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− Даруйте, жіночко! Я взагалі-то тут сиджу! Будь ласка, пройдіть далі, он 

скільки вільних лавок у парку. Агов!! - Лада намагалася відштовхнути від 
себе кремезну жінку, котра беж жодного сумління намагалася всістися їй 
прямо на коліна. 

    “От халепа, знов!” - встигла схаменутися Лада і висковзнути, поки та не 
плюхнулася сама, та ще й поряд поставила чималу сумку.  
    Вона попрямувала додому, швидко, як тільки могла. Принаймні там вона могла 
почуватися у безпеці, допоки цей стан пройде.  
  
    Біля під'їзду довелося трохи зачекати, поки декілька людей зайдуть у середину. 
Вона притримала двері й впевнившись, що вони пішли сходами, рушила до ліфта. 
Піднялася на 6-й поверх. На щастя ніхто з сусідів не вийшов сходовий майданчик. 
Колись вона так раптом отримала стусана сміттєвим відром, яким розмахувала 
сусідка, повертаючись від сміттєпроводу. 
    Якомога тихіше Лада зайшла у квартиру. Скинула пальто, розмотала шалик, 
стягнула чоботи, всунула ноги у свої улюблені капці й гучно видохнула. Так посиділа 
ще трохи у коридорі, потім піднялася, оглянула себе у великому дзеркалі, що 
охоплювало її у повний зріст. Зараз це відображення себе бачить тільки вона  і це 
триватиме найближчий тиждень, як мінімум. 
    “І коли ж це все закінчиться?” - подумала вона -“ Де та кнопка, яка вимикає цю 
функцію?” 
    Схопила ластик і попрямувала на кухню,  дорогою збираючи волосся у вузол. 
Заправила кавоварку, дістала вершки з холодильника. Буде капучино і  кілька 
шматків вишневого пирога, що залишилися зі вчора. Поряд була піцерія, що 
задовольняла її смаки у випічці. На той випадок, коли немає ні сил, ні часу довго 
щось готувати, а їсти хочеться вже, як от зараз. 
    “Зараз поп'ю, поїм і подумаю, чим себе зайняти на цей час.” 
     Вмостившись біля вікна, почала потроху поїдати пиріг і запивати ароматно-
коричною кавою. Початок літа був у розквіті.   
    “Скільки ж все це триває? Я навіть не рахувала, бо вже ніби як звикла. А колись це 
лякало нівроку. Коли ж воно таки на справді почалося?” 
    А, власне, як воно могло не початися, якщо з дитинства вона чула, щось на 
кшталт:  “Та кому ти потрібна? Хто тебе буде слухати? Та що ти розумієш?” В її 
пам'яті спливали ці дитячі спогади, тоді її реакції були різні, в залежності від ситуацій 
і наскільки важливими вона їх сприймала для себе. Переважно все сприймалося ніби 
ляпасами, було нестерпно боляче. Вона або злилася й огризалася, або замикалася.  
   Злило її передовсім те, що пояснити, чому її думка настільки зневажається і чому 
вона не може відображати реальність в яку її привели та змусили жити, вони навіть 
не мали на думці.  
    Потім було декілька епізодів озброєних нападів. Зараз вона пригадувала той стан, 
коли бачила вогнепальну зброю впритул та усміхнене обличчя того, хто її тримав. В 
той момент в неї всередині ніби все відключалося. Вона настільки не хотіла 
приймати такий розвиток подій за дійсність, що неосяжно для самої себе випадала з 
моменту того, що відбувалося. А власне сама психологічна віддача наступала  вже 
згодом і наздоганяла ще й фізичним болем.  
    Але по-справжньому Лада усвідомила, що зникає — тільки після болісного й 
принизливого для неї самої розлучення з чоловіком. Це був день, коли вона повністю 
осягнула, що з її відданою любов'ю відверто і цинічно познущалися. 
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●  
 
    З Вадимом вони познайомилися ще у 80-ті, коли навчалися в Інституті культури. 
Він був на декілька курсів старшим за неї, був не місцевим і тому мешкав у 
гуртожитку. Їх познайомили спільні друзі, які вступили в цей навчальний заклад 
раніше за неї. Кожного семестру за традицією, та й звісно за профілем навчання, 
влаштовувалися різні заходи, святкування, виступи тощо. Цього разу готувалися до 
міжнародного дня жіноцтва. Це зараз вона ставиться до цього для, як до 
незрозумілої форми отримання привітань за статевою ознакою. А тоді, ще був рух за 
течією тоталітарно-лівого догмату. Дітей з малечку привчали до певних ритуалів, 
календарних дат, майже рефлекторно. У лютому всі дівчата мали вітати хлопців, і 
байдуже, що вони може й не матимуть жодного стосунку до тієї совєтської армії. А у 
березні наставала черга вітати дівчат. І тут вже вмикалась прагматичність, відносно 
розміру привітання або ж навіть подарунка, в залежності від отриманого до того. Так і 
підростало покоління у беззмістовних перегонах з викривленою історією та 
спотвореними цінностями. 
    Тож всі готувалися до святкування 8-го березня. Лада з подругами зі свого курсу, а 
заразом і близькими подругами пожиттю, бо так сталося, що вони займалися в 
одному музичному колективі і якось у розмові з'ясували, що хочуть вступати в один 
навчальний заклад. Спочатку було трохи моторошно, що стануть ніби конкурентками, 
але потім, все-таки підтримували одна одну на вступних іспитах і чекали на 
результати затамувавши подих. І яка ж була радість, побачити усі свої прізвища у 
списку зарахованих студентів. Всі не тямилися від щастя аж до сліз.  
    Отже, дівчата готували собі вбрання для виступу, вони зробили тріо і мали 
заспівати “The shadow of your smile” у стилі 30-х. В інституті вони студіювали вокал та  
розмовний жанр, як основну спеціалізацію. Окрім того, вивчали й всі решта предмети 
з майстерності актора та основ режисури, хореографії тощо. А їхні близькі друзі були 
режисерами за основною спеціальністю. Хлопці постійно щось вигадували та відразу 
ділилися із дівчатами. То були не забутні вечори у компанії, коли вони збиралися у 
квартирі когось, хто жив у місті. Слухали свою улюблену музику, мріяли, як будуть 
колись разом знімати телепередачі, або ж і відеокліпи. Лада була єдина, хто вже 
почав писати свої пісні, але наразі дуже цього соромилася і тому наважилася 
показати тільки своєму другові Тарасу й отримавши досить глузливу критику, взагалі 
закрила цю тему для загалу на певний час. 
    Усі виступи й власне сама вечірка з дискотекою була запланована на 7-ме 
березня,  оскільки це була п'ятниця, а на вихідні багато хто хотів поїхати до дому. 
Початок мав бути о 6-й, тому всі заняття домовилися закінчити до 3-ї години, щоб 
мати вдосталь часу на підготовку. 
    Лада вибігла з аудиторії та помчала до роздягальні, тому що Зоряна та Ганна 
мали закінчити урок з бальних танців. Розклад в них трохи відрізнявся, в залежності 
від предметів, які вони обрали для навального процесу. Лада не захоплювалася цим 
танцювальним стилем, а обрала клас з класичного й народного танцю. Проте зараз 
вона мала уроки з англійської мови й сталося так, що всі дівчата опинилися у різних 
групах з вивчення мови, бо заняття проводилися у групах не більше за 10 людей. 
Ладі це дуже подобалося, пам'ятаючи, як у шкільному класі з понад 20 учнів 
вчителька намагалася охопити всіх і привернути увагу кожного, це їй здебільшого не 
вдавалося і тому вона більше злилася ніж викладала. Ладі було важко взагалі 
вчитися у таких умовах. Вона постійно нервувала, не могла  сконцентруватися та й 
взагалі знайти мотивацію на повноцінне навчання, поки витрачала час на кпини від 
однокласників, за будь-якої найменшої помилки. Тут все було інакше. Ніхто не 
глузував, ба навіть допомагали, підтримували, чи просто підказували. 

− Дівчата, я тут! Ви не сильно втомлені? - Лада наздогнала подруг біля дверей у 
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роздягальню. 
− О, рідна, ти теж закінчила вже.. Тоді добре. Поки будемо перевдягатися, трохи 

й відпочинемо. - Мелодійно відповіла Зоряна, спираючись на її руку. 
− А потім, хоча б у кафе, поїсти. Бо я, капець, як зголодніла. - На видиху 

тараторила   Ганна. 
− Так, звісно! Ще питаєш!?  - Засміялася Лада. - Я ж тільки й чекала закінчення 

пари, бо відчуваю наче як памороки. 
− Ой, дівчата, віднесіть мене туди. - Манірно-втомлено промовила Зоряна. 
− Тримайся рідна.  - Підморгнула Лада. - Як тільки попоїси, стане ліпше. А 

потім... 
− Ох! Те, “потім” .. поки не поїм, воно все мені, як марево. До речі, а завтра у 

тебе збираємося? 
− Так, у мене. 
− Тож, поки не забула.  - Зоряна закотила очі вгору і гучно видихнула. - Тарас 

передав, що вони хочуть самі завтра щось зготувати. Питався, чи довіриш ти 
їм порпатися на кухні? 

− Нічого собі! Звісно, нехай спробують. А ми, тим часом що робити будемо? 
− Промивати ваші свіжо-проколоті вуха. - Зареготала Ганна. - Ладко, твої як, не 

болять? А то Зорянка постійно їх крутить. Я ще трохи на вас подивлюсь, може 
й сама зважусь незабаром. 

− Мої ніби загоюються. Звикаю потроху. - Відповіла Лада і підсунулася до 
обличчя Зоряни, розглядаючи її вушко із сережкою. - І твої ніби як нормально 
виглядають, зовсім злегка рожевенькі. Болять, коли прокручуєш? 

− Не дуже..вже. 
− І мої теж, хоча здається я просто звикла до цього. Дивні ми створіння, якщо 

щось болить більше ніж один день — ми вже звикаємо. - захихотіла Лада. 
− Таак! Я готова! - промовила Ганна. - Зорянка, губи можеш серйозно не 

мастити, бо все одно йдемо їсти. 
− Ай! Точно..  - Зоряна зупинилася у процесі обводячи губи олівцем перед 

люстерком.  - Ладуню, дай мені, будь ласка, гігієнічну помаду з косметички. 
− Ось, тримай. Я взяла твою сумку, чекаємо на виході. 

Дівчата рушили до студентської кав'ярні, мали не багато часу, щоб спокійно 
попоїсти. Потім хотіли ще раз повторити пісню перед виступом. 

     Сам концерт почався трохи із затримкою. Хтось там запізнювався з ведучих. 
Зрештою всі зібралися, почалися привітання. Хлопці розігрували етюди про жіночі 
примхи і як вони з ними уживаються. Потім були ще деякі номери від хореографів і 
зрештою виступили тріо дівчат. Концерт був досить короткий, але чудовий і 
змістовний. Після цього всі перейшли до холу інституту, де була влаштована 
дискотека. Туди принесли звукове устаткування  та освітлювальні прилади. Свято 
тривало аж до півночі. 
 
    Наступного дня друзі мали зібратися у Лади. Вона ці дні була сама на 
господарстві, її мати поїхала на декілька днів у відрядження до Львова. Працювала в 
адміністрації Держтелерадіо і мала досить часті поїздки по обласних телерадіо 
каналах, чи то з перевірками, чи то з консультаціями. 
    Першими завітали Тарас і Вадим. Це власне було перше близьке їхнє знайомство, 
бо в інституті вони не спілкувалися до того, тільки віталися при випадкових зустрічах. 
Це була ідея Тараса ввести його в коло своїх друзів, оскільки вони останній час дуже 
заприятелювали  та готували багато спільних проєктів.  

− Вітаю, моя мила! - вони поцілувалися. - Знайомтесь нарешті вже у домашній 
обстановці. Це Вадим — це Лада. Але не плутати з Влада, вона в нас богиня 
миру, а не володарка, — засміявся Тарас, а Вадим кивнув і поцілував її руку. - 
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Ой. Яка галантність, хоча правильно, треба шануватися, а то нашле безладдя. 
А воно нам треба?! 

− Та досить вже! - сміялася Лада. - Проходьте, будемо ладитися на кухні. 
− Е, ні. То ми будемо ладитися на кухні, ти ж дозволила, пам'ятаєш? А Вадим, 

дійсно спец, повір мені. От тільки кухня в гуртожитку його не дуже надихає. 
− Дійсно?! Приємно чути. Ти будеш другим з чоловічого боку компанії, хто 

любить готувати. Тарас он задекорувати подачу кави може, а далі йому стає 
нудно. А Данило має хист, але не завжди збігається із бажанням. - вона 
підморгнула. 

− Нічого, розберемося. Принаймні не будемо один одному заважати. Ми тут 
дещо вже із собою принесли, ти тільки покажи, що можна додати й далі будеш 
спрямовувати на відстані. І прошу не підглядати крізь балконне вікно. 

− Домовилися. - усміхнулася Лада. І вони попрямували до кухні. 
    Трохи згодом прийшли дівчата разом зі ще одним членом невгамовної та близької 
компанії. Він був другом дитинства Лади, вони зростали в одному невеликому 
багатоквартирному домі з великим двором. Данило був для неї справжнім братом, 
хоч і не рідним. Їхні батьки теж товаришували увесь час, що мешкали тут. Власне 
більшість мешканців цього дому підтримували тісні стосунки, так склалося, що 
переважно творча і наукова інтелігенція вклали кошти у цей кооператив. З часом 
люди додавалися, але вони із легкістю вливалися до такого щирого товариства, яке 
піклувалося про середовище, в якому хотілося жити, навіть за часів російського ліво-
тоталітарного режиму з тим дикунським ставленням до комфорту, а особливо до 
поваги особистого простору сусідів. Одначе їм, якимось чином вдалося створити 
свою оазу, де у під'їзді не було страшно від темряви й смороду. Де було чисто, світло 
і рослини поливали. Ніхто не цурався графіку, всі ставилися до спільного простору, 
як до власного. А двері під'їзду замикалися на ключ, що було дивно у ті часи.  
    Нарешті всі зібралися. Дівчат попросили спокійно чекати поза кухнею, а самі 
активно готували святкову вечерю. Тарас періодично забігав до кімнати та питався у 
Лади про якісь дрібниці, дещо про посуд, дещо про приправи тощо. Дівчата тім часом 
готували стіл, грала платівка на магнітолі, подеколи хтось підспівував Елтону Джону 
чи Уитні Х'юстон. Потім Лада дістала іншу платівку і показала подругам. 

− Ось, дивіться, нова збірка наших модернових. 
− Овва! Я вже чула про неї, — майже підскочила Ганна. - тут дуже фірмові 

аранжування на пісні Милевича. Коли ти встигла її знайти? 
− Мати поверталась з роботи, каже, її чомусь потягнуло заїхати до магазину 

“Мелодія”. І ось, маємо ще декілька нових. - відповіла Лада. 
− Браво мамі! - промовила Зоряна, вже розглядаючи нові платівки. - О, цю 

напевно у спекулянтів купила, і щоб ми без них робили. - Всі засміялися. 
    За годину все було готово. Дівчат попросили вийти до іншої кімнати й чекати 
допоки не покличуть. Хлопці були прудкі, хотіли якнайшвидше зробити приємне 
подругам. Тим більш, що всі вже напевно зголодніли. 
    Незабаром їх запросили й перед очима постав стіл з наїдками. Тут були й салати, і 
запечене м'ясо, вино та якась горілчана настоянка. Та й звісно якісь лимонади. 
Хлопці прикрасили стіл квітами, які потай принесли із собою. 
    Все було неймовірно смачно. Вадим дійсно виявився вправним кухарем. Лада 
завжди була досить перебірлива у харчуванні й тому їй завжди у гостях було не 
зручно пояснювати, що вона чогось не може їсти. Її зазвичай публічно підіймали на 
посміх питаючи, чи вона часом не хвора, мовляв, тут все корисне. Вона спершу 
намагалася дискутувати, пояснювати. Але зрештою втомилася, прийняла це, як 
безнадійну справу і погоджуватися у своїй хворобливості. Так, принаймні, їй давали 
спокій не нав'язуючи якісь холодці з ратицями або мариновані грибочки 
незрозумілого походження.  
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    Отже, вечір був приємним в усіх значеннях. Друзі ласували смачними стравами, 
сміялися, щось грали, трохи співали. Допоки дозволяв час. І коли вже стало зовсім 
пізно, всі зазбиралися по домівках, щоб встигнути хоча б на останній поїзд у метро. 
   Лада прощалася з усіма в коридорі. Данило теж поспішав, хотів проводити Ганну. І 
тут Вадим підійшов дуже близько до неї, обережно торкнувся мочки її вуха і спитав. 

− Ще сильно болять? 
− Не сильно, вже майже загоїлися. - відповіла Лада стишивши голос. 
− Коли я тебе знов побачу? - Вадим дивився впритул, не опускаючи руки з її 

плеча. 
− Впевнена, що в понеділок в Інституті. Але в мене є телефон.. 
− Я вже випросив у Тараса, даруй за нахабність. 
− Та, я власне не нарікаю. Дякую за смачну вечерю. Впевнена, що хлопці теж 

старалися, але розумію, що це була твоя ідея. 
− Ну, будемо вважати, що ідея була спільна. Проте головний приз все-таки 

отримав я. 
    Лада знітилася і посміхаючись кивнула головою. Вадим ніжно поцілував її руку, 
щоку і подякував за гостинність.  
    Всі пішли, а Лада попрямувала до кухні мити посуд й прибирати у  кімнаті. Її 
настрій все ще був занадто піднесений. Закінчивши прибирання розстелила свою 
софу, вмостилася з книжкою, але читати так і змогла. Увесь час  думки відносили її 
до Вадима, до його голосу. 
“І що воно буде? - думала вона. - Невже я попалася і закохалася? 
 
    Так почали розвиватися їхні стосунки, за деякий час вони вже відкрито 
поводилися, як справжня пара. Проводили разом багато часу, міркували над 
планами, радилися у непевних питаннях. Було схоже, що довіряли один одному все 
більше і більше і загалом вчилися поважати думки. Ладі було це зовсім не важко, 
через природну здатність відчувати та любити людей, навіть, коли вони того не 
заслуговували.  За декілька місяців вона все ж наважилася познайомити Вадима із 
матір'ю. На щастя вона прийняла його досить привітно, без зайвої перестороги 
(через тих, хто міг шукати собі “наречену” задля міської прописки) і можливої критики 
через завищені амбіції. Одного дня Лада затрималася допізна на репетиції та, коли 
повернулася додому, з подивом застала картину, неочікувану для неї. Її мати й 
Вадим сиділи на кухні, пили чай з печивом і  завзято щось обговорювали. Відтоді 
Вадим вже офіційно став частим і бажаним гостем у них вдома. Лада віддавалася 
цим стосункам, плекала їх. Вона турбувалася про нього, навіть не звертаючи увагу 
на те, чи турбується він про неї насправді. Для неї це була сутність любові — це був 
процес відданої турботи, яким вона жила, як вона його для себе підсвідомо 
визначила. Це було перше усвідомлене і відповідальне почуття до однієї обраної 
особи. Її душа прийняла цей зв'язок, як доленосний, але відсутність знань і досвіду 
не змогли б розгледіти скриті наміри або ж звичайну цинічність у відносинах. Тому 
вона  любила, як відчувала. 
 
    Останній місяць осені був холодний, але безсніжний. Лада не любила цей сезон, 
він завжди вводив її у стан меланхолії. Їй конче не вистачало світла, сонячного 
світла, щоб підзарядитися. Згодом вона дізнається про вітамін Д, але на той час 
просто відчувала, що нема чим підзарядитися, бо віддається емоційно не 
враховуючи свої можливості. Тоді вона ще не знала, як працюють її енергії та як 
мають відновлюватися. Тому періодично, після якихось суперечок, або усвідомлення 
недостойних вчинків її друзів, яких вважала практично рідними людьми, Лада 
почувалася конче виснаженою і тривожною водночас. У такі моменти вона не знала, 
що і як цьому може зарадити, тому знайшла єдиний вихід — прийняти ванну і по 
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можливості подрімати. Так її організм сам винаходив шляхи до майже медитативного 
стану.  
    Кінець листопада, вихідний. Мати була вдома, Лада готувалася до здачі сесії, 
щось перечитувала. Зателефонував Вадим, сказав, що скоро заїде і треба 
поговорити. Вона зраділа, пішла на кухню ставити чайник на вогонь. Вадим зайшов, 
було зрозуміло, що він не в гарному настрої. Лада звісно відразу налаштувалася 
вислухати коханого, заспокоїти та чимось зарадити, якщо це буде в її силах. Проте, 
те що вона почула відібрало в неї мову. Він дуже стримано їй повідомив, що, мовляв, 
отримав повістку до армії. Він відстрочив це на декілька років, але зараз вони з 
друзями змогли домовитися, що підуть служити разом і там заразом будуть 
виробляти план дій для подальшої кар'єри. І тому він вважає за доцільне припинити 
ці стосунки зараз, оскільки не знає, як далі все складеться і які в нього будуть 
бажання. 
    Лада не тямилася від подиву, приниження і втрати опори на якій містилися ці 
почуття, які буквально за декілька хвилин зім'яли та викинули до смітника за 
непотрібністю.  Її особистість тут вже не мала значення, вона своє відпрацювала, за 
потребою заповнити кимось душевно і фізично на певний час. 
    Вона мовчки встала і пішла до своєї кімнати, мало не наштовхнувшись на матір у 
коридорі. Вона трохи постояла біля вікна, вдивляючись у небо. Думки, немов 
калейдоскоп метушилися в голові й вона не уявляла, як зараз зупинити цю карусель, 
бо не мала можливості ні прийняти душ, ні тим паче заснути. Тому вирішила, що 
треба вийти на вулицю і пройтися трохи. Швидко вдягнувшись, зазирнула на кухню, 
там Вадим продовжував пити чай з її матір'ю, ніби й нічого не сталося. На неї вони 
навіть не звернули уваги, тож вона мовчки пішла собі, тихо причинивши двері. 
    Декілька разів обійшла двір по колу. Зустріла сусіда із собакою, яка її впізнала  і 
потягла хазяїна ближче до неї, очікуючи на пестощі, як зазвичай. Проте сусід, 
чомусь, на неї навіть не глянув, не відповів на привітання, і потроху тягнув свого 
песика в інший бік. Їй це здалося дивним і навіть грубим. Вона була настільки 
збентежена, що навіть намагалася пригадати, чи не образила його нещодавно. Але 
нічого подібного не траплялося, вони ніколи не сварилися. Списавши все це на стан 
розпачу і відчувши, що вже трохи змерзла, Лада повернулася додому. Увійшла у 
квартиру, з кухні вийшла мати.  

