
1 

 

 

“ВСЕСВІТИ СОФІЇ” 

 

 

 Олена Мартинова 

 

 

© 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1 

 
Вона народилася і стало холодно, чиїсь дотики, багато різних надгучних звуків, що луною 

відбивалися від стін у сірому приміщенні.  
    Вона ще не знала, куди потрапила, а тільки намагалася зрозуміти чи це безпечно і де 

знайти прихисток від дратуючих голосів і величезних облич, які постійно наближались, 

обдавали її гарячим диханням і стискали щоки, живіт, руки .. 

“Дайте мені продихатися, говоріть тихіше і припиніть корчити мармизи» 
  Це було місто рожевих гілок та глибинної історії. Але вона ще про це не знала. 

Дивилася на людей навколо, що намагалися постійно привернути її увагу, видаючи з 

себе звуки викривленими голосами, вважаючи, що тільки так маленька людина здатна 

зрозуміти когось вже дорослого та пристосованого в цьому світі. Щоб напевно прищепити 

їй свої власні звички.  

А ще її, чомусь, називав “Ми”. Але це не було її ім'ям, вона так відчувала. 
 “Навіщо я тут?” - думала вона - Як я звикну до всього цього?”  
  І дійсно, світ, куди вона потрапила був наповнений прихованим страхом навіть у повітрі. 

Постійним претензіями у формах спілкування.  
  Поклонінням якимось ефемерним вождям, що звільнили усіх від якогось рабства. 

Приниженням будь-чого індивідуально-творчого та над драматичними реакціями на будь-

що не зрозуміле.  
  Треба якось розібратися, хоч щось зрозуміти з цього хаотичного набору правил життя та 

що з цього всього може принести задоволення. 
  На перших роках з'ясувалося, що різниця між дівчатами та хлопцями лише у формі тіла, 

як показали зустрічі у вбиральні, бо рівень істерик і колір колготок був приблизно 

однаковий. З часом додалися більш агресивні прояви частини товариства по відношенню 

до слабших за характером і це було першим розчарування у людському колективі. 

Постало питання, як з цим давати раду або як від цього захищатися. Бо самій не сила 

була розвинути у собі подібні якості до потрібного рівня. З цим імовірно треба було 

народитися.  
  Вона себе шукала. Хоча, справедливіше було б сказати шукала засіб, як себе 

пристосувати до цього простору з жорсткими правилами виживання. Навіть там, де 

природно мало б бути затишно. Софія хотіла знати, зрозуміти, що вона повинна довести 

своєю присутністю тут, серед саме цього роду людей. 
 - Хто я? - питала вона. 
 -  Не мороч голову, дорослі зайняті роботою, щоб тебе прогодувати. 
 -  Але навіщо, я ж про це не просила, ви ж мене самі створили.. Навіщо? 
 - Ти просто не вдячна, - казали вони, — тобі життя подарували, радуйся. 

  І вона йшла, щоб зрозуміти, чому саме має радіти. 

  З'ясувалося, радіти можна у творчості. Музика, рухи, грація, кольори - все це давало 

насолоду. Поки що іграшкову, але так можна було обрати найцікавіше. 

Проте не все, на думку дорослих, вважалося доступним та потрібним. Наприклад, замість 

духового інструменту навчали на клавішному. Пальці не встигали охопити все, руки 

спазмувало. Музика ставала мукою, але поруч з тим співи й танці балансували гармонію 

зсередини. Допоки ззовні тиск тільки наростав. 

  Що таке школа? З процесу підготовки можна було уявити ще більший хаос, яким 

супроводжувалося усе дійство походу на “шкільний базар”. Гамір, натовп і поспіх, поспіх, 

поспіх .., щоб встигнути набратися того набору потрібних речей, бо казали, що могло не 

вистачити. А вони всі знали краще, що личить і як згодиться у навчанні. Про що буде те 
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навчання можна було уявити з тої кількості куплених книжок. І все це не те щоб 

заспокоювало, а вводило у стан безвиході. 

  Уявляючи, що треба буде прокидатися у час ще глибокого сну і перти на собі кілограми 

навчальних речей. 

  На жаль усі уявні перестороги були виправдані. Відчуття було, що вона потрапила у 

мурашник, де ніхто нікого не знає. Більше сотні, ніби таких саме маленьких людей  

гасають по поверху, немов їх хтось чимось накачав. Безвекторно бігаючи та розмахуючи 
 портфелями, одним втрапили їй прямо у сонячне сплетіння і Софія тільки й змогла, що 

сповзти під стіночку і шепотіти сама до себе, бо дихання й голос перекрило на якийсь 

час. Цю маленьку неприємність навіть ніхто не помітив. За якийсь час, на щастя, вона 

віддихалася від переляку та болю і почимчикувала до класу, розуміючи, що поділитися 

цим зможе тільки з сусідською подругою. Потім. Коли сама прийде до дому, зробить якісь 

завдання і піде до сусідки, аж до пізнього вечора, допоки хтось з батьків повернеться з 

роботи. Або ж сусідка вкладе спати, то ж треба не забути написати матері записку. Що їй 

на завтра потрібно приготувати для шкільних речей. Потім, через роки, над цими 

записками будуть тільки сміятися, згадуючи усі кумедно написані слова і літери .. все це 

ніби мало б бути ординарною справою для 7-ми річної людини. 

   Незабаром стався ще один випадок. Перший справжній дитячий стрес. Посеред уроку 

їй захотілося вийти до вбиральні. І коли вона вже стояла біля умивальника, миючи руки, у 

вікно вліз великий страшний чоловік. Для неї, маленької людини, старшокласник саме так 

і виглядав. До того, той ще й був напідпитку. Софія заклякла і тільки й чула струми води, 

що билися о кераміку. Він заніс розгорнуту долоню над її головою і зашипів її обдало 

їдким смородом. 

   Не знаючи скільки вона так простояла, відтоді, як він хрипко регочучі пішов собі 

коридором. Повернулася до класу. І тільки того, як зачинила двері — розридалася. 

Звісно, потім вже питали-розпитували подробиці. Шукали хуліганів. Та ніхто не міг 

повернути її свідомість у той простір, де вона могла почуватися у безпеці. Де вона не 

одна у цьому гамірному світі. Висновок зроблено. За якоюсь страшною помилкою вона 

втрапила у світ багатолюдного дикунства, де її переконують у вищих цілях цього 

випробування. Сховатися просто не було де. Намагання вдягнути на себе уявну 

шкаралупку закінчувалися сварками й покараннями. 

   І Софія вирішила шукати прихисток всередині. Розуміючи, що душевна, свідома 

надчутливість з часом буде тільки зростати, а нові знання будуть відкривати ще не 

звідані прояви та давати відповіді на ще не поставлені питання. Вона осягнула, що 

відчуває це середовище фізично. Прояви та ставлення людей відбиваються від неї, 

немов від дзеркала. Хоча не завжди відразу вдавалося це зрозуміти. Внутрішні реакції 

діяли іноді швидше, ніж вона мала час осягнути. 

Люди стали сміятися або боятися таких швидких і неочікуваних реакцій. Сприймали це, 

як істеричність або нестриманість. “Не суди, да не судимий будеш” - казали деякі та 

відверто продовжували глумитися над ближніми своїми, писати на них доноси. Потім 

брати з них внески у партійну касу. І радіти нещастям обдарованих духовно-здоровим 

розумом. 

   Та ось одного дня сталося. Всесвіт Софії відреагував на заклики свідомості, чи щось 

нарешті зрушилося у часі та просторі.. 

   Це був звичайний день. В сенсі того часового існування. Країна прокидалася, 

вмикалися радіоприймачі. Смажилися омлети, намазувалися бутерброди, заварювався 

чай. Хлопали двері у вбиральнях, тупотіли сусіди, кричали на своє потомство. Підганяли 

один одного, як могли. Всі вирушали по своїх об'єктах. Хтось на навчання, хтось на 

працю. Проте тільки меншість з усіх дійсно розуміли й робили насправді корисне, 

життєво-необхідне, розвиваюче. 

Софія сиділа на кухні допиваючи свій чай і вдивлялася у темні вікна ранку. 

-  Ну, чому треба йти у ніч, щоб навчитися рахувати? - спитала вона. 
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-  Їж і не вередуй, - сказала мати, — всі так навчаються. 

-  А якщо я - не всі? Якщо мені хочеться навчатися, коли сама прокинуся? 

-  А ти вважаєш, що всі будуть тебе одну чекати? Кому ти потрібна? 

-  А чому саме мене чекати, може не я одна зараз так хочу спати, хоч плач! 

-  Давай, хутко, нам всім треба йти. А потім ще й думати, хто тебе після школи відвезе на 

репетицію. Ох, скільки з цим усім проблем. 

“Ну, той вирішували б свої проблеми без мене.” - подумала вона. 

  У двері подзвонили. То прийшла сусідська подружка, щоб разом було не так страшно 

йти до школи через усе футбольне поле у темряві, хоча насправді то був просто великий  

спортивний майданчик, що об'єднував дві школи, розміщені поряд. 

  Цей день був, як зазвичай напружено-рутинний. Писали літери, рахували якісь кубики, 

пелюстки. І знов нестерпний гамір на перервах. Пересидіти попід стінкою, перечекати, 

щоб знову не отримати удар. Все це ще заповнювалося запахами з їдальні, які жодною 

мірою не поліпшували настрій. Неслася до дому, може хтось там вже є. Але ні. Вдома 

нікого, і де подівся ключ, що мав висіти у неї на бантику. Коли йшла зранку навіть не 

подивилася, що зав'язала на шию. 

Сіла біля під'їзду. Думає. Або йти до автомата, телефонувати комусь на роботу (але 

сварити будуть сильно, напевно, бо знов додаю проблем). І тут побачила, як іде двірник. 

-  Тьотя Ніна, може ви мені допоможете. Я напевно ключ залишила вдома, але двері 

захлопнулися і тепер не можу потрапити .. 

-  Ясно, дитино, попитай, може твої у сусідів тобі запасного ключа залишили? 

-  Таа я навіть не уявляю таке, та й питатися зараз не знаю у кого, всі дорослі по роботах. 

Може я якось через свій балкон спробую залізти? 

 Тьотя Ніна трохи подумала і пішла за драбиною. 

 Так вона спритно й легко дісталася свого балкону на другому поверсі, двері якого забули 

зачинити на засув, на щастя для неї. Подякувала і побігла до своєї кімнати. Біля ліжка 

лежав ключ, що впав з розв'язаного банту. 

Їсти хотілося. Пішла на кухню подивитися, що можна собі знайти. Хліб, плавлений сир і 

томатний сік завжди виручали. Подивилася на годинник. Ніхто за нею не приїхав, тож на 

репетицію все одно вже не встигнути. І знов ці питання. “Чому ми живемо так далеко від 

усього того, що нібито дає роботу, навчання, творчі заняття? Або, чому всього цього 

немає тут поряд? Цей світ якийсь не зручний.” 

   За вікном почулися голоси дітей. Більшість сусідів вже повернулися зі школи і виходили 

на майданчик біля будинку погуляти. Вона перевдягнула шкільну форму і пішла на 

вулицю. Перед тим перевіривши ключ на мотузці, цього разу. Знайомих виходило все 

більше з різних сторін двору. Всі збиралися біля гірки та драбинок, вирішуючи, у яку гру 

всім пограти. Деякий час було навіть весело. Ще не було зовсім холодно, тому катання з 

гірки у пісок навіть розважало. 

І тут декілька не знайомих хлопців підійшли до майданчика, ніби придивляючись на щось, 

чи на когось. 

   Вони спускалися з гірки, коли десь позаду почули писк однієї дівчинки, озирнулися і 

побачили, як вона замахала руками й побігла до свого під'їзду. Що там трапилося до 

того, було не зрозуміло. І тут Софію раптом щось (або хтось) збило з ніг. І вона 

опинилася горілиць на вже пожовклій траві, що обрамляла майданчик і не одразу 

усвідомила, що коїться. Відчувши, що декілька рук стягують з неї брючки разом з 

білизною, почала щодуху відбиватися. Але за моментом шоку та відчаю настав стан того 

глибинного стрибка у якийсь зовсім інший вимір. 
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 Вона ніби повільно прокидалася, тиша в голові поступово наповнювалася звуками, щось 

м'яко і приємно шелестіло. Обличчя торкалось повітряним серпанком. Було так спокійно. 

Софія почала потроху відкривати очі. Не була впевнена, чи вони всі вже пішли, і чи 

залишили її неушкодженою. І, цікаво, скільки вона так пролежала. 

Повіки потроху прочинила. Заплющила. “Так тихо. Так же не має бути.” - подумала вона. 

Знов відкрила, але примружилась відразу, бо її обдало яскравим сонячним світлом, а на 

синьому небі пливли білі пір'їсті хмаринки. І нікого з нападників поряд. Вона ще довго 

вагалася, чи варто підвестися відразу. Але єдине, що заспокоювало — нічого не боліло. 

Зрештою таки наважилася підвестися. Сіла, озирнулася і почала терти оченята. 

“Я ж не сплю?” Про всяк випадок ще раз себе вщипнула за вушка. “Ой, ні, не сплю. Та, де 

ж я?” 

   Вона сиділа на м'якенькому килимку, що був поселений на газоні. Двір був значно 

менший, чим той, що мав би оточувати її будівлю. Поряд клумби з квітами. Далі, по 

периметру, цей майданчик ніби обрамляли дерева з дивовижно різнобарвною листвою. 

Будинок був теж менший, у порівнянні з тим, що вона пам'ятала. А те, як він був 

пофарбований, змусило її посміхнутися. Кожен блок з під'їздом мав інший колір. Тож уся 

будівля нагадувала фонтан з різних відтінків. Кольори були м'які й не дратували зір. І їй 

відразу спало на думку, як легко тепер буде знаходити свій під'їзд. 

Десь здалеку, ніби з середини будинку почувся голос матері. Вона її кликала, стоячи на 

балконі. 

-  Софійко, вже розслабилась трохи? Скоро йти на заняття. Біжи но перевдягнись - 

промовила мати трохи посміхаючись. 

І тут вона помітила, що була вдягнена у якусь домашньо-спортивну одежину. “Що тут 

сталося? Котра година зараз? І коли ми переїхали? Знов мати кличе, треба йти, 

принаймні може вона щось пояснить. І чому вона взагалі вдома?” 

   Як тут розслабитись, якщо потік питань тільки наростав. 

   Піднялася на другий поверх. Стала оглядати напрочуд чисті й охайні сходи та вазони з 

квітами біля вікон на поверхах. 

Стіни були розмальовані різними орнаментами на світлому фоні. Тому усі сходові 

простори були світлими та не викликали вже того сум'яття і небезпеки, як раніше. А 

головне не було того стійкого смороду сміттєпроводу, що викликав нудоту і взагалі 

небажання торкатися жодного поручня. Вхідні двері були трохи прочинені і їй вдалося 

спочатку придивитися одним оком і прислухатися. Грала музика, не радіо. Напевно 

програвач. Повільно відчинила двері й увійшла. Квартира була ніби й схожа, і не схожа. 

Тобто її кімната була на звичному місці, але деталі в оздобленні були геть інші. 

 Мати вийшла у коридор і усміхнулася. 

-  Софійку, люба, перевдягайся. Скоро їдемо на репетицію. У вас же скоро виступ, тож 

маєте станцювати дуже добре. 

-  Добре, мамо, а коли ми сюди переїхали? 

-  Дивне питання, відразу після твого народження. Ти ж пам'ятаєш, коли народилася, чи 

теж забула - сказала мати, підморгнула і сміючись пішла до спальні. Напевно теж 

переодягатися. 

“Що це за мара така?”- замислилася Софія. “А може все, що було до цього, то було 

сном? І ось я нарешті прокинулася?    Тоді треба якомога скоріше все згадати. Бо я 

нарешті почуваюся у безпеці, на перший погляд” 

   У кімнаті була нова зручна шафа. Вона дістала синю з бірюзовими узорами, дуже м'яку 

вовняну сукню. Жилетку. Наділа тепліші колготки, щоб не замерзнути, бо ж осінь на дворі 

несе холодні вітри, які піддувають звідусіль. Та перевірила, чи все є в сумці. 

