цїлу хыжу, но лем на короткый 
час, бо молодшы сородинцї ся постарали о то, 
же порядок довго не вытримав. Ганя ся на них 
ани тогды не гнївала, попораїла, і была тихо. 
У своїм внутрї чула, же она ту не патрить. Не 
чула ся в тім заосталім селї добрї, знала, же 
она ту довго не буде, бо чула по собі, же ї в Убли 
нихто не розумить, нихто не хоче розуміти, чом  
Ганя така, яка є, нихто не хоче оцїнити єй пред-
ности. Она хотїла веце, як лем робити од рана 
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до вечора і заливати біду палїнков. По ночах, 
кідь не могла спати, в думках ся відїла, же жыє 
з родічами і своїма сородинцями в прекрасній 
хыжи. Іщі як мале дївча обдивляла єдну парад-
ну хыжу в селї, бо то была найкрасша хыжа, яка 
в тім часї в Убли была збудована. Представлё-
вала сі все, якы буде мати фірганґы і раз сі їх 
выготовила з крепового папіря. В мысли знала, 
як бы хыжа вызерала, кібы там вшыткы жыли, 
як бы єй она выпарадила. Была то лем єй пред-
става, або Ганька допереду даяк во своїх дум-
ках знала, же може раз хыжа з єй сна буде ску-
точностёв і же раз так ці так там буде жыти? Не 
знати, но на хыжу думала, кады ходила, была 
то єй світла точка в сивім, нерадостнім жывотї.  
О своїх снах і тужбах никому ніч не гварила, 
бо то бы уж была про вшыткых людей дочісто 
шалена. Ганька то добрї знала і так таїла свої 
смілы сны з віров, же ся раз наповнять. І в тот 
день, як ішла до поля накопати бандурок, жебы 
было што до рота положыти, думала, же раз  
буде варити в красній, чістій кухни бандуркы, 
котры потім будуть вшыткы їсти за столом, а 
мама принесе в дзбанї свіжо надоєне молоко, 
котре каждому наллїє до властного горняти. 
Двигла голову і запозерала ся додалека....На-
раз штось вырушило єй красный сон... Зачула 
даякый чудесный бухот. Не знала што ся дїє. 
Вшытко вхабила на полю і втїкала домів. На їх 
хыжу впала бомба. Як відїла тоту катастрофу, 
прібігла близше і думала сі, же дїти зістали в 
хыжи самы. Дістала великый страх. Но за пару 
минут уж прибігла і мати, а Ганя збачіла, же 
вшыткы дїти суть в порядку, бо были із матїрёв 
на інакшім фалатку їх поля. Но страху ся і так 
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уж не збавила.
А теперь што? Требало ся даґде подїти. В селї 
была єдна хыжа порожня, бо єй обывателї 
втекли перед войнов гет із села. Была то якраз 
тота хыжка, котру сі Ганька все преставлёва-
ла во своїх снах, же в такій буде раз жыти. Як 
ся ухылили до той хыжы, Ганька за пару днїв 
захворїла. Тяжко захворїла на тіфус. А з высо-
кых теплот зачала блудити о тім, же най рату-
ють дїти бо суть в хыжи, же на них впала бомба, 
хыжа зачала горїти і они вшыткы там згорїли.... 
Нихто не знав Ганї помочі і так зась ся зачали 
догадовати, же є нечіста, же то з нёй нечіста 
сила говорить і прикликує нещастя на вшыт-
кых. Нянко ю одвіз ку монахам до монастыря у 
Великім Березнім най Ганю вылїчать і най ся за 
ню молять. Но никому ани на розум не пришло, 
же Ганя є дуже хвора на тіфус. Не помогли єй 
ани в монастырю, і так Ганю дали на під лежати. 
Никого не хотїли ку нїй пустити. 
По пару тыжднях Ганя вмерла. Сама, опуще-
на, но у своїй хыжцї з красного сна, котрый ся 
ї сповнив.  Поховали ю в тмавобелавім віґанї, 
што собі сама вшыла. Але за то, же вшыткы 
собі думали, же Ганя нечіста душа, поховали ю 
на самім кінцю цінтера, за церьковлёв, саму, са-
меньку.        
Доднесь, на тихім місцю в кутї убляньского 
цінтеря є осамоченый гріб молодой красной 
дївкы – Ганькы, котра мала смілы сны. Пришли 
сьме на єй гріб запалити свічку. Была то сестра 
нашого дїда. І тот уж є на правдї божій, но ёго 
росповідь о нещастній Ганьцї ся нам запамнята-
ла навсе. Стоїме при гробі і тихо споминаєме... 
на дїда, на бабу, на вшыткых нашых предків... 
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Домініка Прочкова
Звыкы i традiцiї