− А ти що, кудись виходила? 
− Так. Ненадовго... Треба було.. 

Лада намагалася говорити не підіймаючи голови, поки знімала чоботи, щоб не були 
помітні її заплакані очі. 

− Дивно, що я не почула, як ти виходила. Але, не має значення, ти чай будеш 
пити? 

− Ні, дякую, мені треба повернутися до читання. 
Тут і Вадим вийшов у коридор. Подякував за чай і запевнив, що вже має йти. Мати з 
ним попрощалася і з подивом дивилася на Ладу, котра сиділа на тумбі й навіть не 
поворухнулася. Вадим кивнув і пішов. 

− Що тут коїться, ви що посварилися? 
− А він із тобою не поділився своїми далекоглядними планами? В які я, як 

з'ясувалося, не входжу, чи не підходжу.   
− Ну, він сказав, що незабаром піде до армії, що вони домовилися служити в 

оркестрі. Але.. То це тому він приходив? Попрощатися? 
− Так. Дуже чемно з його боку.  - саркастично відповіла Лада. 
− Даа. Не приємно. Але ж переживеш якось. 

    Лада вирішила спочатку прибрати на кухні, увімкнула телевізор. Диктор монотонно 
читав новини. Їй було, очевидячки, байдуже, що у світі відбувалося, їй було байдуже 
до всього. Вона механічно переносила посуд зі столу до мийки, мила, ставила на 
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сушку. Відробляла це немов якийсь ритуал. 
    “Головне виспатися, проспати якомога довше, прокинутися і забути”. - 
повторювала вона немов мантру.  
    Проте цієї ночі вона не те що не виспалася, а власне так і не заснула. Потім увесь 
день ходила по квартирі, немов зомбі з розплющеними очима. І ніяк не могла 
наважитися зателефонувати комусь із друзів, було чомусь надзвичайно соромно. Їй 
здавалося, що вона не відповідає якомусь певному рівню, який може спонукати 
людей любити її взаємно. Так, вона шукала відповіді, але емоційне приниження наче 
перекривало доступ у зовнішній світ. 
    Пізно ввечері зателефонувала Зоряна. 

− Рідна, привіт. В мене такий день був скажений. Уявляєш ... 
    Лада слухала, але ніби не чула. Вона намагалася сконцентруватися на розповіді 
любої подруги, одначе все немов пливло. Слова зливалися одне з одним і 
утворювали, щось на кшталт монотонного гудіння. 

− Так, Зоряночко, ти молодець, що впоралася. Втомилася напевно? 
− Звісно. От зараз вже вмостилася на дивані. Одна радість з тобою 

потеревенити. А то я тебе вже два дні не бачила, скучила .. - Зоряна чмокнула 
у слухавку і засміялася. 

− І я теж, моя дівчинко. Але я щось зовсім не у формі. Ніяк не можу виспатися. 
− Знов забагато міркуєш. Чи то через екзамени. Я знаю, ти завжди так реагуєш. 

Звісно, що твоя відповідальність мене завжди вражає, але це ж не 
найголовніше у житті. Не зважаючи на оцінки рівень твого таланту не 
зменшиться. 

− Дякую, люба моя. Мені б твою легкість. 
− О! А хочеш, я тобі колискову промуркочу. Буду твоїм снодійним. 

   “Снодійним!” - запало у думках Лади. - “Точно, у матері завжди є снодійне. Думаю, 
час ним скористатися.” 
    Вони закінчили розмову, побажали одна одній доброї ночі. Зоряна стала дивитися 
якийсь фільм по телевізору, а Лада пішла до шухляди, де зберігалися ліки. Матері 
ще вдома не було і Лада сподівалася. Що встигне заснути до її повернення. Хотілося 
уникнути запитань і можливо настанов. Вона перебрала кілька блістерів і побачивши 
знайому назву відклала на тумбу. Саме це, вона точно пам'ятала, як мати просила її 
принести саме це перед сном. Пігулки були такі маленькі, а вона гадки не мала 
скільки ж їх треба прийняти. Зрештою налила собі води у склянку і запила, ковтнувши 
усі три, що залишилися. Залізла під ковдру, і дійсно, за деякий час заснула. 
 
    Лада відчула якісь поштовхи та голос. То була мати, вона її напевно будила. Проте 
заледве змогла прочинити очі. 

− Ладо, чому ти знов спиш? Ти взагалі вставала? 
− Маам, дай поспати. 
− Ти вже, мабуть, добу спиш. 
− Ну, то й що? Я не хочу прокидатися. 
− Ти температуру міряла? 
− Ні, я просто хочу спати. 
− Мені це не подобається. Треба сходити до лікаря. 
− Навіщо? Я просто хочу виспатися. 
− Гаразд. Завтра подивимося, що до чого. 

    Але наступного дня нічого не змінилося. Лада трохи прокидалася, щоб поїсти та 
знов поверталася у ліжко. Зрештою мати наполягла на тому, щоб викликати лікаря 
додому. Та прийшла, поміряла їй тиск, широко витріщила очі й неочікувано запитала: 

− Як вона взагалі живе з таким тиском?! 
    Зрештою порекомендувала здати кров на аналіз і принести їй. Ось це стало дійсно 
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проблемою, як їй піднятися о 7-й ранку, щоб дійти до поліклініки. Мати взяла 
вихідний, бо бачила, що вона сама туди просто не доїде. Зробили аналізи, за деякий 
час отримали результати, виявили занизький гемоглобін та ще якісь негаразди, які 
вона не запам'ятала в тому стані. Лікарка дала ще якісь рекомендації, навіть 
порадила їсти гематоген. Лада  власне була не проти, бо пам'ятала ці солодкі 
батончики з дитинства. І тільки за багато років по тому вона дізнається, що це було 
дійсно не більш ніж цукерки, а не реальна допомога при анемії.  
    За декілька днів вона трохи ожила фізично, хоча моральний надлом нікуди не зник. 
За цей час друзі вже самі дізналися про вчинок Вадима. Зрозуміти його не могли, але 
й сваритися теж не хотіли. Тож Лада так і не мала змоги вибратися зі свого кокона 
“непотрібності” чи “недостатності”, бо не бачила біля себе того рятувального 
простору. Отже, із часом просто звикла, чи тимчасово пристосувалася до цього стану 
самоусвідомлення, завжди очікуючи, що її неодмінно будуть порівнювати із кимось 
кращим, досконалішим. 
    Вірші та пісні продовжувала писати тільки вдома, але вже навіть не намагалася їх 
комусь показати. 
 
 

    2 

     
    Лада відколола виделкою ще шматок вишневого пирога і подумала: 
“ А той собака тоді був єдиним, хто мене бачив. - вона усміхнулася  —  Може взяти 
кицьку додому, принаймні хоч хтось у цей час про мене не забуде.” 
    Але на це вона теж не могла наважитися через страх, що жива істота буде 
мучитися на одинці, якщо їй треба буде поїхати кудись, або банально не буде змоги 
вчасно погодувати. 
     

●  
 
    Після закінчення інституту Лада почала гастролювати з однією групою, яку згодом 
запросили працювати у великій програмі мюзик-холу. Тож  вона стала однією із 
солісток цього шоу. Дійство було шикарним, як на ті часи й у тій країні. Виступи 
відбувалися тільки у великих концертних залах. З часом їх почали запрошувати із 
закордону.  Принаймні усі країни соц.табору були дозволені для виїзду. Все ніби 
йшло  добре. Ніяких великих неприємностей, лише рутинні суперечки при 
постановках. І вона так захопилася цією творчою роботою, що і не встигла 
усвідомити, як перед її очима трапився Він. Хоча, він у балеті був завжди, але тільки 
нещодавно розлучився зі своєю подругою і почав приділяти Ладі багато уваги. А 
вона, дізнавшись про його життєві зміни поглянула на нього іншими очима. 
  Артур танцював у кордебалеті, хоча мріяв про сольні партії. Почав с того, що 
попросив режисера додати до однієї з нових пісень Лади підтанцьовку. Для  нього це 
була гарна нагода виокремитися, як солісту. Режисер погодився і почалися репетиції. 
Лада й сама танцювала доволі професійно, тому хореограф прагнув використати її 
можливості повною мірою. Декілька разів вони зустрічалися  у репетиційному залі 
навіть без хореографа, щоб самим попрацювати. В номері брали участь чотири 
танцюристи  та з двома з них вона мала окремі парні партії. Зрештою одного дня 
Артур запросив її ніби як відпрацювати номер ще раз у двох. Після того вони 
прогулялися парком Шевченка і він її проводив додому. Так розпочалися й 
романтичні стосунки. До слова, сам Артур докладав до цього чималі зусилля, бо 
Лада не дуже й підпускала чоловіків близько до своєї душі. До того ж ще й була дещо 
старша за нього за віком. Вона взагалі ніби випереджала швидкістю свідомості, чим 
вражала, а іноді навіть дратувала колег. Її могли назвати нудною тільки за те, що у 
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розмовах часто використовувала не знайомі їм слова. Або іноді могла поправити 
когось у фактах з географії чи історії. 
   Артурова наполегливість спочатку її насторожувала, потім вона заспокоювала 
себе, що, як тільки номер запустять його захоплення заспокоїться. Проте він не 
відступав. Тож вона здалася і погодилася, що хоче дати цей шанс і йому, і самій собі. 
Вони проводили багато часу разом і вона майже змусила себе розслабитися і пливти 
за течією почуттів, насолоджуватися таким до себе ставленням. Єдине, що вона 
залишила поза цими стосунками — це родину. Вирішила цього разу не поспішати. 
  Одного дня їх усіх зібрали та сповістили, що колектив отримав запрошення на 
гастролі по Югославії, тому зараз почнеться процес формування відповідної 
програми. Напевно будуть змінені деякі номери. Мова йшла тільки про сольні, а із 
балетом мали розв'язати питання тільки по складу. До списку мають увійти тільки ті, 
хто матимуть закордонні паспорти вчасно. І ось від цієї умови дехто засмутився, бо 
були не місцеві та мали задля оформлення поїхати за місцем прописки, а на скільки 
там може затягнутися те оформлення ніхто не знав. До таких належав і Артур, він 
приїхав до Києва з іншої області, перевівся сюди до хореографічного училища з 
Ленінграда та вирішив залишитися працювати у Мюзик-холі. Власне, у колектив він  
потрапив завдяки своїй колишній дівчині, котру сюди запросили, а вона вмовила 
директора взяти і його.  
   Зараз Артур почав дійсно нервувати й Лада намагалася  хоч якось підтримати, 
заспокоїти коханого. Вони сиділи на широкому підвіконні у вже спорожнілій 
репетиційній залі.  

− Слухай, я сподіваюсь вони враховують, що ти є солістом, а мій номер напевно 
залишиться у програмі, бо пісня ж англійською. - міркувала вона. 

− А раптом вони за цей час знайдуть когось мені на заміну, вже із паспортом? - 
не заспокоювався Артур. 

− Але ж ти маєш тоді вже зараз їхати додому і зайнятися оформленням. 
− Я не думаю, що встигну.. Тут має бути скоріше. Треба подумати... Найкращий 

вихід — це мати тут прописку. - він дивився на неї. 
− А твоя училищна прописка може ще актуальна? - згадала Лада. 
− Ніі, вже строк закінчився. - засмученим і роздратованим голосом відповів 

Артур. - От якби у когось прописатися.. 
    І тут Ладу наче пронизало несподіваним холодом і цей холод йшов від нього. Вона 
аж сіпнулася. Хотілося відкинути такі думки, але відчувала це наче фізично — зараз 
він бреше і маніпулює. 

− Так, ти краще спочатку поспілкуйся із батьками, може вони щось з'ясують і 
порадять. 

− Ну, добре, я зрозумів. Піду, поки поміркую. Потім поговоримо. 
    Ладі було зовсім не спокійно і вона вирішила заїхати до Зоряни у Молодіжний 
театр. У цей час вона б мала бути там на репетиції. Лада зайшла до зали, посиділа 
до перерви спостерігаючи за процесом постановки, це її дуже втішило і відволікло від 
неприємного осаду після проявів Артура. Зоряна була неймовірно рада такому 
сюрпризу, вони сходили у перерві посиділи у кафе Хрещатик, поїли, поговорили й 
Лада ніби зовсім заспокоїлася. 
 
   Наступного дня вона майже увесь час займалася домашніми справами, а потім 
вмостилася із книжкою і трохи задрімала. Її розбудив телефон, вона відкрила очі, в 
кімнаті було зовсім темно, бо осінь і темніє раніше, увімкнула світильник повернувши 
вмикач. Підняла слухавку, почувся голос її колеги, не те щоб близької подруги, але в 
них були досить теплі приятельські стосунки. 

− Ладочко вітаю, це Наталя. 
− Ой, привіт Наталочко! 
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− Ти зараз можеш говорити? Бо маю розповісти тобі щось важливе. - вона трохи 
навіть затиналася, так поспішала 

− Так, звісно. Я трохи задрімала, поки читала, тож слухаю тебе уважно. 
− Тут така ситуація сталася.. Ти ж знаєш, що я давно знаю Ларису, ну, колишню 

Артура. 
− Так, знаю.. 
− І тут така ситуація сталася.., але я не можу змовчати, бо це все не добре і не 

справедливо щодо тебе. 
− Наталко, що там сталося? - у Лади знов з'явився цей холод у руках. 
− Вибач, я дуже не хочу тебе засмучувати, бо ти достойна справжньої дружби й 

поваги.. 
− Та кажи вже.. 
− Коротше, він вчора  примчав до Лариси, а вона, дурепа, зраділа.., бо вони, 

виявляється оформили фіктивний шлюб, хоча вона щиро сподівалася, що 
буде ніби поштовхом до справжніх стосунків, ти таке можеш собі уявити?! Так 
от, як я зрозуміла, він так розіграв щасливе повернення і висловив ідею, щоб 
вони могли разом поїхати до Югославії, то мають його прописати у неї у 
квартирі та оформити паспорти разом. І вона  звісно тепер почувається як на 
сьомому небі, бо він навіть не зважаючи на те, що ти така розумна і поважна, 
все одно хоче бути тільки з нею. Я намагалася їй втовкмачити, хто він.. Але 
все намарно, вона вже нічого не бачить і не чує від щастя. - Наталя перевела 
подих і додала. - Ти, мабуть, краще знаєш, як такі типи називаються по-
науковому. 

− Маніпулятори — пристосуванці?.. 
− О так, саме так. Проте, як на мене, це має називатися — поганню з членом. 
− Згодна. - Лада голосно видохнула. 
− Ладунька, я хочу, щоб ти знала, ці двоє вартують одне одного. Вони самі себе 

закопають.. Бо люди навкруг же не сліпі. 
− Сподіваюсь, що так і буде. - Майже беземоційно відповіла Лада. 
− Я тебе прошу, ти тільки тримайся. На справді, я дуже рада, що він від тебе 

відчепився. 
− Дякую, Наталочко, дякую за турботу. Завтра побачимося.. 

   Вона поклала слухавку, впала головою на подушку, закрила обличчя руками й 
заридала.  
   “Знов!”   
   Її немов затиснуло, думки перепліталися, вона тільки й намагалася зрозуміти, що 
насправді відчуває і що то були за знаки її тіла.  
   “Тобто я насправді відчуваю фізично чиїсь злі наміри? І що з цим тепер робити? Як 
це контролювати, бо таких людей безліч, а відчуття досить неприємні, навіть можуть 
бути болісні.”   
   Телефонувати комусь з близьких знов не хотілося. Було ще занадто гидко і 
принизливо. Мати мала повернутися пізно, тож Ладі захотілося м'ятного чаю, 
гадаючи, що зможе цим хоча б відволіктися і заснути раніше. 
 

   Вранці  прокинулася, почувши, як мати збирається і ніби з кимось розмовляє, хоча 
був чутний тільки її голос. “Напевно телефоном.” - подумала вона. 
- Мааам. - покликала Лада зі своєї кімнати, — ти вже йдеш?    
   Відповіді не було. Вона ще раз гукнула. І знов ніякої реакції. Тоді вона встала з 
ліжка, потягнулася руками до гори, позіхнула і відкрила двері з кімнати.  
   Мати вже була одягнена, тільки поправляла помаду на губах перед великим 
дзеркалом у коридорі. Ще раз підійшла до вішалки та промовила  

− Не розумію. Таке відчуття, ніби про щось забула. Ну добре, може по дорозі 
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згадаю. Все, пішла. 
− Мам, ти чого, що забула?  - запитала Лада. 

   Але відповіді не було, та навіть не глянула в її сторону. 
− Мамо, ти мене лякаєш.. Ти що, ображена за щось? - Лада вже починала 

нервувати, ніби їй мало було вчорашнього. 
   Мати тільки вхопила зв'язку ключів з тумби, відімкнула замок, вийшла, захлопнула 
двері й замкнула ключами, ніби вдома й справді нікого не було. 
   Лада так і стояла ошелешена у коридорі. І власне не знала, що їй думати. 
Подихала, пішла у ванну, повільно вмивалася, потім трохи постояла під приємним 
теплим душем. Все намагалася перемикнути думки на щось інше, бо не думати 
взагалі вона не вміла, хоча, дещо читала про такий стан в індійських медитаційних 
практиках. Проте, як не намагалася, не могла до цього стану дійти. Їй навіть було 
деякою мірою лячно. Здавалося, що це може бути тільки тоді, коли мозок взагалі 
відключиться, бо ж навіть люди у стані коми мають мозкову активність і бачать сни. А 
ось коли втрачаєш свідомість, то не пам'ятаєш нічого, ніби тебе вимкнули та 
увімкнули знов. Тому вона полишила ці спроби, упевнившись, що напевно не всім 
таке підвладне.   
   Освіжившись, перше, що прийшло на думку — це зателефонувати Данилу чи 
відразу зайти, вона ще вагалася, бо його могло не бути вдома. Тож спершу підняла 
слухавку і набрала номер. 

− На дроті! - почувся іронічно-знайомий голос Данила. 
− Алло, це я, друже! Добре, що ти вдома. - видохнула з полегшенням Лада. 
− Аллооо, на дроті.. вас не чутно. - протяжно відповів Данило. 
− Аллоо. А зараз чуєш? Може щось із телефоном? - вона почала обдивлятися 

апарат, може десь провід відійшов у трубці. 
− Нічого не чую. Передзвоніть. 
− Та що ж це таке! От халепа.. - вона натиснула на перемикач і почала набирати 

номер знову. 
− Слухаю!  - він швидко підняв слухавку. 
− Дан, це я, зараз чуєш мене? - із надією спитала Лада 
− Аллооо. Вас знов не чутно. Якщо це, звісно, не знущання якесь. - і він поклав 

слухавку. 
   Тепер вона вирішила відразу зайти до нього, а з апаратом розбереться згодом. 
Вдяглася  і вийшла з квартири. Він жив у сусідньому під'їзді на 5 поверсі. Подзвонила 
у двері. Почулися рухи, напевно він дивився у двірне вічко. 

− Дан, відкривай, це я. 
− Хто там? Я нікого не бачу. Що за дурні ігри? 
− Дан, годі вже гратися! Відкривай, ти мені потрібен! - і вона знов натиснула на 

дзвінок. 
   Він прочинив двері, залишаючи на ланцюжку і крикнув у коридор. 

- А ну припиніть ці знущання, бо як спіймаю, то буде вам не весело, дурні діти. - 
подивився ще трохи й зачинив двері. 