Танцювальний “купальник”, трико, спідничка та балетки. “Добре, що мати встигла все 
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звечора випрати.” І ще, вкинула декілька зайвих резинок для волосся, на випадок, якщо 

якась порветься. Далі чобітки, плащик.. 

-  Маам, я готова. Котра там вже година? 

-  Ти перевірила форму. Все гаразд, ми не запізнимося. 

-  Так, мам. Дякую, що випрала. 

-  Візьми ще хустинку, бо будеш мокра після занять, щоб не застудилася по дорозі 

додому. 

-  Взяла. А ти взагалі чому зараз вдома. Ти зранку пішла на роботу. Тебе що відпустили? 

-  Звісно, що відпустили. Як і зазвичай, коли тобі треба на репетицію.  Дивна ти якась 

сьогодні. - сказала мати й підморгнула. 

 Вони вийшли. Мати ключем зачиняла двері. І тут Софія згадала про свій ключ, що ніби мав 

висіти в неї на бантику. Його не було. 

-  Мамо, - перелякано промовила вона - я, здається свого ключа загубила. Разом з 

бантиком. 

-  Доню, що з тобою сьогодні коїться, якого бантика? І навіщо тобі ключі зараз, коли я їду з 

тобою. А забере тебе бабуся. 

-  Ну, тоді добре, я щось переплутала, напевно.. 

  Все було зовсім дивне. І кольори, і настрій, що її оточував. Ніяких претензій, стинань про 

нескінченні проблеми. А головне, що вона не почувається настільки винною просто за те, що 

існує. 

   Охайний тротуар перед домом вивів їх на вулицю. Виявилося, що тими деревами був 

цілий невеличкий парк зі стежками, лавочками, фігурними ліхтарями й фонтаном. І коли вже 

дійшли до зупинки транспорту вона впізнала знайому вулицю. Це було поряд з концертним 

залом, де працювали її батьки. Вони були інженери-режисери, що створювали гарний звук у 

таких великих приміщеннях. Познайомилися вони, ще на періоді будівництва цього 

величезного і красивого палацу. Потім знайшли поблизу помешкання. А за декілька років 

з'явилася Софія. Це все, що їй вдалося витягти у розмові, за час поїздки до будинку 

творчості. Вся ця ситуація її просто зачаровувала, проте не ставала менш дивною, бо не 

зовсім співпадала з тією реальністю, яку вона пам'ятала. І де була реальність взагалі? 

   Репетиція проходила, як зазвичай. Спочатку класичний станок. Потім середина. І прогони 

усіх танців, знов і знов, виправляючи, або змінюючи постановку в процесі. Народні танці 

вимагали гарну фізичну витримку загалом. Особливо для хлопців, де трюки Гопаку - це 

справжня акробатика, тому що цей танець являє собою бойове козацьке мистецтво 

поєднано із танком. Єдине, що їй було важко опанувати - це швидкі оберти. Ці кляті тури 

викликали майже запаморочення і щось схоже на втрату орієнтації на мить. Це її дуже 

бентежило і засмучувало. Зазвичай вона була готова до гучних зауважень від викладача-

хореографа, про те, що вона паплюжить увесь малюнок танцю. Але цього разу нічого такого 

не почула. Ба, навіть більше. Пані Лідія підійшла до неї, зупинивши танок, і запропонувала 

всім, кому не дуже добре при обертанні підняти руки. Таких, як Софія виявилося ще декілька 

дівчаток. Тож усі підтримали ідею змінити трохи хореографію і для цієї четвірки зробити 

окрему партію. Щоб все виглядало досконало, але природньо. 

   Коли вже сиділи у роздягальні, всі були втомлені, але безумовно задоволені. 

   Цей світ її не просто дивує, він починає їй подобатися.  

    

Бабуся чекала у вестибюлі. 

-  Вітаю, сонечко, - зустрічала вона, - як почуваєшся, ти зголодніла? 

-  Вітаю бабуню, я, як зазвичай. Але сьогодні таке сталося.. - аж ковтаючи повітря, почала 

щебетати Софійка, - нам замінили ту частину танцю, де я почувалася зовсім погано, 

пам'ятаєш. 
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-  Ні, дитино, ти не казала, що почуваєшся погано. Може зараз розповіси, що тебе 

бентежило. Софійці перехопило подих. Вона зовсім забулася від цієї легкої атмосфери, де 

відчувала особисту турботу, як до себе, так і від себе. 

  Тепер вже втікати нема куди, раз проговорилася, треба розповідати все від початку. І вона 

оповіла бабусі про свої відчуття, про те, що соромно було поряд з усіма рештою.  
Так, ніби вона не спроможна на елементарні речі. За кожним сказаним словом очікувала, що 

ось-ось має початися стинання про зайві проблеми, що звалилися неочікувано.. Проте, вона 

слухала її уважно, не переривала.  

-  Сьогодні раптом з'ясувалося, що ще трійко дівчат мають такі ж самі проблеми. І їх легко 

було вирішити від початку, якщо знати особливості кожного, а не сприймати всіх, як масу, що 

рухається по команді.  

-  Звісно, що всіх треба сприймати окремо і з повагою. Невже ти десь вже бачила інший 

приклад стосунків. Принаймні не в нашій сім'ї. 

Почути таке від бабусі було просто шокуюче.  
Що сталося з тією жінкою, яка постійно переймалася від будь-чого, навіть від найменших 

негараздів, на які можна б було і не зважати. В неї все це перетворювалося на вселенські 

трагедії, при тому вона і надалі продовжувала послуговуватися тими ж самими методами, бо 

“так положено” - звучала повсякдення мантра. І цей рух по колу, що викликав схожі нервові 

зриви не припинявся. 
 Софії конче було потрібно розібратись у цьому дивному світі, де все ніби має протилежну 

форму існування, ніж вона пам'ятає з тої реальності. 
 Вони сіли у тролейбус і продовжували бесіду. 

-  Тобто, ти боялася зізнатися, що тобі паморочиться в голові від надмірних обертів. А скажи, 

коли ми ходили кататися на каруселях у парку розваг, тобі там подобалося? 

-  Не зовсім,- зізналася Софія, — мене трохи нудило і теж паморочилося. Але ж всі решта 

сміялися і раділи тим викрутасам на атракціонах. Я думала, що може з'їла щось недоречне 

до таких розваг. 

-  Я сподіваюсь, що ви їли свіжі продукти. Не думаю, щоб батьки дали тобі щось не добре. - 

сказала бабуся. — Мені дивно, що ти нікому про це не казала. Бо на це треба було звернути 

увагу. 

-  Ти думаєш я чимось дуже хвора? - сумно запитала Софія. 

-  Я думаю, що треба з'ясувати, чому в тебе такі реакції, бо причини можуть бути різні. 

-  Мене зможуть вилікувати? 

-  Сподіваюсь, що це твої особливості. Так влаштована твоя система всередині.. Ти ж 

пам'ятаєш, з чого складається наш організм загалом? Так ось, є такий — вестибулярний 

апарат, може через це.. просто треба перевірити деякі варіанти, чому саме ти погано 

адаптуєшся до таких змін положення тіла. Тож будемо вивчати разом. Згода? 

-  Згода. - відповіла Софія і закліпала очима. 

“Що воно таке? Звідки я можу знати з чого складається мій організм всередині. Може з тих 

журналів про здоров'я, з тих, що виписує бабуся через пошту. Бо ні вдома, ні у школі нас 

такому не навчали. Все ставало набагато цікавіше з кожною хвилиною. Виявилося, що вона 

тут важлива до дрібниць. Без докорів за неспроможність, без насмішок за нерішучість, без 

позіхань до того, що її дійсно цікавить. Тобто все навпаки. Цікаво, чи має вона вибір, де 

захоче залишитися, чи це всього лише дуже міцний сон. 
 На вулиці вже стемніло і парк біля дому заграв світлом ліхтарів між деревами. Фонтан, 

мабуть, вже відключили, бо стало холодати. Листя вкривали кромку тротуару. Виглядало 

все немов клаптикова доріжка. “Чому я цього раніше не помічала?” 
 Від стількох переживань і фізичних вправ їй дійсно хотілося їсти. 
 Вони увійшли у квартиру. Софійка побігла до своєї кімнати, кинула сумку з формою. Зняла 

сукню. Перевдягнулася у домашню зручну піжамку і попрямувала на кухню подивитись, що 



8 

там є в холодильнику. Але проходячи коридором помітила, що бабуся стоїть біля тумби й 

ніби на щось чекає.. Софія трохи злякалася. Тихо підійшла ближче і спитала. 

-  Бабусю, що сталося, з тобою все добре? 

-  Так, сонечко, все добре. Чекаю коли на дзвінок хтось відповість. 

І тут Софія помітила в іншій руці у бабусі телефонну трубку, а на тумбі дійсно стояв 

телефон, на який вона навіть не звернула увагу.  
  “Але ж у нас не було телефону, їх мали всього декілька квартир на увесь будинок, так мені 

казали, що тільки обраним встановлюють. Або по-блату. Не знаю, що це, але ми у тому 

блаті не були напевно.” 

-  Бабуню, а нам коли телефон встановили? 

-  На скільки я пам'ятаю він тут був від початку вашого вселення, - сказала вона, з іронією, — 

як же можна жити у квартирі без зв'язку. 

-  Ааа, ясно. А то я думала, може ми стали якимись особливими, з блатом. 

-  Ну, звісно, що всі люди чимось особливі, - відповіла бабуся, трохи сміючись, — але, 

нормальний зв'язок повинні мати всі, не зважаючи на особливості. Ти згодна? 

-  Так, я згодна. І що, всі люди тепер мають телефони вдома? 

-  Думаю так, якщо тільки хтось сам особисто не хоче мати зручний зв'язок зі світом. - 

сказала вона і підморгнула. 

  “Все так цікаво, так зрозуміло.” подумала вона. І тут напевно у трубці відповіли. 

-  Доброго вечора. Покличте, будь ласка, Віру, якщо вона не зайнята. Дякую.. Вірочко, ми 

вже вдома. Все в порядку, загалом, але потім поговоримо про деякі моменти. .. Добре, я 

знайду. І тобі гарного вечора. 

Вона поклала слухавку і прийшла на кухню, де вже була Софія. Поставила чайник на вогонь 

і запитала. 

-  Чого б ти зараз хотіла з'їсти, чи випити? 

-  Нууу, я, мабуть, спершу подивлюсь, що там у холодильнику залишилося. 

-  Думаю, там багато чого для тебе залишили. - знов підморгнув, сказала бабуся. 

Софія відкрила холодильник і завмерла. Стільки приготовленої їжі вона там бачила тільки 

на свята. 

-  Ооогоо, а коли ж це мати встигла стільки наготувати. Вона ж зазвичай зайнята. 

-  Гадаю ти забула, що вони це робили удвох із татом, тож і встигають усе без надмірних 

зусиль. Ми зараз поїмо і почекаємо допоки тато не повернеться додому, він сьогодні 

закінчує раніше за твою маму. Тож в нас буде час і на вечерю, і на якесь цікаве спілкування. 

До речі, як твоя блок-флейта, тобі подобається? 

-  Моя що?! - аж поперхнулась Софія, — ааа, вибач, звісно, що подобається. 

-  Коли починаєш заняття? Ну, зараз тато прийде, щось більше розкаже. - сказала вона і 

дістала декілька мисочок, схоже з якимось салатами. 

Софія поклала ручки на стіл, опустила на них обличчя і посміхалась, спостерігаючи за 

життям, яке так несподівано перетворилося у насолоду. 
 Коли вони вже посмакували салатиком з відварених овочів і з ароматним чорним хлібом, 

почувся звук відкривання дверей. Софійка, аж підвелася на стільці. 

-  То, мабуть, тато прийшов. Може я піду до своєї кімнати? Він напевно втомлений, або .. 

-  Що ти таке надумала, біжи но зустрічай тата. Що це в тебе з настроєм раптом сталося? 

Вона пам'ятала, що зазвичай ввечері, якщо він рано вертався, йому було не до неї. І якщо 

він був тверезий. 
 Одного разу, декілька років тому. Ще коли вона ходила до дитячого садочку, як це часто 

відбувалося, доводилося довго чекати, коли її хтось забере. Цього разу приїхав батько і був 

якийсь занадто веселий. Тоді вона ще не розуміла, чим це відрізняється від п'яного. Тож 

поки вони довго їхали автобусом він увесь час щось белькотів, і хоча вона й половини не 

розуміла. Тільки кивала головою, коли він питав чи вона згодна. І ось, коли нарешті приїхали 

до своєї зупинки вона вже була готова вистрибнути з автобуса і чкурнути додому 
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випередивши його.  
Бо все це їй дуже не подобалося. Але, як тільки вони зійшли на тротуар він раптом 

зупинився біля одного з дерев, що росли вздовж вулиці, став потроху сповзати по стволу, 

зрештою сів на землю і почав плакати, щось проговорюючи. Софія звісно налякалась від 

несподіваної поведінки батька, заразом їй стало дуже соромно, бо перехожі вже почали 

обертати голови та коментувати ситуацію. Домогтися він нього причини такого раптового 

“горя” вона не так і не змогла. Просто стояла і чекала, знов і знов просила підвестися і йти 

додому. За хвилину він все ж таки заспокоївся і рушив, вона за ним. Коли вони нарешті 

потрапили у квартиру там були якісь люди. Повний дім гостей, одного вона знала, то був 

батьків друг, що часто заходив. Решта їй були не знайомі. 
 Вона зачинилася у своїй кімнаті, увімкнула програвач, поставила платівку з казкою (бо 

читати книжки вміла тільки повільно) і занурилася у світ знайомих героїв, що зазвичай 

змагалися з темними силами.  І незчулася, як задрімала. Прокинулася від клацання дверей. 

Було вже зовсім темно. Мати повернулась з роботи. 
 Софія встала, вийшла з кімнати й тихенько зазирнула до вітальні, де засідали усі гості і 

побачила великі босі ноги батька, що лежав долілиць на дивані й хропів. Кімната була вся 

ще в диму і повсюди посуд. Їй було дуже незатишно у всій цій атмосфері. Все було якесь 

чуже. І запахи, і люди. Напевно це й був той момент, коли вона осягнула, що не може 

належати до цього роду, що відбулась якась помилка при її появі. Але хто може виправити 

це непорозуміння і чи може взагалі. Вирішила не питати у матері, бо бачила вираз її 

обличчя. Зрештою, вона її ніби й не помічала. Тож за краще було повернутись до своєї 

кімнати та лягти спати. 
 Цей епізод мов вихор пронісся у неї в голові. Вона не уявляла, кого може побачити після 

всіх цих перетворень. 
  У дверях стояв батько, широко відкривши руки, в яких тримав торбинки, напевно з 

покупками. 

-  Софійку, пташечка, біжи но обійматися. Як твій день сьогодні? - сказав він, ставлячи на 

підлогу сумки. 

Вона невпевнено підійшла, обійняла тата. 

-  Вітаю тату, день немов уві сні. А як твій? 

-  Дуже радий це чути. А я сьогодні раніше закінчив, бо на вечір студію ніхто не замовляв. А 

для того концерту й одного звукорежисера вистачить. Бабуся ще тут? - він подивився у бік 

кухні. 

-  Пані Лесю ви ще посидите з нами, чи вас проводити до тролейбуса? 

-  Вітаю Мирославе, ми вже добре посиділи, посмакували вашими салатами, гадаю що 

треба вже їхати, тож не знімай куртки. Мене вдома теж вже чоловік зачекався. - сказала 

вона і засміялася. 

-  Бабуню, передай від мене вітання дідусеві. 

-  Добре, передам. А ти обов'язково розкажи татові свої новини з репетиції.  

-  Ммгг. Ладно, розкажу. - трохи знітилася Софія і відійшла до кухні. 

-  Миро, слухай, вона тобі має розказати про свої занепокоєння, - стишивши голос сказала 

бабуся, - тож спокійно послухайте і подумайте, як і що про всяк випадок перевірити. Але 

схоже, що це наше генетичне вегетативне. Може просто треба навчитися поводитися з цим, 

щоб не було зайвих навантажень і погіршення стану. Добре? 