  Кiдь учую слово звык або традiцiя, гнедь 
єм думками о пятнадцять рокiв назад, в хыжи 
старых родiчiв коло жывой ялічкы, припарад-
женой соломяныма оздобами, цукерниками, 
котры ся уж днесь ани не продавають, об-
ровскыма барвистыма кулями з образчіками 
святых, i світелками з ярмарку. В люфтї ся 
шырить пахота вшелiякых їдел, всягды до-
вкола чути коляды, пущены зо стародав-
ной плотнї. Вшыткым ся нараз хоче смiяти, 
або суть вшыткы лем так потихы щастливы. 
Но то не є нiч опроти тому, што пережывали 
нашы стары родiчі. Кiдь єм ся бабкы з Уліцького 
Кривого попросила, як собi она памятать на 
Рождество Хрістове, кiдь была маленька, ани 
на секунду не думала і гнедь зачала бiсїдовати:
«На святый вечур сьме ся як малы дїти барз ра-
довали. Уж од рана ся по хыжи шырила пахота, 
бо мати пекла крачун (колач на святу вечерю). 
Через день ся їсти не сміло, но до вечора нам 
было барз довго чекати, так сьме штось ма-
ленького, пістного перекусили. Хлїба, або нелу-
плены бандуркы. Кажда ґаздыня в селї од рана 
варила вечерю. Дїти здобили стромик ябками, 
орїхами і цукрём забаленым до папіря. На столї 
мусило быти девять їдел:  капуста з грибами, 
но без кобасы, колочена фасоля, тенґерiчаны 
крупы, пирогы з капустов, сливчанка, бандуркы 
з лупков, баничата з орїхами або ябками, голуб-
кы, до котрых намісто мяса ся помололи грибы, 
крачун. До крачуна была зроблена дїрка і там 
дали фляшку з медом. На столї  не смiв хыбова-
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ти чеснок. Пiд обрус ай пiд стіл дали солому, а 
стіл обточіли ланцком. По соломі пiд столом по-
метали орїхы. Ґазда перед вечерёв взяв ведро, 
одобрав із каждого їдла і пішов до стайнї дати 
худобі їсти, жебы ай звiрятка знали, же ся Ісуско 
народив. Кiдь ся ґазда вернув, до лавора дав 
воды і пометав там філлеры. Потім ся вшыткы 
ішли помыти. Запалила ся свічка, котра была в 
погарчати з пшеніцёв – жебы была добра урода 
і помолили сьме ся. Ґаздыня давала із вшыткых 
їдел на танїры, но єден быв навыше, про путов-
ника. Як ся зачало вечеряти, нихто од стола 
не вставав, а ани ся не сміло бiсїдовати. Як ся 
доїло, помолили сьме ся, нянько задув свiчку і 
вшыткы сьме позерали де ішов дым. Кiдь ішов 
горї, добрї было, но кiдь ку дверём, значіло то, 
же дахто з родины умре. По вечери ся вшыт-
кы ложкы позберали і докопы звязали, жебы ся 
коровы по копi тримали. Дїти ся радовали, як 
по вечери  розметаны орїхы по соломі глядали, 
бо даколи ся дарункы пiд стромик не давали. 
Потім ся ішло вонка слухати, де пес бреше, бо 
там свадьба до рока буде. А на звiзды ся по-
зерало, бо кiдь было много звізд на небі, куркы 
знесли много яєць. Но а вшыткы звіздарїв чека-
ли – были то хлопцї, котры мали велику звізду, 
што ся крутила. Ходили по селї вінчовати. На 
пiвніч ся ішло до церькви і уж ся здравило «Хри-
стос раждаєтся» ! А одповідало ся: «Славіте 
єго«! На Ріство (Рождество Хрістове) ся по 
хыжах не ходило. Каждый быв дома і чекав на 
бетлегемцiв, котры ходили колядовати.»
Бабка добiсїдовала...  Нараз єм дістала дяку 
вернути ся в часї мінімално о вісемдесять рокiв 
назад. Теперь, в такій тяжкій добi, в котрій не 
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выстає часу на чутя, на приниманя красы, ко-
тра погладить сердце і душу чоловіка, мали бы 
сьме ся  холем в часї великых церьковных свят 
– рочістых свят, як їх звали нашы предкове, за-
ставити і пережыти каждый їх момент, нассати 
тоту чаровну атмосферу покоя, ласкы і злаго-
ды. Мали бы сьме сі брати приклад од нашых 
предкiв, котры ся доказали радовати і з орїхів 
на соломі. Мали.... Докажеме то? Є то іщі мож-
не?
Хрістос раждаєт ся!
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Вероніка Шебестова
Великдень в калинові

  Походжу з Попраду, але моя мамка є з Ка-
линова. Уж од маленька сьме там ходили через 
вакації, на святкы, а тыж через нашы вольны днї. 
Люблю вшыткы свята, але найвеце Великдень. 
Суть то днї, коли ся споминать на то, же Ісус 
Хрістос воскрес із мертвых. 40 днїв перед тым 
ся дотримує піст. По тых днёх в неділю ся люде 
сходжають в церькви уж скоро рано. Приходять 
з кошариками і піп посвячує паску, кобасы, жов-
ту грудку, яйця, сіль, масло а далшы продукты, 
котры сімболізують свято Великодня. Кідь ся 

родина верне з церькви, вєдно ся вшыткы по-
молять і їдять свяченину у кошарика. Потім ся 
вертають до церькви на службу, на котрій подя- 
кують за вшытко што могли пожывати.   
В тот день ся сходить цїла родина, близкы, 
котры ся довго не відїли, а тыж ай камаратя. 
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На другый день - на Великодный Понедїлёк 
ходять хлопцї і хлопи з валалу поливати 
дївчата і жены, котры ся їм одвдячать тым, же 
їм дадуть малёваны або чоколадовы яєчка.
Тоты святкы люблю найвеце зо вшыткых 
хрістіаньскых свят. Може зато, же в Попрадї не 
є така атмосфера, як в Калинові. Люблю обли-
ваня водов на дворї з ведрами а тыж фолклор 
і традіції, котры спроваджають Великодны свя-
та. В дакотрых селах ходять хлопцї і дївчата на 
Великдень в кроях і дотримують традіції дано-
го валалу. У нас в Калинові ся то не дотримує 
преснї так, як бы ся мало, але наісто є то лїпше і 
красше як в Попрадї, де ся тоты традіцї помалы 
вытрачають. 
Хрістос воскрес!





Репортажны жанры 
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Петра Семанцёва
Великодный ціркус