   І як тільки Лада не намагалася привернути його увагу, навіть схопилася за дверну 
ручку, нічого не подіяло. Лише мало руку собі не защемила.  
   Вона вже плакала і шокована ще більше попленталася додому. Виходячи з ліфта 
зіштовхнулася з сусідським хлопчиком, який грався дитячим мечем і в черговий раз 
замахнувшись, зарядив їй прямо по руці. Вона зойкнула, хотіла висварити його, але 
він навіть не зупинився і продовжував свої випади рухаючись до кабіни ліфта, 
натиснув на кнопку і без жодної реакції на неї, рушив на гору. 
   Лада вже мчала додому, завбачливо намагаючись оминати тих, хто зустрівся по 
дорозі. Забігла до квартири, замкнула за собою двері й вже тоді дала волю своєму 
відчаю. Проплакавши довгий час, забившись під стіну на своїй софі, її організм 
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зрештою розслабився, чи то просто виснажився і заснув. 
 

●  
 

  Від цього спомину у неї виступили сльози на очах. Це був той момент, коли вона 
нарешті усвідомила і головне повірила, що дійсно фізично зникає для оточуючих її 
людей. Але вона все ще пам'ятала про того песика, тобто тварини її все ж бачили, 
але не люди. Хоча згодом вона ще й дізнається, що на цей час вона випадає  навіть 
з їхньої пам'яті.  
   Лада помила посуд і вирішила зайнятися ковдрою, яку в'язала вже довгий час. 
Третина була зроблена. Вона вмостилася на дивані, взяла в руку гачок і продовжила 
процес. Потім увімкнула телевізор, довелося все ж таки встати, щоб заправити 
касету у відеомагнітофон. Фільм йшов ніби фоном, бо думки не давали спокою. Вона 
пров'язувала петельку за петелькою, намагаючись зосередитися на сюжеті фільму 
“Дзеркало має два обличчя”.  
  “Це ж треба, як співпало, а думала, що взяла касету навмання” - посміхнулася вона. 
   Почулися якісь звуки зі спільного коридору із сусідами, двері хлопнули й далі 
замерехтіли голоси за стінкою.  
   “Напевно заселилися чергові квартиранти. Туристи або хтось у справах приїхав — 
подумала Лада, знаючи, що сусід здає свою квартиру в оренду, переважно 
іноземцям, які приїжджають до Києва і знають про ціни в готелях. - Та й добре, я все 
одно “у вакуумі”, а їм тим більш байдуже, хто тут мешкає.” 
   На екрані Барбара Стрейзенд намагалася зрозуміти, хто їй телефонує, тим часом 
розбираючись із безліччю пультів дистанційного керування звуком до різних 
пристроїв. Лада тихенько сміялася, але це її повернуло до спогадів, як вона сама 
тоді намагалася докричатися до близьких телефоном, а її просто не чули.  
 

●  
   
  Тоді, той процес загубленості у просторі тривав майже добу, бо наступного дня все 
само собою відновилося. Вона навіть намагалася себе переконати, що це був нічний 
кошмар. Проте Данило незабаром, так би мовити, опустив її на землю. Він зайшов 
увечері з кексами, що спекла його мати. 

− Дуже смачно, Данчику, мамі передай, будь ласка, мою величезну дяку! - 
смакуючи казала Лада. 

− Так, звісно. Ну, й привід хоч був посидіти, потеревенити. А то й в тебе 
репетиції та виступи. І в мене вже нарешті щось із місцем роботи з'ясувалося, 
принаймні для мене самого. 

− О! Чудово! І на чому ти зупинився? 
− Тільки не смійся, але я вирішив зосередитися на тур-бізнесі. 
− Який тут сміх, ти ж молодець! Я за тебе дуже рада. Це гарна сфера і має обрій 

для розвитку, може із часом станеш і готельєром, або міжнародні 
перевезення.. теж згодом можуть стати більш затребувані. Як гадаєш? - 
Данило аж поперхнувся. 

−  Ти, як завжди. Я ще й не встиг рота розтулити, а ти вже мені бізнес-план 
намалювала. Я ж знав нащо йшов і до кого. - Він гучно засміявся і потягнувся 
до неї, цілуючи у щічку. - Мати колись у розмові розчулилася, що хотіла, щоб у 
мене була сестра, проте не сталося. Так я її заспокоїв, мені й Лади цілком 
вистачає. Вона тоді заспокоїлася і сказала, що ти золото.. - вони вже удвох 
сміялися. 

− Я можу сподіватися лише, що на моєму прикладі, ти робиш висновки та не 
будеш ставитися до своєї коханої, як ті, кого я впускала у своє життя. 
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− Думаю, що в мене шансів нема, бо ти ж відразу прибіжиш і настукаєш по 
макітрі.    

− Я рада. - підморгнула Лада. 
− Слухай, вчора мені хтось таки “настукав” по нервах. Спочатку телефонували й 

мовчали, а потім почали й у двері дзвонити. 
− А ти що?  
− Я нікого не бачив, мабуть, діти сусідські бешкетували. 
− А може то я? 
− Ага.  - іронічно кивнув Данило. - Аби ж то, тебе тут взагалі вчора не було. 
− А як ти знаєш? 
− Не пам'ятаю, напевно ти сама мене попереджала. 
− Ні, але не має значення.. 

   Вона зрозуміла, що він все одно не повірить, а їй тепер треба зрозуміти причину 
цих зникнень. 
 
   Минув деякий час і її закордонний паспорт нарешті був готовий. Лада з радістю 
поверталася з ВВІРу зі своїм новим паспортом у сумці. По дорозі на репетицію 
зустріла Наталку, та наздогнала її на зупинці трамваю на Контрактовій площі. 

− Ладоо! - гукнула Наталка і замахала рукою. За цей час вони дуже зблизилися і 
поступово ставали справжніми подругами. 

− Наталкоо, привіт люба! - вони обійнялися. 
− Ну, що, ти встигла свій паспорт забрати? Ось — мій. -  вона прочинила 

сумочку  і показала кінчик бордової книжечки.  
− Так, мій теж тут. - Лада поплескала  по сумці й вони радісно засміялися. Їхати 

було довго, тож мали час потеревенити. 
− Власне у мене є новини про нашу пришелепкувату парочку. 
− Ой, та ну їх. Що там і ще утнули? 
− До слова, ти знаєш, що я тобою просто пишаюся. Як ти все це пережила. 

Знаю, що напевно було важко, але оця твоя позиція — перетворити його на 
образ зомбі, так би мовити — цьому варто в тебе повчитися. 

− Нема чому вчитися, — знітилася Лада, — у кожного різна форма свідомості та 
рівень опору стресу. Тож в іншої людини можуть бути зовсім інші образи та 
способи подолання таких ситуацій, коли потрібно якось пристосуватися до 
умов існування — болісних чи не комфортних. 

− Ага, кажи, кажи.. професоре, я ж записую. 
− Можеш сміятися скільки завгодно, але я й тобі дякую за таку підтримку і заряд 

оптимізму. Якби не ти, то не знаю, чи залишилася б тут до цього часу. 
− Фуу, не хочу чути такі дурощі. Що значить залишилася — не залишилася? Це 

ти солістка, а вони лише два персонажі у масовці. Так от, дівчата розповіли, бо 
я ж із Ларисою тільки вітаюся задля чемності, що ці дві качки щось там 
намудрили з оформленням паспортів і зрештою їхні документи будуть готові 
тільки наступного тижня. Отже, сьогодні  будуть вводити інших для турне по 
Югославії. Вуаля! Це називається принцип бумерангу. Нехай тепер трахають 
мозок одне одному і бажано поза наших очей. Бо провести з ними цілий місяць 
там, та ще й жити зовсім поряд, то б була ще та мука. Особисто я рада! І 
дивлячись на твоє обличчя ти теж. - засміялася Наталка. 

− Та, я просто не чекала, що все може так обернутися насправді.  - Лада 
затулила долонями обличчя і теж сміялася. - Це ж треба, як прилетіло. Звісно, 
що я рада. І мені чомусь не соромно. А я ж не зла? Просто справедливість не 
часто доганяє так очевидно. 

− Соромно, тобі?! З якого б це дива? 
− Ну, ніби радію чужому горю.. 
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− Вони обидва і є то горе. Мало того, що недоумки, так ще й безсовісні. Вони 
просто отримали своє. А ми своє — цікаве і приємне турне у дружньому 
колективі. 

−  Згодна, мені теж здається, що нам буде дуже затишно без таких особин. Хоч 
би ніхто з нових не був схожим на них. 

− Я приблизно уявляю, кого можуть взяти на заміну. Вони точно не такі гидотні. 
Я б навіть сказала — занадто скромні, тож ми їх ще й розбестимо.  - 
підморгнула Наталя. 

− О! Наша зупинка, ледве не проїхали, так забалакалися.   
   Вони вийшли з трамвая і попрямували до палацу культури, де містилася їхня 
репетиційна база. Програму доробили, нові танцівники дійсно виявилися скромними 
та дуже талановитими людьми та швидко влилися до колективу. Про тих двох вже за 
тиждень ніхто й не згадував, ніби їх і не було ніколи. Візи оформили досить швидко, 
тож і квитки на потяг до Белграда були придбані вчасно.  
   Збори тривали не довго, мати допомогла Ладі все упакувати. Треба було врахувати 
всі  потреби для зручного життя у режимі гастролей. Вони зібрали все, що може 
знадобитися у побуті, бо не зважаючи на часті переїзди необхідно добре харчуватися 
і мати чистий одяг. Зібрали все, що змогли знайти компактне — від праски та плитки, 
до деякого посуду і засобів для миття й прання. І зрештою мати все-таки змогла її 
вмовити взяти окрему сумку із продуктами, на кшталт круп, вермішелі, сухого молока, 
чаю, какао, супів тощо. А заразом галетного печива та сушок. Окрім цього 
приготувала все, чим можна харчуватися у поїзді, бо ж шлях був досить довгим. 
Нарешті все було упаковано, а потім, ще декілька разів перепаковано і після того, як 
нарешті спокійно посиділи на валізах у двері подзвонив Данило і сповістив, що таксі 
вже чекає біля під'їзду, вхопив у дві руки найтяжче з багажу і поніс до ліфта.  
   Поїзд відправлявся вчасно, всі стояли біля вікон і махали своїм близьким.. 
 

●  
 

    Лада зараз усміхалася, вона згадала тоді свої почуття радості й очікування нових 
вражень. Турне відбулося просто чудово, вони об'їздили декілька балканських країн і 
найбільше їй сподобалася Хорватія, там вона почувалася дуже затишно і натхненно. 
І як їй потім було прикро за людей, які мали виборювати незалежність від сербського 
натиску стількома жертвами. І як добре, що їм це вдалося. 
     
   З-за  стіни у сусідів знов почулися звуки, хтось, мабуть, досить голосно спілкувався 
телефоном, бо було чутно тільки один голос, наче монолог. Лада відклала в'язання, 
фільм тим часом вже закінчився і тут вона подумала, що давно не перевіряла 
поштову скриньку. Вирішила тихенько вийти та не користуватися ліфтом. Вдягла 
кеди, щоб було легко і тихо пересуватися по сходах. Дуже обережно відкрила вхідні 
двері й так само обережно її закрила, притискаючи ключем засувку. На щастя по 
дорозі вниз і вгору нікого не зустріла, а то б довелося заходити у сусідній коридор і 
чекати, щоб раптово не зіштовхнутися. Виявилося, що сходила вона не даремно, 
додому верталася із газетами й декількома листами. Знов якомога тихіше повернула 
ключ і тут сусідні двері відкрилися. Вона застигла на місці, не знаючи, як їй вчинити, 
бо відкривати свої двері й далі було ризиковано. Хоч ключі й так були у замку. І тут.. 

− Доброго вам вечора, я вас не сильно налякав? - На порозі сусідньої квартири 
стояв чоловік, приблизно її віку, так їй здалося. І говорив якось не звично, з 
акцентом. - Я тут якийсь час буду мешкати, допоки маю тут бути по роботі, for 
bussines. Мене звати Алекс, або якщо вам зручніше  Олексій. 

− Ви мене бачите? - Все, що змогла вичавити з себе Лада, адже була настільки 
ошелешена. 
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− Так, звичайно. - Засміявся новий знайомий Алекс. - Я, напевно, дійсно вас 
налякав. 

− Власне, я просто не очікувала.. Мене звати Лада. Дуже приємно. 
− Ох, яке чудове ім'я!  - з придихом відповів Алекс і протягнув руку для 

привітання. Але, взявши, не потиснув, як очікувала Лада, а злегка нахилився 
ніби цілуючи у повітрі.        

− Сподіваюсь ми ще побачимося. - додав він, прямуючи до сходів. 
− Так, я теж, всього доброго. 

    Лада ніби в уповільненому русі все-таки відчинила свої двері та зайшла у 
квартиру. Автоматично поклала ключі у плетений кошик, що стояв на тумбі біля 
великого дзеркала, майже на всю стіну. Перша думка була, що напевно треба 
перевірити, чи вона вже повернулася до видимого стану. Вирішила спершу 
зателефонувати до матері, та могла бути зараз на роботі. 

− Алло! - почувся її голос у слухавці. 
− Алло, мамо, ти мене чуєш? Вітаю! 
− Аллоо! Вас не чути. Передзвоніть, будь ласка.  

  “Так,  — Лада поклала слухавку. - щось не зрозуміле. Треба ще раз спробувати.” 
     Цього разу телефонувала до Данила, але там відповіла його мати й теж нічого не 
почула. 
  “Що це, в біса, було? Чому він мене бачить? Знов якісь варіації, до яких ще маю 
підлаштуватися.” 
   Вона вирішила залишити це як є і стежити за подіями. Принаймні ставало цікаво, як 
цей стан може змінюватися і через що саме або через когось.. 
   Щоб зняти напругу Лада зайнялася своєю улюбленою гімнастикою. Вона любила 
повільні вправи, що підтримували здатність до рівноваги та гнучкості. Її кімната була 
достатньо широка і дозволяла, без страху щось зачепити, робити вправи з 
нормальною для неї амплітудою.   Але потім зупинилася ненадовго, поставила 
касету Андреаса Волленвейдера і продовжила розтяжку, сидячи на килимі. 
    Згадала, як її колись запрошували спробувати зайнятися хатха-йогою, проте після 
деякого спостерігання, вона зрозуміла для себе, що це абсолютно не для неї. 
Відразу відчула, що не зможе довго й усвідомлено ніби знущатися з себе, 
випробовуючи на витримку своє тіло. І не всі вправи їй були до вподоби, вона наче 
підсвідомо, але фізично розуміла, що воно їй буде не добре. І ще одна річ її зупинила 
відразу — це усвідомлення, що процес гармонізації, який вона шукає, тут 
заміщається такою собі одержимістю і залежністю від певних вправ і назв. Тобто це 
не є допоміжним задля повноцінного активного творчого життя, а ніби як саме життя 
вже має підпорядковуватися цьому перенапруженому процесу. Вона дуже не хотіла, 
щоб її ставлення сприйняли, як засудження, або ще гірше — приниження. Тож вона 
подякувала і пояснила, що все це для неї заважке навантаження. Кожному ж своє. 
Комусь це й справді приноситиме задоволення і користь, особливо людям з 
надлишком агресивної енергії, так вони зможуть перенаправити її в досить динамічні 
навантаження.  
   Полежавши ще трохи на підлозі, розтягуючи й випрямляючи спину, вона заразом 
трохи медитувала, по-своєму. Вже давно зрозуміла, що сидячи не може 
розслабитися на справді. Спина дуже швидко втомлювалася, а ноги затерпали та 
потім довго доводилося відновлювати кровообіг. Таким чином вона заразом вивчала 
особливості своєї фізичної будови тіла. Звісно, що кожен має якісь свої вади, тож не 
треба їх ще й погіршувати. Тому Лада продовжувала пробувати різні техніки й 
вправи. Щось з індійської, щось з китайської, а щось вже сама собі доповнювала, 
обирала те, що не спричиняє явного дискомфорту.  
   Цього вечора вона заснула, на диво, швидко.  А з пам'яті все не виходив цей 
дивний сусід, який розгледів її у цьому маревному світі.   
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  Прокинулася від звуків автомобільних сирен.  
“Напевно знов якась делегація їде із кортежем, або швидка допомога. І вам доброго 
раночку.”  
  Лада відкинула ковдру, витягнулася усім тілом і ковзнула на підлогу, встромивши 
ступні у капці та почапала, кліпаючи очима до ванної кімнати. Прийнявши душ, 
відчула себе набагато приємніше, а легкий крем нанесений на обличчя, додав 
відчуття свіжості. У холодильнику залишилося ще досить творожної маси, що її дуже 
потішило, бо ж зрозуміло, що йти до магазина немає ніякого сенсу. От тільки, якщо 
взяти із собою сусіда, Алекса і вона грайливо засміялася. 
  Поки снідала, міркувала, чим займеться сьогодні. Як зазвичай буде читати, трохи 
гімнастики, рукоділля теж ніколи не закінчується. У сусіда було досить тихо, або 
двері закрив так беззвучно, що вона не почула. 
  Лада прибрала постіль, увімкнула тихенько телевізор і дістала свої не закінчені 
концертні костюми, які чекали на свою чергу її натхнення. Вона розгортала один за 
одним, вибираючи, який захопить ідеєю на оздоблення, або взагалі на 
перероблення. І  тут натрапила на своє весільне вбрання, воно було не традиційного 
білого кольору, а синього відтінку і зараз мало бути перешите у щось кардинально 
інше, штани й топ, на приклад. Тож, вона почала розпорювати все, щоб перекроїти 
тканину широкої спідниці. Поки вона це робила, як би не намагалася відволіктися на 
комедію, що йшла по телевізору, все одно пам’ять повернула її до того другого 
фатального повернення Вадима у її життя. 
 

●  
   
  Це сталося через вісім років, по тому, як вони розсталися, а вірніше, як він її 
залишив, маючи грандіозні плани на своє майбутнє. Лада тоді працювала у шоу-
вар’єте ввечері, а вдень вела передачу на одній з новітніх FM радіостанцій. Їй було 
цікаво спілкуватися зі слухачами, котрі подеколи телефонували за порадою і вона 
розраджувала їх, як могла. Одного разу директор станції їй навіть зауважив, що вона 
могла б бути чудовим психологом. Але для неї було нестерпно навіть думати про 
чергові екзамени, які викликали в неї дуже болісні стани, які вона сама пояснити тоді 
не могла і дуже цього соромилася. Отже, вона продовжувала багато читати, 
інтуїтивно вивчаючи людей і заразом допомагаючи їм, за що вони їй подеколи 
дякували згодом. До того, була ще одна галузь, яка їй була дуже цікава ще зі 
шкільних часів — це астрологія. Вона відчувала, що тут може знайти для себе багато 
відповідей, але ніяк не могла зрозуміти та опанувати усі ті розрахунки  й таблиці 
самостійно. А знайти вчителя-порадника, якось не трапилося. 
   Одного дня зателефонувала Зоряна і повідомила, приїхала Ганночка і вони 
прийдуть до неї на шоу ввечері, а потім зможуть посидіти, як зазвичай із мартіні та 
теревенями. Ганна після навчання поїхала до Росії, до родичів. Там вона 
влаштувалася до одного великого ресторану, співала із гуртом і очевидно була 
задоволена своїм становищем. 
   Лада побачила їх у залі й співаючи послала зі сцени повітряний поцілунок. Дівчата 
їй відповіли, а заразом і декілька чоловіків, що сиділи поряд у ряду столиків. Це було 
так кумедно, що Лада ледве стримала сміх, продовжуючи співати й танцювати з 
балетом. Вона завжди згадувала цей епізод посміхаючись. По закінченні подруги 
зайшли до неї у гримерку, зачекали, поки вона перевдягнеться і збереться та рушили 
до неї додому. 

- Дівчата, рідні, вибачте, але маю спершу зайти в душ. Тож влаштовуйтесь у 
кімнаті, а я швиденько .. і потім все приготую. 

- Ти що, глузуєш? Йди освіжись, звісно. Ми що ту самі не впораємося? Чи до 
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кухні мені вже зась? - сміючись запитала  Зоряна, а Ганна підтакувала вже із 
яскраво вираженим московським акцентом. 

- Ой, та звісно, що можна.. - сміялася Лада, вона за їхньою компанією сумувала 
і за ці роки трохи відвикла. - Тоді діставайте склянки й тарілки. Зорянка знає 
де. 

   Коли вона вийшла з ванної кімнати, дівчата вже все дістали, відкрили Мартіні 
Б’янко та яблучний сік. А ще наготували різні маленькі наїдки. Канапки з паштетом та 
сиром, а ще принесли їхній улюблений пиріг з маком і горіхами. Ганна роздивлялася 
квартиру, бо Лада сюди переїхала вже після її від’їзду, це була її спадщина від 
прадідуся з прабабусею.. Дівчата розмістилися на канапі, а Лада вмостилася у кріслі 
навпроти них. Зоряна вже зробила їм її улюблений коктейль мартіні з яблучним 
соком, але спочатку Лада все ж вирішила трохи поїсти, бо була дійсно голодна після 
виступу. І щоб алкоголь відразу не зробив свою справу вхопилася за канапки. Ганна 
відразу почала з чистого мартіні, і як її Зоряна не відмовляла не пити на порожній 
шлунок, вона не переймалася цим. Передовсім дівчата хотіли послухати Ганну, про її 
новини й життя загалом. Вони іноді говорили телефоном, але не мали змоги 
обговорювати всі деталі по-міжміському зв’язку. 