-  Добре, - трохи сумно відповів батько, - будемо розбиратися. Дякую, що попередили. 

-  Софійку, люба, я пішла, - гукнула бабуся, повернувшись до неї застібаючи плаща, - до 

зустрічі. 

 Вона її поцілувала, попрощалася і вийшла за двері. 
 Софія ще трохи постояла перед дверима зовсім приголомшена. Пішла до себе в кімнату, 

скинула капці, сіла на свою кушетку, піджала ніжки й закрила обличчя руками. 
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  “ Може тепер все піде, як має бути, а той світ можна забути, як страшний сон?” Але до кінця 

все одно не повірити не могла, просто боялася.  

За деякий час повернувся тато. Гукнув її, поки знімав взуття. 

-  Пташечка, ти вже поїла? Чи ще чогось хочеш? 

-  Ми з бабусею трохи салатику попоїли, але чогось теплого ще вип'ю з тобою за компанію, а 

якесь печиво в нас є? - скуто запитала вона.  

-  Чудово, заразом може розповіси мені про твої цікаві новини, що там відбулося на 

репетиції. - казав він і відкривав шухлядку, шукаючи печиво. 

Собі дістав з холодильника декілька сотейників. Для неї графин з компотом, щоб трохи його 

розігріти. Вона почала потроху, акуратно підбираючи слова розповідати про те, як і чому їм 

поміняли хореографічний малюнок в танці. Проте постійно зупинялась, щоб перевірити, чи 

дійсно він її слухає і чи йому дійсно це важливо до дрібниць. Він слухав уважно. Потім почав 

ставити питання. 

-  А коли ти вперше відчула, що тобі не добре під час обертань? 

-  Ну, не знаю. Мабуть, від початку. Але я думала, що то через те, що просто не вмію ще .. 

почуваюся невпевнено. Але з часом нічого не змінилося, проте фігури ставали складнішими. 

І мені стало насправді соромно, що я така невправна. 

-  Мені дуже прикро, - сказав він — що ти не поділилась цим з нами від початку. Але, нічого 

страшного. Ти будеш танцювати рівно на стільки, на скільки будеш спроможна. А потім ми  

- Ще з мамою поміркуємо які аналізи та перевірки пройти, про всяк випадок. Просто, 

щоб знати, яких навантажень краще оминати. Тоді ти зможеш довше займатися 

улюбленими речами без відчуття дискомфорту. Добре? 

-  Добре. .. Я ж боялася, що то тільки я така, слабша за всіх. А виявилося, що не сама. 

-  Звісно, що ти не сама і не слабша за всіх. Всі люди різні. І всі мають свої особливості та 

вправності. Не можуть всі однаково почуватися, рухатися і проявлятися у навколишньому 

світі. Тому й треба приймати та розуміти кожного окремо. А вже тобі шукати спільні моменти 

у фізичних можливостях, для того, щоб створити ансамбль. Як у вашому випадку створити 

окремі малюнки у танці, де кожна група зі схожими можливостями зможе проявитися без 

шкоди для свого самопочуття та для гармонічного вигляду цілісної картинки ззовні. Тоді всі 

будуть задоволені й глядачі, і виконавці. 

-  Зрозуміла. Все так просто. І легко. 
 “Шкода, що раніше про це не говорили” - подумала вона. Здається раніше вони взагалі ні 

про що не говорили.. 

-  А тепер наступна тема. Думаю, що цього тижня можеш почати вчитися грі на блок-флейті, 

якщо ти ще не передумала, - сказав він і підморгнув. - Пан Данило Науменко, ти ж пам'ятаєш 

його, почне з тобою з цього інструмента, а потім вже сама вирішиш, який саме обереш 

надалі. 

-  Добре, - зачаровано відповіла Софія,- я б дійсно хотіла спробувати різні. 

-  Думаю, ми обов'язково ще раз сходимо у гості до нашого джаз-оркестру і пан Данило 

познайомить тебе з різними інструментами, так би мовити, вживу. Якщо хочеш, ми й на 

концерт можемо ще раз сходити. 

-  Аах! Звісно, що хочу. Дякую тату. І мама теж піде? - з недовірою спитала вона. 

-  Нуу, гадаю, ми знайдемо спільний вихідний, щоб на один день відчути себе слухачами-

глядачами, а не тільки тими, хто цей звук забезпечує для інших. - сказав він і гучно 

засміявся. 

-  Оце буде день! Ми всі разом підемо.. 

-  Смішна ти, ніби це вперше. 

-  Ой! Так, це я глузую, звісно.. - схаменулася вона вчасно. 

-  Ну, що. Тобі вже пора потроху вкладатися спати. Піди вмийся і в ліжечко. Завтра до школи 

-  Тату, дякую за такий цікавий вечір. - про всяк випадок сказала вона. 

-  На здоров'ячко. Ти чого це раптом така ніби здивована 
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-  Та нічого. Просто хочу, щоб так було завжди. 

-  Аа, це від нас всіх залежить. Поживемо — побачимо. - знов підморгнув і підвівся з посудом 

до мийки. 

Вона пішла до ванної, взяла свою щітку і на мить завмерла, вдивляючись у своє зображення 

у дзеркалі.  
 

  3 

 

    Вона відчула, як хтось гладить її плече, почула голос матері, але не гучний оклик, як 

зазвичай. Мати сиділа біля неї та тихо вмовляла її пробудитися. Софія все ще боялася 

відкрити очі. А раптом все знов повернулося до тої іншої реальності. 

-  Софііійкуу, доню, прокидайся. Вже ранок. 

-  Я все ще тут? - сонним голосом промовила Софія. 

-  Звичайно, що тут. - посміхалась мати. - Прокидайся спокійно. Потягни свої ніжки. Подихай. 

Ти хочеш щось інше на сніданок, чи млинці підійдуть? 

Софія широко розтулила очі. 

-  Таак, підійдуть.. 

“Ураа, я все ще тут” 
 Це напевно був перший ранок у її житті, якому вона раділа. Опустила ніжки у капці й 

потупотіла до ванної. З кухні вже доносилися ароматні запахи. І тут вона зрозуміла, що не 

бачила своєї звичайної форми бридкого коричневого кольору з чорним фартухом зверху. 

Відкрила шафку, та нічого подібного не знайшла. 

-  Маамо, а що мені сьогодні у школи вдягти? Допоможеш? 

Мати з'явилася у кімнаті. Стала поряд із нею і взяла один вішак з сіро-синім костюмом. 

Жакетом та картатою спідницею. 

-  Ти ще не прокинулася? - сказала вона сміючись. - Блузочку сама зможеш обрати? 

-  Ось цю можна? - показала на кремову з мереживом. 

-  Так, звісно. Чистюня моя. Решту світлих блузочок я сьогодні тобі попрасую. 

Погладила по голові та й пішла знов на кухню. 
 Софія стояла перед своїм великим дзеркалом у надзвичайно приємній формі й на дотик, і 

на вигляд. Біля ліжка на тумбі побачила щось схоже на маленький галстук, але не такий, як 

та червона хустка, що носили старші діти у школі. Це було схоже на тканинне намисто, що 

застібалось спереду, але як? 

-  Мамоо, я не можу застібнути.. 

-  Зараз допоможу. Що тут? Аааа, бачу, брошка загубилася? Ну то вибери іншу, а ту ми потім 

знайдемо. - і відкрила скриньку, що стояла поряд і подивилась на Софію — донечко, обирай 

і підемо снідати, вже все готово. 

У скриньці було багато різних прикрас. Брошок, защіпок, намист і браслетів. У Софії аж 

подих перехопило. Вона дістала одну у формі квітки барвінку і легко заколола свій галстук. 

Стояла й милувалася собою перед дзеркалом, аж поки дійсно не відчула усі аромати 

млинців з кухні. Посміхнулась собі та майже побігла. 
 На столі стояла тарілка з млинцями, поряд баночки з джемом і сметаною. У чашку мати вже 

налила чай, щоб не був занадто гарячим. 
 Софія дійсно відчувала радісне збудження у такий ранній час. Зазвичай вона просто 

шукала хоч якісь зачіпки, щоб не завити від розпачу і самотності. Але тут було все світло і 

тепло в усіх значеннях. 

-  Мам, а ти мене проводиш прямо у школу? 

-  Так, якщо ти не проти. Може тобі вже не зручно, що мати з тобою аж до класу дійде? 

-  Ніі, що ти! Я буду дуже рада.  

Вона посміхалася одна одній і смакували млинцями, загортаючи їх у трубочки. 
  Йти довелося не дуже далеко, але їй все одно було надзвичайно моторошно. Тут же все за 
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новим сценарієм, хоча й більшість людей ті ж самі, що її оточували раніше. 
 Ця школа була у гарніший, як на її смак, будівлі. Не така велика, з красивішою архітектурою 

і ніжно-жовтого кольору. 
 “Мабуть, ще від старих часів” - подумала вона. Діти потроху сходилися всередину. Вони  

підійшли до класу і мати її обійняла. 

-  Гарного тобі дня, сонечко. 

-  І тобі. Дякую.. Ну, я пішла. 

   І звідки тільки в неї раптом взялося натхнення і навіть трохи сміливості. Вона рішуче, з 

посмішкою на обличчі зайшла до класу. Кількість парт у приміщенні була у половину менша. 

І це було дуже добре. Вона привіталася з однокласниками. Усі були одягнені у схожі  

костюми, тільки блузки та краватки із застібками у всіх були різні. Це додавало стільки 

особистих рис кожному, але при тому не створювало мішанини загалом. Деякі хлопці були 

ще й у жилетках. І виглядали напрочуд елегантно. Вона відразу подумала, що напевно і в 

неї така подібна має бути. 
   Розпочався урок. Вчителька розповідала дещо з історії країни, дещо з мистецтва. І тут її 

осяйнуло, що чує не ті прізвища, які звикла чути до того зі слів родичів, з телевізора та радіо, 

з плакатів що висіли по-всьому місту.  
“До речі, а де поділися всі агітплакати?” - подумала вона. “Я так захопилася, що не звернула 

увагу на їхню відсутність. Тут взагалі немає червоних прапорів у приміщеннях. Зате висів 

якийсь синьо-жовтий, може це тепер інша країна? Треба бути дуже обережною. Більше 

слухати.” 

   А слухати було що. Подібних уроків вона не пам’ятала. Це була радше цікава лекція-

бесіда з діафільмами, слайдами й музикою. Всі брати участь, але з повагою один до одного.  

   З цього уроку вона дізналася, що першого президента (“То, мабуть, як перший секретар у 

нас до того”) України звали Михайло Грушевський. (“І тут Україна без сср”). Що після 

остаточного розпаду усіх колишніх імперій країни Европи розвивалися за принципом 

добросусідства. От тільки з 35-го по 45-тий роки південно-східна частина мала знов 

об’єднатися у військовий альянс, щоб боротися у війні з хвилею фашистських формувань, 

які заполонили західну частину Европи та очолили деякі держави цілком. Ті, своєю чергою 

домовлялися з азійською частиною континенту, де переважно панувала комуністично-

тоталітарна ідеологія. На жаль цей союз двох агресивних систем приніс багато лиха на наші 

терени. Проте ми об’єднались у зусиллях і зрештою вибороли перемогу. Як і в дуже давні 

часи відбивалися від нашестя орди. Після цього усі країни Европи та південної частини 

Евразії підписали один великий договір про спільний розвиток, допомогу та повагу до 

кордонів. І хоча декілька країн все ще не хотіли змінювати свою агресивну ідеологію, вони 

були більш стримані у своїх проявах, тому що за кожний недружній вчинок відразу мали 

відповідь у вигляді обмежень на співробітництво, товарообмін та подорожі за межі своїх 

територій. 

   Софія боялася, що хтось помітить вираз її обличчя, бо здивуванню та захопленню не було 

краю. Ніхто ніколи не розповідав їй про світ, в якому вона живе. Все, що вона знала до того, 

це те, що існує у якомусь союзі якихось безліч свободних держав, але чомусь її рідна мова 

вважалась жлобською. Таке вона колись почула від друзів її батьків. Тому треба було всім 

говорити російською, щоб виглядати, так би мовити, нормальним.  

 Але тут всі говорили українською і жодного плаката про якусь червону революцію, жодного 

бюсту Леніна чи тих інших вождів, як їх звали вона вже не могла пригадати, не було. У 

класній кімнаті взагалі не було ніяких портретів. Тільки рослини по кутках та різні дошки по 

стінах, для кріплення та малювання. Де всі могли творити за бажанням якісь колажі та 

писати або малювати про свої мрії. 

 Домашні завдання теж виявилися дуже дивними, більш схожі на пропозиції. Їм 

запропонували читати певні розділи у підручнику, щоб наступного разу хтось за бажанням 

зміг продекламувати якісь віршики або зачитати якесь оповідання. Та загалом продовжувати 
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вправлятися у письмі певних літер та їх поєднання, щоб з кожним разом було легше писати 

на відкритих дошках. І наприкінці вчителька нагадала, що в кінці місяця ми всі спробуємо 

написати невеликий диктант. 

  Далі було ще декілька уроків. Математика була більш схожа на гру, де всі вправи давалися 

легко і навіть із задоволенням, кожен мав змогу проявити свою кмітливість, але без 

відвертого суперництва. Тут вчили працювати у команді без приниження слабших. Потім був 

урок гімнастики. Всі робили вправи на гнучкість, силу м’язів та дихання. Все це 

супроводжувала приємна музика. І ніяких нормативів, лиже допомога своєму тілу ліпше 

почувалися, де кожний робив в міру своїх можливостей. 

  Це було життя. Так, життя. Люди жили натхненням, у більшості був ніби вже вроджений 

характер безконфліктності. Люди не шукали приводів для роздмухування трагедій. Вони 

творили гармонію, навіть згадуючи страшне минуле. Але саме ці тяжкі  уроки історії не 

давали забути помилки, що передовсім виникали через прощення та забуття вчинків тих, хто 

бажав зла, хто мріяв тільки про захоплення, поневолення та руйнування. За 30-ть років після 

останньої війни, Ради Мудріших з усіх країн вирішили переглянути принципи 

відповідальності за злочини проти людства загалом та мирного існування у середині кожної 

держави. Тож відтоді право мати громадянство країни треба було, так би мовити, 

підтверджувати. Задля того, щоб мати право обирати собі керівництво держави, виховувати 

дитину, отримувати освіту, користуватися послугами медичних лабораторій і таке інше.. А ті, 

хто обирав за потрібне сповідувати інші цінності, не поважав культуру та історію цієї країни, 

мав повну свободу і право обирати куди переміститися на проживання зі схожими 

ідеологічними та культурними поглядами, отримати там громадянство. Або залишатися тут, 

але без усіх преференцій та права голосу у державному та місцевому самоврядуванні. І 

оскільки таке життя ставало дуже не зручним та занадто дорогим, то такі люди шукали собі 

місце проживання переважно у декількох країнах Азії. Тому тут їх залишалось небагато і 

ставилися до них досить терпимо. 

   І ось закінчився останній урок. Всі складали свої речі у рюкзачки, обговорювали задум на 

прийдешній захід, що підготувати до концерту на День Осіннього Рівнодення. Буде ще й 

карнавал і окремі виступи. Її найближча подруга Юля вмовляла Софію взяти участь у танці, 

як солістки та співачки, якщо постановку зробить хореограф школи. Вона так швидко 

погодилася, що й не помітила, бо була занадто осяяна усім цим світом. Світом, напевно, 

своєї мрії. 

-  Слухай, Софі, це ж, очевидячки, твоя роль. Зробимо номер з танцем та піснею. Візьмемо 

щось зі старовинних обрядових, вони усі такі мелодійні та ритмічні, тож ще декількох з нас 

біля тебе буде достатньо, щоб створити гарну картинку, як ти думаєш? - спитала Юля. 

-  Ох, Юлька, я з тобою згодна, мені дуже подобається ця ідея. А хто ще схоче стати 

осінніми чудодіями? Як ти гадаєш? - сміючись відповіла Софія. 

-  Мене візьмеш? - підморгнула Юля. - Якщо щось простеньке буде у рухах, я гадаю, що 

впораюся. Ще спитаємо Наталку, та когось з хлопців. Двійко з них, сподіваюсь, погодяться. 