  Каждый гварить, же днешня доба є як на го-
лову поставлена. Але нихто сі не признать, же 
то праві мы в тім маме палцї, же то мы ю став-
ляме на голову. Мы люде... Позавчера собі іду 
такым прогульковым кроком, рахую на палцёх, 
што мам купити... єден хлїб, єдно масло, моло-
ко, десять дека шовдры і... і но што там іщі было, 
остав мі єден порожнїй палець... Знам, же єм і 
на нїм мала штось записане. Но ніч, може ня 
за драгов нападе. Як сі так выкрачую по старім 
розбитім ходнику, нараз ня освітить якесь 
світло. Двигну очі, а там – великый неоновый 
павук, котрый вас лудить до своїх павучін. Уж 
здалека видно світячій напис Витаме Вас – Те-
ско. Тілько ту народа, як кібы ту даке путницьке 
місце было. Дослова авто на автї, бзучать ту 
моторы з каждой страны. Кібы чоловік запер 
очі, та сі подумать, же є в улію повнім пчол. 
Дверї до того ціркусу, котрый ся зве обходяк ся 
не стигали ани заперати. Люде ся перебігають з 
кошиками, возиками. Глядають в ташках довгый 
списаный папірь, што мають купити. З розгла-
су тета гласить: В оддїлїню мяса о 50% тунше! 
Кобасы і шовдры! Тридцять яєць лем за єдно 
Евро!
З каждого кута чути писканя колесок на 
накупнім кошику, то наісто люде выберають за-
круты, як біжать з оддїлїня молoчных выробків 
до оддїлїня мяса, а поміжі тото іщі заходять вхо-
пити пару факатків кіндер-яєць, бо і тоты суть 
тунї. З реґалів на нас „выкукують“ на плаґатах 
намалёваны жовтенькы курятка, котры трим-
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лять в „руцї“ корбач і вказують нам, што маме 
купити. Я раз-два выберам тото, што мі треба і 
обзерам ся, жебы ня дахто не зразив возиком. 
Нараз позерам, битка міджі бананами. Двоє ся 
натягують о кіло послїднїх бананів... Но, вызе-
рали як дві налпы, іщі добрї, же не верещали як 
тоты екзотічны звірята.       
Ой, Боже, што ся то робить, ці то люде уж 
начісто пошалїли? Ледва тискають перед собов 
повный возик вшеліякых великодных доброт. 
Згон, хаос, гуляк – то як в ціркусї. Аж мі чудно... 
При покладнях шора предовга... Переберам 
ногами і чекам, коли буду на рядї, бо уж мі од 
голоду циґане в брїсї выгравають. Тото чеканя 
мі іщі знеприємнює ґрявчачій голос панї за по-
кладнёв: „Мате клуб карту, хочете ташку?“ 
До того піпаня кодів з покладнї... Уж, уж єм на 
шорї, іду выкладати свій мінінакуп, кідь в тім 
моментї на ня продавачка нервозным голосом 
зґрявчіть:
–  Перейдийте прошу до другой покладнї, – і 
положыла на пулт таблічку Покладня запер-
та. Дашто нескуточне. Конечнї єм заплатила 
і раз два втїкам гет... Аж за драгов ня напала 
пята річ, котру єм мала купити. Но, верабоже, 
ся уж днука не вертам. За драгов домів, зась 
по розбитім ходнику, де длажба є небезпеча як 
нашляпны міны, єм роздумовала, што то днесь 
за доба. Люде ся перебігають, лем жебы мали 
во великоднім кошику што найкрасшу шовдру, 
ковбасу, грудку... На кіла купують бананы, котры 
ай так не поїдять. Міняють великы сумы, лем 
зато, жебы на Великдень на столї ніч не хыбо-
вало. Може веце як половина з тых людей не 
знать што є Великдень, чом ся святять кошикы, 
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чом ся в понедїлёк обливать. Про тых людей 
є важнїше матеріалне, як духовне. Што такым 
людём одказати? Гм... тяжко повісти, може лем 
тілько: Майте радше повны сердця, як повны 
брїхы, і роздавайте навколо себе ласку. Ай 
Хрістос, котрый встав з мертвых роздавав 
предцї ласку, жертвовав ся про людей.
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Петра Семанцёва
Лїто в Хорватьску