- Як там просуваються стосунки із Семеном? - почала Зоряна. 
- Семен, це той скрипаль, у вас у групі? Чи я правильно пам’ятаю? - перепитала 

Лада. 
- О так, все вірно. - хіхікнула Ганна. - Ну, ми власне вже думаємо про те, щоб я 

до нього переїхала. Але це я поки зволікаю. 
- Чому? Ти в чомусь не впевнена? - здивувалася Лада 
- Ох! Не знаю, він ніби хороша партія, з гарної єврейської сім’ї, є навіть 

можливість, що згодом зможемо переїхати до Ізраїлю. Проте це ж потрібно 
буде вчити іврит, а мене й російська повністю задовольняє. А ще, я все-таки 
міркую, а що як трапиться хтось кращий .. До нас багато зірок і продюсерів 
заходять, можуть же мене помітити, не хочеться пропустити свій шанс на 
розкрутку. 

- Ого! Ти вже геть по-московськи міркуєш. - Лада перезирнулася із Зоряною. 
- А як же ж! - засміялася Ганна. -  Це ж ви тут засіли у провінції, а там у нас, у 

центрі все важливе відбувається тим часом. 
- В центрі чого? - не витримала Зоряна. 
- У центрі подій шоубізнесу. От приїхали б побачити, які поважні люди до нас 

приходять. Всі, кого ви тут тільки по телевізору бачите. 
   Лада уважно вдивлялася у свою близьку та вже таку далеку подругу. 

- А чому ти вирішила, що вони мають для нас якесь значення? 
- Ха-ха! заздрите, любі мої.. 
- Чому це ти так вирішила? - Зоряна вже дивилася на неї в упор. 
- Тому що мені вдалося потрапити до престижного закладу. Але я на вас не 

ображаюся. - відчувалося, що Ганна вже трохи попливла від кількох порцій 
чистого мартіні й викладала все назовні, все, що притримувала у думках до 
того.  

   Дівчата просто не знали, що відповісти, настільки були вражені чи то раптовою 
деградацією, чи відкривши для себе її справжнє їство. 

- О! Мало не забула, — ковтаючи напій з захватом додала Ганна, — бачилася із 
твоїм Вадимом. Він підробляє на телебаченні, наразі асистентом режисера, 
каже, що намагається протиснути свої проєкти, набирається зв’язків. А ти як, 
все ще сохнеш по ньому? - усміхалася вона. 

- Ганно! Ну ти взагалі вже берегів не бачиш.. чи то алкоголь тепер на тебе так 
діє, чи ти дійсно по-московському міркуєш, як Ладка сказала.. - Зоряна 
моргнула Ладі з підтримкою.   
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- Мм-да.. Ганнусю, бачу ви там мали спільні теми для обговорення, враховуючи 
те, як ти поставилася до Данила. - Лада вимовляла це монотонно, 
намагаючись приховати роздратування. 

- Дівчата, ви що, ображаєтесь? - розреготалася Ганна, поглядаючи то на одну, 
то на другу. - Та ну, не будьте такими чутливими, краще нумо випиймо 
наостанок. 

  Подруги із жахом дивилися одна на одну. Лада у цей момент вже була майже 
впевнена, що ця людина навряд чи зайде до її оселі та зрештою, що вона їй більше 
не цікава. Ні те, як вона почувається, ні те, як буде просуватися по життю. Зараз їй 
здавалося, що всіх, кого приваблює життя у Москві мають передовсім втратити 
людяність і розум, щоб там прижитися. Хоча водночас розуміла, що це її особистий 
досвід і оточення так поводиться. Тому треба докласти зусиль, заспокоїтися й не 
втратити шанс розгледіти в інших людях світлі сторони.  

- Власне він про тебе розпитував, - проковтнувши продовжила Ганна. - Мені 
навіть здалося, що він трохи жалкує про ваш розрив. 

- Про його розрив, вона навіть була не в курсі, щодо його планів, якщо в тебе 
пам’ять геть відбило.  - обурилася Зоряна. 

- Ааа, так, можливо. Але ж стільки часу пройшло. Може людина помилилася. Він 
за це, гадаю, зараз розплачується, так би мовити. Трохи розповів, пожалівся, 
що живе з однією жінкою, оформляє собі московську прописку, проте 
доводиться бути у стосунках зі справжньою фурією. Отже, має терпіти, бо 
документи потрібніші. Казав, що як тільки все залагодить, відразу зможе 
приїхати до Києва. З усіма побачитися. - Потім зупинилася, щось промугикала, 
засміялася і додала. - А що, Данило твій  тобі нічого не казав, бо вони ж 
постійно спілкуються, на скільки я знаю. 

  Лада була вражена, але виду не показала. 
- Ні, не казав, бо ми теж рідко спілкуємося останнім часом. Або просто не хотів 

мене бентежити. 
- Гадаю, скоро скаже, - вже зовсім п’яна хихикала Ганна. - бо здається він таки 

приїхав. З кимось із гастролерів, як помічник адміністратора. Ох, дівчата, щось 
я зовсім втомилася на сьогодні. Та й мартіні скінчився. Подруго, можеш мені 
таксі викликати? 

- Так, звісно.. - і Лада підвелася, щоб взяти телефонну трубку. 
  Ганна поїхала. Зоряна провела її до автівки та повернулася. Лада тим часом 
готувала їм какао. Хотілося запити, чи заїсти цю зустріч чимось приємним, тож вона 
додала трохи кориці у напій. 
  Зоряна сіла навпроти й випалила. 

- Що це в біса було?! Чи пак хто це був?! 
- Це те, що ми не хотіли помічати зблизька та що яскраво проявилося за 

відповідних умов і оточення. 
- А ти коли в останній раз говорила із Данилом? 
- Чесно кажучи, після того, як вона йому повідомила, щоб він не приїжджав до 

неї в Москву побачитися, він був дуже пригнічений. Казав, що жалкує про 
витрачений час на почуття до неї. Звісно, що злився, але я думаю зараз, все 
це сталося йому на користь. 

- О, так. Сама не вірю, що скажу таке, але вона  варта того, що має зараз. І, на 
жаль, гадаю, вона не зупиниться, допоки когось не вичавить до останку, або, 
що скоріше, не зіп’ється. -  з сумом констатувала Зоряна. 

- Сумна картинка. Краще б ми не бачились. Проте, це як здерти пластир, 
швидко зірвати та перетерпіти. 

  
  Наступного дня таки зателефонував Данило, коли вона тільки-но прокинулася й ще 
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ніжилася у ліжку. 
- І доброго вам раночку, Леді Лада. - своїм звичним глузливим тоном привітався 

Данило. 
- І вам лицарю, як ви спали? - підхопила їхню звичну гру Лада. 
- Власне, нарешті виспався. - засміявся він. 
- Це вже краще. Які новини? 
- Зрозумів, що давно не бачилися, знаю, що з моєї вини.. тож маю намір 

відвідати твоє шоу, ти ж працюєш сьогодні? 
- Ти мав позлитися, і виспатися.. Сподіваюсь, що вже відновився. І так, а 

вихідний буде завтра. 
- От і добре, я зайду після закінчення і поїдемо до мене, будуть гості. 
- Добре. Я їх знаю? - перепитала Лада. 
- Кого, гостей? Так, звісно, здебільшого наша стара компанія. 
- Про всяк випадок запитаю, чи ти й Ганну запросив? - обережно почала Лада 
- А що, вона в Києві? - здивовано перепитав Данило. 
- Значить ні, я так гадаю. Бо мені б не хотілося із нею бачитися у найближчому 

майбутньому. 
- А коли ви бачилися? 
- Вчора. І те, що я побачила й почула, більше споглядати не хочу. - жорстким 

тоном відповіла Лада. 
- Тоді сподіваймося, що вона від когось не дізнається, про наші збори й  не 

припхається сама. 
- Ну, не від мене точно. Але ти б й інших попередив.. 
- Так, дякую, що повідомила, тож до вечора. Там і наговоримось. 
- Гаразд, чао.. - вона вимкнула слухавку, підвелася і пішла до ванної кімнати.. 

     Лада відчула якийсь дивний настрій. Усе змішалося, вчорашній неприємний осад 
від проявів Ганни. Очікування побачити старих друзів і все ж таки деяка тривога, 
після слів Ганни про Вадима. А що, якщо він і справді міг приїхати та забажати 
побачитися із нею. Її біль вже досить притупився, проте емоційна  пам’ять не 
відпускала. Тоді її почуття до нього були настільки сильними, що іноді перекривали 
навіть спогади  про його недостойну втечу та її принизливий надлом. А ще той 
перший епізод зникнення. 
 
  Увечері після шоу Лада сиділа в гримерці, перевдягала концертний костюм і 
спілкувалася з дівчатами з балету. За декілька хвилин у двері постукали й дівчата 
хором дзвінко відповіли “Заходь” і голосно розреготалися. Двері повільно 
відчинилися, спочатку з’явилися квіти - гілка білих лілій.  

- Вітаю, леді! - промовив Данило, широко усміхаючись. 
- Вітаю, братику, заходь! - покликала Лада та поманила рукою. 
- Я краще тебе тут почекаю. Ти вже зібралася? 
- Майже, ось тільки костюми повішу до шафи. А мій кейс вже упакований. 
- Тоді давай кейс, а сама тримай квіти. Це найменше, що тобі личить.   
- Ладо! - озвалися дівчата. - Ти де такого лицаря знайшла? І він що, вільний? 
- Ми зростали разом, він моя сім’я, хоч і не по крові. - пояснила Лада. - А чи 

направду він зараз вільний дізнаюся незабаром. Він нещодавно вийшов з 
довготривалих, але не зовсім зрозумілих стосунків, тож звісно мав пройти 
якийсь період, перш ніж емоційна рана загоїться. 

- Удачі йому, сама знаю, як це.. - додала одна з танцівниць. 
- Ну, все, мої любі, я пішла. Гарного всім вихідного. За день побачимося. - Вона 

помахала всім, посилаючи повітряні поцілунки та вийшла з гримерки. 
 
  Данило поцілував її, вона вхопила його під лікоть і вони рушили по сходах вниз до 
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виходу.  
- А ти що один приїхав? Я тебе у залі не бачила, мабуть, сидів позаду? - 

запитала Лада. 
- Так, ми сиділи позаду. Але й звідти все чудово видно та й звук у вас чудово 

налаштований. 
- Хто ми? 
- Тільки не бий! - зупинився Данило на першому поверсі, біля службового 

виходу. 
- Трясця, ти що з Ганнусею прийшов? -   
- Ні, ні ..  - зам’явся Данило. - Я власне, прийшов із Вадимом. Не хотів тобі 

говорити, щоб ти не нервувала перед виступом. 
- Дякую, хоч за це. - Вона була дещо збентежена, але не злилася. - І де ж він 

зараз? 
- На вулиці чекає, біля автівки. Ти як? 
- Я, на диво, досить прийнятно. Проте, все-таки не давай йому сідати біля мене 

позаду. Маю ж адаптуватися.. 
- Так, так.. звісно. сяде поряд зі мною спереду. Він був просто ошелешений 

тобою. І вашим шоу загалом. Каже, що не очікував побачити такий рівень. 
Навіть у Москві не багато таких. 

- Вони чомусь вирішили, що у них там центр цивілізації. - підморгнула Лада. 
- Та, нехай собі думають, а нам своє робити. - він теж кліпнув оком у відповідь і 

вони вийшли з будівлі Казино-Вар’єте.  
  Біля Данилової автівки стояв Вадим. Елегантно вдягнений і вельми приємно пахнув, 
зауважила Лада. Вони привіталися, Данило схопив його за плече, трохи відвів і 
спрямував до сидіння відкривши двері. Потім повернувся до Лади та відкрив їй задні 
дверцята. Поки їхали Вадим намагався попитати Ладу, як вона почувається, чи не 
втомилася? Все звучало й виглядало досить розгублено. Було очевидно, що він має 
за мету відновити стосунки та випросити пробачення будь-яким способом. А Данило 
згодився йому в цьому посприяти, хоча за умови, що все станеться тільки, якщо Лада 
буде схильна до повернення без зайвих вагань. 
  У Данила зібралося багато люду. Здебільшого це були їхні спільні давні знайомі. 
Друзі ще зі шкільних років, а також з часів студентства в інституті. З деякими вони не 
бачилися багато років, тому вистачало цікавих історій, і щоб послухати, і розповісти. 
Хтось вже давно емігрував і зараз вперше за довгий час приїхав провідати рідних та 
друзів. Хтось створив сім’ю й тепер хизувався фотографіями своєї дитини. Решта 
оповідали про свої досягнення у справах або творчих проєктах. Хоча Ладі періодично 
здавалося, що не всі з них говорять правду, принаймні трохи прикрашають реальний 
стан речей.  
  Сама Лада не дуже любила, та й не вміла так оповідати про себе. З цим було трохи 
легше, тому що більшість бачили її виступи, ще з Мюзик-холу, а  частина мали змогу 
слухати її, або ж навіть телефонувати до неї на радіопередачу. Тож вона 
здебільшого слухала оповідки друзів, яких давно не бачила.  
  Вадим сидів за столом навпроти неї та зачаровано вдивлявся, поки вона 
розмовляла зі шкільною подругою, яку не бачила відтоді, як вони відсвяткували 
шкільний випускний вечір. Бо незабаром вона із сім’єю переїхала до Нью-Йорка. І 
зараз показувала Ладі свій невеличкий альбом з фотографіями. На світлинах були її 
батьки, та чоловік із донькою. Показувала і розповідала де саме вони живуть, чим 
займаються. Лада була рада за подругу, вона була захоплена її історією, але її не 
оминув прискіпливий погляд Вадима. Вона все помічала, але вичікувала. 
  Помітивши, що Лада нарешті залишилася без співбесідника, Вадим відразу 
скористався моментом і підійшов. 

- Може вийдемо на балкон? - запитав він і простягнув відкриту пачку Dunhill. 
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- Нуу, добре, тільки маю взяти своє пальто. - і вона витягла одну сигарету. 
- Чекай, я принесу. - заметушився Вадим, не бажаючи проґавити такий шанс. 

  Вони вийшли на балкон, який був досить довгий, тож в глибині Данило дуже вдало 
вмостив там зручні кріселка і поставив попільнички. Вадим підніс запальничку, 
подивився на Ладу крізь вогонь і сказав: 

- До тебе тепер важко дістатися. 
- В якому сенсі? - не зрозуміла Лада. 
- В сенсі, ти як зірка. 
- Не люблю я це визначення. Я людина. Живу й творю. 
- Так, звісно, твориш. Але й статус маєш не аби який. 
-  Ніколи про це не замислювалася. 
-  Ти все ще дивна. 
- Я все ще справжня. 
- А я все ще жалкую, що життя так нас розвело. 
- Життя?! Тепер це так називається? - майже сміючись запитала Лада. 
- Ну добре. Я схибив, дуже. І повір, життя мене за це не відзначило. 
- У кожного свій шлях до розуміння, проте не всі доходять.. 
- Так, і мій повернув мене до тебе. 
- Наразі ти просто скористався нагодою приїхати до Києва коштом чиїхось 

гастролей. Я ж нічого не плутаю? 
- Ганна напевно багато чого тобі розповіла.. 
- Не встигла, бо я не дуже спонукала, а зрештою вона була вже не в тому стані, 

щоб мислити тверезо. Тож я не знаю навіть, що саме з усього того було 
правдою. 

- Якщо ти дозволиш нам ще раз зустрітися, я розповім тобі все, що захочеш. 
- А чому ти вирішив, що мене цікавлять подробиці твоєї приголомшливої 

кар’єри, я ж все одно туди не вписувалася. 
- Так, згоден, ти маєш право злитися. А я хочу спробувати все виправити. 
- Я не можу тобі це заборонити, бо це твоє рішення. Очевидно, що можу 

прийняти твої вибачення. А далі, життя покаже, наскільки моя довіра може 
відновитися. 

- Дякую. - Він обережно взяв її руку і поцілував, ніби як при першій зустрічі. 
  В цей момент на балкон зазирнув Данило, стурбовано вдивляючись у напівтемряву. 

- О, Ладко, ти тут! Фуух!  - гучно видохнув він. 
- Тут я Дан, а що, ти мене шукав, я тобі потрібна? - здивовано запитала Лада. 
- Таак. - не впевнено промовив Данило. - Можеш зайти до кімнати? Маю тобі 

щось сказати. 
- Звісно, вже йду. - Вона трохи обперлася на руку Вадима та зайшла у Данилову 

кімнату через інші балконні двері. - Що коїться, Дане? 
- Спершу, вибач, я тільки згодом помітив, що то був Вадим поряд із тобою. До 

речі, потім розповіси, як поговорили? 
- Так, потім потеревенимо, воно нікуди не дінеться, якщо все це серйозно. 
- Власне я дещо збентежився, коли тебе не побачив, та ще й пальта твого не 

було на вішаку. Подумав, що поїхала сама додому, навіть телефонував, про 
всяк випадок. Тож не дивуйся, коли почуєш моє повідомлення на 
автовідповідачі. - Трохи знітився й усміхнувся Данило. 

- Ну, сам бачиш, я у пальті, бо на балкон вийшла на прохання Вадима. Але 
щось тебе так змусила нервувати, що саме? 

- Добре, спочатку скажи мені, як ти почуваєшся? 
- Ох. Всього потроху, втомлена, збентежена та зовсім трохи напідпитку, проте 

це не критично, сам бачиш.  
- Точно? А що ти пила, окрім того вермуту, що я налив? 
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- Більше нічого, якщо ти про алкоголь. Ось бачиш, зараз вже сік у склянці. А що, 
якісь проблеми з напоями? 

- Ммм, ситуація дурнувата сталася, але я  все ж таки трохи перелякався. 
Слухай. Ми на кухні були із Тарасом, і тут він раптом каже, що, мовляв, ти така 
напружена завжди, що треба тебе якось розслабити, бо ти ніби втрачаєш 
можливості ширше побачити світ і здорове сексуальне життя у всім його 
різноманітті. Мені навіть здалося, що він просто ревнує до Вадима, який так 
неочікувано для нього з’явився. Я йому відповів, щось на кшталт “не верзи 
дурниць, і це не твоя справа, як вона розширює своє світосприйняття, 
принаймні без допінгів”. Але він мене ніби й не чув і раптом каже: “Може їй 
трохи ЛСД у Колу додати, вона її хоч не на довго розворушить”. Я аж ложку 
випустив з руки. А він заржав і пішов собі. От я й занервував.  

- Ого! Ніяких газованих напоїв я сьогодні не пила, та й склянку з рук і погляду, 
здається не випускала. Дякую рідний, що розповів, буду пильна. Знаю, що я 
вже давно не вписуюсь  у його формат існування у шоубізнесі, але доведеться 
йому якось із цим змиритися, бо таке ставлення все більше нагадує відверте 
знущання, а не дружню іронію. Я вже не кажу, якою загрозою це може для 
мене стати.  

- Так, ти права. І мені це не подобається. - сумно відповів Дан. 
- Слухай, на справді, я б дійсно вже до дому поїхала.. Піду викличу таксі. 
- Так, я проведу, але викликай звідси. 
- Ах, точно.. - і Лада підійшла до столу та підняла слухавку.    

  Данило вже натягав куртку, щоб вийти з Ладою на вулицю. Таксі мало ось-ось 
під’їхати. Лада тим часом прощалася з давніми друзями, всі обіймалися, 
домовлялися бути на зв’язку. Якщо телефонувати буде задорого, неодмінно 
листуватися. У кутку сиділи Вадим з Тарасом і про щось завзято теревенили, але 
побачивши, що Лада збирається йти зупинилися і першим стрімко підвівся Вадим. 

- Ти вже йдеш? Зачекай, я тебе проводжу. - заметушився він. 
- Дякую, мене Дан проводить до таксі. 
- Я завтра подзвоню. Ми зможемо зустрітися? 
- Завтра і з’ясуємо. 

  Тут і Тарас підійшов, був геть п’яний. 
- На кого ж ти нас залишаєш? - спробував поглузувати чи то поглумитися. - Ми 

ж ще й не розважилися як слід.. 
- Я впевнена, що ти собі знайдеш підхожий об’єкт для своїх розваг, на жаль.. - 

досить іронічно промовила Лада і рушила до дверей, але він схопив її за руку. 
- Ти що, образилася? Дан таки розбовкав.. я ж пожартував.. - зареготав він 

п’яним сміхом. 
- Про що мова? - не міг збагнути Вадим. 
- Тааа, забудь. Вона просто все занадто серйозно сприймає, ні як не може 

навчитися розслаблятися. 
  Ладі вже геть набридли ці майже цькування. Вона не любила міцний алкоголь, а 
легкі наркотики її тим більш не цікавили. Її свідомість та уява взагалі не потребували 
допінгів, іноді легко перемикаючись і переносячи її у будь-який бажаний нею простір. 
Подеколи, відпочиваючи, чи  напівмедитуючи вона занурювалася у різні простори та 
створювала там цілі життєві історії, цілком розуміючи, що це не звичайні для неї 
сновидіння, а блукання у глибинних просторах свідомості, де вона мала змогу 
змінювати сценарії. Саме це напевно й допомагало їй виживати, коли гостро  
відчувала, що потрапила у чужорідне середовище. Тому дивлячись на людей, які 
вишуковували для себе шляхи урізноманітнити своє життя, додати йому більше 
кольорів і емоцій, або втекти від відповідальності за свій вибір, вона частково 
розуміла, що ці допінги для них єдиний зрозумілий, легкий та прийнятний вихід. Бо ж 



24 

іншого вони не шукають, а беруть тільки те що є на поверхні, що є пропонованим і 
доступнім. Разом з тим бачила, як цей процес примусового задоволення поступово 
руйнує і, так не дуже міцні психічно та ментально особистості та власне сам мозок. А 
ще почасти несли загрозу й оточуючим.     