-  Чудово! 

І тут Софія раптом збагнула, що не уявляє де вони дістануть такий музичний матеріал, хіба 

що поїхати до магазину “Ноти”, що на Хрещатику. 

-  Слухай, тоді може потім з’їздимо до магазину на Хрещатик, пошукаємо щось там зі збірок 

народних пісень? 

-  Подруго, я впевнена, що в нашій бібліотеці ми знайдемо щось підходяще. Хіба що ти 

хочеш придбати для себе. 

-  У нашій бібліотеці є ноти? Відколи? 

-  Відтоді, як існує бібліотека, - гучно засміялась Юлька, - кумедна ти. Пішли, може прямо 

зараз і подивимося. А заразом і з пані Білозорою поговоримо про допомогу у постановці. 

Напевно, що ми не одні з подібним прийдемо до неї. Бо підготовка до свята вже почалася. 
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-  А котра зараз година? Мене ж можливо мати вже чекає біля входу. - сказала Софія і 

почала озиратися, шукаючи очима годинник. 

-  Давай так, ми підемо подивимось зараз, якщо вона вже чекає, то розповімо їй нашу ідею. 

Я впевнена, що вона нас підтримає, а якщо її ще немає, то зателефонуєш додому… 

-  Звідки?! Як?!    

-  Що Звідки? З телефонного апарату, який стоїть біля входу. - Юлька сміялася аж 

захлинаючись. 

-  ААх, таак .. звісно. Хоч би номер згадати. 

-  Софі, ти сьогодні, мов комедійна актриса. Можеш про всяк випадок перевірити у своєму 

щоденнику. 

-  Добре, добре.. Пішли тоді до входу, там побачимо що і як. 

   Софія вже не знала, як відігравати усі свої непопадання у звичні для цього життя моменти. 

Вони її настільки приголомшували, що реакції не можливо було втримати. Емоції 

вистрибували, як пружини. Вона розуміла, що попереду ще безліч здивувань. Тож треба 

вигадати якусь дійсно смішну відмовку, чому вона постійно все забуває. Це правда - коли 

людина сміється їй легше сприйняти виправдання. 

   Вони зібрали свої речі, вийшли з класу і пішли коридором до центрального холу. На цьому 

поверсі містилися тільки класи молодшої школи, тобто з першого до четвертого класу, тож 

більшість дітей вже закінчили навчання на сьогодні й розбіглися по своїх інших справах. 

  Дівчата вийшли у хол і озирнулися  довкола, визирнули на двір, але пані Віру ніде не 

побачили. Заразом Софія уважно придивлялася, що знайти де знаходився той телефонний 

апарат, яким могли скористатися усі. Цих автоматів було кілька, вони були начебто 

прикріплені до стінки, не далеко від вхідних дверей. І були дуже схожі на ті, якими вона 

раніше користувалася на вулиці. Тільки трішки відрізнялися за формою. Коли вона підійшла 

ближче, то зрозуміла чим саме. 

  Для маленьких зростом дітей було пристосовано так, щоб вони безперешкодно могли 

набрати номер на диску. Тому апарат був досить низько і під кутом. Взагалі це було зручно 

усім. Під ним, майже до підлоги знаходилася скриня, куди напевно попадали монетки. 

  Очевидячки, що вона зовсім випустила з уваги, тоді, ще вдома дізнатися свій домашній 

номер телефону. Тому підказка Юлі про щоденник була дуже доречна. 

  Вона набрала номер, хоча не дуже сподівалася, що хтось відповість. Мати вже напевно 

вийшла з дому і прямує до школи. Хоча.. 

-  Аалоо, слухаю, - відповіла мати, трохи поспіхом. 

-  Ой, маам, як добре, що я тебе встигла перехопити.. 

-  Щось сталося? 

-  Ні, ні, нічого поганого. Ми з Юлею хочемо зайти ще до бібліотеки і пошукати нотні збірки, 

щоб обрати пісню для концерту до Осіннього Рівнодення. Заразом може й поговорити з 

нашим шкільним музичним керівником, пані Білозорою про нашу ідею пісні й танцю.. 

-  Це просто чудово. Я можу вам зараз чимось допомогти.? 

-  Нуу, оскільки ти вже напевно виходила, то йди відразу до бібліотеки, знаєш де це? 

-  Так, знайду. Не поспішайте, у вас достатньо часу на підготовку, як гадаєш? 

-  Думаю впораємося. Головне завтра зібрати повну групу для номера, що ми вигадали. А 

вже тоді, сподіваюсь пані Білозора зможе зробити нам гарну хореографію. 

-  Дівчата, ви просто молодці. Починайте шукати, я вже прямую до вас. 

  Вони пішли до бібліотеки, що знаходилася поверхом вище. Дорогою, на щастя, зустріли 

музичного керівника. 

-  Доброго дня пані Білозора. 

-  Вітаю дівчата. 

-  В нас є ідея, щодо музичного номера для свята рівнодення. Хочемо вас запитати, чи 

зможете ви зробити нам хореографію. Зараз ми йдемо шукати пісню. А завтра вже будемо 

знати, хто ще погодиться брати участь у виставі. 
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-  Ну, дівчата, ви такі рішучі, що відмовити вам не зможу, ні за яких обставин. - трохи іронічно 

відповіла пані Білозора. - Коли все виберете, біжіть до мене, будемо думати далі разом. На 

скільки людей ви хочете зробити танок? 

-  Ми бачимо на п’ять. Софійка, як солістка і нас дві пари. 

-  Так, зрозуміло. Буде досить гарний малюнок. Добре, тоді чекаю на вас вже з піснею. 

-  Дякуємо дуже. - підхопилися дівчата і майже затанцювали по сходах. 

  Нотних збірок було дійсно багато. Та й сама бібліотека була досить великою, не така яку 

вона пам’ятала з іншого світу, де всі полиці були переважно наповнені підручниками та 

лише деякою художньою літературою. Все здебільшого було російською мовою. 

  Тут приміщення було величезне й усі стелажі заповнені різноманітною літературою. В 

основному українською мовою. Але декілька з них були призначені книжкам різними іншими 

мовами. Цілі полиці були заповнені художніми альбомами репродукцій українських та 

світових митців. Один стелаж був наданий музикальній літературі. Для тих, хто навчався грі  

на інструментах та пісенні збірки. Всі нотні партитури були акуратно підібрані за стилями. 

Шукати потрібні примірники було просто задоволенням. Дівчата знайшли декілька і всілися 

за столик, щоб спочатку продивитися самі пісні за темою та текстами. А вже потім піти з 

ними до інструмента та обрати остаточно. От тут  і була потрібна допомога матері, щоб вона 

закомпонувала, а Софія могла проспівати мелодію. 
 

  Серед усього цього знайшлася потрібна збірка з обрядовими піснями осіннього циклу. Їх ще 

називають “Обжинкові пісні”. Вони оповідають про час збору врожаю та про життя женців, 

що вертаються додому, до своїх коханих.  

  Зупинилися на цій пісні: “ Кругом, женчики, кругом. 

                                             Понад зеленим лугом. 

                                             Женчики кружинають, 

                                             Пшениці дожинають. 

                                            Кінець нивоньці, кінець, 

                                            Будемо плести вінець. 

                                            То з жита, то з барвінку, 

                                            На хорошую дівку. 

                                            В нашого господаря, 

                                            Та золота брама. 

                                            Мальовані одвірки, 

                                            Зробимо сьогодні обжинки. 

                                            Світи місяцю, з рога,  

                                            Щоб була видна дорога. 

                                            Щоб із неї не зблудити, 

                                            Віночка не згубити.” 

  Записали знахідку у бібліотекарки та й пішли. На сходах зустріли маму Софії. 

-  Вітаю, пані Віро! - Юля йшла попереду і побачила її першою. 

-  Вітаю Юлічко! Вітаю мої дорогенькі! Ви вже вертаєтесь, чи щось знайшли підходяще для 

вашого задуму? 

-  Знайшли, знайшли! Дуже приємна пісня. І здається підійде до виконання для нашого віку, 

за текстом. Може зараз зайдемо до музичної кімнати та програємо її трохи, щоб мати уяву, 

як вона буде звучати. 

-  Так, звісно. Тоді ведіть. Аби вона не була зайнята уроками інших дітей. 

-  Сподіваймося. 

   І вони пішли до музичної, що була поряд із залом. В ній знаходилися різні інструменти для 

репетицій. Після основних занять тут збиралися або окремі учні, або маленький оркестр 

школи.  
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   Вони підійшли до дверей, прислухалися спочатку. Було тихо. Напевно ще ніхто не почав 

свої репетиції, тож вони відчинили двері й гукнули про всяк випадок. І далі вже спокійно 

підійшли до піаніно. 

-  Ну що, подивімся, що ви обрали. - сказала Віра, відкриваючи збірку на закладеній сторінці.  

   Вона почала грати все загалом, потім звернулася до Софії. 

-  Доню, спробуємо разом. Я тобі трохи награю мелодію, а потім повторимо.. 

   І полилася пісня. Спочатку вони програли куплет, потім приспів і що може повторюватися 

наприкінці. Вийшло досить не погано. Після декількох спроб все склалося у дуже гарну 

картинку, яку вони зможуть пояснити пані Білозорі. На цьому й зупинились. Вельми 

задоволені вийшли зі школи та попрямували до дому. 

   По дорозі мати почала розмову. 

-  Софійко, як ти сьогодні почувалася? Чи щось бентежило? 

-  Сьогодні ні. Був гарний день, у школі стільки цікавого дізналася. 

-  Гадаю, що не завадить сходити до аптечної лабораторії й здати деякі аналізи крові. 

Подивимося, чи все в балансі. Якщо ні, треба буде дещо підкорегувати у їжі та розібратися з 

емоціями. Ти розумна дівчинка і зможеш осягнути, як у нас все пов’язано і як працює 

організм. 

-  Чомусь слово “лабораторія” мене трохи лякає. А чому ми не можемо просто піти до 

лікаря? 

-  Оуу, сонечко, намарно це тебе лякає. Тим паче, що ми там вже були. - сказала мати й 

усміхнулася. - В тебе ще раз візьмуть трохи крові та звісно  там їх продивиться лікар - 

лаборант. 

-  А до лікарні йти не треба? 

-  Сподіваюсь, що ми зможемо впоратися на цьому рівні. І до великої лікарні не треба буде 

йти. А в лаб-аптеці скажуть, чого не вистачає, чого може є надмірно. Якщо буде потрібно, 

відразу отримаємо рекомендації по харчуванню чи по ліках, або просто додатковим 

мікроелементам. 

-  А що таке — микро.. мікролементи. 

-  Це вітаміни та мінерали, що присутні у нашому організмі та не тільки. Вони всюди. У землі, 

у рослинах. Тож колись чогось не вистачає, або забагато, можуть статися різні не приємні 

симптоми, тобто те, що тебе бентежить, або болить. І знаючи, що саме - ми можемо 

виправити це у харчуванні, тобто підібрати/збільшити споживання необхідних продуктів, або 

навпаки зменшити. Чи придбати їх у пігулках. Але це вже на крайній випадок, якщо чогось 

конче не вистачає. 

-  Цікаво, навіть не здогадувалася про таке. А лікар буде мене трубкою слухати? 

-  Ну, якщо хочеш, звісно, ми попросимо. - Сказала мати й підморгнула. 
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   Увечері Віра зайшла до Софії у кімнату. 

-  Софійку, давай трохи поговоримо. 

-  Давай. - Вона відклала одяг для паперової ляльки, який розфарбовувала фломастером. 

-  Розкажи мені, будь ласка, чому тобі було ніяково розповідати про свої вади при рухах на 

танцях? 

-  Бо думала вам за мене буде соромно. І що це створить зайві проблеми. 

-  Хочу тебе запевнити, що ти не можеш створювати ніяких зайвих або не зайвих проблем. 

Ти з’явилася у цьому світі, бо ми з твоїм татом вирішили, що маємо достатньо бажання й 

сил за для створення твого життя. Ми до цього якийсь час готувалися. Щоб нам усім було 

комфортно жити разом. Звісно, з часом вам у школі будуть розповідати про основи 
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психології, це така наука про наші душевні-емоційні форми. Та зараз ми теж можемо трохи 

проговорити про твої відчуття і чому ці побоювання раптом з’явилися. 

-  Добре мамо. Просто раніше я не могла про таке ділитися, бо знала, що це нікому не 

потрібно.. Або мені так здавалося. - Обережно поправилася вона. 

-  Можу тебе запевнити, що тобі це помилково здалося. Всі рідні, хто тебе оточують 

цікавляться усім, що тебе радує або турбує. Тому давай відсьогодні з тобою домовимося. 

Ми будемо вчитися довіряти один одному. Зі свого боку можу запевнити, що і я, і тато 

намагатимемося тебе не розчарувати. Бо ми тебе дуже сильно любимо. І це не тільки слова, 

а мають бути наші вчинки. 

-  Дякую. Я вас теж дуже люблю. 

   Софія була настільки ошелешена, що заледве відповіла. Їй хотілося обійняти не тільки 

мати, а й увесь світ, який раптом її побачив і полюбив, і пояснив, що вона тут важлива. Що її 

поява - це не марна помилка природи. 

-  Тодііі я тебе уважно слухаю. Мене дуже цікавлять деталі. Коли саме ти помітила, що тебе 

нудить? 

-  Ще коли ми ходили кататися на каруселях. Спочатку ніби було нормально. Але потім, на 

тих великих, мені стало дуже не приємно. А ще всі оті зойки та вереск поряд, дуже 

дратували. 

-  Але ж ти промовчала. Ти думала, що то всім так має подобатись? 

-  Так. Всі ніби так раділи від того і тільки мені воно трохи нудило. 

-  Тобі ставало моторошно? 

-  І це теж. 

-  Зрозуміло. 

-  Ти на мене не сердишся? 

-  Ніі, чому б це? Ні в якому разі. Я просто намагаюся зрозуміти, як ти бачиш все це зі свого 

боку, зі свого внутрішнього світу. 

-  Так, я не розуміла - чому це весело. - Сказала вона трохи знітившись. - Але не хотіла, щоб 

подумали, ніби я не нормальна. 

-  Ти абсолютно нормальна. А взагалі це поняття не можна узагальнити. Всі люди різні. 

Головне не вчиняти шкоду іншим. А ти нічого поганого не зробила. .. А десь ще окрім 

атракціонів ти таке подібне відчувала? 

-  Так, коли доводиться йти у темряві по вулиці самій. .. А ще .. 

-  Чекай, коли це таке сталося, щоб ти сама мала йти у темряві кудись? 

   І тут вона збагнула, що це буде важко пояснити, проте їй просто не повірять. Тому вона 

відповіла те, що мало задовольнити усіх, на її думку. 

-  Це я напевно про сни.. 

-  Ясно, тобі наснилося, що ти однісінька у темряві і це тебе налякало та збентежило? 

-  Так, здалося, що то може знов трапитись на справді. 

-  Ми зробимо все від нас залежно, щоб цього не трапилося. Але поступово, з часом ти 

будеш ставати все сміливіша, щоб не боятися темряви загалом. Проте, те що в тебе 

наявний інстинкт самозбереження - це теж не погано. .. Ти казала “а ще”? 

-  А ще, на танцях. Коли відпрацьовували оберти. Я зовсім розгубилася, втратила точку, 

відхилилася від лінії й мені стало геть соромно і теж від цього трохи нудило. 

-  Ти заразом боялася, що підведеш усіх поряд і зіпсуєш танок? 

-  І це теж. 

-  Я тебе розумію. 

-  А ще, я іноді ніби відчуваю людей, те як вони до мене ставляться. 

-  І які при цьому відчуття? 

-  Нуу, наприклад, коли хтось бреше поряд мені теж стає ніби нудотно. Я не знаю, як 

правильно це пояснити. 

-  Я намагатимусь все осягнути. 
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-  Та я й сама ще не все осягнула, просто помітила цей стан, бо він повторювався. А одного 

разу знала напевно, що людина говорила не правду. 

-  І ти про це повідомила комусь? 

-  Ні, звичайно. Мені лячно, а якщо я помилюсь і мене саму звинуватять.  