  Ніч на світї не є таке чаровне, як Хорвать-
ско. Холем про мене. Каждый, хто ся раз вы-
бере до той країны релаксовати, наісто найде 
то, што глядать і буде ся ту вертати.  Ці уж є то 
чоловік, люблячій адреналін в подобі шкрябаня 
ся по небезпечных скалах, або такый, котрый 
має залюбу в рыбарїню, потапляню, розлічных 
водных шпортах... На своє сі в Хорватьску при-
йде і тот, што обдивлять історічны памяткы, но і 
обычайный доволенкарь, котрый любить море, 
пекуче сонце, приємных людей.  Вшытко ту 
найдете. Вітайте на Ядранї. 
Гварить ся му ,,Перла Ядрану“. На довгый час 
была тота чаровна країна лем войновым, не-
безпечным місцём. Іщі фурт мам в памяти об-
разкы cтрашной войны в тій країнї. Сітуація ся 
але по роках дость змінила, злїпшыла. Люде 
ся по грозных роках обчаньской войны зачали 
вертати до своїх родных обысть, помалы ся 
снажать будовати свою країну наново. Стары 
розострїляны будовы в необываных валалах уж 
ся помалы вытрачають. Хорватьско як старо-
нова перла Ядрану своёв красов і атмосферов 
пiдманить ci каждого навщівника. Тота прекрас-
на країна фурт докаже дачім очарити, ай кідь уж 
єм ту была вецераз. Фурт ся ту люблю вертати і 
глядати дашто нове, што ня преквапить.
Не знала єм ся дочекати коли шмарю куфры до 
авта і намірям сі то на Ядран. Дочекала єм ся. 
Субота. Тот день конечнї настав, а мы уж сиди-
ме в автї. Мы – знаменать я, сестра і камарат-
ка. Драга з Лабірця на Макарьску тримала ско-
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ро 15 годин. Мушу повісти, же далніця огромнї 
ускорила драгу. Дало бы ся повісти, же сьме 
сі зробили таку меншу бабску язду. Шкода, же 
сьме не мали авто без стрїхы, бо бы сьме ся 
везли як даякы целебріты... За драгов сьме сі 
співали, єдна через другу, было то скоро як 
,,звіздна рота“ із Суперстар. Драга нам збігла 
раз-два. Уж од першого моменту, кідь єм увідїла 
море і Макарьску, чула єм ся як в іншакім світї. 
Привітав нас красный сонячный час. Кідь єм вы-
ступила з авта, тварь і цїле тїло нам погласкав 
теплый вітрик. Зглубока єм ся надыхла, хотїла 
єм ся напоїти той ядраньской пахоты. В головцї 
єм сі уж сновали планы на наслїдуючі днї. 
З великов радостёв сьме повытяговали з авта 
нашы куфры, тяжкы як міхы бандурок, і тягали 
їх за собов аж на ізбу. Не бывали сьме в ниякім 
луксуснім готелї, в ниякых парадных вілках, але 
в родиннім домі, у єдных нашых хорватьскых 
знамых. Ходила єм ту цїле своє дїтинство із 
родічами і сестров. Быв то красный час...
І теперь сьме ся ту чули як дома, лем з облака 
не было видно сад з бандурковыма шориками 
і яблонями, але прекрасне белаве море, котре 
ся волнило як турецька брїшна танечніця. Не 
было чути нияке кікіріканя когутика і гавканя 
псів, але лем шум моря і чайкы...
В Хорватьску є добрым звыком, же як бывате 
у даякой родины, домашнїй раз за тыждень 
уґрілує своїм гостём велику копу рыб. Є то не-
скуточна пахота, котра ся шырить цїлым обы-
стём і слинкы вам течуть аж на бороду... Кідь 
хочете зажыти романтічны рана, не затягуйте 
на облаках ролеты. Ранны лучі сонечка вас 
приємнї погласкають і будете од того милого 
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пробуджіня цїлый день позітівно наладжены. 
День ся предцї на доволенцї зачінать выходом 
сонця.... Стрїтиме ся на плажи....
–   Крофне, крофне, крофне.., – чуєте то? Так 
скоро біжте за тым голосом. Кідь будете мати 
щастя, доженете великого, опаленого продава-
ча з іщі векшов баксов як він сам. Може ю буде 
мати повну. Повну доброты, котра так пахне шы-
роко-далеко. А што понукать? Тоты найлїпшы 
креплї на цїлім світї. Такы хорватьскы креплї 
суть великы як наймягшы підпалкы хлїба. Бы-
вають наповнены з чоколадов або з джемом. 
Суть повны чоколады, або солодкого джему, 
посыпаны порошковым цукрём. Хорватьскы 
крофне стоять за то, і хоць будете одфуковати, 
а солодко вам буде аж за ухами. А позад фрыш-
тика – креплї з кавов, давай на плаж!
Што ся тыкать плажей, я особнї облюбую такы, 
де є мало людей. Малы, утулны плажочкы, ого-
роджены з обидвох боків великыма балванами. 
Такых плажей є ту невроком. Кідь сі не розло-
жите деку такой на першій, котра ся вам вкаже 
за путёв попри морю, зажыєте во своїм жывотї 
дашто прекрасне. Так, як мы. Выбрали сьме ся 
на плаж, котра ся находить міджі містами Ма-
карьска і Башка Вода.  На місця, де нихто не 
ходить, бо суть барз далеко од обох міст. Але 
з біціґлём то каждый звладне. Кус шпорту на 
доволенцї нїґда не зашкодить. Нашу міні-плаж 
покрывають малы округлякы, котры суть засы-
паны горячім піском. З моря на нас позерають 
великы балваны. На них ся дасть краснї хвата-
ти брондз. Сонце вас гласкать своїма горячіма 
лучами, а море шумить і лудить вас охолодити 
ся. Прозрачно чісте море вам уможнить відїти 
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аж на саме дно, де ся одкрывать підморьскый 
світ, повный пестрофаребных рыбок. Може 
міджі нима  плавать і Немо. Як запрете очі, не 
чуєте ніч, лем шум моря, наражаня волн на 
каміня, спів чаёк.. Хоць, не знам, ці ся то дасть 
прирівнати ку співу. Єднодухо ту є рай на земли.  
Бёково... тото мусите відїти! Ту ся не є де стра-
тити. На Бёково веде лем єдна єдина драга, а 
тота драга є шыта як на міру лем про єдно авто, 
або  про два біціґлї. Драга аж на верьх Бёкова 
є дость нарочна і тяжка. Авта ходять і назад, 
смером долов, а є то барз унавне фурт цуркати, 
жебы ся могли обыйти. Як ся гварить: єден крок 
допереду,  два крокы дозаду. Нас на біціґлях ся 
то але не тыкать. За драгов спозоруєте надгер-
ну хыжку, як кібы з приповідкы. Пасуть ся коло 
ней два малы коникы. Таке обыстя ту є єдине. 
Прекрасна природна сценерія –  самы стромы, 
вшытко зелене і пахняче. Скоро по двох годи-
нах ся доставаме на верьх Бёкова. Є то ужасне, 
неописателне чутя. Чуєте ся ту, як в небі. Перед 
вами ся розпрїстерать, як на долони, надгерна 
країна. То што в тій хвілї видите, словами ся не 
дасть ани описати. Стоїте на найвысшім місцї 
Хорватьска і довидите аж до Італії. Мож ся ко-
хати надгерным выглядом. Драга долов є уж 
ріхлїша, бо іде долов берегом.  Кідь сьме зыш-
ли долов, быв уж скоро вечур. Выбрали сьме 
ся до міста на вечерю. Хотїли сьме то выпро-
бовати і мы тоты смачны лакотинкы – ґрілованы 
дары моря.... Принесли нам великы танїры по-
вны тых малых потворок... Вызерали страшно, 
але што, кідь в жалудку циґане выгравали...  Не 
хватало ся то на русиньску кухню, але смако-
вало. По смачній вечерї сьме ся выбрали до 
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центра міста. Находжав ся там пристав, де ся 
орґанізовав рыбарьскый фестівал. Пристав быв  
повный шыф, всягды были лампіоны, світелка, 
копы людей. Вшыткы ся радовали, усмівали, 
їли печены рыбы, котрых пахота ся шырила 
цїлым приставом.  Само собов, не хыбовав та-
нець в рітмі домашнїх співанок... Не хотїли сьме 
там лем так збоку стояти і придали сьме ся ку 
ним. Прияли нас, як властных. Чули сьме ся як 
кібы сьме были у нас на лабірьскім фестівалї...
Кідь бы не тота арома моря і печеных рыб, 
чули бы сьме ся як дома. До рана білого сьме з 
домашнїма Хорватами танцёвали і співали.
Каждым днём сьме обявлёвали новы куты 
ядраньской перлы і тыждень збіг як вода, а нам 
ся уж требало вертати домів. Было тяжко опу-
щати таку країну. Повны были не лем нашы куф-
ры, в котрых ся скрывали сувеніры про нашых 
найблизшых, повны были і нашы фотоапараты, 
а тыж нашы сердця, наповнены нескуточныма 
зажытками. Надгерна доволенка на Макарьскій 
рівєрї ся скінчіла... Будеме споминати і тїшыти 
ся на далшу навщіву той красной країны.  Будь-
те здравы, Хорвати, увидиме ся за рік, Хорвать-
ско!