- Це ти не можеш збалансуватися самостійно, або не хочеш.. - досить різко 
обернувшись, відрізала Лада.  

  Тарас аж замовк і якось моторошно вдивляючись повільно відпустив її руку. Данило 
вже відкрив двері й пропускаючи Ладу вперед обернувся до хлопців. 

- Зараз повернусь. - зітхнув він і похитав головою на знак незадоволення діями 
Тараса. 

    
 

3 
 
  Лада зупинилася на хвилинку, відклала сукню, встала й потягнулася руками вгору. 
Така кропітка робота над костюмами, або ж звичайне перероблення старих речей на 
нові, завжди захоплювала її. А відтак, від довгого сидіння тіло конче потребувало 
зміни положення, а ще краще хоча б короткої руханки. Чим вона й займалася, коли 
почула, як зачинилися двері у сусідній квартирі. І відразу у думках проявилася 
постать цього дивного сусіда, який з не зрозумілої, поки що, для неї причини, не 
тільки її бачив, а ще й нею очевидно зацікавився. Принаймні так їй здалося. 
  Поки вона робила деякі вправи, дивилася на свої книжкові полички й раптом їй в око 
впала одна нова книжка, яку вона купила нещодавно заразом із чимось іншим у 
книгарні. То був досить змістовний довідник значень і походжень власних імен. Лада 
відразу її дістала, бо до цього часу так і не зазирала до неї. Отже, відкрила частину з 
чоловічими іменами. Про своє ім’я вона знала, але тут все одно мало б бути трохи 
більше інформації. Спершу зупинилася на розділі з іменами грецького походження. 
Олексій (Алексіос) - означає “захищати, оберігати”. На її обличчі відтворилася 
збентежено-загадкова усмішка. Далі прогортала до слов'янських. Вадим - ім’я мало 
декілька імовірних похідних - як “вадити, приваблювати”, та “мати ваду”.  
“Це ж треба!” - подумала вона - “Як воно з усіх боків співпало.” 
  Лада захлопнула книжку, поставила на місце та грайливо підхопившись пішла на 
кухню взяти трохи печива. 
 

●  
 
  Наступного дня у неї був цілий вихідний. Першим зателефонував Вадим, просив 
про зустріч. Вона поки що не хотіла запрошувати його до себе, тому погодилася 
побачитися у кав’ярні “Київські булочки”. 
   Лада йшла липовою алеєю та дивувалася сама собі. Ніякої нервовості, ні навіть 
злості. Якесь неосяжне відчуття, наче перезавантаження.     
  Вадим чекав її біля кав’ярні з букетом лілей. Лада відразу звернула на це увагу, 
здогадувалася, що це порада Данила. Він напевно попередив його, щоб не приносив 
троянди, особливо червоні, якщо не хоче відразу викликати негативну реакцію до 
себе. Звісно, що вона б цього відверто не виказала, але настрій би був зіпсований. 
  Лада стримано подякувала за квіти та зайшла до кав’ярні. Вони пройшли у глиб 
зали й вмостилися за столиком на зручних диванчиках. 

- Зараз дізнаюся, чи змінилися у тебе смаки. - зачаровано почав розмову 
Вадим. 

- Я не дуже впевнена, що власне ти встиг запам’ятати. - глузливо відповіла 
Лада, дивлячись згори меню, яке розглядала. 

- Принаймні почуття гумору на місці, це дуже радує. Хоча реакції Тараса мені не 
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дуже зрозумілі. М'яко кажучи, він вважає, що ти занадто швидко 
подорослішала, а, на його думку, артист має бути в душі дитиною попри все. 

- Тобто творча особистість має залишатися безвідповідальною істотою з 
обмеженим рівнем ментального розвитку? Якщо слідувати цій логіці. А ще, 
витрачатися на засоби, щоб типу вивільняти й так вже пригальмовану 
свідомість. І що цінного така істота може сотворити? 

- Ну, ми ж знаємо приклади великих письменників, художників, музикантів тощо..  
- Ти кажеш про обдарованих і глибоко освічених особистостей, чия психіка не 

витримувала зовнішнього тиску суспільства. А тут варіант, чесно кажучи, 
протилежний. Як виявилося. На жаль. 

- Ти дуже засмучена через це, чи мені здається? 
- Не здається. Звісно, що дуже прикро спостерігати, як люди, з котрими 

пов’язані роки спільного життя, деградують на очах. Ба більше, намагаються й 
тебе туди затягнути. А коли ти відверто пручаєшся, їх це чомусь бісить. І 
почасти це вже стає до певної міри небезпечно.  

- Ти про те, що він вчора сказав Данилу? - спитав Вадим, запалюючи сигарету. 
- Так. Він тобі розповів? - з прикрістю зітхнула Лада. 
- Власне, він сам тільки мимрив, що пожартував, а ви всі просто зчинили галас з 

нічого. Ну і таке інше. Але Дан мені подробиці оповів. І я впізнав ці 
прийомчики, в Москві стикався з таким на приватних вечірках. 

- Тут я теж чула розповіді знайомих про такі випадки. Одному хлопцю його 
колишня коханка вирішила підняти настрій і вкинула амфетамін у Колу. Потім 
були парамедики, його відкачали.. А сама вона зізналася тільки за деякий час. 

- Знайома ситуація. 
- Тому я намагаюся бути пильною в його присутності, не думала, що до цього 

дійде.. 
  Їм принесли каву, соки та плетену тарілку з різними булочками. Вадим був просто у 
захваті від цього закладу та із задоволенням смакував такою чудовою випічкою. 
Розповідав, що у своєму московському житті чомусь забув про такі миті спокійної 
насолоди, де, до речі нема алкоголю. 

- Якщо ти не помітив, я не вживаю багато алкоголю. Мій організм так і не 
навчився перетравлювати стільки пального. - і вони обидва засміялися. 

- Просто ти наче чиста від природи. Й мені це вже теж потрібно. 
- Що саме? - не зрозуміла Лада. 
- Твій чистий погляд з середини. Думаю тільки заради тебе я б зміг знайти в собі 

сили вибратися з того середовища.  
- Якщо тобі там дійсно стало тяжко, то для цього, як мінімум, потрібно, щоб ти 

захотів це зробити заради себе. А сили вже підтягнуться.     
- Так.. так. Я розумію це, але ти ніби мій янгол, до світу якого я хочу потрапити. 

При цьому також розумію, що треба залишити минуле у минулому. 
- Як я вже казала, я не можу тобі це заборонити. Проте буду рада спостерігати 

за процесом перетворення. - і вони усміхнулися один одному. 
   
  Вадим пробув у Києві увесь наступний тиждень. Вони бачилися кожного дня. 
Незабаром приїхав і той московський співак, чиї гастрольні виступи Вадим 
супроводжував. У місті мало відбутися два його концерти й Лада, звісно, була 
запрошена. Після виступу Вадим познайомив її з усіма колегами.  
   За ці дні Лада потроху й справді відтанула та вже могла сприймати його, як людину 
на новому етапі свого розвитку, свого переосмислення та пошуку реалізації. І вона 
вирішила, що вони заслуговують на другий шанс. Він, щоб позбавитися страху на 
щиру відданість, а вона - страху довіри. 
  Після другого концерту гастролера вони усією групою завітали на шоу до Лади. 



26 

Хоча здебільшого просто хотіли пограти в Казино. Проте все ж таки частина з них 
потрапила на початок програми у Вар'єте. По закінчені Лада вийшла до них, щоб ще 
трохи посидіти, поспілкуватися й можливо трохи випити. 
  Московського співака звали Коліс. Хоча, між собою до нього зверталися Коля. Він 
почав жартувати, виказувати захоплення програмою і Ладою особливо. Всі сміялися, 
підіймали келихи та й Лада сама ніби підігравала всьому цьому дійству, хоча не 
вірила жодному сказаному слову. Сама не могла пояснити чому. Але все це їй 
здавалося якоюсь примітивною студентською виставою, такий собі награний, 
напівзнущальний гумор. Наче б то й нічого конкретно образливого не говорилося, 
але інтонації видавали не дуже й прихований сарказм. Лада тільки намагалася себе 
заспокоїти тим, що вони до того ж вже п’яні вщент. А надалі не буде потреби з ними 
спілкуватися близько й головне часто. 
  Тут до них підійшла, а радше кажучи наскочила дівчина з групи підспівок Коліса. 
Обійняла Вадима за шию й почала щось шепотіти на вухо. Лада навіть трохи 
відсунулася, бо їй було не дуже приємно ні спостерігати за цією показовою сценою, 
ні вдихати букет запахів різноманітних горілчаних напоїв. Зрештою Вадиму вдалося її 
трохи відсунути й вона звернула увагу на Ладу. Зупинила погляд, ніби 
придивляючись, потім раптом різко простягнула руку, здавалось, для привітання. 

- О, так это ты?! - Мдаа, неплохо поёшь! А чего это я тебя то на конкурсах нигде 
не видела? - і вона, ніби більше ніхто не бачить, підморгнула вбік Колісу. 

- Дякую, але ніколи не мала потреби, а головне бажання з кимось змагатися. Є 
багато інших справ, де можна себе реалізувати, щоб урізноманітнити своє 
життя. 

- А может просто страшшноо, что не потянешь? - зареготала вона. 
- Слушай, ты, по-моему, уже перебрала… - обережно почав Вадим. 
- Ой! Ну чего это вы как маленькие, ей-богу. Мы же тут все, как бы, 

профессионалы.  
- Згодна. - стримано відповіла Лада. - Тому я й отримую задоволення співаючи 

наживо кожного вечора. І якщо колись цьому щось завадить, то є чим 
зайнятися, не менш корисним.. 

- Ты на что-то намекаешь? - опустив і підняв геть п’яні очі перепитала вона, 
вказуючи при цьому своєю склянкою з напоєм. 

- Я ж ніби все чітко висловила. А ти про що? - тепер вже Лада вирішила 
повправлятися в іронії.  

- Так, ну всё, друзья. Вы ещё тут останетесь? А мне нужно Ладу домой 
проводить, потому что она не поехала со всеми на развозке. - піднявся Вадим. 

- Тогда, давай, скатертью дорога, развозчик. Увидимся в гостинице. А ты не 
напрягайся, мы же тут все свои. Можем же нормально-то поговорить, по-
бабски. - і вона простягнула знов склянку на знак привітання. 

  В цей момент, останній фразі Вадим перехопив погляд Лади, її примружені очі, 
якими вона дивилася на цю дівчину. Він швидко вхопив її руку, відвернув увагу на 
себе і вивів з-за столу. 
  Лада мовчала всю дорогу, аж до самого під’їзду. Вадим намагався розрядити 
атмосферу її роздратування, щось постійно пояснював. Мовляв, на це не варто 
звертати увагу. Що вони завтра про це скоріш за все й не згадають. І тільки коли 
вони вийшли з таксі, вона вимовила. 

- Зате ж я пам’ятатиму.. Дякую, далі я сама. 
- Добре, я зрозумів, ти таки розлютилася. Будь ласка, постарайся викинути це з 

голови. Виспись, бо я ж маю обов’язково ще побачити тебе вдень. - він трохи 
присів і заглядав їй у вічі. 

- Я намагатимусь. Добраніч. Ти краще йди, а то таксист нарахує на радощах.. 
- Ми ж завтра побачимося? - якось боязко перепитав він. 
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- Так..побачимось. Завтра буде завтра. 
  Вадим поцілував її, проводив поглядом, допоки вона не зайшла до під’їзду. Тоді 
повернувся до таксі, яке все ще чекало на нього та поїхав відразу до готелю. Треба 
було ще зібрати речі перед завтрашнім від’їздом.    
  А Лада тим часом зайшла у квартиру і спершу увімкнула воду, щоб набрати ванну. 
Це було не просто бажано, а й не обхідно, бо іншого способу зараз скинути цю 
напругу вона не знаходила. Їй дуже не хотілося провести чергову безсонну ніч, та й 
завтра на вокзал вона точно не мала наміру їхати. Сама думка знов побачити це 
товариство, яке ще й буде з перепою, її жахала та викликала нервову нудоту. 
 

●  
 
  Лада зупинилася на хвилинку, відклала своє рукоділля та пішла на кухню налити 
собі трохи води. Ці спомини викликали в неї майже справжню нудоту, а ще 
усвідомлення про той день, коли вона зробила не правильний вибір, запросивши 
Вадима до себе й цим відкривши йому впевнений шлях до відновлення стосунків, 
чим він звісно й скористався. 
  Тим часом за стінкою почулися звуки, наче розмови, а може просто телевізор. 
Зрештою додалася й тиха музика. Лада відразу впізнала одну зі своїх улюблених 
пісень Джорджа Бенсона та почала шепотіти її собі під ніс. Заспівати на повну вона 
вже не могла. Декілька років тому сталася неприємна подія. Вона захворіла, думала 
що то знайомий тонзиліт, лікувалася, як зазвичай, але час йшов, а запалення не 
спадало. Вона цим була дуже стривожена й наважилася таки піти до лікаря. Попри 
свою вже зрозумілу фобію, яка вже сформувалася після декількох неприємних 
наслідків. Це було важко, але незрозумілий стан змусив переступити через страх. 
  Лікарка, із табличкою “Професор” на кабінеті, прийняла її. Лада пояснила проблему, 
хоча все мало бути й так зрозуміло по перших її словах. Власне не самих словах, а 
те, як вона їх через силу вимовляла. Лікарка вдягла на голову дзеркальце, 
паралельно розмовляючи про щось зі своє медичною сестрою, попросила Ладу 
відкрити рота й відразу щось вприснула їй у гортань. Від цього у Лади всередині все 
стиснулося й стало навіть важко дихати. Вона, очевидячки, злякалася. 

- Що ви мені приснули? - заледве змогла вимовити вона. 
- Лідокаїн. - дивлячись, то флакон, то неї, з подивом відповіла лікарка. - А що? 

Чому ж ви мені не сказали, що у вас на це алергія?  
- Ви серйозно?! Звідки я могла знати, що ви взагалі щось збираєтеся пирскати? 

- Лада вже майже плакала, бо була зовсім налякана. - І що тепер зі мною 
буде? 

- Ну, постійте трохи біля вікна. - вона встала й відкрила кватирку. - Подихайте, 
може відпустить. А потім, може сходите ще до хірурга, в нас є тут гарний 
спеціаліст… 

- Навіщо?! Я ж ще не почула ваших висновків..  
- Тоді, давайте ще раз подивлюсь.. 

  Лада була геть знесилена, розуміючи, що цій професорці байдуже до її стану, її 
цікавило лише надання, так би мовити, послуг і реклама своїх колег. Зрештою все ж 
таки написала якийсь висновок та рецепт на ліки, які Лада мала купити саме в аптеці 
цієї лікарні. То був якийсь спрей, як виявилося антибіотик і досить дорогий та розчин 
для інгаляцій, але не якісь там трав’яні настоянки. Лада була пригнічена й дещо 
шокована, проте смиренно взяла приписи й попленталася до аптеки.  
  Після кількох днів цієї терапії їй ставало зовсім кепсько, все боліло, наче шкребло. 
Вона вже заледве могла вимовити слово, кожен звук давався їй через силу. 
Зрозуміло, що й психічний стан погіршувався з кожним днем. Все це вона чітко 
усвідомлювала й відчайдушно намагалася знайти вихід з цього жахливого 
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становища. Телефон вже не дзвонив так часто, як зазвичай раніше. Всі вже знали, 
що вона втратила голос, виступи припинилися й виявилося, що колегам більше нема 
про що було говорити з нею.  
  Зрештою одного дня вона прокинулася й сказала собі, що більше ніяких приписаних 
маніпуляцій, дістала свою книжку “Натуральної терапії” і почала вивчати, інтуїтивно 
шукаючи усі до цього не застосовані нею засоби, які б могли зняти запалення й при 
цьому пом’якшити. Зараз її вже нічого не лякало, бо гірше, на її думку, вже бути не й 
може. Обрала декілька рецептів, а ще згадала, як її давня колега по Мюзик-холу, 
коли в неї з нічого закладало ніс, приймала протиалергічний засіб. Тоді її це трохи 
дивувало,  але зараз вибору було не багато, тож вона теж вирішила спробувати. На 
щастя знайшла у себе в аптечці один такий, як вона гадала, дитячий препарат, бо 
пам’ятала його зі свого дитинства. Прийняла одну пігулку й на диво відчула деякі 
зміни. Ніби тиск у носі став слабкішим і вона змогла набагато легше вдихнути. За 
тиждень, після різних медових сумішей та трав’яних відварів її стан дещо 
поліпшився, проте все одно голос так і не відновився. І тільки нещодавно вона 
нарешті змогла з’ясувати, що все це було через запалення щитоподібної залози, а 
всі ті спреї та рідини, що їй приписували вдихати, тільки погіршували процес. Плюс 
нервова напруга, яка не давала організму відновлюватися. До того ж численні 
рекомендації збільшити споживання йоду та селену, що на їхню думку мало б 
допомогти її проблемам, довели її до кровотеч і посилення залізодефіцитної анемії. 
Те, що вона проживала кожного місяця інакше, як тортурами не назвеш.  
  Відтоді, як цей болісний життєвий період дійшов свого піка й вона взагалі на якийсь 
час втратила здатність нормально рухатися, або навіть сидіти більше ніж п'ятнадцять 
хвилин, або навіть спати так, щоб не прокидатися у холодному спітнінні від кошмарів, 
які продукувала її змучена від болю свідомість. І навіть зараз її все ще реально 
дивувало, де вона знаходила ті мотиваційні ниточки, щоб принаймні не здатися й 
продовжувати боротьбу, а радше пошук самозцілення. Лада ще пройшла через 
декілька різних лікарень, здавала там купу аналізів і приймала з надією їхні нові 
приписи. Проте, на жаль все це позбавляло її основних проблем, які поверталися 
кожного разу. Вона роками шукала причину, копалася у різноманітній літературі, з 
різних галузей медицини. І зрештою, співставила свої дитячі прояви, на які особливо 
не звертали увагу. До прикладу, тепер вже очевидний для неї йодизм їй пояснювали 
дерматитом і приписували протирання якимись рідинами, від яких тільки шкіра 
пересихала, а плями все одно періодично поверталися. Потім за для поліпшення її 
стану при болях, аж до непритомності кожен місяць, рекомендували різні йодовмісні 
препарати та вітаміні А й Е. Після чого посилились кровотечі, а згодом і 
залізодефіцитна анемія накрила своїми виснажуючими симптомами. Лада ніби 
борсалася у якомусь не зрозумілому їй просторі. Хотіла вірити тим, хто називав себе 
фахівцями, а кожного разу наштовхувалася лише на холодну нечуйність і як їй 
пояснювали “надання медичних послуг” згідно з підручниками, які вони вивчали ще 
студентами. Всі лікували масово, не зважаючи на особисті відмінності. Вони вивчали 
хворобу, але не вивчали людей. 
  Одного разу Лада випадково натрапила на статтю в журналі, де коротко описували 
стан солдатів північної Америки, які поверталися з війн і не могли відразу 
адаптуватися до цивільного життя. Це називали посттравматичними розладами й 
описували деякі з випадків таких пацієнтів. З ними проводили терапію по адаптації. 
Чомусь це її дуже зацікавило, вона не могла відірватися, допоки не дочитала до 
кінця. І тут їй ніби подих перехопило. Не зрозуміло як, але вона впізнавала деякі 
симптоми, вияви чи відчуття, ба більше знала їх напевно. І щоб не підіймати свій 
внутрішній галас даремно, вирішила спочатку піти до академічної бібліотеки й 
продивитися деяку літературу з цього приводу. 
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  Пролунав дзвінок. Лада не очікувала почути цей звук ще принаймні з тиждень, тому 
аж трохи сіпнулася. Відразу відклала своє рукоділля й пішла подивитись у вічко. То 
був її новий сусід Алекс, він щось тримав у руках. Лада трохи нервувала і за мить все 
ж наважилася відчинити. 

- Hello! Вітаю, пані Ладо! Вибачте, я не вчасно. Просто вирішив привітатися 
більш суттєво. Тут солодкий подарунок для вас і можливо вашої родини, від 
сусіда.. Сьогодні з’ясувалося, що я тут оселюся як мінімум місяці на 3. Тож 
будемо напевно часто зустрічатися. 