-  Тоді, домовимося, коли ти будеш у сумнівах, при змозі, розповіси мені чи татові. Або 

запам’ятай деталі й оповіси потім. 

-  Гаразд. 

-  Але, ми скоро сходимо до лаб-аптеки та може аналізи нам теж щось підкажуть. Тобто 

будемо долати твої тривоги разом. 

-  Дякую, я дуже рада. 

   

    Наступного ранку її розбудив тато. І коли вони вже сіли снідати нагадав. 

-  Сьогодні підемо на зустріч з паном Данилом. Ти готова? 

-  Таак, звісно. - аж підхопилася Софія. - І я буду відразу вчитися грати чи ми йдемо 

послухати, як вони репетирують. 

-  Сьогодні ми прийдемо під кінець репетиції, - ще прожовуючи сказав батько, - тож ти трохи 

послухаєш. А потім, пан Данило, дасть тобі перший урок. Так би мовити, познайомить з 

інструментом. 

-  Я вже не дочекаюся. 

-  Але спершу прошу тебе бути уважною в школі. Всі ті знання для тебе дійсно важливі. 

-  Ммгг, - помурчала вона доїдаючи сирник, її очі посміхалися від задоволення, - ми сьогодні 

маємо поговорити з пані Білозорою про пісню і танок до свята Осіннього рівнодення. Тобі 

мама розповіла? 

-  Так, розповіла. Сказала, що ви були дуже завзяті і знайшли чудову пісню. Будемо чекати 

на концерт. Вся родина захоче прийти. 

-  Ти щооо?! Серйозноо?! 

-  Звісно, а як ти гадала.. Ну, може в когось будуть невідкладні справи, але більшість точно 

будуть. - Сміючись сказав віні погладив її щічку. - Тож в тебе буде вагома моральна 

підтримка у глядацькій залі. 

   Вона закрила личко руками і тихенько хихотіла. Потім подякувала татові та пішла по речі. 

   Цього дня у школі вони вивчали літературу. З української читали Всеволода Нестайка, а з 

зарубіжної Антуана Екзюпері. Вчителька читала вголос, іноді зупинялася і вони всі 

обговорювали прочитаний епізод. Хтось не погоджувався з поведінкою чи діями героїв. Або 

хтось висловлювався, якби вчинив сам. Потім вчителька запропонувала прочитати вірші з 

тих, хто підготувався на сьогодні. Атмосфера всього цього була дуже приємна, всі уважно 

слухали кожного, майже аплодували коли декламація була дійсно гарна. 

   Потім був урок природознавства та екології. Того дня Софія дізналася, що те, чим ми 

дихаємо може бути не тільки чистим повітрям, а ще й шкідливими вихлопами підприємств, 

або при згорянні бензину від транспорту. Їх вчили не смітити. А те, що можна переробити, 

збирати окремо чи викидати у спеціальні баки. Всім було дуже цікаво, коли пояснювали й 

показували процес фотосинтезу, як наші дерева допомагають нам дихати киснем. Після 

таких занять не піклуватися про рослини просто вже було не можливо. 

   За тим був урок письма та малювання. Всі вправлялися у написанні різних літер і дещо 

малювали. Віталося будь-яке творче оформлення своїх зошитів. 

   Тепер вона вже зрозуміла, що спортивні уроки були кожного дня. Тільки змінювалися 

напрямки. Цього дня вони тренувалися на різних тренажерах. Було схоже на гру-змагання з  

перешкодами. От тільки час ніхто не рахував. Мета була пройти етап з користю, а не задля 

швидкості. Заразом виховувалася здатність роботи у команді, де могла знадобитися 

підтримка партнера. 
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   Час пролетів швидко, так їй здалося, бо було захоплююче й виникало почуття 

внутрішнього росту не над усіма, а над собою вчорашньою. І ще напевно з’явилася повага 

до цієї планети. Такої красивої, що хотілося про неї піклуватися. 

   По закінченні основних занять вони з Юлею залишились у класі й запитали у всіх, хто хоче 

взяти участь у концертному номері до дня Осіннього Рівнодення. Бажання виявили навіть 

більше ніж було потрібно. Тож вирішили так. Почнуть репетирувати всі, хто зголосився, а 

вже в процесі постановки з’ясують, як буде краще. Ніхто не образився, бо всі хотіли бачити 

гармонійний танок. На крайній випадок зможуть кинути жереб. З цим дівчата пішли шукати 

пані Білозору, щоб домовитися про день і час репетиції. 

   Коли тато зустрів її біля школи, щоб проводити додому вона вже була у натхненному 

передчутті першого заняття грі на флейті. І хоча це була Блок-Флейта для початку, але 

захоплення від самого процесу освоєння інструменту було всепоглинаючим. 

   Вони пообідали удвох, заразом обговорили прийдешні репетиції для пісні шкільного 

концерту. Їй ще хотілося поділитися яким чудасіям вона навчилася пізнаючи історію своєї 

країни та природи планети загалом, але вчасно зупинилася, бо для цієї реальності це все 

було звичайними знаннями, що передавалися, мабуть, десятиліттями. Так само, як і в іншій 

реальності, де всіх привчали жити у страху з прищепленим почуттям меншовартості, зі 

спотвореною історією цілих народів, щоб легше було керувати з терен московського 

комуністичного гегемона. 

 

   Йти було не далеко. Позаду самого концертного холу “Україна”, на вулиці Предславинській 

стояла велика будівля, що звалася Будинок Звукозапису. Там проводилися усі записи й 

колективів, і виконавців. Кожен міг замовити собі студію за прийнятну плату. Також там було 

багато репетиційних залів підлаштованих під різні форми виконавців. Чи то оркестр, чи хор, 

чи невеликі групи. Всі мали місце для творення своїх композицій, пісень. Від класики до 

сучасних форм. 

   Саме там, в одній зі студій і працював Мирослав, батько Софії. 

Те, що її дивувало, це повна тиша у коридорах. Хоча вона була впевнена, що у цей час 

мають йти репетиції й записи. Підійшли до потрібної студії. Біля дверей на стіні були 

підсвічені помітки, червона та зелена. Наразі горіла червона, це означало, що треба 

зачекати і не переривати процес. І ось нарешті загорівся зелений і Мирослав із чималою 

силою потяг за ручку дуже важких дверей. Софійка виглядала з-за батькового стегна і 

побачила величезну, як на неї, кімнату чи пак залу з оркестром усередині. Всі сиділи на 

стільцях з пюпітрами. Було гамірно, всі посміхалися. Першими їх побачив пан Данило 

Науменко, бо стояв обличчям до входу. 

-   Оооо! Ласкаво прошу! Привітаймо юне музичне покоління та дорогого Мирослава. 

   Всі обернулися і почали вітатися. Софія з татом спустилися трохи нижче й опинилися у 

самому залі. Пан Данило їх обійняв, Софійку підхопив на руки та виголосив. 

-   Сьогодні зробимо посвяту Софійці у світ творення звуку на духових інструментах. 

Почнемо з блок-флейти. Чи є якісь особисті побажання, мала? 

   Софійка аж втратила дар мовлення на якусь мить, але на неї дивилося багато очей і у 

кожного в руках були різні інструменти. Вона не хотіла нікого образити, тому відповіла так. 

-   Я, мабуть, спробую усі потроху. А там, як талант дозволить. - Всі гучно засміялися і 

зааплодували. 

-   Браво, Софійко! Напрочуд мудра дитина. Мирославе, наснаги вам. Ми всі до ваших 

послуг. - казали й щиро посміхалися. 

   Після цієї веселої паузи вони ще раз програли одну зі своїх композицій. Софія була 

повністю оповита дійством, до якого долучилася знаходячись у середині, а не ззовні, як  

зазвичай слухаючи із залу. Це було неповторне відчуття доторку до майже кожної партії у 

джазовій поліфонії. Вона відчувала цей ритм, її тіло рухалося за усіма синкопами, а мозок 
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сприймав окремі партії, що створювали подекуди свою особливу мелодію. Це був суцільний 

захват. 

   Репетиція скінчилася. Було узгоджено час для збору перед концертом. На цьому всі 

попрощалися й розійшлися. 

   Нарешті пан Данило покликав її ближче до себе. Тим часом батько дістав з чохла блок-

флейту і протягнув їй. 

-   Ну що, моя люба, почнемо вчитися. Спочатку кілька вправ для дихання. 

-  Те, що відбувалося далі вона назвала магією. Відразу, від першої спроби в неї полилися 

звуки. Вона старалася з усіх сил. Пальці звикали до затискання прорізів, було не просто, але 

так цікаво. Після болісних уроків з клавішами піано, було вже не так страшно і набагато 

приємніше. За декілька спроб вона вже змогла програти першу вправу з легкої мелодії 

пісеньки. Та й сам пан Данило був дуже задоволений, хоча з усіх сил намагався бути 
стриманим, щоб вона не втратила мотивацію для вдосконалення. Але потім, вже на виході 

тихо сказав Мирославу: 

-  Це дитя мене радує. Мала буде грати напевно раніше, ніж ми очікуємо. - підморгнув і 

відчинив двері. 

   Вони попрощалися, домовилися ще поговорити пізніше і побачитися вже на концерті за 

декілька днів. 

   Тепер можна було практикуватися, як показав пан Данило. А ще він приніс підручник і 

вказав урок, який вона може самостійно грати до наступної зустрічі. Коли сама відчує, що 

готова. 

   Вдома їх вже чекала мати, вона повернулася раніше. Побачила зачаровані очі обох і 

спитала. 

-  Що, все вийшло, як найкраще? 

-  Таак, я навіть не думала, що буде настільки приємно. Звісно, що потрібно вправлятись і 

звикати. Але я все це відчуваю. Не знаю, як пояснити, наче вже давно це робила і просто 

треба згадати. - сказала Софія. 

-  Будемо згадувати. - підтвердив батько, дивлячись на Віру приголомшеним поглядом. 

-  Значить з духовим інструментом вгадали? 

-  Так, мамо, вгадали, я ніби теж співаю, але ще й руками, тааак цікавенно. 

-  Рада за тебе безмежно! А як з вашим виступом у школі? Домовились про постановку? 

-  Так, все складається, як ми й хотіли. Навіть маємо групу більше ніж потрібно. Вирішили у 

процесі репетицій оберемо, хто залишиться. Я боялася, що хтось образиться. Але вони самі 

запропонували у разі чого навіть кинути жереб. 

-  Я й не сумнівалася, що ви зможете домовитися! Ви ж люди розумні. - посміхнулась Віра. 

 

  5 

 

   Наступний день у школі пройшов у подвійному сенсі цікаво та трохи більш збуджено у 

передчутті майбутньої репетиції. Але спершу були уроки психології та комунікації. Їх навчали 

на практиці, як оминати конфліктні ситуації, а також, що важливо, намагатися їх не 

створювати. У процесі також була розкрита тема можливих змін особистості з віком, як 

фізично, так і психологічно\інтелектуально. А також деякі духовні складові, що можуть 

впливати ззовні. Ще розповідали про деякі релігійні аспекти, що можуть давати різне 

світобачення. І тому, кожен має вільний вибір надалі прийняти комфортну саме для своєї 

душі філософію, або релігійну течію. 

   Софія навіть не уявляла скільки різних світоглядів і норм моралі існує у світі. Деякі її 

просто жахали. Деякі викликали питання. Вона навіть не свідомо порівнювала все почуте 

про монотеїстичні вірування з тим, що чула у своїй іншій реальності. Бо увесь той одержимо 

нав’язуваний образ лідерів партії їй дуже нагадував таку релігію. От тільки назви й символи 

різнились між собою. А все решта, як то і відсутність, чи пак заборона критичного ставлення 
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та мислення, і покарання за сумніви та нові відкриття, або не схожість на решту адептів, 

переважно примітивного натовпу, або приниження людей з досі ще не звіданими для них 

недугами - все це було досить подібне. 

   Наступним був урок математики. І знов зовсім не схожий на той, що вона пам’ятала. Тут 

все робили разом. Загалом здавалося більше, що це колективна гра. Не просто рахували 

цифри, а робили це задля мети, умовно звісно. Те, чого вона боялася, що здавалося їй не 

потрібним, чи просто нудним, раптом стало зрозумілим і вмотивованим. 

   Перед репетицією вони з Юлею зайшли до їдальні трохи підкріпитися. Аромати випічки 

притягли їх до поличок з булочками та пиріжками. Вони обрали свої улюблені, взяли ще по 

склянці соку і всілися за столик. 

-  Як ти гадаєш, сьогодні зможемо визначитися з тими, хто залишиться? - спитала Софія і 

відкусила смачний пиріжок з капустою 

-  Ти, моя люба, ліпше думай про свою партію. А з кордебалетом ми швидко самі 

розберемось. - відповіла Юлька сміючись. 

   І обидві залилися дзвінким сміхом. 

   Вони зайшли до репетиційної зали, де їх вже чекала пані Білозора та ще кілька хлопців. 

Дівчата розділились. Софійка підійшла до піаніно і поставила ноти з піснею. Пані Білозора 

сіла до інструменту і вони почали програвати та проспівувати пісню, періодично 

зупиняючись, щоб поділитися раптовими ідеями про картинку, що хочуть відтворити на 

сцені. Цього часу до зали зайшли й решта однокласників. І зацікавлено слухали і уявляли, як 

все може бути. 

   За цю годину вони створили загальний сценічний малюнок і навіть почали вправлятися у 

деякій хореографії. 

   По закінченні ще трохи поговорили. 

-  Слухайте, - звернулась Юля. - Я гадаю, що ми можемо робити постановку і нехай всі, хто 

хочуть приходять і вправляються разом. А вже десь за день-два до концерту ми чесно 

відберемо чотирьох, що залишаться, добре? 

-  Добре. - Згодилися усі. 

-  Пані Білозора, - запитав Ярослав.- як ви гадаєте, чи варто нам усім приходити на  

репетиції, може ви вже бачите, хто не дуже вписується? 

-  Ярику, наразі я можу сказати, бо всі на початку не впевнені. Давайте хоч завершимо з 

постановкою до кінця, а вже коли будемо робити прогони, то й з’ясуємо об’єктивно, хто 

найкраще впорався. Але мушу вас усіх запевнити, що, по-перше, ми тут отримаємо 

задоволення від процесу, а по-друге, ще будуть інші концерти та кожен напевно зможе себе 

проявити у подальших виступах. 

-  Дякуємо, пані Білозора. До зустрічі. 

   Всі попрощалися і розійшлись по своїх справах. Хтось до дому, хтось на інші заняття. 

    

   За декілька днів мати нагадала їй, що завтра вони зайдуть до лаб-аптеки здати деякі 

аналізи крові. Не зважаючи на те, що вона вже давно була готова до цих процедур, але все 

одно щось раптом її пригнітило. З’явилась не зрозуміла тривога. 

-  Маам, а що як там знайдуть щось жахливе? 

-  Йди до мене, сідай.. Чому ти про це знов подумала? 

-  Не знаю, воно якось само приходить.. 

-  Гаразд, міркуймо разом. Чи доцільно зараз вигадувати собі драматичні історії допоки 

нічого не відомо?-  -  Я теж думаю, що не треба, бо мені від того зле. 

-  Саме так. Тож, коли ми будемо знати, хоч якісь результати, той почнемо шукати способи 

подолання проблеми, це звісно, якщо вона взагалі існує. 

-  Я відчуваю, що проблема якась є. - обережно відповіла Софія, - але сподіваюсь, що її 

можна подолати. 
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   Вона не знала, чи взагалі можна буде їм пояснити, що ці проблеми прийшли з нею з іншої 

реальності. Що за цих умов вони б напевно не проявилися так сильно. 

-  Ось це гарний посил. Щоб ми не дізналися, ми всі разом це подолаємо. Будемо шукати 

вихід, будь-що.. 

-  Дійсно, коли навколо стільки підтримки й віри той не так страшно. Бо страшно стає, коли 

почуваєшся самотньо. Навіть якщо навколо багато людей, правда? 

-  Згодна, але на щастя, ти в такій ситуації не була. І сподіваюсь не будеш. 

   Софія просто дивилась на матір, кліпала своїми оченятами й боялась вимовити зайве 

слово. Пояснити той сум, той перестрах серед людей, де вона раніше існувала (або й існує 

зараз, паралельно) було не можливо. У цьому всесвіті це буде виглядати, як поганий сон. 