125

Яна Боґуска
путованя на сагару

  Понука, котра ся єднодухо не одмітать. Є 5 
годин рано а мы выходиме з готела. Теплота, 
конечнї приємна про наш орґанізм. Перед вхо-
дом до готела  нас уж чекать маленькый білый 
автобус, з котрого выступує шофер в білій 
кошулї під машлёв і по анґліцькы ся нам пригва-
рять,  просить ся на мена. По выбавлїню вшыт-
кых формаліт насїдаме до кліматізованого 
простору, де выгравать містна музика.  Чуєме, 
як кібы сьме ся праві одторгли од европского 
штандарту і наставать арабска реаліта... Тихо 
мовчіме і слїдуєме, котрым напрямом шофер 
вырїшить іти. Натягуєме ся на кажду світову 
страну з дуфанём, же збачіме выход сонця, 
но марно, іщі є скоро. Удивлять нас, же в таку 
скору раннїшню годину видно ходити поставы в 
тіпічных арабскых габітах. Інтересне є, же суть 
то самы хлопи, а нам то нияк не іде до головы. 
Аж нескорше ся дізнаваме, же є час рамадану, 
найвекшого мослімского свята. Тоты люде, ко-
трых так скоро рано видно в містї, суть віруючі 
мослімове  і є то їх час, коли ся вертають з 
мешіты з раннїшнёй молитвы. 
Заходиме до якогось готелового комплексу. 
Насїдать далшый добродруг. Так збераме і збе-
раме од далшых готелів і в далшых містах до 
червена опаленых доволенкарїв, покы ся наш 
мінібус не наповнить. На послїднїй заставцї з 
послїднїма добродругами наступує і тмавый 
невеликый хлопик, видно же тыж домашнїй з 
діпломатков під пазухов. На наше велике за-
чудованя ся нам пригварять і витать нас пер-
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фектнов чесчінов. Обознамлює нас з цїлым 
проґрамом нашой 2-днёвой пути. Палцём 
на мапі нам назначує трасу. Не хоче ся нам 
вірити, же за два днї маме перейти коло 2 тісяч 
кілометрів – цїлу країну од северу аж на юг,  а 
з югу назад на север. Кідь ся конечнї достане-
ме на далніцю, доходить нам, же то предцї лем 
можне є... Шофер сі за волантом зъявнї ужы-
вать скору язду, а тыж  выстрашены тварї ев-
ропскых турістів. 
Перша заставка. Місто Ел-Джем (El-Djem), а 
перед нами обровске колосеум, як з філму о 
ґладіаторах. Передтым, як выступиме з ав-
тобусу нас „чеськыйˮ делеґат упозорнює на 
домашнїх обходників і давать нам пару тіпів, 
як ся їх збавити без страты на маєтку. Першый 
шок нам приправлюють ани не так містны об-
ходници, котры ся нам скоро натискають до 
автобусу, жебы нам понукнути мапу міста, але 
сонце і теплота, на котру сьме по штирёх годи-
нах  кліматізованой язды не были абсолутно 
приготовлены. – One dinar, one dinar... – озывать 
ся з каждой страны, а на голову мі уж пробують 
тіпічну арабську хустку. Не мож ся їх збавити. 
Do you speak english? Sprechen Sie deutsch? 
„Ґoвoриш по русcки?“ 
Не стигаме ся чудовати тому, же якыма вшыт-
кыма можныма языками ся нам пригваряють. 
Проходиме колосеом, всягды ся то гемжить 
турістами зо вшыткых кутів Европы. Окрем 
нашой чесько-словеньской ґрупы ту стрїчаме 
і дальшых краян і смієме ся, же при такій 
концентрації Словаків і Чехів на єднім містї ся 
ту істо мусить находити окрем нас і даякый Рус-
нак. 
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Дарьмо, домашнї свого обходного духа не за-
пруть. Окрем сувенірів за „1 дінарˮ нас лудять 
сїсти на выпарадженого верблюда з капелюхом 
на голові. Вірять, же з богатых европанів вытяг-
нуть штонайвеце пінязей. Але мы сьме добрї 
поучены і добрї знаме, же  такый зажыток на 
нас чекать на каждім кроцї... 
Наша путь продовжує дале на юг. Проходиме 
через, подля нас – осады, подля домашнїх – 
села і слїдуєме архітектуру і културу їх світа. До 
того нам наш „чеськыйˮ делеґат подає подроб-
ный, нефалшованый выклад способу жывота, 
културы, політікы, економічной сістемы, сістемы 
школства і набоженьского жывота. Праві од на-
боженства ся одвивать цїлый мослімськый спо-
соб жывота і културы. Покы бы сьме то не зажы-
ли на властній скорї, нїґда бы сьме не похопили 
роздумованя Мослімів. Чім дале путуєме, тым 
веце убывать зо зеленой країны і жывота, стра-
чають ся стромы і ростлины ся мінять од як-так 
зеленых на жовты і сухы. Одолны суть лем пал-
мы. Теплота ся двигать, моментално досягує 
коло 45 ступнїв, но тїнь бы сьме глядали дарь-
мо. Зелены оазы суть од нас на кілометры 
далеко, а нам не оставать ніч інше, лем вы-
тримати до найблизшой заставкы. Маме чутя, 
же сьме на сафарі. Коло драгы нас позорують 
вольно жыючі верблюды з маленькыма. Подля 
домашнїх сьме іщі в нормалній цівілізації, до-
казом чого суть по полю  натяганы елетричны 
стовпы... Мы на то маме але свій назор. Видить 
ся нам, же проходиме місячнов країнов. Наша 
інтуіція нас не скламала. Нараз ся дізнаме, же 
ся находиме в области,  котру сі вызнамный 
америцькый режісер выбрав як найвгоднїше 
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місце на накручаня філму „Hviezdne vojny“. 
Конечнї приходиме на місце, де ся то уж подо-
бать на таку праву пустыню, із вшыткым што 
має пустыня мати: оазов і верблюдами. Делеґат 
нас ставлять до шору, де выфасуєме габіт як ся 
патрить. Сцена як з арабского філму: насїдам 
на верблюда, котрый ня понесе пустынёв. 
Перша заставка на нашій єден і пів годиновій 
трасї. Не знам одкаль, але нараз ся споза 
пісковых дун объявили дїточкы „циґанчатаˮ з 
выхолодженов зарошенов кока-колов і нутять 
нас взяти собі холем єдну фляшку без огляду 
на то, ці маме, або не маме жажду. Самособов, 
ни-дві, ни-три, вратны фляшкы хотять назад, а 
просять 3 евра за кажду. Так то ходить нелем 
з освіжінём, але і з іншыма „атракціами“, як на-
приклад, „пуштна лишка“, котру вам нанутять 
взяти собі на рукы, минутку єй потримати...і... не 
забудуть зучтовати понукану службу. Подобно 
є то і з фотоґрафованём. Охота домашнїх зро-
бити вам фотку, подотыкам з вашым властным 
фотоапаратом, не познать граніць, но само-
собов кідь ся уж так стане, учет вас не мине. 
Першый день ся нам скоро ближить до фінале. 
Десь на югу країны, далеко, далеко од моря, на 
кінцю світа, на краю нашого цїля – Сагары є про 
нас приправленый готел з множеством зеленых 
палм, де є нашым выкуплінём обровскый базен. 
Другый день. Рада од делеґата: кідь хочеме 
стигнути выход сонця над найвекшым соленым 
язером, так будїчек – о четвертій рано. Нихто 
з нас собі таку можность в пустыни не охабить 
втечі. Повторять ся сітуація з минулого рана: 
автобус зо шофером нас уж чекать перед готе-
лом. Вонка є конечнї приємых 20 ступнїв. Суть 
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предці штири годины рано... Выражаме. Добро-
дружна компанія зо себе не выдасть ани слово, 
вшыткы іщі дримлють... Ани не чудо, по такім 
тяжкім дню і такій короткій ночі...  По годинї і пів 
ся находиме в серединї нічого, а за нами ся по-
малы высувать обровска наранчово-червена 
куля на фіалово-ружовім полотнї. Та де тото 
солене язеро, кідь сонце уж на фалатї? Наш 
„чеськыйˮ делеґат чекав преснї таку реакцію, і 
рік што рік ся іронічно засміє над европанами, 
котры сі думають, же в пустыни буде якесь со-
лене язеро повне воды. Правда, солене язе-
ро то є, але вода ся в нім находить лем раз за 
істый час кідь попадать, што в пустыни є скоре 
атракція. Коло драгы, де заставують автобусы з 
турістами, ся зась повторять рітуал продаваня 
і накупованя. Домашнї обходници нам нукають 
фіґы найлїпшой сорты і якости на світї, ружы з 
пустынї, сіль зо соленого язера і подобны не-
змыслы...
Наша путь продовжує дале. О три годины не-
скорше уж сидиме в теренных автах, котры нас 
везуть ани не тямиме де. Втїхов нам є асфал-
това драга, бо кібы не была тота, та маме чутя, 
же сьме на другім світї. Але і тото ся занедовго 
скінчіть. Одбочуєме мімо асфалтовой драгы. 
Шофер нашого теренного авта, в котрім нас си-
дить  шестеро, не знать окрем своёй домашнёй 
арабской бісїды, нияку інакшу. Но кідьже авку-
рат по арабскы нас дома нихто не навчів, барз 
сьме ся з ним не забісїдовали... Але главно 
сьме ся не дізнали де нас везе... Но занедов-
го уж розумиме... Перед нами обровскы дуны 
піску, ємнїшого як порошковый цукерь, а дале-
ко од нас – в серединї пустынї – вода. Правда, 
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была то фатаморґана, а не вода. Вонка около 50 
ступнїв, а мы ся як малы дїти валяме по горячім 
піску і не трапить нас, же де-ту ся може зъявити 
небезпечный шкорпіон, ці їдовата гадина. 
Так ся нам сповнив сон о великій громадї піску і 
вшытко з тым споєне. Дякую за можность, же єм 
могла быти сучастёв такого красного зажытку і 
спознати кус світа, културу іншого народа. На-
рода, нам так далекого... 
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Яна Боґуска
народный сіндром