- Дякую щиро! - Лада прийняла з його рук коробку з кексом. - Розумію, ви трохи 
видозмінили традицію привітання. У вас імовірно це до новоприбулих йдуть з 
привітаннями? 

- Власне так.. Але я усвідомлюю, що тут все інакше. Та й до того ж вже почув від 
одного з колег .. як він сказав? А! “Треба виставлятись!” - і Алекс засміявся. - Я 
не відразу зрозумів сенс цього, але потім інші колеги, які вже давно тут 
працюють, мені пояснили. Тож я вирішив, що почну знайомство з цими 
традиціями з найприємнішого. 

- Мені теж дуже приємно. Дякую за таку увагу. - Лада теж сміялася і вдячно 
схиляла голову. 

- Розумієте, я б із задоволенням вас запросив до себе на чай і приємну 
розмову, але не знаю, чи це буде прийнятно. Сьогодні ввечері ще й господар 
квартири має заїхати, щоб ми остаточно з’ясували мої терміни проживання.. 

- А коли у вас з ним зустріч із Юрієм? - перепитала Лада. 
- Казав, що зможе після 9 вечора. А мені так навіть краще, я ж все одно ще не 

адаптувався до різниці у часі. Поки що так і живу на 7 годин назад. 
- Зрозуміло. Тоді домовимося так, ви забираєте кекс і ставите чайник, а я 

принесу чай. Маю свої ароматні збори, якщо ви таке вживаєте, звичайно. 
- Чудово! Я таке обожнюю, теж завжди щось додаю, навіть у каву. 
- Чи не корицю? Cinnamon?    
- Yes! Так! І ви теж? - Алекс аж сплеснув руками. - Або щось цитрусове. З мене 

зазвичай сміються. 
- З мене теж. Добре. Ось тримайте. Я зайду незабаром. 
- Радий це чути.. Чекаю. І дякую за довіру й прихильність. 
- Чесно кажучи, мене все це дивує навіть більше за вас. Тому напевно треба 

все-таки з’ясувати, наскільки глибока ця кроляча нора. 
- Згоден. Я теж проходжу, так би мовити, психологічну адаптацію. Дещо дивує, 

дещо трохи лякає. Проте я вдячний за розуміння. Гаразд, чекаю. 
  Лада зачинила двері, обперлася на них  і так якийсь час постояла притискаючи 
долоні до щік, потім закрила очі, відпустила, видохнула і посміхаючись пішла на 
кухню за чаєм. 
 
  Це Лада вперше потрапила у квартиру сусіда, з котрим стосунки були скоріш 
терпимі, ніж товариські. Більшість випадків, коли вони перетиналися мимоволі, той 
був на підпитку. Він намагався зав’язати розмову, теревенив про те, що він 
науковець. Це звісно могло бути правдою, бо у ті перші 10 років після виходу України 
з полону тюрми народів, багато працівників численних науково-дослідних інститутів 
втратили своє державне і почасти беззмістовне працевлаштування. Тому ті, у кого 
залишилися квартири батьків, особливо у центрі міста, здавали їх в аренду за 
високими цінами й цим забезпечували своє існування.  
  Алекс спитав де їй буде зручніше, Лада погодилася, що у кухні досить просторо й 
затишно для чаювання відвертих розмов. Він тільки вибачився, що ще не зовсім 
освоївся на новому місці, тому будуть шукати потрібний посуд разом. Це було легко, 
відразу знайшовся і чайник для заварки, і тарілки з виделками. Алекс ділився 
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думками, про те що ще йому треба придбати для комфортного життя тут. Питав, чи 
це можливо. Лада пояснювала нюанси, радила куди краще сходити, щоб напевно 
знайти потрібне. 

- Ладо, я б був вам безмежно вдячний, якщо звісно це можливо, коли у вас буде 
час, показати мені якісь корисні магазини для побуту тут поблизу. 

- Алекс, я б із радістю, але треба трохи зачекати. Власне, те, що ми з вами тут 
зараз проводимо час, смакуючи цей кекс, навіть для мене є загадкою. 

- Я не розумію, можете мені пояснити чому? 
- Це досить довга історія… і до того ж я не впевнена, що ви мені повірите, бо я й 

сама не відразу в це повірила. 
- Тож спробуймо. Часу в нас достатньо, моєї цікавості теж.. 
- Добре, спробуймо.. - вона набрала повітря і гучно видохнула.   

      І Лада почала свою оповідь, намагаючись якомога стисліше передати основні 
моменти з минулого, які спричинили її теперішній стан. Алекс реагував спокійно, не 
сміявся, не зупиняв її, навіть не дуже й був ошелешений, принаймні зовні. Радше 
виявляв щиру цікавість, щось уточнював. По закінченні сказав. 

- Я сподіваюсь, що вся ця розповідь не якийсь злий розіграш. 
- О, саме так я й сама думала під час першого епізоду. Але зараз просто 

змирилася й тільки сподіваюся, що одного дня отримаю підказку, так би 
мовити, допомогу, яка зупинить цей процес. Я не знаю, що це може бути і як 
проявиться. Може якась ще не знана мною корисна інформація, принесена 
ззовні.  

- Стривай. Тобто, ти намагаєшся мені пояснити, що зараз тільки я тебе бачу. Чи 
все я правильно зрозумів?  - потім знітився і перепитав — Ох, вибач, чи 
можемо ми звертатися на ти? 

- Думаю, що це було б доречно..  - вона сміялася. - До того, саме так, тільки ти. 
Тому, у той день, коли ти до мене звернувся біля моїх дверей, я була дещо 
шокована. Вважала, що просто тихо постояти, допоки напевно новий сусід не 
піде.. 

- Так, я пам’ятаю. Я потім чомусь довго про це думав, чому тебе так налякав? 
- Чесно кажучи, тоді відразу я зателефонувала своїй матері, та ще одному 

старому другові й нічого, мене досі не чули.  
- А в тебе апарат хоч справний, вибач, але все ж може бути. 
- Так, звісно. Хочеш, можемо потім перевірити. Запиши, до речі, мій номер 

міського.  
- Так, я тільки-но хотів попросити.. Пізніше буде й мобільний, мають виділити у 

компанії. Я тобі тоді дам номер. Якщо ти цим користуєшся.. 
- Так, маю мобільний, але зараз, сам розумієш, він ні до чого.  
- Слухай, я дуже сподіваюсь, що в тебе просто щось із мікрофоном, цього разу.  
- Я теж. - і вона підморгнула. 
- А ти з кимось зі спеціалістів про це говорила? 
- В сенсі із психологом? 
- Так, або може невропатологом.. 
- Власне, ти напевно помітив, що у мене з нашою медициною дуже напружені 

стосунки. 
- Розумію, ти тепер мало кому довіряєш. Дякую, що поділилася цим зі мною. 
- І тобі дякую, що принаймні сприйняв це без відвертого сарказму. 
- Що ж, велика кількість людей вірять у воскресіння дуже мудрої людини й на її 

вмираючому образі зробили планетарний культ. То чому твій випадок має бути 
менш значущим. 

- Ось, тепер і я нарешті приємно здивована. Наші сприйняття дуже схожі. - вона 
посміхалася й подивилася на годинник. - Ой, слухай, ми дійсно заговорилися. 
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Юрій має прийти вже скоро, тож я піду. А ти за хвилину набери мій номер, 
перевіримо, чи все гаразд з моїм апаратом.  

- Добре, але ж ми все одно скоро знов побачимося? Мені здається нам завжди 
буде про що поговорити.. 

- Так, неодмінно, я буду рада. 
  Лада зайшла у квартиру і відразу пролунав телефонний дзвінок. Вона вхопила радіо 
трубку і повернулася до ще не зачинених дверей. 

- Алло! - відповіла вона. 
- Hello! Ладо, чую, що все працює.. і твій голос наче зовсім близько. 
- А ти відчини двері квартири на секунду. 

  Він відчинив двері й вони обидва засміялися. 
- Отже, телефон таки справний. А я ніби як обраний? 
- Ось, це мене й дивує. 

  У цей момент додаткові двері на поверсі відчинилися і рішуче зайшов Юрій. Лада 
завмерла з трубкою у руці й стривожено дивилася то на нього, то на Алекса. 

- Вітаю Алексе! Вибачте, що не подзвонив. Ви готові зараз все обговорити? 
- Так. Я тут розмовляв телефоном.  - він не відривав погляд від Лади. 
- Так, так.. я бачу. Вибачте, якщо завадив. Ох, і сусідка двері не закрила, 

сподіваюсь вийшла десь не далеко. Вона вас не турбує, я сподіваюсь? Кажуть 
вона була якоюсь там популярною співачкою, чи радіо ведучою. Але я тим 
особливо не цікавився. Аби не волала за стінкою.     

- Ні, все нормально. Думаю ми знайдемо спільну мову у разі чого.  - Ось тільки 
тепер він відчув, наскільки здивований. Пропустив Юрія до квартири, поклав 
слухавку  і помахав рукою Ладі, мовляв, потім зателефонує. 

 
   Наступного дня, вдосталь виспавшись, Лада повернулась до свого рукоділля, хоча 
безперечно  очікувала зустрічі з Алексом, або хоча б телефонної розмови. Вона 
нарешті закінчила розпорювати сукню і тепер ще раз переглядала журнали Бурда, 
щоб визначитися із фасоном нового вбрання, який тримала у пам’яті та знайти 
підходящу викройку. Вона неодмінно хотіла переробити щось з цієї чудової тканини, 
яка, до речі, була не винна, що стала учасником того фарсу весілля із Вадимом. 
 

●  
 
   Після повернення до Москви Вадим зателефонував Ладі лише за декілька днів. 
Вибачився, сказав, що мав усе обміркувати й знайти найкращий шлях для 
упорядкування теперішнього становища. Бо цей візит до Києва безперечно все 
змінив у його житті. Лада вже спокійно його вислухала. І зрештою запитала. 

- Добре, я зрозуміла у загальних рисах. Але, що на практиці? Ти там, я тут. Що 
далі? 

- Далі… Я хочу тобі зізнатися, що я вже забув, що таке провести майже 
тиждень, практично на тверезу голову, так би мовити. Я з тобою дійсно 
повернувся до життя. Я про такий освітлений стан у собі вже й забув. Ти 
насправді мій янгол. І, думаю, що тільки за ради тебе я зміг би від всього цього 
тут відірватися. Відчуваю, як воно мене губить. 

- Дякую за таку довіру, проте, важливо, щоб ти це робив передовсім заради 
себе, щоб не сприймати це, як жертву. Я можу безперечно все це 
підтримувати. 

- О, так! Я сам дуже цього хочу. Мав нагоду побачити й відчути різницю. 
- Ясно. 
- Тобі, я гадаю може не треба нам довго тягнути, та й одружитися якомога 

скоріше? 
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  Лада на мить застигла з трубкою у руці, потім трохи засміялася. 
- Чи ти серйозно? 
- Тааак! Дуже серйозно, досить вже нам бігати від долі. Як тільки в мене буде 

декілька вільних днів, я відразу сідаю на потяг і підемо подамо заяву на 
реєстрацію. Ти ще там? 

- Так, я тут. Бачу, ти рішуче налаштований. 
- Дуже. І цього разу не схиблю. 
- Гаразд. Тобі є принаймні декілька днів подумати. - вона посміхалася. 
- Можеш думати скільки хочеш. Я все одно приїду, а далі все вирішимо 

поступово. 
- Тоді домовились. Чекаю. - Лада все ще була ошелешена, одначе раділа таким 

змінам. 
   На справді, їй дуже хотілося, що доля дійсно їх наздогнала й опиратися такому 
подарунку було б не правильно. 
   Цей тиждень був заповнений під зав’язку. Вдень радіоетери, увечері виступи. 
Проте вдалося побачитися із Зоряною й оповісти їй деякі деталі повернення Вадима 
у її життя. Зоряна була дуже здивована, але безмежно рада за подругу. Сподівалась 
побачитись усіма разом, коли приїде Вадим.  
   Незабаром він повідомив, що вже взяв квитки й увечері сідає на потяг. Відразу 
після нього зателефонував Данило, сповістив її, щоб вона не переймалася, він сам 
забере Вадима за вокзалу. Але не знав, чи можна привезти його відразу до неї. Лада 
погодилася, оскільки події вже так розвинулися, то це буде цілком доречно. Вона 
поклала слухавку й замислилася, що приготувати на завтра, оскільки вона тепер вже 
не одна й короткими перекусами не треба обмежуватися. Це була гарна мотивація, 
яка долала її дещо ліниву натуру. 
 
  Вадим приїхав і всі почуття засяяли яскравим світлом. давно пригнічене кохання 
прокинулося й піднесло їх на крилах огортаючого стану щастя, нескінченних 
поцілунків та мрій про життя, яке вони хочуть створити разом, тепер вже напевно 
разом.  
  У понеділок, прокинувшись ранком, ще пробуджуючись усім тілом Лада спитала. 

- Доброго ранку, коханий.. Що будемо сьогодні робити, у мене ж повнісінький 
вихідний.  

- Саме те, про що я тебе питав, а ти обіцяла подумати.. 
- Тобто пропозиція ще актуальна? - спробувала віджартуватися Лада. 
- А сподівалася, що якось воно само пройде, як нежить? Ні, дорогесенька, я тут 

надовго. 
- Ну, тоді, нічого не поробиш.. Підемо. А ще, матері треба сказати. Але зробимо 

це потім, після того, як подамо заяву. 
- Добре. Тоді, підйом. - він швидким рухом підвівся з ліжка й попрямував до 

ванної кімнати, щось наспівуючи. 
  А Лада все ж таки не могла осягнути свій стан. Крізь усе це нашарування радості,  
ніжності й турботи періодично проривалися, ніби дрібні петарди, спалахи тривоги та 
сумнівів. Вона відганяла їх, як тільки могла. Переконувала себе, що все це дише 
хвилі старих споминів, природний страх чи занадто розвинений інстинкт 
самозбереження. Але ж зараз все інакше, він запевнив її у своїх намірах. І вона 
прикладала максимум зусиль, щоб ці спалахи не проявлялися назовні у формі 
якихось раптових образ або необгрунтованої вимогливості. Звісно, що наразі вони 
будуть мешкати в її квартирі більшість часу. Вадим мав у Москві квартиру десь на 
околиці міста. А що з цим робити вирішили поміркувати згодом, в залежності від того, 
як будуть розвиватися події у роботі. А зараз вони хотіли подати заяву у Відділ 
Реєстрації Шлюбів, потім сповістити мати Лади, а вже тоді зібрати близьких друзів 
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для оголошення новини. Вона самі стільки у своєму житті були присутні й виступали 
на весіллях, що зараз навіть не знали, чи потрібна їм вся ця додаткова метушня.  
 
  Після того, як заява була прийнята начальником відділу, вони заїхали на роботу до 
матері Лади й поділилися новиною. Мати була безперечно здивована, проте дуже 
рада такому повороту долі. Навіть зауважила, що, мовляв, вона ж завжди думала, 
що в них має все налагодитися колись. А увечері почали збиратися й друзі. 
 
  Наступного дня Вадим вже мав повертатися до Москви. Казав, що є заплановані 
концерти, які він мав проводити. Перед від’їздом ще спитав: 

- Слухай, я розумію, що у Тараса настрій тепер залежить від якості вживаного 
продукту. Але мені здалося, що наша новина його дещо збентежила. 

- Власне, вона його майже розлютила. Якщо я ще розумію його реакції. - 
іронічно всміхнулася Лада. 

- Навіть так?! А чому б це? Чи я чогось ще не знаю? - він плюхнувся у крісло й 
потягнув її до себе.  

- Чесно кажучи, я гадала, що така подія має стати для нього полегшенням. Він 
же так увесь час переймався, що я чомусь здатна сама існувати у своєму 
естетичному світі, навіть не маючи пари. Що для мене не мають цінності назви 
торгових марок, а важливо тільки “подобається або не подобається”, чи 
“ефективно або не ефективно”. А для нього і ще багатьох друзів якась назва, 
чиєсь ім’я на бірці - це рівень престижу в очах оточення. Може зараз, на його 
думку, я зробила не правильний вибір, знов.  

- А може він сам вичікував на слушний момент? 
- Та ну, який момент? - засміялася Лада. - Ти ж бачив тоді, як ми спілкувалися. 

Думаю, це такий рівень дружньо-родинних стосунків, коли сприймає мене 
немов дратуючу “іграшку”, яку все одно має якось терпіти, бо вже звик. До речі, 
у нього є дівчина, на скільки я знаю, працює у них в магазині.  

- То мені можна не хвилюватися, поки я Москві, що до тебе тут він може 
навідатися. 

- А хоч би й так, я ж до того якось із цим раду давала.. - вона поцілувала його і 
глянула на ручний годинник. - Ой, дивись, треба негайно викликати таксі, а то 
на поїзд запізнишся.      

 
  Увесь наступний тиждень вони намагалися хоча б через день розмовляти 
телефоном. Розуміли, що часта міжміська балаканина виллється у чималий рахунок 
наприкінці місяця. Проте і його батькам, і її друзям вдалося вмовити на невеличку 
весільну церемонію. Вона тоді погодилася, щоб зробити це у ресторані вар’єте, де 
вона наразі працювала. Можна було спланувати все на її вихідний день. Одначе, 
одне вона знала напевно, що вільних грошей на це саме зараз не має. Тому гадала, 
що з датою можна зачекати. 
  Раптом Вадим зателефонував з самого ранку, був чимось дуже задоволений. 
Сповістив, що один приятель має незабаром повернути йому давній борг і цієї суми 
як раз має вистачити на те, щоб створити їм невеличку церемонію  для близьких 
людей. Запевнив її, що все це буде йому в радість, бо знає, що їхні батьки можуть 
собі дозволити тільки якісь особисті подарунки.  
  Лада, трохи через силу, але все ж таки погодилася. Сказала, що поговорить з 
адміністрацією та кухарями, зробить приблизні розрахунки й передзвонить.  
  Здавалося Зоряна раділа цьому навіть більше за неї. Відразу потягла її шукати 
сукню та прикраси. Вони витратили майже цілий день, проте так і не знайшли нічого, 
що б підійшло  й за бажанням, і за ціною. Погодилися відразу, що варіант “напрокат” 
розглядати не будуть. Ладі хотілося знайти таке вбрання, яке б вона могла потім ще 
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й вдягнути на виступ. Зрештою знесилені дівчата повернулися до неї додому, 
зробили собі омлет, бо страшенно зголодніли, геть забувши поїсти, мандруючи по 
салонах та магазинах. Ще Лада заварила свій “дивний” чай, як його називали друзі. 
Вони все забрали до кімнати, вмостилися на дивані, витягнули ніжки й увімкнули 
телевізор. Потім, вже розслабившись і поївши, Зоряна взяла до рук один з журналів з 
шиття, що лежали поряд. Почала листати, раптом зупинилася і штурхнула Ладу 
ліктем. 

- Агов, подруго! 
- А, так, гарненька сукня, давно її вподобала, тому й журнал залишила. Тільки 

вона занадто темна.. 
- Не гальмуй, я впевнена, що тканина й фурнітура на все це будуть коштувати 

стільки, що ти осилиш. 
- От, я точно геть загальмувала… А ну, відкрий викройку, подивись, скільки там 

тканини потрібно.  
  Дівчата аж просльозилися. Вирішили виспатися та наступного дня відразу обійти 
ще декілька магазинів з тканинами, щоб встигнути до своїх виступів, спектаклів. До 
того ж  дуже вчасно зателефонувала мати Лади й почувши про ідею із сукнею 
відразу наполягла на тому, що візьметься  шити це сама, оскільки є таке повір’я, що 
нареченій цього робити не можна. Лада сміялася, бо дуже не любила ці безглузді й 
напрочуд демотивуючі традиції. Одначе їй все-таки вдалося виторгувати для себе 
можливість хоча б обрану тканину купити. Все ніби складалося чудово. Сама 
реєстрація шлюбу мала відбутися десь за місяць. Такі були правила, після подачі 
заявки мав пройти термін до 3-х місяців. Пояснювали це тим, що пара має все 
обгрунтовано обдумати й остаточно вирішити. А раптом що, є можливість забрати 
заяву й все скасувати. Звісно, що за окрему винагороду можна було все це 
прискорити, але ж вони нікуди не поспішали, тому вирішили все робити поступово. 
При цьому дуже здивували начальницю відділу, відмовившись від офіційної 
церемонії з маршем Мендельсона в урочисто вбраній кімнаті. Довелося пояснювати, 
що вони самі артисти й тому хочуть згодом зробити все за власним бажанням. Це 
переконало чиновницю, хоча вона напевно була розчарована, оскільки мала б сама 
виголошувати патетичні тексти про “створення нової сім’ї” та викликати свідків 
підписатися.  Потому вони вирішили, як тільки буде готова сукня та отримають у руки 
свої шлюбні свідоцтва, відразу замовлять бенкет у ресторані. 
 