 

   Кожного ранку, відколи прокинулася тут, вона відкривала очі повільно, обережно. 

Придивлялася навкруг себе, чи нічого знов не змінилося. Чи не повернулася вона у той 

майже не людський всесвіт. І цей ранок вона теж зустріла з радістю. Навіть думка про візит 

до лікаря її не пригнітив настільки, як думка про повернення назад. 

   Це була субота. Вони не квапливо усі зібралися. Але снідати зараз не починали, бо треба 

було спочатку здати кров  натщесерце. Поки вдягалися обговорювали завтрашній похід на 

концерт джазового оркестру і вирушили до лаб-аптеки, що знаходилася за квартал від 

їхнього дому. 

   То було чисте й охайне приміщення, без стійкого запаху хлорки, як їй спливало у пам’яті 

про походи до поліклініки ще не так давно. Біля входу містилися прилавки та стелажі з 

ліками, а далі були відділення чи то кімнатки, де лікарі-лаборанти приймали пацієнтів та 

визначалися з потрібними аналізами. Потім відбирали, що і скільки було потрібно та йшли з 

ними до лабораторії. Ці лікарі мали широку освіту, тому вже на початковому етапі могли 

визначити причини недуги. Чи це виключно фізична проблема, чи більш походить від 

нервового стану або гормонального дисбалансу. 

  У випадку Софії сталося так, лікар уважно вислухала її, ставила багато запитань, дивних, 

як на неї. Загалом це було більш схоже на бесіду знайомих людей. Потім взяла в неї трохи 

крові й пішла у сусіднє приміщення. Поки вони чекали взяли з полиці книжку “Аліса у країні 

чудес” Льюїса Керрола і, почали розглядати неймовірно красиві ілюстрації. 

  За деякий час повернулась пані лікарка і почала свої пояснення. 

-  Ви не намарно прийшли. Так, дійсно рівень гормонів стресу дещо підвищений. Скажи мені 

ти зараз все ще була занепокоєна. 

-  Чесно, пані доктор, вже ні. У вас тут така приємна обстановка, що навіть не почуваюся, як 

у лікарні. - Відповіла Софія. - Хоча звісно до того, як прийти була трохи схвильована.. 

-  Зрозуміло. ..ммм, дивлячись на аналізи й судячи з ваших оповідей можу зробити перший 

висновок. Це особливість, що отримана у спадок по генетичній лінії. Плюс звісно твоя 

особиста душевна конструкція, яка наразі не дуже справляється з емоційними 

навантаженнями, коли треба швидко адаптуватися, тобто звикнути до нових умов або  

оточення. 

   І вона показала на малюнку, як працюють гормони. Наприклад, коли людина відчуває 

сором чи приниження, або жах. Чи навпаки, коли радіє чи займається творчістю. Все було 

дуже наочно та зрозуміло. 

-  Звісно, вам у школі ще будуть докладно розповідати про будову нервової системи, 

напевно трохи згодом, - додала лікарка. - Але оскільки тобі вже зараз потрібно зрозуміти 

природу твого стану, то ми з тобою почали трохи раніше. 

-  Мені було дуже цікаво, дякую вам. 

-  На здоров’я, у повному розумінні. - посміхаючись відповіла лікарка. - Тож на цей момент 

ми можемо підсумувати й порадити такі заходи. Намагайтеся знаходити пояснення для своїх 

відчуттів, що з душевних переходять у фізичні. Так тобі буде легше з ними впоратися. Як я 
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бачу у вас напрочуд близькі довірчі стосунки у родині, тому сподіваюсь ніхто зумисне не 

створить зайвих приводів для стресової ситуації. 

-  В цьому я впевнена. - Зауважила Віра. 

-  Тоді поки що зупинимося на цьому. А далі ви самі будете бачити розвиток. Якщо родинна 

атмосфера любові не допоможе, будемо думати про деякі допоміжні варіанти в лікуванні. А 

ще, придивіться до вашого харчування. Приберіть те, що може занадто збуджувати нервову 

систему та перевантажувати печінку. І щоб токсини не засмічували лімфатичну систему 

слідкуйте також за ротовою порожниною, бо проблеми з зубами теж можуть давати 

навантаження на слабку імунну систему. 

-  Добре. Дякую вам лікарю. Ми будемо на зв’язку. 

-  Так, не забудьте, будь ласка, цей тиждень послідкуйте за реакціями Софії, а потім ми їх 

обговоримо. Зателефонуйте, а краще зайдіть до мене сама, - додала вже пошепки. 

   На останок, вона дала декілька листів з результатами аналізів та рекомендаціями щодо 

харчування. 

   Вдома вони вже всі разом це подивлялися, читали вголос, що може погіршити нервове 

напруження, а що може допомогти врівноважитися. Виявилося, що загалом нічого 

кардинально змінювати не треба. Бо навіть те, що було у списку застережень вживалося не 

в тих кількостях, щоб могло во пану нашкодити. 

   Наступного дня Віра була на роботі, готувався великий концерт ввечері, тож увесь день 

були репетиції. Вона зателефонувала до лікарки, щоб запитати у котрій годині краще завтра 

до неї зайти. 

-  Доброго дня! Чи можу я говорити з пані Еленою Полак? Це Віра Квітковська, хотіла 

домовитися про зустріч. 

-  Вітаю вас! Як справи у Софійки? 

-  Дякую, наразі ніяких змін не помітила. Взагалі-то, якби не випадкова розповідь моєї матері, 

ми б ні про що не здогадувались до цього часу. 

-  Зрозуміло. Саме про це я й хотіла з вами поговорити на одинці. Щоб мала не нервувала 

зайвий раз. Тож завтра, як що дооо, - вона напевно дивилася у щоденник, - о 15-й годині? 

-  Так, я зможу. Зустріну Софійку зі школи та навідаюсь до вас. 

-  Тоді до зустрічі й не хвилюйтеся, ви теж, - трохи усміхнулася лікар Полак, - є дещо дивне, 

як на мене, в її реакціях, але сподіваюсь ми це з’ясуємо. 

-  Я постараюсь, - теж всміхнулася Віра, - до зустрічі. 

   Саме так вона теж вважала, все це дещо дивно, не зрозуміло чим викликане. Але 

вирішила не поспішати з висновками, а обговорити спочатку з пані Еленою. 

   На сьогоднішній вечір вони запланували піти усі разом на концерт джаз-оркестру пана 

Науменка. Віра домовилася зі своєю подругою та колегою Світланою, що вона її підмінить 

цього вечора. Тому дочекалася її приходу і поспішила додому, щоб встигнути 

перевдягнутися. 

   О шостій вони всі разом вирушили до кіноконцертного залу “Київ”, що на площі Тараса 

Шевченка. Софія вдягнула гарну бузкову спідницю, яка давала їй відчуття пишноти, бо вона  

була досить довга і розширена до низу, наче створена для світських заходів. Вона нічого 

подібного не носила до того. Почувалася, немов маленька вишукана пані. Зверху був не 

менш милий жакетик з вишивкою по рукавах. Спеціально для такого виходу мати дістала 

інші чобітки з лакованими вставками. Софія була просто приголомшена, але мала вдавати 

помірну радість, бо вже розуміла, що знов може себе викрити та доведеться знов щось 

вигадувати. 

   Вони утрьох сіли на тролейбус, проїхали декілька зупинок і вийшли прямо біля залу. 

Людей перед входом було чимало. Будівля досить велика, має дві окремі зали. В одній був 

концерт, а в іншій кіносеанс. У холах містилася ще й картинна галерея і все, що люди 

бачили могли відразу придбати, замовивши доставку на зручний день. 
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   Концерт був просто неймовірний. Дещо для неї було не досить досяжне і вона це розуміла, 

але мала надію, що з часом зможе опанувати ці ритми та гармонію, що не давала шансів 

ніяким тривогам проскочити до думок. Вона почувалася вдома. Її душа була вдома серед 

рідних звуків і людей. 

   Після концерту вони зайшли привітатися з музикантами особисто. Софія не могла 

дочекатися, щоб подякувати усім і особливо пану Данилу за такий фонтан почуттів, що вона 

отримала. 

-  Пан Данило, дорогенький, вітаю! - вона майже бігла до нього, як тільки вгледіла крізь 

скупчення усіх музикантів. 

   Він обернувся, побачив їх усіх, підхопив малу на руки й широко посміхався. 

-  Вітаю, дивне створіння .. бачу, що ти задоволена. Скоро й ти будеш так грати. 

-  Правдаа?! Ви так думаєте, що я зможу? .. 

-  Я цього дуже хочу. Бо ти маєш розвиватися у тому, що відчуваєш своїм. Батьки напевно зі 

мною погодяться. 

-  Так, звісно. Вітаю, Данило! - сказала Віра і вони обійнялися. 

-  Ну, все, друже, сьогодні ти полонив усе моє жіноче царство. - Додав сміючись Мирослав. 

-  Я ж для вас стараюсь, ви ж мої рідні. - Тепло відповів Данило. 

-  Звісно, що рідні. Стільки років дружити, це вже напевно родинні стосунки. - Додав 

Мирослав, притискаючи його за плече. - Все звучало відмінно! Як завжди. Але не 

втомлююсь отримувати насолоду, позаяк знаю процес з середини. 

-  Дякую, мої любі. Ну, що, ми можемо трохи посидіти у ресторанчику поряд, чи малій вже 

треба спати вкладатися? 

-  Яке там спати? - вихопилася Софія. - Я ще майже танцюю всередині. 

   Всі засміялися і Віра тут подумала, що дійсно цей збуджений стан не можливо буде так 

раптом остудити і примусити її заснути. Тож вони усі вирішили зайти до маленького 

ресторану, одного з тих, що на вулиці Великій Васильківській. Першим впав в око, коли вони 

вийшли, був “Гроно”. Там був досить гарний вибір вин і українських, і балканських. Та 

пречудова українська кухня. 

   Цієї ночі Софія знов не хотіла засинати, хоча була втомлена від приємних хвилювань та 

смачнючих вареників після концерту. Очі злипалися, а вона все ще просила подумки всесвіт 

залишити її у себе. 

    

   Наступного дня, у понеділок, Віра пам’ятала про візит до пані Полак. Лікарка чекала її о 15-

й годині. Вона зустріла Софію біля школи. Та була у гарному настрої, відразу після чергової 

репетиції до концерту Дня Осіннього Рівнодення, що мав відбутися цієї п’ятниці. Підготовка 

тривала, все йшло добре за їхнім з Юлею планом. Сьогодні вже остаточно визначилися з 

хореографією, тож напевно завтра усі разом оберуть чотирьох виконавців, дві пари для 

танцю. А вона сама продовжує вивчати пісню. 

   Вони пообідали, Софійка пішла до своєї кімнати й зайнялась грою на блок-флейті. Віра 

зазирнула до неї. 

-  Пташко, мені треба сходити на одну зустріч. Я скоро повернусь. 

-  Добре, я маю що робити, не засумую. 

   І вона пішла. Дісталася лаб-аптеки трохи раніше, тож посиділа у холі, зачекала допоки пані 

Полак закінчить прийом іншого пацієнта. Поки чекала, переглянула деякі цікаві часописи по 

фітотерапії. І ось, пані Елена вийшла проводити людину, попрощалася та покликала Віру. 

-  Доброго вам дня! Заходьте, будь ласка. 

-  І вам доброго! 

-  Давайте, щоб не витрачати час на зайві припущення .. можете відповісти мені щиро на 

деякі запитання? 

-  Так, звісно. 

-  Скажіть, чи втрапляла Софія у якісь дуже стресові ситуації? 
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-  Я впевнена, що ні. Принаймні я про це не знаю. 

-  Ви казали, що у вашій сім’ї є подібні проблеми з вегетативною системою. 

-  Так, її бабуся теж має такі проблеми, тому, напевно вона й звернула увагу на очевидні для 

неї прояви. Але вона пройшла складні періоди нашої історії, включно з Другою Світовою 

Війною, тож звісно рівень стресового впливу мала понад міру. Проте вона дуже стійко 

справлялася з цими станами, вивчала їх, так би мовити. На щастя, мій батько підтримує її 

усе життя, тож вони удвох, як два воїни. - трохи сумно посміхнулась Віра. 

-  Тоді зрозуміло, чому вона відразу помітила наявні симптоми, а ви ні. Проте, все виглядає 

ніби вона тривалий час у цьому стані. Хоча, дивлячись на вашу родину отримати такий 

рівень тривожного стану просто не можливо, як на мою думку. 

-  Мене це теж дивує. Хоча, мушу зізнатися, що останній тиждень вона стала ніби як тільки 

прокинулась. Забуває про свої звичайні речі. Дивується дечому, як вперше. 

-  Дійсно. Відчуття таке, що вона до того була чимось дуже збентежена, а тут її все радує. 

-  Саме так. 

-  Може щось наснилось, занадто реальне? Вона не розповідала про нічні страхи? 

-  Ні, нічого такого. Хоча, одного разу вона зауважила, що ходила в темряві одна. Може це?  

-  Так, так, розумію.  

-  Все може бути. Як гадаєте, чи треба про це з нею поговорити. Ще раз запитати.. 

-  Зачекаймо ще цей тиждень. Якщо ви помітите ще якісь, на вашу думку, дивні речі, то 

треба буде дуже обережно поговорити про її сни. Може вона сама розговориться й оповість. 

-  Так, згодна. Вчора ми були на концерті. Вона була така зачарована і збуджена. Я навіть 

боялася, чи засне до ранку. Але все пройшло досить добре. І сьогодні легко прокинулась до 

школи. Вона людинка неймовірно творча, це вже очевидно. Тому емоційна структура в неї 

така .. досить імпульсивна. Щось надихне і вона вже пірнає за відчуттями. 

-  Це все багато пояснює, одначе, поспостерігайте і поговоримо згодом. Добре? 

-  Добре. Дякую, пані Полак. 

   Вони усміхнулися одна одній і Віра залишила кабінет. 
 

   6 

 

   Наступного дня Софія мала чергову репетицію з ансамблем народного танцю. І знов 

вирішилося так, що її відвезе й забере бабуся Леся. Це була така нагода їм провести разом 

майже цілий день, поспілкуватися. 

   Леся Агапіді була понтійського роду. З тих, що були переселені з земель колись 

Ромейської держави до Азовського узбережжя, за велінням ординсько-російських 

імператорів. Сама вона пройшла крізь тяжкі роки Другої Світової Війни, під час якої 

познайомилась зі своїм єдиним коханим чоловіком. Його батько теж був понтійцем, а мати 

українка. Тож Алексіос та Александра знайшлися у цьому світі, щоб об’єднатися і надавати 

один одному силу та натхнення. Вона чекала його декілька років і вже після повернення, 

пораненого але, на щастя, живого, все ніби гармонізувалося, наче дві душі злились в одному 

акорді. І ці два різні тони давали разом чисте, стройне звучання. 

   Леся зустрілась із Софією вже вдома. Вона була спокійна і задумлива. 

-  Вітаю, сонечко. Як в тебе справи сьогодні? 

-  Вітаю, бабуню. - вони обійнялися. 

-  Як було у школі? Ти часом не втомлена? Ще маєш сили для занять танцями сьогодні? 

-  Ні, ні, що ти.. Я в порядку. Вже скучила за ансамблем. Просто нам сьогодні дещо з історії 

розповідали та мене це дуже засмучує. Навіщо люди постійно хочуть відібрати щось у тих, 

хто живе поряд? Їхні землі, майно, все, що вони створювали самі.. роками. 

-  Ох, люба моя, я цим теж усе життя переймаюся. Це така дивна людська натура. Здається 

що їм не вистачає достатньо здорового глузду від народження. І навіть жорсткі правила 

багатьох релігій цьому не допомогли. А деякі навіть самі цьому сприяють. 
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-  Але ж навіщо тоді вони народжують нових людей, якщо не можуть прийняти й жити навіть 

з іншими народами по-сусідству? 

-  Окрім природних, біологічних причин, напевно тому, що їм так пишуть у правилах, щоб 

поповнювати свої громади, мати більше робочої сили. Але ситуація всюди різна. Сама 

побачиш, там, де є вибір і чіткі, справедливі правила-закони, що поважають особистість .. 