  Раз, при чеканю на автобусовій заставцї єм 
зачула, як собі бісїдовали дві теткы о тім, же 
кілько люде цестують, пересувають ся з міста 
на місто, навщівлюють розлічны контіненты 
світа і так дале...  І єдна другой (даме їм мена 
Олґа і Маря) ся звідує: 
–  Марь, ты уж даколи летїла на летадлї?
–  Нї, іщі нїґда, но як віджу в справах як тоты 
летадала падають, або кідь чітам, же летад-
ло унесли терорісты, та... ани не хочу тым 
пекелным строём летїти.  
Олґа додавать: 
–  Маш правду, найлїпше дома на покою 
посидїти. І так  з нашых доходків далеко не 
поцестуєме. Я, наприклад, была найдале в 
Любовнї, а найвысше на подї...
Опатерность, котра ся в нас віками закорїнила, 
бо што кідь....  Хоць, .... „сиджїня дома за пецом“ 
уж вышло і в нашых кончінах з мовды.  Путуєме 
на вшыткы бокы..... Главнї такой і наскоро. Не є 
часу назвыш....
А не дасть мі не спомянути і наш народный 
сіндром –  всягды быти першый і способ-
ность в каждій сітуації  быти „людьскым“.  То 
бы было на містї, кібы ся їднало о первенство 
в народнім усвідомлїню, або в другых сортах 
співналежности, бо чоловік має потребу нале-
жати до якогось „клубу“, но жаль бісїда є о  не-
терпезливости і „людяности“ в „клубі аґресівных 
шоферів“.
Фурт, як ся чоловік  выберать даґде на путь, міг 
бы сі положыти вопрос, ці ся верне назад здра-
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вый, або лїпше повіджене, ці ся іщі верне...  Ту 
ся нам нукать діаметрално одлишна аналоґія 
з бісїды „двох теток на заставцї“ (надміру опа-
терных),  із  барз швыдкым темпом, котре сьме 
охотны жертвовати,  жебы чім скоре добігнути 
до той Европы, в котрій „манна з неба падать“.  
Лем скоро, жебы нас другы не перебігли.... 
Властно, і я сама не мам аж так много часу...  