  Все так і сталося. На початку квітня вони вже розглядали свої шлюбні свідоцтва. За 
перший тиждень вже все було замовлено, сукня готова. Костюм для себе Вадим мав 
привезти із собою з Москви. А ще з ним їхав близький друг і колега. Його батьки й 
молодший брат мали прибути до Києва прямо у той Понеділок вранці. Про них мали 
попіклуватися Данило й московський друг Савік.  
  Вадим приїхав у суботу й прям з дверей запитав: 

- Колян дзвонив? 
- Який ще Колян? - не зрозуміла Лада. 
- Тобто ніхто мені не дзвонив? 
- Ні. Принаймні з тих, кого я не знаю особисто. - Лада чомусь почала 

тривожитись. - А про кого мова? 
- Та ж про того дружбана, ну власне він не так, щоб друг, працювали разом 

деякий час. Він мав цими днями бути у Києві й ми домовились, що віддасть 
мені гроші. От падлюка.  

- Так, стоп! Тобто грошей нема. Тоді я маю негайно все скасувати у ресторані, 
поки вони не почали робити закупи. 

- Гей, Гей! Пригальмуй, ти що?! Ніяких скасувань. Данило забрав Савіка до 
себе. Вони скоро доїдуть і я їм зателефоную, знайдемо вирішення. 
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- Щось мені це не подобається. 
- Мені теж. Але все буде добре. А Колян отримає поповній, якщо взагалі не 

з’явиться. 
  Тут задзвонив телефон, Вадим вхопив слухавку, сподіваючись почути голос того 
Коляна. Але, це була Зоряна й він відразу попросив її заспокоїти Ладу, чи радше 
відволікти чимось, допоки вони з хлопцями розв’яжуть неочікувану проблему. Лада 
взяла трубку, розповіла подробиці приголомшеній подрузі й вони ще трохи 
поговорили до того, як вона погодилася, що ще є час до кінця дня, а там будуть діяти 
за ситуацією. Якщо буде потрібно, то й призупинять дійство та перенесуть бенкет на 
інший день. Вона ніби й змирилася, проте на справді не заспокоїлася. 
  Коли Лада пізно увечері повернулася з роботи, Вадим вже був вдома й радісно 
сповістив її, що проблему вирішено. Нічого переносити не будуть, а з Коляном 
розберуться згодом, бо зараз не хочеться псувати таку важливу в житті подію. 

- Добре, я дуже рада. Дійсно. Але ти хоч поясни звідки взялися гроші. Просто я 
знаю, що у Данила такої суми цілком і так, щоб вільної бути не могло прямо 
зараз. Це твій Савік виручив? 

- Не повіриш, але це був Тарас. 
- Що?! - Лада поперхнулася.  
- Так, я сам не очікував, спробував про всяк випадок, передбачав, що він 

напевно відмовить. Але бачиш, ніколи не знаєш..  
- Так, ніколи не знаєш…  - Лада була збентежена, не знала чи радіти, чи 

сумувати. 
- Ну ти що, люба моя, все ж вирішилося. Все буде добре. Згодом віддам, це ж 

своя людина. 
- Сподіваюсь, що своя. 

 
  У понеділок почалася приємна метушня. Вадим поїхав до Данила, щоб 
приготуватися у чоловічій компанії та потім заїхати за Ладою о 8-й. Її мати та Зоряна 
приїхали до неї заздалегідь, щоб допомогти й не дати засумувати. 
  Програма у вар'єте починалася о 9-й, тому вони з гостями домовилися зібратися до 
цього часу. Лада тільки сьогодні усвідомила, що вперше дивитиметься дійство, як 
глядач. Вона готувалася повільно й ретельно. Зоряна вже закінчувала робити їй 
зачіску, дивилася на неї у дзеркало й посилала поцілунки. 
  Вони під’їхали до входу в ресторан десь о 8-30. Їх зустріли всі співробітники вар’єте. 
Лада була приголомшена, не очікувала такого помпезно-особливого ставлення. 
Колеги навіть прикрасили залу самі й підготували привітання та подарунки. Тут вона 
була вже зовсім розчулена й не тямилася від радості та вдячності усім друзям-
колегам, з ким вже довгий час працювала разом. Дивлячись на Вадима, було 
очевидно, що він щиро пишається таким ставленням до своєї дружини, а відтак й до 
нього. 
  Свято відбулося, на жаль не обійшлося без невеличких ексцесів. З’ясувалося, що 
виникли проблеми із розміщенням родичів Вадима, з цим обіцяв розібратися його 
друг Савік. Проте й сам Вадим був вже досить під градусом й почав поводитися 
занадто зухвало. Для Лади таки прояви виглядали, як звичайнісіньке хамство, яке 
вона терпіти не могла. Звісно, що це її змусило понервувати й навіть на мить 
зірватися, запропонувавши  йому все відмотати назад, разом з обручкою. Тут він 
справді зупинився, отямився та отетерів від такої рішучості. Відразу вхопив її в 
обійми й просто повторював:  

- Я не дам тобі піти.. Я не дам тобі піти..  
 
  Пізно вночі вони повернулися додому. Вигрузили з автівки усі подарунки й квіти. 
Лада була досить спокійна, але мовчазна та ніби зосереджена. Вадим був п’яний і 
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досить недолуго намагався виправити ситуацію, розуміючи, що вона дійсно здатна 
швидко все розірвати, включно зі шлюбом. 

- Кохана, це остання коробка з квітами й подарунками. Можеш зачинити вхідні 
двері, будь ласка? 

- Так, вже йду. 
- Я поки що все тут поставлю.. - він заглядав їй у вічі, намагався підлеститися, 

розвеселити, як зазвичай. 
- Став, де зручно. Я зараз перевдягнусь і займусь квітами. - вона злегка 

посміхалася, проте все ніяк не могла відігнати цей шторм сумнівів, який її 
накрив. 

- Ладусь, може завтра все зробимо разом, коли виспимося? - не вгамовувався 
Вадим. 

- Ні. Квіти треба обробити й покласти у воду. Їм і так не довго жити, то нехай хоч 
трохи очі помилують у квартирі. 

- Зрозумів. Але ж нам все одно через день їхати? - він питав так, ніби вже 
боявся почути відповідь. 

- Зараз квіти, душ і спати. А завтра про все поговоримо, розпакуємо й вирішимо. 
Якщо ти не проти? 

- Добре, добре.. Дійсно, “утро вечера мудренее”. - процитував він прислів’я. 
 
  Спала вона довго, мабуть, таки нервове напруження нарешті її відпустило. 
Прокинулась від яскравих запахів, що залітали хвилями у кімнату. Натягнула свій 
улюблений махровий халат і попленталася до кухні. Тут було все прибрано, йшов 
активний процес куховарства. Лада навіть згадала той день, коли вони 
познайомилися. Він так само  завзято порпався у неї на кухні. 
  На тумбі стояла розпакована нова кавоварка вже повна готового еспресо. На столі 
тарілка зі шматками їхнього весільного торта, а ще її улюблені булочки. Напевно він 
зрання вже виходив заради цього, зауважила Лада. Потім підійшла ближче до плити 
й заглянула з-за його плеча. У каструлі таки дійсно кипів борщ.      

- Доброго ранку, кохана моя жінко. - зачаровано й ніжно промовив Вадим і 
поцілував її. 

 
  І знову йому вдалося втихомирити її хвилю тривожності, і знов вона дала їм шанс 
рухатися далі, вже як родина. Вони зустрілися із друзями на вокзалі. Їхали разом із 
Савіком, а решта приїхали проводити. Поїзд рушив.  
  Вони вирішили провести у Москві деякий час, допоки Вадим не поїде на гастролі з 
черговим виконавцем. За цей час Лада хотіла побачитися із родичами, познайомити 
їх із чоловіком, а також, дуже хотіла подивитись, як змінилися деякі їхні спільні друзі з 
часів студенства, котрі переїхали сюди відразу після навчання й напрочуд цим 
пишалися. На жаль зустріч із Ганною теж була не минуча, оскільки це люди одного 
кола й хтось неодмінно її сповістить про їхній приїзд.  
  Москва зустріла їх пахмурною погодою, на щастя вдалося відразу знайти таксі, щоб 
не потрапити ще й під зливу. Вони утрьох рушили до помешкання Вадима. 
Виявилося, що це досить далеко від вокзалу, за мірками Києва так точно. Лада себе 
заспокоювала, що все одно довго вона тут не пробуде, а більшість часу проводитиме 
у родичів та друзів, ближче до знайомих їй районів центра міста.  
  Як тільки вони увійшли у квартиру з однієї з кімнат до них вийшла якась молода 
жінка. Лада здивовано подивилася на Вадима. 

- Я думав, ти все зрозуміла й давно забрала свої речі. - звернувся він до неї, 
невпевненим голосом. 

- Ну, може хоч познайомиш, кого ти тут привіз, любий.. - досить сповільненою 
вимовою відповіла вона. 
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  Лада була настільки приголомшена, що не могла вимовити більше ані слова. Тут 
озвався Савік, якій взяв Ладу за руку, гукнув “Пішли!” й потягнув її до другої кімнати 
коридором. Лада тільки перевела дихання й змогла зрештою вимовити. 

- Що тут, в біса, коїться? Хто це? 
- Це, колишня Вадима, вони ж тут жили разом. Але він мене запевнив, що вони 

давно й остаточно розлучилися. Що, про все домовились нормально, що вона 
переїде в інше помешкання, бо за час проживання тут він вже встиг викупити 
половину квартири. - пояснив Савік. 

- Це як, половину? - не відразу збагнула Лада. 
- Так це ж комунальна квартира. Кожна кімната належить різним людям. Тож 

одну він викупив, а іншу вона орендувала. 
- Так, зрозуміла. Він про це, чомусь не сказав.    
- Слухай, ти про всяк випадок тримайся до мене поближче. Бо не зрозуміло 

який коник вона може викинути.  - додав Савік.  
- Здуріти можна.. - не договорила Лада, як двері відчинилися й увійшов Вадим, а 

за ним, не даючи зачинити двері й ця “колишня”. В руках тримала пляшку 
водки.  

- Ну, що, ми ж тут дорослі люди, тож сядьмо, вип’ємо, та й потеревенимо над 
ситуацією, що склалася. - рішуче випалила вона.  

- Тут із тобою ніхто пити не буде. - відсунувся Савік. 
- Вадим, що тут коїться? І чому я маю брати участь в цьому приниженні? - Лада 

підвелася й відійшла до іншої сторони кімнати до вікна.   
- Ти чого так налякалася? Я ж пропоную, давай по-бабськи, вип’ємо, 

поговоримо. - і вона почала викручувати кришку на пляшці. 
- Вадиме, поясни своїй “колишній”, так би мовити, що я не баба й не вживаю 

алкоголь у сумнівних компаніях. А тим часом ми з Савіком поїдемо.  - на цьому 
вона підхопила свою сумку, Савік теж швидко підвівся й вони попрямували до 
виходу. 

- Я думав вона нас усіх цією водкою обіллє.. чи що там було у тій пляшці. Ця 
особина на все здатна. - досить знервовано зауважив Савік, запалюючи 
сигарету.  

  Вадим ще намагався щось пояснити, у чомусь запевнити, проте Лада вже була 
непохитна. Вона чітко висловилася, що більше сюди не повернеться, що він може 
робити зі своєю частиною власності, що завгодно,  а вона поживе у друзів. Савік 
відразу рішуче наполіг їхати до нього й залишатися скільки буде потрібно. Так і 
зробили.  
  Лада провела ці дні відвідуючи родичів, вони раділи, що така нагода дала 
можливість зібратися усім разом. Далі були зустрічі із давніми друзями, хтось дуже 
змінився, хтось і не дуже, але вона відчула одне дуже для неї важливе  - вони 
занадто різні, в них тепер вже наявні й очевидні різні поняття про життєві цінності, 
про совість, про повагу до чийогось простору загалом. Єдине, що їй хотілося - це 
додому. 
   
  Поверталася вона сама, усю дорогу у потязі її гріли думки, що за декілька днів вона 
повернеться до своєї роботи до своїх пісень та радіоетерів. Хотіла вже скоріше 
обійняти свою Зорянку та Данила. Розповісти їм про цю дивну подорож, яка зробила 
черговий прорив, чи то надлом у її світогляді. Наразі вона уявлення не мала, як буде 
тепер уживатися із цим усім.  
  За якийсь час, коли вона вже цілком повернулася до свого звичного життя й навіть 
примушувала себе не згадувати про помешкання Вадима, задзвонив телефон. Це 
був явно міжміський, напевно Вадим. Лада була у гарному настрої, підлетіла до 
трубки посміхаючись. Натиснула кнопку виклику і почула жіночий голос. 



38 

- Альооо. Мне нужна Лада. 
- Я слухаю. - голос був ніби знайомий. - З ким я говорю? 
- Слушай, Лада. Ты ж понимаешь, что он на тебе женился на зло мне? 
- Ще це за маячня? Ви там взагалі, хоч колись тверезієте? 
- Понятно. И тебя не смущает, что он полу-гей? 
- Що ще? 
- Не знаю, что ещё он тебе не рассказал. Вы с ним наркотиками уже баловались 

вместе? Мы это полюбляли иногда. 
- Ти знаєш, я тільки зараз зрозуміла, що навіть не знаю, як тебе звуть, і що в 

принципі, не дуже й цікаво. 
- Аглая меня зовут. А где ты думаешь, я взяла твой телефон? Ладно, похер, он 

мне сам дал. - і вона розреготалась огидним хриплим сміхом.  
- Ти закінчила? Сходи до нарколога й до психіатра заразом. А мене попрошу 

більше не турбувати. Мусольте там нерви один одному. Мене від вас вже 
нудить. - поклала слухавку й застигла. 

  Потім, віддихавшись, поговорила із Зоряною, та її трохи заспокоїла. Одначе, що із 
цим робити? Усвідомлювали, що телефонувати Вадимові вже є абсурдним. Ця особа 
там, очевидячки, живе. Вирішили, що треба поговорити із Савіком. Принаймні він все 
зможе передати Вадиму. 
  А сам Вадим передзвонив десь через тиждень. Казав, що був на гастролях по 
малих містах Сибіру й не мав змоги дзвонити, потім знов запевнив, що все владнає й 
на додаток радісно сповістив, щоб вона завтра їхала на вокзал забрати з потяга 
посилку, тобто цілу сумку. Лада погодилася, але не заспокоїлася. Ситуація ще й 
ускладнювалася тим, що в неї була затримка місячних і наразі було не зрозуміло, чи 
то вона дійсно вагітна, чи це збій від нервової напруги.  
  Наступного дня, спіймавши таксі, вирушила на залізничний вокзал. Їхати було не 
довго, та ж раптом вони потрапили у страшенний затор. Ситуація склалася не з 
приємних. Пішки йти, ще досить далеко, а доїхати теж не встигають вчасно. Коли вже 
нарешті доїхали, Лада вистрибнула з автівки, завчасно розрахувавшись, й побігла до 
перону. На жаль потяга там вже не було. Поспілкувалася із черговим по станції, той 
пояснив, як потрапити у депо, а там може й вдасться знайти провідницю. Вона знов 
побігла, насилу знайшла потрібний состав, проте усі провідники вже поїхали по 
домівках. Лада захекалася, була виснажена й зовсім засмучена. Вирішила їхати до 
дому та спробувати порадитися з кимось із друзів. 
  Ще через день, на щастя, до неї зателефонувала  сама провідниця. Лада не 
тямилася від радості й відразу поїхала до неї на зустріч. Забрала сумку та щиро 
віддячила добропорядній людині. 
  Вже після усіх цих перегонів знов об’явився Вадим і сказав, що у сумці під дном він 
заховав гроші, які треба віддати Тарасу. Лада була приголомшена. Перетрусила все і 
дійсно знайшла паперовий пакетик, але в ному була лише третина від суми, про яку 
ще від початку говорив Вадим. Лада відразу йому про це сповістила, він був ніби 
здивований, почав звинувачувати ту провідницю. Лада це теж дивувало, але вона 
зауважила, що це глупо було б з її боку взагалі все віддавати. Вадим звісно ще 
продовжував щось говорити, а Лада тим часом вже усвідомила, що не вірить 
жодному слову. І її це жахнуло. 
  Ще за декілька днів зателефонував й сам Тарас, хоча не виходив з нею на зв’язок із 
дня весілля. Лада чомусь була впевнена, що вони із Вадимом мають бути на 
постійному зв’язку. Але почуте її прибило у крісло буквально. 

- Привіт, Ладко! Ну, і як ти там почуваєшся, заміжньою? - своїм звичайним 
напівзнущальним тоном запитав Тарас. 

- Привіт. Давно тебе не чула. Я є я, заміжжя на це впливає. Тобі напевно Вадим 
вже сказав, що доїхала лише третина суми? 
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- Ні, не знаю, про що ти. Я, власне, хотів з’ясувати, коли гроші повернете, 
молодята? 

- А ти що із Вадимом за цей час не спілкувався? 
- Я?! Ні. Ви ж там ніби шифруєтеся? 
- Що ти верзеш? Я ж вдома, чи на роботі. Й ти дуже добре знаєш де я буваю. А 

от із Вадимом я говорила лише декілька разів, бо він постійно у роз’їздах.  
- Ну, гаразд, не знаю я про ваші казки, а гроші коли побачу?   
- Ясно. Ти напевно вже мене недочуваєш. - вона була впевнена, що він під дією 

алкоголю, чи наркотиків, чи всього одночасно. - Слухай, Вадим передав 
посилку із грошима, але, коли я її забрала там була лише третина суми. Тому 
безумовно я тобі її відразу передам, а решту… 

- Ааа, зрозуміло. Намагаєтесь мене кинути? 
- Тарасе, почуй мене, будь ласка. 
- Коротше, щоб гроші усі були за три дні, а то пришлю за ними свою “кришу”. Ти 

ж розумієш, що це буде не приємно? 
- Тарасе, ти взагалі усвідомлюєш кому ти це говориш? 
- Та мені байдуже. 
- Цього я й боялася, була навіть проти того, що Вадим взяв гроші у тебе. Я 

навіть весілля скасовувала. 
- Агааа, я так і повірив. 
- Ну, звісно. Добре, я спробую. 
- Так. Спробуй, спробуй.. 

 
  Лада поклала слухавку й розридалася. Вперше за увесь час їй треба було 
розрядитися сльозами, щоб мати змогу міркувати далі, як розв’язати цю проблему 
остаточно. Зателефонувати так нікому більше й не змогла, було вже занадто 
соромно. Коли об’явиться Вадим цього разу, уявлення не мала. Єдине, що прийшло 
їй на думку - це попросити на роботі аванс за декілька місяців й поступово 
відробляти. 
  Через декілька днів Лада віднесла усю суму до Тараса до офісу. Він, на диво, був 
тверезий, навіть посміхався. 

- Ну, ось, бачиш, змогла.. - казав він і перелічував гроші. 
- Так, змогла, цього разу. А ти, коли будеш говорити зі своїм дружбаном, 

передай йому, що ви всі задоволені виставою, а я подаю на розлучення 
чимшвидше. Бо ваше товариство занадто дорого мені обходиться. На цьому - 
бувай. 

  Він якось дивно на неї дивився, ніби не розуміючи. Але їй вже було байдуже, вона 
вже ховала їх усіх у своїй пам’яті. 
  Повертаючись додому затрималася біля поштової скриньки, там було декілька 
листів із помилковою адресою, тож вона шукала, куди їх покласти, щоб листоноша 
побачила. Тим часом у під’їзд зайшла сусідка із сумками повними харчів, напевно з 
базару, що містився поряд. Лада привіталася й повернулася обличчям до ліфта з 
наміром натиснути кнопку. Але сусідка її взагалі проігнорувала, разом з тим підняла 
руку, натиснула на кнопку сама, дорогою вдарив тією торбою Ладу. Вона зойкнула, 
вхопилася за руку, а сусідка навіть не ворухнулася в її сторону. Тут Лада зрозуміла, 
що знов випала з видимої реальності.  
  Того ж дня в неї почалися болі й кровотечі. Цього разу цей процес зникнення тривав 
декілька днів поспіль. Вона кожного дня телефонувала матері, щоб упевнитись, чи її 
вже чує. І як тільки це сталося, відразу зібрала усі документи й вирушила до юриста 
за консультацією. Довелося витратити  ще деякий час, але зрештою все ж 
домоглася, щоб їй оформили розлучення без його участі. 
  Мати й друзі, звісно що були шоковані, проте підтримали її рішення та дії, 
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усвідомлюючи які ще небезпеки могли на неї чекати від цього пройдисвіта. 
 
 
4 
  Лада закінчила роботу над колишньою весільною сукнею, поскладала деталі, 
зібрала увесь зайвий мотлох і понесла на кухню, щоб  викинути у смітник. У двері 
подзвонили, зараз вона вже не мала сумніву, хто це міг бути. Проте завбачливо 
спершу подивилася у двірне вічко.  

- Вечір добрий, сусідко! - посміхався Алекс, напевно повертався з роботи. 
- Вітаю, сусіде! 
- Слухай, я розумію, що ситуація для мене якась фантастична, але  не вірити 

тобі й фактам не можу. Тож у мене з думок увесь день не виходить, а в тебе 
їжі достатньо? Може ти мені скажеш, що тобі потрібно і поясниш куди йти? 