Маю на увазі культурні традиції, законів совісті, логіки дій. Як для країни цілком, так і для 

кожної людини. Там вже такі прояви відвертої агресії вважаються просто деградацією, тобто, 

ніби як дикунством. Ось ми на цьому шляху дуже просунулися, не зважаючи на досить не 

стабільних сусідів по кордону. Бо такі як вони й надалі живуть за правилами писаними 

невігласами й психопатами .. і потроху самі себе знищують зсередини. 

-  Даа, мені ще стільки треба пізнати й осягнути. Але те, що ти говориш заспокоює. Бо дає 

надію, що з часом має стати тільки краще. 

-  Саме так, такі, як ми прагнемо розвитку, який покращує. Нам цікаво пізнавати щось нове. 

Але, на жаль, все ще є й такі люди, яким все це здається занадто важким для їхнього 

розуміння. Їм легше жити за правилами невігластва і страху. І ось тому вони можуть 

виявляти себе на найнижчому рівні свідомості, а саме - агресії, як фізичної, так і емоційної. 

Це така форма беззмістовного приниження інших. Якщо вони чогось не розуміють, замість 

того, щоб пізнати - вони воліють це знищити, щоб не заважало. 

-  Ойх, я гадаю, що знаю про що ти.. - прохопилася Софія і відразу запнулася. 

-  Ти вже стикалася з цими проявами? - не пропустила повз вуха бабуся її жаль. 

-  Нуу, так, бачила .. як до інших ставилися і це напевно важко витримати, бо відчуваєш, що 

ти тут не зрозуміло для чого існуєш. А навіщо, все ж таки, вони народжують дітей, якщо й так 

одне одного заледве терплять? 

-  Цікаве питання. Це і є форма розвитку свідомості. Їх запевнили, що просто треба 

розмножуватися без будь-яких причин та сенсів. 

-  А хто їм так каже, партія? 

-  Яка саме партія? - засміялася бабуся. - Але я розумію загалом, про що ти питаєш. Всюди 

по-різному. Десь домінуючі релігії, як от в наших східних сусідів. Десь, тому, що вважають 

свою націю замалою. 

-  А в нас? 

-  Ну, в нас це вже набуло досить розумну форму. Після остаточного звільнення від 

окупантів Ординської Імперії, люди вирішили докорінно змінити форму існування 

суспільства. Виписали новий закон країни, тобто конституцію. Поважають свою 

загальнонаціональну мову. Хоча усі етноси, що населяють нашу країну вивчають свої мови 

також, щоб не втрачалась культура. Ти теж, коли захочеш, почнеш вивчати грецьку і чеську. 

Бо це теж мови гілок твоїх пращурів. А ще затвердили правило поважати особистий простір 

та право обирати собі філософські, політичні, релігійні течії, але вже у свідомому віці. А до 

повноліття ви всі спокійно вивчаєте усе, набуваєте широкий обсяг знань та навичок, щоб 

потім могли робити свідомий вибір. Бо тоді вже ніякий зло-намірений маніпулятор не зможе 

привернути увагу чимось не логічним або навмисно шкідливим. 

-  Це добре. А як зараз призначають лідера партії, країни? 

-  Ти знов про якусь партію. То щось у школі зараз розповідають? 

-  Ой, нуу то я, мабуть, щось знов наплутала.. - зніяковіла Софія. 

-  Ти, мабуть, про вибори президента та депутатів питаєш? 

-  Так, про це.. 

-  Цей про процес вже давно сформований. Кожен, хто досяг повноліття, якщо людина вже є 

громадянином країни, проходить тест на усвідомлення основних обов’язків та принципів 

очільника держави, до речі теж саме й для усіх інших виборних посад, як то представників 

до верховної або місцевих рад. А вже потім, ті, хто підтвердив, що бере на себе 

відповідальність за подальшу долю країни відносно цього вибору, йде на дільницю і голосує. 

-  А ті, хто не пройшов той тест? 



27 

-  Ті наразі не мають права голосу, бо ще не усвідомили міри своєї відповідальності. До речі, 

вони й самі не мають права висувати свої кандидатури. 

-  Мені подобається такий процес. Він наче захищає нас від поганих людей, які можуть 

прийти й вчинити війну. Так? 

-  І це теж, безумовно. Хоча, запобігти на повну не можливо, на жаль, але хоча б зменшити 

їхні шанси, це вже велика справа. 

-  Бабуню, мені так цікаво, можна ми ще про таке поговоримо? 

-  Звісно, ми завжди будемо про таке говорити.. Але зараз нам час збиратися на заняття. Чи 

ти вже забула? - сказала Леся сміючись. 

-  Ні, що ти! Я швиденько збираюсь. Мама все підготувала, тільки перевдягнусь і підемо. 

   Цього разу вона себе почувала зовсім інакше. Не було тих тривог, що може щось не 

вийде, було лише бажання зробити усе, що в її силах якомога красивіше. Тепер в той танок 

вона просто пірнала, отримувала задоволення від кожного руху. 

   Після занять у роздягальні поділилася з колежанками про свою участь у шкільній 

постановці. Дівчата її привітали та навіть виявили бажання прийти подивитись, якщо це 

можливо. Вона пообіцяла, що спитає у пані Білозори та, про всяк випадок (на жаль знов 

довелось трохи брехати), перевірила їхні телефони у своєму новому блокноті, бо старий 

ніби загубився. 

   По дорозі до дому оповіла бабусі про свій стан, що все тепер зовсім по-іншому сприймає. 

-  Я навіть не уявляла, що такі прості речі, як увага до особливостей кожного може принести 

задоволення для всіх. Зробити відчуття навколишнього не таким загрозливим. Так, ми трохи 

втомлюємось повторювати багато разів складні шматки, але це вже з розумінням, що 

наступного разу буде легше. Не так, як до цього. 

-  Ти мене радуєш. - відповіла Леся. - Бо ти не просто впоралась з гнітючими проявами своєї 

свідомості, а й зрозуміла саму сутність цього. Якщо ми будемо хоч трохи зважати на 

особливості інших, не підрівнювати усіх за нав’язаними стереотипами, - і перепитала,- що це 

за поняття ти знаєш? 

-  Стерео - це коли звучить з двох сторін, так? - вона дивилася на бабусю вичікуючи 

пояснень. 

-  Про стерео - це ти точно знаєш, а ось стереотип - це такий термін у психології, коли якісь 

поняття, або образи підлаштовують під зручне, звичне. Але тоді може втратитися, як раз, 

саме те особистісне, про що ми з тобою говоримо. Так зрозуміло? 

-  Гадаю, так. Тобто, якщо більшості нічого не муляє при частих обертах, то вони думають, 

що так і має бути у всіх решта? 

-  Щось таке, ти вірно вхопила сенс. І це може стосуватися будь-чого. Відчуттів, вчинків, 

навіть форми одежі. 

-  О, про це я знаю.. - прохопилася Софія і швидко додала. - Я про це бачила у фільмі про 

сусідні країни. 

-  О, так. Там за цим дуже суворо стежать. Усі мають бути підлаштовані під потреби лідерів 

держави або церкви. Там релігії та державна влада злились в одне джерело правління. Тож 

диктатура тримає усіх у страху і не дає шансів на будь-які особисті прояви, як-то 

філософські, творчі. Якщо вони не прославляють волю або ідолів провладної релігії. Вони 

навіть сумніватися не можуть, бо будуть покарані. 

-  Бабуню, це жахливо.. - ледве не сказала вголос, що їй це так знайомо. 

-  Ти просто маєш про це знати, щоб мати уявлення і змогу порівнювати, сумніватися, 

аналізувати й робити свідомий вибір. Що несе добро та розвиток, а що є тотальне зло і 

деградація. 

-  Так, я про це пам’ятатиму. Взагалі-то я дуже відчуваю такі речі. Як це пояснити поки не 

знаю. 

-  Є таке слово - емпатія. Це слово грецького походження. Воно означає - глибинне відчуття, 

надмірне співвідчуття. Є люди, які з цим народжуються. Напевно, що ми з тобою саме такі. 
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Тому треба потроху вчитися з цим жити. Мені теж колись було навіть лячно, не знала, як з 

цим впоратися. Але тобі буде легше, бо я допоможу, підтримаю порадою. 

-  Ой, правда?.. Ми такі?! Це що якась магія? 

-  Ну, можна сприймати це навіть і таким чином, в гарному сенсі. Бо магія сама по собі це 

сила, енергія можливості. Вона є нейтральною. Тобто не є ні доброю, ні злою. А ось носій 

цієї сили вже робить її якоюсь. В залежності від своїх бажань, спрямувань та намірів. 

-  Тобто ніби як вода, вона собі тече і це просто потік. Ми її п’ємо, миємося - це нам потрібно, 

тож на добро.А от якщо станеться повінь, або шторм і загине щось від цього - то це на зло. 

-  Нема чого додати, ти описала все краще за мене. 

-  Нуу, не краще, це точно, - засміялася Софійка. - але я відчуваю про що ти говориш. І 

навіть ніби бачу все це всередині. 

-  Саме так ми сприймаємо навколишній світ. Тож, щоб не було від цього незручно, а іноді 

навіть боляче, будемо вчитися це розуміти. 

-  Дякую, що ти є. І мені вже не так страшно. 

   Вони зайшли у квартиру, тато вже був вдома і говорив з кимось телефоном. Помахав їм 

рукою і жестами пояснив, що скоро закінчить. Вони роздягнулися і пішли на кухню. Софійка 

тільки но підійшла до холодильника, щоб подивитися .. і тут відчула зі сторони плити 

ароматний запах спецій і звук кипіння якоїсь страви. Тато вже договорив і повернувся до 

них. Поцілував обох і спитав. 

-  Готові спробувати мою курку з овочами? 

-  Я готова! - перша викрикнула Софія. 

   Вона дійсно зголодніла. І від фізичного навантаження, і від емоційного занурення у нові 

для себе обрії життя в цьому всесвіті. 

   Страва була пречудова. Софія подякувала татові і пішла до своєї кімнати. Увімкнула 

програвач, поставила платівку з улюбленою казкою і стояла перед вікном вдивляючись у 

чарівну картинку підсвіченого ліхтарями парку навпроти. 

  Тим часом на кухні Леся та Мирослав мали змогу трохи поговорити. 

-  Вона сьогодні пожвавішала. Думаю наше спілкування цьому дуже допомогло. З нею треба  

говорити про це, як про особливість, а не як про ваду. Вона все чудово розуміє, навіть 

набагато більше, ніж може людинка її віку. Це треба заохочувати. Коли я їй сказала про 

вивчення ще двох мов, вона аж засяяла. 

-  Гарні новини. І добре, що ви помітили її тривожний стан, бо серед нас вона його так не 

виявляла раніше. Або ми просто не бачили, на жаль. 

-  Не хвилюйтеся і не сумуйте з цього приводу. Добре, то й добре. Не важливо, хто перший 

помітив. Надалі будемо пильніші. 

-  Так, звісно. За тиждень в неї концерт. Треба вже подумати про костюм. 

-  Неллі питалася, чи вже пора готувати вбрання? Нехай Віра їй зателефонує. 

-  Точно. Думаю, що вже можна готувати. Як там справи у тітоньки Неллі? Здається, що дуже 

не бачилися. Треба з Софійкою до неї на кіностудію у гості заїхати. 

-  О! Вона зараз у новому проекті з головою. Хоча, як і завжди, готує колекцію до нового 

фільму. Вони знімають по роману Жорж Санд “Консуело”. Уявляєш, який там обсяг творчої 

роботи для неї. До речі, вона сказала, що закінчила ще одну картину, каже - малювала і 

думала про вас. Тож напевно готуйте місце під нову красу. 

-  Чекаємо з нетерпінням. - Мирослав аж засяяв. - Дуже любимо її роботи. Ті “Пташки”, що у 

спальні зранку роблять нам день. 

-  Я теж обожнюю її твори, не зважаючи на те, що сестра малювала, - сказала щиро 

сміючись Леся. - Добре, що є привід на цих вихідних зібратися. А як твої батьки? Вони 

приїдуть? 

-  Сподіваюсь. Тато зараз у Празі. Мати сказала, якщо до п’ятниці не встигне повернутися до 

Львова, то приїде сама. 

-  Чудово. Я їй сьогодні подзвоню, спитаю. Може відразу щоб до нас їхала. 
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-  Дякую, вона зрадіє. 

-  Добре Миро, я тоді піду. 

-  Дякую, пані Лесю. Вітання Алексісу. Скоро побачимося і зберемось усі після концерту. 

-  Так, звісно. Ще поговоримо до того. 

   І вони обійнялися перед дверима. 

 

   Пізно увечері, коли Віра повернулася з роботи, Софія вже спала. Вони удвох з 

Мирославом лежали у вітальні на канапі і розмовляли. 

-  Кохана, твоя мати сьогодні казала, що Неллі питала, коли починати шити костюм, просила 

їй зателефонувати. - лагідним голосом спитав Мирослав і поцілував її у скроню. 

   Вона підняла очі, усміхнулася і відповіла майже пошепки. 

-  Ти будеш сміятися, але я вже з нею про це говорила. І навіть більше, вона хоче 

обов’язково все фотографувати. Якщо не знайде у когось позичити маленьку кінокамеру. Я 

їй сказала, що у будь-якому випадку плівка нашим коштом. 

   Він дивився на неї майже з відкритим ротом. 

-  Це сім’я якихось телепатів. Я просто у захваті. - і вони обидва засміялися. - Думаю Софія 

за ці дні вже встигла вивчити пісню. Може все-таки зробити простеньку фонограму, хлопці 

залюбки награють декілька партій. В них же магнітофон є у школі? Чи вони воліють, щоб 

супровід був виключно наживо? 

-  Ось про це я не знаю. Завтра спитай у неї. - сонним голосом відповіла Віра і поцілувала 

його у краєчок губ. - Підемо спати? 

- Так, Віронько моя, завтра новий цікавий день. 

   І вони пішли до спальні. 

      

  7 
 
   Того дня на кухні були всі. Софія щось мугикала собі під ніс. 

-  Ти вже достатньо вивчила пісню для концерту? - спитав Мирослав. 

-  Майже, оце ходжу постійно про себе повторюю. 

-  Слухай, а ви що вирішили з акомпанементом, хтось має вам це грати зі школи? 

-  Загалом, може пані Білозора - на фортепіано 

-  А як, щодо того, щоб зробити легку оркестровку. Пропишемо декілька інструментів і 

запустимо на вашому магнітофоні. 

-  Оце так! Я й не сподівалася. А можна?! 

-  Звісно, я ж тому і пропоную. Бо треба встигнути за ці дні. 

-  Таак! Дякую тату! Сьогодні я про це поговорю з нашою музичною керівницею і тобі ввечері 

дам тобі ноти. 

-  Згода. - він поцілував її у маківку і вийшов з кухні. 

   Вона доїдала свої грінки, її блищали й посміхалися від задоволення.. 

    

    Ранок цієї п’ятниці 21 вересня був особливо завзятий та метушливий. Хоча все було 

готово до концерту, проте хвилювання не відпускали всю сім’ю. Віра вже вкотре оглядала 

чарівний костюм, який пошила тітка Неллі. Мирослав сидів у навушниках, ще і ще раз 

програвав на магнітофоні фонограму для пісні, яка була записана за участі декількох друзів 

музикантів. Барабани, клавішні та сопілка були зведені настільки майстерно, що виникало 

відчуття огортаючого простору з додаванням звуків природи. Вони узгодили з керівництвом 

школи, що принесуть бабину з записом і запустять на шкільному магнітофоні. Софія все 

вдивлялася в себе у дзеркалі та проспівувала пісню впівголоса раз за разом, щоб не забути 

слова. Хоча все і так йшло доволі добре, вона про всяк випадок повторювала і рухи. 

Концерт мав розпочатися о 6-й годині. Але о 3-й мала відбутися останній генеральний 

прогін. 
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   Ці вихідні були напрочуд заповнені подіями, поштовхом до яких став саме цей концерт. До 

Києва з’їжджалися родичі. Батьки Мирослава їхали зі Львова та Праги. Кузен Віри, син Неллі 

Витомир повертався зі спортивних зборів. А брат дідуся Алексіса з дружиною з Греції. 