Автобус ня охабив, а скушка з нїмецькой 
літературы зачінать о нецїлу годину.  Нащастя, 
не мушу аж так шатовати.  Іду автом. Богу дяко-
вати за авто – властно не Богу, але нянёви........
дякую, няню, же не мушу пережывати стрес.  
Іду спокійно, роззерам ся коло драгы і час од 
часу віджу  хресты, а на них квітя і свічкы.  Нїмы 
памятникы  тых,  котры ґвалтовали....за ман-
нов небеснов... Перед очіма мі дефілують тоты 
вшыткым  добрї знамы сценкы з крижоваток.  
Тогды сі представлюю, же єм у звірячій країнї, 
а за волантом авт сидять, зебры (хоць тоты 
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мають похопіня холем про пішоходів на зебрї),  
налпы,  конї,  волы,  гев-там сі зашоферує ве-
ликый оранґутан, ці страшный крокодїл, што 
махать хвостом на вшыткы бокы і авта коло 
нёго лем одскакують.  Помалы  попущам узду 
своёй фантазії  і вытварям далшы образы:  На 
переднїм сїдадлї коло великого Оранґутана з 
іщі векшым тереняком катулять очі учуплена 
Мышка, котра ся праві везе ку ветеринарёви, бо 
має якусь нервову поруху.  На заднїм сїдадлї єй 
конкурують дві Налпы, котры ідуть на манікуру. 
Оранґутан співать на повне горло і заєдно до 
рітму тискать і на плін. Мышчина невроза ся 
ступнює із звышуючов ся ріхлостёв і ґрадами 
верещаня Оранґутана.  
–  Мала єм радше выкрутити чісло захранкы, 
– медітує выстрашена Мышка, бо тот мій сусїд 
барз темпераментный. 
–  Мої нервы,....уж мам розмащены клїпайкы, 
а воргы, ани не гварю.  При тім чудакови не 
можу докінчіти  ани мейкап, та як прийду ку 
докторови? Як ня увидить змалёвану  як нал-
пу, такой ня пошле ку псіхіатрови, мої нервы,..
Оранґутан єй контрує: 
–  Мышко, ты така дурна, же кібы глупота 
квітла, та з тебе бы уж была пестрофаребна 
загородка... 
Розвивам дале свою фантазію, бо в колонї пе-
ред фреквентованов крижоватков то буде на 
довше.  Може з того буде цїла байка, або і фей-
тон.  Залежить од поступованя колоны.
–  Што дримлеш, ты Козо высхнута,  зелен-
ша не буде! 
То якбач на мене....  Як здогадав, же сьме в 
звірячім світї?  Не годна єм ся начудовати.  
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Двиганя рук і театралны ґрімасы спроваджають 
ґрявк  молодого плейбоя (або Оранґутана?)  в 
другім прудї, бо  на семафорї якраз  наскочіла 
зелена.  Сеґінь тот першый в колонї, што на-
годов на єдну єдину секунду завагав... Скоро 
до нёго тот молодый Гачур з модным когутячім 
учесом вдарив (гей, буде то Гачур, притакую 
сі по збачіню пелехатой головы за волантом, 
із вытріщеныма кіньскыма очіма і  великыма 
кривыма зубисками, на котрых ся блищали на-
монтованы рівнатка як у коня зубадла).  Другы 
шоферы завистливо окусують волант, або нїхтї:  
–  Фуууу-га, та то є мотор! Видите тот 
штарт?
Усвідомлюю сі, же єм за волантом і не є час на 
медітації. Вырушила єм і намагам ся концен-
тровати на шоферованя.  Нараз перелетїв коло 
мене ероплан. На час єм стратила дых, але та-
кой єм ся спамятала. Не быв то малый сукром-
ный ероплан роспещеного  подникателя, але 
баворак. Што то за чудо, говорю сі, кідь коло 
мене через  повну чару перелетить приземным 
летом мотор без шофера? Але де там без шо-
фера, то лем  молодый паробок шоферує  на-
лежачкы , жебы собі сеґінь за волантом дакус 
оддыхнув. – Чім дале од мене,  – хрещу ся, як 
кібы єм відїла анцікріста. 
–  Апаґе сатанас! – здогадую ся на заклинад-
ло з Гері Потера. Іщі добрї, же мам в автї ружа-
нець... Іду дале.  Зачінать ся змерькати.  Нараз 
скриплять бырзды.  Плейбой скоро зразив баб-
ку.  Хоць, .... і тота бабка в чорнім ґероку бы о пів 
пятой перед вечером не мусила іти по серединї 
драгы. Но што, старість – не радість...
Того істого ґавалїра за волантом стрїчам і на 
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далніцї,  де го добіг молодый Когут, котрый свій 
когутячій імідж звыразнив пестрыма фарбами 
волося і дакотрых частей тїла.
–  Нянё мі купив новый мотор і натанковав 
доповна. Подоганяме ся трохы, –закрічав на 
Гачура, котрого буйна червена грива ся тре-
петала у вітрї як совєтьска застава на першо-
го мая.  Ох, кібы так глупость квітла...,  цітую 
Оранґутана з родячой ся байкы. Шкода, же не 
маме такы далніцї як на западї, де можеш іти як 
скоро ся ті любить. 
–  Тадь маме на то..., – чую через отвореный 
выгляд на автї.  Зачінать наганячка  претєкарїв.  
Єден з двоїцї за тот час змінив партнера.  
Ключкованя міджі моторами ся про нёго стає 
претєками зо шандарями і тратить ся мі з до-
гляду.  
Знова єм го догонила. По вытырвалім бою пілот 
ч.1 уж цалує покуту за перекрочену  скорость. 
–  Шефе, я вам рівно заплачу і за мого камара-
та, котрый ту  буде за пару секунд, бо кідь го 
теперь заставите, та знічены бырзды в тім 
моторї будуть стояти веце як  ваша покута.  
Мать то лоґіку, но нї?
–  О кей, – забручіть уніформованый і клїпне на 
колеґыню з мейкапом  Налпы,  котра му одма-
хать на сіґнал.  А же люде не суть ку собі толе-
рантны.... Фурт ся дасть догоднути... За днешнїй 
день чарка записана, план сповненый, єдным 
словом, заробене. 
І так собі в нашій країнї нажываме зо самыма 
охотныма людми,  што з радостёв приступують 
на компромісы і мыдлять собі рукы. І баран сы-
тый, і вівця цїла, докінця і бачови ся уйде з ко-
лача. Мать то лоґіку, но нї?  Лем мы, обычайны 
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смертелници, ся над тым вшыткым задумуєме 
і якось нам то не іде до головы.  То ніч, ОНА  
раз заквітне, налпочкы мої златы, зась в мыс-
ли цїтую Оранґутана.  Звірята суть даколи 
мудрїшы, як мы, люде.... 
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Міхал Павліч
Хыжа мого  брата

  Тік-так... тихо. В хыжи не чути ніч, лем тихо. 
Є сім годин рано, а моя родина спить. Сїв єм 
собі за стіл і зачав думати о чім буду писати. 
Поглядом єм ся спер на копі шматя. Потім на 
другій, третїй...

ІНШПІРАЦІЯ... ПРИШЛA!