- Алексе, тепер моя черга дивуватися. Дякую тобі за таку щиру участь. Я навіть 
розчулена, чесно. Мені загалом багато не треба, думаю дотягну до моменту, 
коли вже сама зможу вийти. Заразом і тобі покажу усі місцеві заклади з 
харчами та побутовими речами. 

-  Тоді у мене більш раціональна пропозиція. Я ж все одно піду на закупи, та і 
їсти все одно всім потрібно. То може зготуємо щось разом до вечері?  - він 
трохи знітився під кінець фрази. 

- Це чудова ідея, як на мене. Тільки давай цього разу зробимо це у мене. Тут і 
посуду більше й ніби візит у відповідь буде, як годиться. - вона посміхалася. 

- Оу! Дякую за довіру. Але, Ладо, я все ж таки хотів би знати, що ще придбати, 
для твого смаку? Може ти напишеш мені нотатку? Я поки що зайду 
перевдягнутись й відразу піду на базар, який бачив поряд. Я ж там все зможу 
знайти? 

- Ти знаєш, я не впевнена, що все. Власне, цей базар найдорожчий у місті. До 
того, вже скоро зачинається. Тому, про всяк випадок поясню тобі де 
знаходиться одна дивна піцерія. Там я подеколи замовляю страви, вони 
неймовірно смачні й дуже домашні.   

- Це навіть краще. Так, так! Бо, я, на справді трохи втомлений. Отже, відразу 
піду туди й ми разом повечеряємо. А наступного разу обов’язково щось самі 
зготуємо. Добре? Тільки ти поки все ж напиши що замовляти для тебе. 
Повернусь за 10 хвилин, заберу нотатку… І ось, ще, маю вже мобільний. 
Запиши мій номер. 

  Алекс забрав її нотатку, де вона ще й намалювала маленьку мапу, як дістатися до 
піцерії. І вже незабаром він з’явився із двома великими пакетами повними смачних 
ароматів. 

- Ладо, це заклад просто спасіння. І якщо все це настільки ж смачно, як воно 
виглядає й пахне, то я їм бажаю довгих років процвітання. - Алекс вочевидь 
був приємно збуджений. 

- Проходь, проходь. - сміялася Лада. - Я вже все приготувала на кухні. Тобі каву 
чи чай? 

- Ой, я забув, треба було принести кави з дому. 
- Не переймайся, я знайшла у себе, що тримала для гостей. 
- Чудово, ну що ж посмакуймо цими кольоровими салатами та пирогами. 
- Смачного, Алекс! 

  Наївшись досхочу і попиваючи гарячі напої, Алекс продовжив розмову.. 
- Ладо, може розповіси про те, що тоді казав Юрій. Ти дійсно знаменита 

співачка чи то радіоведуча? 
- Так, колись була. І співачкою, й радіоведучою. Не те щоб дуже знаменитою, 

але гадаю, була частка людей, котрим моя творчість подобалася. А одного дня 
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так сталося, що я більше не змогла ні співати, та й говорити було боляче. 
- Як прикро. А що таке сталося? 
- Працювала завжди безвідмовно, у будь-яких умовах, ось організм і не 

витримав. Ми ж усі різні. Хтось більш, хтось менш витривалий. А заробляти 
треба. 

- Але ж ти мала пройти якусь терапію, напевно, та й повернутися до роботи. 
- Я намагалася. Це довга й не дуже приємна історія - спілкування із нашою 

медициною. Коли я вже втомилася від усіх їхніх рекомендацій та терапій - 
почала сама вивчати й дійшла до висновку, що це передовсім запалення 
щитоподібної.. від перевтоми, від забруднення. 

- Та й психосоматика, напевно, враховуючи те, що я вже знаю. 
- Так, Алекс, ти все вірно зрозумів. Тут все поєдналося. Тож змінивши багато 

речей, як то їжа, місце перебування, я лише сподіваюсь, що із часом хоча б 
частина голосових спроможностей відновиться. - трохи сумно посміхалася 
Лада. 

- Але ж у тебе має бути велике коло друзів, та й прихильників. - допитувався 
Алекс. 

- Було звісно. Принаймні колись я так вважала й любила усіх до нестями. Проте, 
після того, як мала відразу залишити сценічну роботу це коло зменшилося до 
точки. 

- Розумію. Ніби коли виходиш з умовного кола, тебе перестають бачити. - Алекс 
раптом зупинився, ахнув і притиснув руку, прикриваючи губи. 

- Бачиш, як все легко пояснюється. 
- Очманіти, в мене аж мурахи по шкірі. То це від цього з тобою таке сталося? 
- Ні, ні. Цей процес почався за довго до цього. Перший епізод був багато років 

тому, тільки з часом, кожний новий ставав довшим. Останній тривав тиждень, 
тож, що буде зараз не знаю. 

- А скільки днів вже пройшло зараз? 
- Цього разу це почалося майже того дня, коли ми із тобою зустрілися перед 

дверима. 
- А ти знаєш, чому це сталося зараз? 
- Так, звісно, що знаю. 
- Розповіси? Може разом знайдемо вихід? 
- Я все ще не можу до кінця усвідомити, що тобі це дійсно цікаво. - Вона чи то 

питала, чи то стверджувала. 
- Цікаво, ще і як. Бо маємо ж ми якось пояснити, чому саме я тебе бачу. 
- Так. Ти правий. Ще одна загадка. Добре, я намагатимусь бути якомога 

лаконічнішою. 
    
  І Лада почала розповідати про те, як водночас втратила роботу усюди. Як замовк її 
телефон. Як на її дзвінки відповідали люди, яких знала довгий час. Як чула й 
відчувала їхню нетерплячість чим скоріш завершити розмову, як швиденько бажали 
їй одужання і як вона, так і не знаходила в собі сили попросити про допомогу. Лише 
одного разу наважилась зайти до знайомого управляючого, одного з казино, де 
неодноразово виступала. Намагалася пояснити, що буде рада будь-якій 
адміністративній роботі. Але він сприйняв це, як жарт. У такому стані зрозуміти, що 
робити далі було не просто. Та й власне де зараз бути, вона теж не знала. 
  Після певного часу витраченого на візити до лікарів та проведення деякої терапії, 
втративши певну надію і зрештою перечитавши багато літератури, все ж потроху 
позбавилася того нестерпного болю, навіть при розмові. На цей час єдине, що їй 
спало на думку - спробувати викладати. Тож згадавши про одного старого знайомого 
з часів студенства, наважилася подзвонити йому. Виявилося, що навчальному 
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закладу,  де він зараз працював, потрібен викладач. Хтось там звільнився й багато 
студентів перекидують від одного до іншого, через нестачу навчальних годин. Вона 
дуже зраділа, що їй так пощастило. Відразу занурилася в робочий процес. З часом 
ще деякі студенти попросилися перейти до неї у клас. Єдине, що її відразу вразило - 
це те, скільки молодих людей без особливих здібностей, ба навіть більше, без 
вираженого відчуття ритму та з наявними проблемами з інтонуванням нот взагалі 
були зараховані до навчання на бюджетні місця. А деякі дійсно талановиті студенти 
платили за навчання у повному обсязі. За декілька місяців навчального процесу у 
неї, ті, хто до того не втрапляли у потрібні ноти, тепер складали свій перший екзамен 
у семестрі майже на добре, а колеги іронічно називали її чарівницею, бо ніхто не 
вірив, що у цих студентів бодай щось може вийти. Вона дійсно прихилилася до цих 
молодих людей, щиро переймалася навіть їхніми особистими проблемами. 
  Вже за пів року почалися очевидні зміни у ставленні до неї, які згодом стали й 
поясненням, чому звідти уходили викладачі. Спочатку одна з її студенток 
влаштувала вечірку у гуртожитку, яка скінчилася п’яним дебошем. Після цього, звісно 
вона мала б бути відрахована. Лада пішла до директора на розмову, почала просити 
за цю дівчину і в процесі бесіди сталося так, що він почав її домагатися. Як їй 
вдалося вислизнути з того кабінету, вона сама до кінця так і не зрозуміла. Але, те, 
що втрапила у халепу, усвідомила відразу. Так і сталося, він її просто зненавидів, 
проте звільнити не наважувався, чекав слушної нагоди принизити її якомога більше.  
 
  На жаль, як вона відчувала, так і сталося. Ситуація стала тільки погіршуватися. Її 
студенти ставали зухваліші й нахабніші день за днем. Лада почувалася ніби у пастці. 
Депресія накривала все частіше, навіть з’являлися симптоми схожі на астматичні. 
Молоді артисти писали на неї доноси, вигадували різні нісенітниці, до цього 
долучалися і їхні батьки, котрі телефонували майже з погрозами, вимагаючи він неї 
потурати усі примхи їхніх діточок. Вона вислуховувала, проте трималася своєї 
позиції. Зрештою усі ці дії вилилися у зібраний проти неї педагогічний “суд Лінча”. 
Директор нарешті зрадів нагоді відігратися на повну силу. Зробив це публічним 
заходом, зібрав усю кафедру, але її саму повідомив лише на передодні, просто 
передав виклик на збори. 
  Лада увійшла в аудиторію і її відразу попросили сісти майже у центрі, на окремому 
стільці. Вона була здивована, але не сперечалася, вважаючи, що до неї  мають 
підсісти й інші колеги згодом. Проте ситуація її просто вразила. 
  Як тільки вона сіла, директор оголосив початок зборів і відразу почав зачитувати 
звинувачення. Лада втратила дар мовлення. Після нього почав висловлюватися один 
з заступників директора, виступаючи активно на її захист. Лада тільки крутила 
головою, озираючись очима шукала погляди своїх колег, частина з яких теж були 
дещо приголомшені, але не наважувалися виступати проти влади директора. Якісь 
не знайомі їй люди щось кричали в її сторону, у чомусь звинувачували. В якийсь 
момент вона все ж таки змогла перервати чергу тирад й запитала: “Ви взагалі хто?” 
Виявилося, що це хтось з батьків її студентів, котрі за увесь час навчання їхніх чад 
жодного разу не знайшли час тут з’явитися, навіть на екзаменах своїх, так би мовити, 
недооцінених дітей. 
  І коли увесь цей репресивний кошмар скінчився, і коли в аудиторії залишилися 
декілька з її колег, лише тоді вони дали волю своїм думкам та співчуттям. Проте, це 
був той момент, коли їй було вже байдуже, що там відбувалося навколо. 
  Після закритих консультацій керівництво повідомило їй, що цих студентів 
переводять до іншого викладача, а її переведуть викладати до іншого відділення, до 
студентів з інших жанрів. Комусь здавалося, що це буде ніби пониження у статусі, 
ніби покарання, але її саму ця звістка навіть потішила.  
  Ще один навчальний рік вона за іншим графіком, у класі була здебільшого 
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позитивна атмосфера. Хоча тепер було складніше знайти вільну аудиторію вчасно, 
проте й цю проблему з часом було вирішено. Тепер студенти приходили, щоб 
навчатися чомусь новому, а ще почасти затримувалися, щоб просто поговорити про 
свої життєві справи, попитати поради.     
  Наприкінці ще одного року викладання відбулись збори педагогічного складу, 
відразу перед літніми канікулами. Керівництво оголошувало про зміни, які 
відбудуться наступного року. Серед цього був зачитаний список тих, з ким не буде 
продовжено трудову угоду, де й пролунало ім’я Лади Лебединової. Вона тільки сумно 
посміхнулася, подивилася в очі директора, він був надзвичайно задоволений собою. 
Звісно, що секретаріат мав би повідомити її про це окремо, але він зараз 
насолоджувався самим процесом того, що її викликали на збори не попередивши, де 
вона просиділа увесь час слухаючи про те, що її власне вже й не стосувалося. А на 
при кінці ще й отримала додаткове публічне приниження. Колеги ніби й співчували, 
але більшість все ж намагалася уникнути розмови, тільки кивали головою та й бігли 
по своїх справах. Це був зрозумілий процес існування у великих колективах, де 
почасти виживає прудкіший чи сильніший,  а не достойний. 
  Лада зайшла до аудиторії, забрала свої речі, відвідала секретаріат, підписала 
необхідні документи. А ще, не забула нанести візит до заступника директора, 
подякувала за його підтримку, за те, що не втратив людську совість у цьому зміїному 
оточенні. Вони тепло попрощались й Лада залишила будівлю. Вирішила, що має 
прогулятися пішки до парку.  
   

- І ось, саме у парку, сидячи лавочці я й з’ясувала, що знов загубилася у 
просторі. - закінчила свою оповідь Лада. - Зробити тобі ще кави? 

- Я, а, так, будь ласка, - трохи запнувся Алекс. - Уявляю, якби таке трапилося у 
Канаді, то ти б відразу звернулася до наглядової ради, або до навіть до поліції. 
Але, я розумію, це така масова залежність й страх втратити роботу і байдуже, 
що деякі з них теж її ненавидять. 

- Саме так. Тож зараз маю чергове перезавантаження. 
- Маєш якісь думки, чим будеш займатися надалі? 
- Чесно кажучи, наразі я ніби білий лист. Не знаю, чи хочу я взагалі  до тої 

видимої реальності. Бо ж там все одно нічого не змінилося й не зміниться 
напевно. Те ж саме суспільство, ті ж самі комплекси. 

- Розумію. Вибач, але маю це сказати в голос, ти зараз потребуєш допомоги, 
краще б то була кваліфікована. Водночас розумію, що ти з тих, хто про неї 
ніколи не попросить, допоки можеш ще рухатися самостійно фізично. 

- Не буду сперечатися. - Лада зняла чайник з газової конфорки й наливала у 
чашки. - Одного разу я навіть дзвонила одному нашому знаному психологу-
астрологу. Деякий час натрапляла на його статті у журналах, тож одного 
критичного моменту наважилася таки зателефонувати й поговорити про 
особистий прийом. Але на той момент зрозуміла, що не можу витратити таку 
суму, не маючи впевненості у цілющості, так би мовити. 

- Попри все, виваженість тебе не полишає. Дозволь мені запропонувати тобі 
дещо. Як, що до того, щоб ти сама мала змогу повчитися астрології, до 
прикладу. А заразом і психології.  - продовжував міркувати Алекс. 

- Маєш на увазі якісь навчальні курси? До слова, коли я вела свої радіо 
передачі, то вони були на кшталт “телефону довіри”. Люди ділилися своїми 
невирішеними проблемами, або навпаки передавали підтримку іншим 
близьким. Тож не маючи базової освіти, я займалася цим інтуїтивно.  

- Скажу по секрету, що я теж вважаю - базова освіта це бонус на додачу до 
природнього дару емпатії й загалом над чуття.  Але я казав про дещо інше. 
Моя сестра цим теж дуже захоплюється і вона із радістю спрямує, яку потрібно 
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знайти літературу тут. Або навіть надішле з Канади, якщо буде потрібно. 
- Так, це було б дуже цікаво. Звісно, якщо зможу це собі зараз дозволити, сам 

розумієш, маю якийсь час бути економно.  
- Ясно. Тоді давай так. Оскільки мені це теж цікаво, я все ніби придбаю зараз 

для себе та із задоволенням дам тобі у безмежне користування. - Алекс 
вимовляв все дуже рішуче.  

- Цей варіант мені подобається і я дуже вдячна тобі за таку корисну пропозицію. 
- Лада навіть зібрала ручки у поклон вдячності. 

- Це буде й мені в радість. Я вже не кажу про свою сестру, уявляю, як вона сама 
спочатку пірне у вивчення ще й твоєї натальної карти. - піднесено додав 
Алекс. 

- Всі ці нові терміни мені ще доведеться опанувати. 
- Вивчиш, як і моя сестра, ви з нею навіть дечим подібні, може тому я тебе так 

легко розумію. 
- А вона якого віку? - запитала Лада. 
- Вона старша за мене на 4 роки. Ми з нею насправді дуже близькі, не повіриш, 

жодного разу не посварилися за усе життя. - обличчя Алекса навіть 
освітилося, коли він згадав про сестру. 

- Я зараз фізично відчуваю, як щиро ти за нею сумуєш. Знаю, що в нас тарифи 
на телефонні розмови із Канадою будуть захмарні, так, щоб нормально 
поговорити. Але, якщо там де ти працюєш є комп’ютер з підключеним 
інтернетом, то можете принаймні користуватися швидкою перепискою. 

- Ох. Дякую! Я ще про це не подумав, треба буде відразу перевірити, що там є 
зараз корисне з таких програм. Ось бачиш, ти мене теж постійно спрямовуєш у 
корисному напрямку. Я дуже сподіваюсь, що ти якомога скоріше зможеш 
виходити безпечно і відразу влаштуємо прогулянку-екскурсію для мене. 

- Безумовно, я теж цього чекаю з нетерпінням. - Лада була щира як ніколи. 
 
  За декілька днів Алекс приніс листа від його сестри, Хоуп написала назви книг та 
авторів, які варто вивчати, як базові. Більшість були звісно англійською, проте вона 
також поспілкувалася зі знайомими й ті їй віднайшли деяку подібну літературу 
російських авторів. Ці книги Лада сподівалася розшукати на книжковому базарі, 
навіть якщо вони видавалися дуже давно у букіністів могли бути. А всі решта Хоуп 
мала вже вислати цими днями. Алекс був радий, що заразом буде допомагати Ладі із 
перекладом, що неодмінно поліпшить її англійську загалом. 
  Пройшло два тижні. Саме такий період рекомендують людям для адаптації на 
новому місці, чи у новому кліматі.  Лада й Алекс вже звикли, що кожного вечора вони 
збиралися разом, читали літературу, яку надіслала його сестра. Вчилися складати 
для себе зоряні карти. Звісно, що вже існували певні комп’ютерні програми, які 
швидко робили всі ці розрахунки. Вдома наразі цього не було, а на робочому 
встановлювати таку програму було не зручно. Алек сподівався, що з часом зможе 
придбати для себе портативний варіант, щоб мати можливість возити з собою. Лада 
досить добре вже могла користуватися комп’ютером, але для цього доводилося 
ходити до інтернет-кафе. Накопичити на свій особистий поки що не вдавалося.  
 
  На 16 день задзвонив телефон. Це була її мати, вона хотіла повідомити, що на у 
державній телерадіокампанії зараз є вакансія у редакторський відділ. І якщо їй вже 
так нестерпно це оточення у викладацькій роботі, вона може спробувати, бо у літній 
сезон буде менше навантаження. Лада відразу погодилася, аж просльозилася. 
Увечері розповіла гарну новину Алексу, що мала піти на зустріч із керівництвом у 
понеділок і якщо все складеться, то почне відразу. Алекс звичайно що радів за неї. 
Вони вирішили не гаяти часу й цими вихідними влаштувати великі прогулянки по 
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цікавих місцях, які обере Лада для показу. 
  Наступні дні вона водила його центральним районом. Показувала усі корисні й 
зручні магазини, довела навіть до найближчої артезіанської свердловини з водою. 
Це дуже вразило Алекса, він відразу пообіцяв, що буде вихідними обов’язково 
приходити сюди за водою. Сприйняв це, як нагоду мати чисту воду для пиття, а 
також приємні фізичні навантаження. 
  Ще один день був присвячений культурним об’єктам. Вони почали з історичного 
музею, пройшлися старим містом й закінчили у Ботанічному Саду. Стояли 
обіймаючись на високому схилі між дерев та квітів і вдивлялися у Дніпро.  
  Вони зараз ні про що не домовлялися, нічого не обговорювали стосовно своїх 
майбутніх планів, не давали обіцянки, проте вже обидва знали напевно, що хочуть 
бачити це майбутнє разом. 
 
 
  Епілог. 
   Наступної весни Алекс освідчився Ладі. Вона прийняла його пропозицію із чистою 
впевненістю та дивним душевним спокоєм. Промовляючи освічення він буквально 
озвучував і її власні думки. 

-   Я приїхав сюди, щоб зануритися у роботу після дещо сумного періоду у 
моєму житті. Гадав, що пробуду тут недовго, лише, як консультант по 
налагодженню бізнесових зв’язків. Але потрапив відразу у справжню 
фантастичну історію, частиною якої й став із задоволенням.  - він посміхався, 
заледве стримуючи сльози. - Не  хочу себе переоцінювати, але виглядає так, 
що став тим, хто допоміг тобі пройти крізь занурення у забуття й вийти вже у 
новий світ, новостворений нами. Для себе я віднайшов тебе, сподіваюсь, що й 
ти віднайшла мене для себе. Знаю, що кохання - це твій природний стан, який 
намагалися скалічити. Ти дійсно, як та богиня Лада, яка вказує, де хоче 
мешкати моя душа. До того ж зміна прізвища не змінить суті, бо Кікнос в 
перекладі з грецької означає Лебідь. 

  Почувши це Лада аж сплеснула руками, витерла сльозинки й вдягнула подаровану 
обручку. 

- Це чудо якесь лебедине, нехай воно тримає нас у злагоді усе життя. 
   
  Ніяких пишних церемоній вони не влаштовували. Сходили до Відділу Реєстрацій 
разом із декількома близькими людьми. Вирішили поїхати до Греції й провести там 
невеличку весільну церемонію за давніми традиціями. Залишитися на деякий час у 
родичів Алексіса, а вже потім й порадувати своїм візитом його батьків та сестру.   