Зелене трічко ся як водопад з травы спущять із 
стілця в каскадах загыбів. Ногавкы роздїлюють 
пруд воды на дві стороны. Єдна вказує на тма-
вый тунел, котрого зачаток є у штримфлї. З ту-
нела ся тягать невабный пух. Не одважую ся 
попозерати водну. Што кідь там є даяка старо-
давна облуда? З другой половины ногавицї 
выкукує нитка, котра  припоминать міст, што є 
завішеный над заказаным лїсом. Лїс вызерать 
як з модерной приповідкы – міджі пастелками – 
стромами суть обалы од Снікерсу і Твіксу. Лїс є 
але проклятый. Не дасть ся там перейти, може 
лем в допроводї скушеного стопаря-высавача, 
котрый сі знає дати рады з павучінами і зо сер-
стёв з нашого пса. О кус высше є зась місячна 
країна – всягды є лем порох, як кібы там, што 
світ світом стоїть, людьска нога ани рука не 
вкрочіла. Цалый приповідковый світ але з часу 
на час зажыє тераформацію – то кідь там при-
йде стражкыня порядку – мама!
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Міхал Павліч
криста-крижом по Румуньску...

  Путовати по Румуньску – то не є лем так! Ру-
муньско є з векшой части горьска країна, што 
мі припоминать каждый камінь, на котрый сту-
плю. Вібрамкы уж не суть, што были, зато красы 
Румуньска ся не змінили. По берегу коло драгы 
бігають вівчарьскы псы, вівцї ся нима не дають 
вырушовати. І бачове лежать „під шіраком“. Є 
лїто, лука є повна фаребных квіток, пчол, а менї 
і мому сполочникови іде на смак мед. Мараму-
реш є велике горство в румуньскых Карпатах. 
Од горы Родна дїлять Полониньскы Карпаты 
рікы, главнї ріка Вішеу. В смерековых лїсах Ма-
рамуреша можеме найти медвідя, ріса і вовка, 
хоць бачове гварять, же ту суть скоре дикы псы. 
Мы ся їх але не боїме і дале зоступуєме з бере-
га. О три годины потім ся заставиме в горьскім 
валалї – Сапінта, котрый є знамый главнї своїм 
„Веселым цінтерём“. В роцї 1935 там єден 
чоловік меном Йоан Патрас зачав вырїзовати 
про цінтерь дубовы крижы. Каждый нафарбив 
на белаво і выдумав ід тому короткый веселый 
стишок зо жывота помершого. Нашли сьме там 
мальбы, або рїзбы, на котрых быв пияк, жену, 
сидячу за волантом авта, ці на коню. Погля-
дом на каждый криж собі можеш додумати, або 
просто выфабуловати єден людьскый жывот – 
людьску судьбу. Якый тот чоловік быв, як умер. 
І кідь то може не є слушне, на цінтерю ся добрї 
бавиме. Асі то так Йоан хотїв. По ночі в Сапінтї 
ідеме напрямом на Букурешт. Але о тім аж на 
другыраз...
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Зденка Цітрякова
Фейзбук знає вшытко

  Є то можне, же ся днесь дїти вєдно не зна-
ють бавити? Є то можне, же ся вытрачать особ-
ный контакт міджі людми? Є можне, же ся люде 
ани раз не стрїтили, але знають о собі вшытко: 
коли хто што варить, што робить, де быв, де є 
актуалнї і відять сі взаёмны фотоалбумы? Є 
можне, же помалы перестаєме ходити до бан-
кы, на пошту ці до обходу? Є можне, же на пло-
ху знаме написати вшытко, але повісти сі то до 
оч є нам чудже? 
Є! Є! А іщі раз є! Затоже жыєме в добі інтернету, 
в добі, коли нас пожерають соціалны сїтї, в добі 
коли сі без них не знаме передставити жывот... 
Кідь нам „впаде інтернет“, сьме як кібы нам 
хтось одрїзав рукы, а мы нараз не знаме, што 
маме робити, бо без інтернету – нуда... Кідь 
са назад запне інтернет наш першый статус є: 
„Заклятый інтернет ... зас мі впав....  А о дві 
минуты йде далшый: –Нуджу ся... іду стягну-
ти філм .... знате дахто даякый добрый??? 
..... Перейдуть дальшы дві минуты, а статус уже 
має 20 лайків і 8 коментарїв. Каждому ся то лю-
бить. То не є нормалне! Чоловік без інтернету 
не має што робити. Забыв ходити вонка, забы-
вать зайти, побісїдовати з приятелями... Але 
із тыма скуточныма, не з тыма пятьстома, што 
має на фейзбуку і котры коло нёго перейдуть, а 
ани ся не поздравлять. Роблять то нелем дїти, 
але і молодеж, і доспелы люде. Прошу ся, што 
тым хочеме досягнути? То, же дїти ся уж будуть 
бавити лем гры на почітачу, а в зимі не будудь 
знати ани як поставити снїгуляка? То, же кідь 
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їх пошлеме до обходу, та сі накуп обїднають 
на інтернетї, а притім будуть писати статус: – 
Іду на накуп .... – а потім далшый: –Уж єм ту 
:D :D :D... Раз за час дахто „здїлять статус“ яке 
сьме мали без інтернету шумне дїтинство, як 
нам было добрї, кідь сьме бігали по вонка і на-
ганяли ся, кідь сьме ся бавили з лоптов, кідь 
сьме грали „Кралю, кралю...“ і старша ґенерація 
то одлайкує, дасть пару коментарїв, но уже 
і они теперь забыли сходити ся вонка. Холем 
маме на што споминати... На наше дїтинство, 
лїпше повіджене жывы, скуточны зажыткы. Бо 
споминкы будуть мати і теперїшны дїти, но за-
жыткы жадны. Они уже не будуть „здїляти“ та-
кый „статус“ як мы. Їх буде цалком інакшый. То, 
якый філм позерали забудуть, то якы статусы 
во волнім часї написали забудуть тыж. Будуть 
памятати лем то, же грали „Кантрстрайк, Пет 
Соціеті, або Нід фор спід“. 
Але то не вадить. Фейзбук буде памятати. Буде 
памятати якый філм позерали, што цїлый день 
робили, коли встали, коли обідовали, коли ся 
спырховали, коли „мусили“ іти вонка :( ... і як ся 
при тім чули...  Напишуть сі, же ся в дїтинстві 
одучіли поужывати діакрітіку, бо на четї їм ка-
жый розумів і без нёй, же ся научіли анґліцькы 
выразы і чутєслова, жебы были „куловішы“....
Повіджме сі правду! Сьме согласны з тым де 
смерує далша ґенерація і де смеруєме мы? Не 
мали бы сьме подумати над тым, як бы сьме їм 
помогли мати не лем віртуалны, но і реалны за-
жыткы і споминкы? Попробуйме ся задумати... 
Хочеме світ без минулости? А яка буде будуч-
ность?
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