Компанія очікувалась чимала, тож вирішили зібратися усіма разом у суботу. Бо просто не 

встигали нормально підготуватися до застілля. Тому сьогодні обмежилися зустріччю на 

концерті, тих, хто наразі у Києві, що було і так дуже хвилююче.  

   З вітальні пролунав голос Мирослава. Він зняв навушники. 

-  Музичний супровід готовий! Складаю бабіну! Прикро, що не встигли заздалегідь про це 

подумати. Може тоді наступного разу організуємо ще й ваш шкільний музичний ансамбль. 

-  Звісно тату. Ти ж бачив, ми й так все робили швидко. - сказала Софійка, яка швиденько 

заскочила до кімнати, як почула голос тата. 

-  Слухай, я вами просто пишаюся. І від ідеї, і від втілення за такий короткий термін. 

-  Але ж без вашої допомоги все одно б не було такого.. І костюм, і музика. Я вас дуже 

люблю .. дякую, дякую. - Вона підскочила до нього і міцно обійняла. 

-  Це ж наше задоволення творити разом з тобою. Ось бачиш, як уся родина водночас 

зібралась. Завжди пам’ятай про це. Ми всі разом, всі один одного підтримаємо завжди .. ти 

не одна. 

-  Я запам’ятаю. Це для мене все таке нове. - Раптом прохопилася вона. 

-  Чого це нове? Відколи? - здивувався тато, посміхаючись. 

-  Ой, - швидко схаменулася Софія, - це я про пісню та танок .. треба ще раз повторити. - 

Схопилася і побігла до своєї кімнати. 

 

   Софія вже була вдягнена у костюм. Періодично підходила до дзеркала, щоб ще раз 

помилуватися цим надзвичайним вбранням. Вона почувалася, немов справжня лісова 

німфа. Потім підійшла до куліси й трохи відсунула край, щоб подивитися скільки людей  

сьогодні зібралося на концерт. Зала була майже повнісінька. На диво, це її не збентежило на 

стільки, щоб почати нервувати. Страху сцени не було. Була лише душевна радість, почуття 

причетності до чогось цілісного. І головне, вона нарешті відчула себе потрібною та 

впевненою у всіх проявах. 

   Почався концерт. Ведучий розповідав про значення цього дня, про споконвічні традиції 

наших пращурів. Починали виступ учні молодших класів, що підготували поетичний уривок з 

твору Лесі Українки. Наступними були Софія з групою. І ось залунали перші акорди, почався 

вступ до пісні. Вони взялися за руки рушили на сцену. 

   Вона співала, вона рухалася у колі своїх друзів. Всі разом утворювали дивовижний 

ансамбль. Було відчуття, що робили це разом роками. На останній проспіваній фразі всі у 

залі зааплодували, почулися вигуки “Браво”. Вони дев’ятеро вийшли на авансцену і Софія 

побачила усіх своїх рідних, які не стримували емоцій та захвату, махали руками й посилали 

повітряні поцілунки. 

   Вона обійнялася з усіма своїми друзями, які були в не меншому захваті від їхньої спільної 

творчості. Відразу вирішили на цьому не зупинятися й обов’язково підготувати новий номер 

на наступну подію. Потім вона вискочила у шкільний коридор і побачила тата з бабіною в 

руках. Він закрутив плівку до кінця, закріпив кінчик і підняв голову. 

-  Доню, я тут! - гукнув він її. 

   Софійка підбігла до нього і майже заскочила в обійми. 

-  Ну як, як ти гадаєш, я впоралася з сольною партією? 

-  Ти не просто впоралася. Ти була насправді чарівна. Так природно трималася на своєму 

першому сольному виступі. Не сильно нервувала? 

-  Сама дивуюся. Але, мабуть, отримала більше задоволення ніж хвилювання. Тому й не 

помітила, як вже й останню фразу доспівала. А мої друзі як виглядали? 
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-  О! Ви всі дуже постаралися. Все чистенько зробили. Повторюся, я вами дійсно пишаюся. 

Хоча, ти ж потім все подивишся на проекторі. Тітонька Неллі таки взяла кінокамеру. До того 

ж буде й багато фотознімків. 

-  Це просто чудово! - майже зааплодувала Софія. - Тату, а можна я ще трохи побуду у 

цьому вбранні. Мені так подобається ця сукня, мені в ній так затишно. 

-  Звісно, пташечка. Ти виглядаєш як фея .. але сучасна така фея. - і він підморгнув. - Хочеш, 

підемо до всіх у залі? 

-  Може ще тут трохи посидимо, поговоримо? 

-  Як хочеш. Тоді сядьмо на лавочці біля вікна.  

   Вони підійшли у коточок з лавочками й рослинами. Всілися і трохи помовчали. 

-  Тату, а всі приїхали, що ти казав учора? 

-  Таак, всі. До речі, пан Данило теж встиг на твій виступ. 

-  Ой, як хороше. Може коли він мене більше навчить, то я вийду на сцену не тільки співати, 

а ще й заграю. 

-  Ми власне саме на це і сподіваємося. - усміхнувся він. 

-  А це правда, що бабуся казала. Я зможу вивчати ще різні мови? 

-  Безперечно, за твого бажання. Бо тобі напевно доведеться багато гостювати у наших 

родичів в Чехії, Греції тощо. І хто знає, може ти обереш собі подальше навчання в якійсь з 

цих країн. 

-  Цікаво! А коли я зможу почати? 

-  Для цього ми маємо зручно спланувати твій час. Щоб ти не перенапружувалася, не 

втомилася швидко і щоб тобі було цікаво. 

-  Мені вже цікаво. - Вона зіщулила оченята і ніжно усміхнулася. 

-  З чеською буду звісно я допомагати, а з грецькою - дідусь та бабуся. 

-  Ви будете моїми вчителями? 

-  Щось на кшталт... Але радше співрозмовниками. 

-  І підручники будуть? 

-  Вони всі є в нас вдома, ти просто не звертала увагу. Я тобі покажу. 

-  Добре. А всі будемо збиратися у нас? 

-  Ні, думаю, щоб всіх розмістити будемо гостювати у будинку дідуся Алексіса. 

-  Я так рада. Хоч би це ніколи не кінчалося. 

-  Що не кінчалося? 

   І вона зрозуміла, що знов прохопилася. 

-  Нуу, це.. коли всі збираються, розповідають цікаві історії про себе, їдять смаколики. 

-  Це точно. В нас всіх історій та смаколиків вистачить на роки, а маємо лише пару днів цього 

разу. - Сказав він і засміявся. 

-  Дякую, що ви такі .. що ми такі. 

-  Пташко, ти така сентиментальна сьогодні. 

-  Яка? - закліпала очима Софійка. 

-  Дуже ніжна і лірична. Ніби боїшся щось втратити. 

-  Так і є. - прошепотіла вона. 

-  Агов! Пам'ятаєш, що я тобі казав. Ти не одна. Ми всі разом творимо це життя. Шукаємо 

точки поєднання між нами. Вивчаємо цей світ і поліпшуємо його за можливістю. 

-  Так, я пам’ятаю. 

   У дверях актової зали з’явилася тітонька Неллі з невеличкою кінокамерою в руках, щось 

роздивляючись на ній. Потім побачила їх і розкрила руки для обіймів. 

-  Софійко! 

-  Ну, біжи, потім ще поговоримо, - підштовхнув її Мирослав. 

-  Неллі! - і вона скочила прямо їй у руки. 

-  Ти моя фея! І як же тобі пасує це вбрання! - ще раз оглядаючи її казала Неллі. 

-  Дякую, люба моя і тато теж так каже. Я в ньому ще сьогодні походжу. 
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-  Ти можеш і завтра в цьому прийти, лише прибрати деякі прикраси, щоб не було занадто 

костюмовано. 

-  Ааа! Точно, я так і зроблю. Бо сукня дійсно дуже мила мені й зручна. 

-  На здоров’я, моє сонечко. Витомир не встиг на концерт, але ви побачитесь завтра. 

-  Правда?! Яка я рада! 

-  Тоді вже всі разом передивимось плівку з концерту. А з фотографіями треба буде звісно 

зачекати, поки надрукують. 

   Тут підійшов Мирослав і вони разом повернулися до глядацької зали. 
 

  8 

 

   Наступного дня з самого ранку телефон не вмовкав. Всі бабусі постійно телефонували, 

щоб домовитися, порадитися, скоординували дії та приготування наїдків до сьогоднішньої 

зустрічі усієї великої родини. 

  Збиралися у будинку Алексіса та Лесі. Це був дуже затишний і досить великий будинок, 

який вони збудували у селі Нивки, яке згодом вже стало районом Києва, проте так і 

залишилось не забудованим багатоповерхівками. Чудова ділянка, поруч з парком та озером. 

А якщо прогулятися трохи далі й зануритися до лісу, то можна дійти до річки Сирець. 

   Батько Мирослава мав сьогодні прилетіти з Праги, а мати ще вчора приїхала зі Львова, 

тож сьогодні вони з Лесею метушилися по дому, готувалися. Тим часом як Алексіс неквапно 

виставляв посуд на стіл і періодично голосно зауважував. 

-  Не метушиться так мої дорогенькі. Ми все встигнемо. - і спокійно продовжував протирати 

бокали та вдивлятися крізь них на сонячне світло. 

   Неллі вже зустріла свого Витомира. Вона жила поблизу кіностудії й там теж телефонна 

трубка постійно була у когось в руках. Або Неллі, яка узгоджувала все з Лесею та Вірою. Або 

у Вита, якому телефонували друзі. 

 

   Софія сиділа в кімнаті й акуратно прибирала деякі прикраси з сукні, як їй порадила Неллі, 

що ця сукня перетворилася з концертної на гостьову. Тут Мирослав покликав її з вітальні. 

-  Пташко, ти там сильно зайнята? 

-  Не сильно. - з’явилася Софія у дверях кімнати з платтям у руках. 

-  О! Ти вирішила поліпшити вбрання? 

-  Трохи змінити, як Неллі порадила. Якщо приберу ці паєтки та стрічки, то буде мені 

улюблена сукня, щоб піти у гості. Тобі подобається? 

-  Мені це й від початку подобалося. А те що її можна ще й змінювати за потребою, взагалі 

чудово. Браво тітка Неллі, як завжди. 

   Він стояв біля книжкового стелажа і діставав якісь примірники. Потім повернув їх 

палітурками до неї й сказав. 

-  Ось, це і є підручники з чеської та грецької мов. В нас і інші книжки є, але коли вирішимо 

починати, спершу вивчатимемо по цім. Тут є чудові ілюстрації. А грецьку, до речі, редагував 

твій двоюрідний дідусь, який мешкає в Атенах. 

   Вона вдивлялася, потім обережно поклала платтячко на диван і взяла одну до рук. 

-  Ох! Це немов двері в інший світ.. 

-  Взагалі то ти повністю права. Кожна мова - це такий собі інший світ. Бо це не тільки по-

іншому вимовлені слова, а й іноді трохи інші значення та поняття. Тому що кожна культура 

розвивається по-своєму. Як і у людей такі різні характери. Тож ми вивчаємо мову заразом 

пізнаємо і культуру, звичаї цього народу. 

-  Не дочекаюся .. - не відриваючи погляду від книжок промовила вона. 

 

   Віра, Мирослав та Софія вийшли з метро і попрямували до будинку. Дорогою віталися з 

сусідами, що мешкали на цій вулиці й знали Віру майже з малечку. Коли вже підійшли 
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ближче Софія просто отетеріла. Дивилася на будинок майже з відкритим ротом. Такий він 

був, на її погляд, великий і гарний. І тут ще біля воріт показався надзвичайно симпатичний 

пес, породи Ньюфаундленд. Він розмахував своїм пухнастим хвостом і від радості скавчав і 

гавкав одночасно, що було схоже на якусь вітальну розмову. Всі з ним привіталися і 

пообіймалися, бо просто не мали іншого варіанту потрапити всередину будинку. Увійшли й 

відразу отримали порцію смачнючих ароматів. Леся вийшла їх привітати та швидко зникла у 

кухні. Вони роздяглися і пройшли до вітальні. Там вже сиділи та розмовляли Алексіс та 

Мілан, батько Мирослава. 

-  Тату, - зрадів Мирослав, - ти вже тут, як долетів? 

   Вони обійнялися і слідом до кімнати увійшла Зоряна, його мати. 

-  Ох, синочку, от бачиш, усі встигли. - і поцілувала його у щоки. - Зараз поставлю блюдо і 

буду всіх обіймати. 

   У двері знов подзвонили, напевно то були Неллі з Витомиром. Софія побігла перша до 

коридору, притулилася до дверного отвору з посмішкою на обличчі й спостерігала за 

веселою метушнею бабусь, дядечка та собаки, що стрибав на Неллі, намагаючись її 

поцілувати. 

   Всі розбрелися по будинку, закінчуючи свої приготування. Витомир радісно обіймав 

Софійку, вона розказувала йому про свої початкові заняття гри на блок-флейті. Вони собі 

уявляли, як вона буде грати за пів року і неодмінно бажав послухати. 

   Незабаром повернулися й брат дідуся Алексіса з жінкою, які їздили до Одеси та Маріуполя 

у справах та заразом побачилися з декількома родичами, що ще мешкати там. Було 

зрозуміло, що від усіх цих поїздок вони були трохи втомлені, але на настрої це відбивалося. 

Вони відразу пішли на другий поверх освіжитися та перевдягнутися після поїзду. 

   Тим часом внизу, у вітальні тітка Неллі з Мирославом прилаштовували екран для 

перегляду плівки, яку назнімала вона вчора на концерті. Стіл був майже накритий. Алексіс 

пішов у підвал, щоб взяти їхні улюблені вина. Так повелося, що в цьому домі міцних напоїв 

взагалі не вживали.   

   Нарешті всі вже причепурилися й зібралися за столом, що сягав половини величезної 

вітальні. Місця було вдосталь для всіх. Поряд у кутку  стояв вже налаштований Витомиром 

кінопроектор, заправлений плівкою і готовий до перегляду. 

   Всі були щасливі від зустрічі, але дійсно голодні. Тому спершу без зайвих промов почали 

ласувати, кому що було до вподоби. А обрати було з чого, бо кожен міг знайти свої улюблені 

й звичні страви. Чи то з української, чи з грецької або чеської кухонь. 

   Дідусь Алексіс розливав вино, тільки Софійка та Витомир вдовольнялися соками. Завели 

розмову про зиму, бо зазвичай саме на зимові свята під час канікул збиралися десь усі 

разом. 

-  До речі, Софійко, ти своїм дебютом спонукала нас усіх до не запланованої, але такої 

чудової зустрічі. 

-  На щастя все співпало і бажання, і можливості. - Всміхаючись промовив Витомир, 

тримаючи шматок голубця на виделці. 

-  Я бачу, що тут у всіх якось так співпало. Навіть у деяких, ще й робочі справи залагодилися 

по ходу. - підморгнула Неллі Михалісу. 

-  Слухайте, це правда, - озвався Михаліс,- сам не очікував. Пташко, вибач, що ми не 

встигли на твій виступ. Але чекаємо з нетерпінням на сеанс творчого репортажу від Неллі. 

-  Та. Нічого, дідусю. Я й так надзвичайно рада усіх вас бачити. А концерти напевно будуть 

ще й інші. 

-  Я на це дуже сподіваюсь. Твій тато казав, що ти вже познайомилася з нашим підручником? 

-  Так, думаю, я вже скоро почну потроху вивчати. Не знаю, як добре в мене вийде, але 

наступного разу напевно вже буду з вами вітатися грецькою. А з тобою дідусю Милан — 

чеською. - і вона дзвінко засміялася. 
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-  Ого, нічого собі плани! Ти хочеш усе заразом охопити? Ти впевнена, що потягнеш такий 

обсяг занять? 

-  Мені зараз усе цікаво. Не хочу втрачати час, буду рухатися поступово, на скільки талант 

дозволить. Може не так швидко, як інші, але хочу пізнати різне. Щоб потім було більше 

можливостей для реалізації своїх мрій. 

-  Софійко, ми тобою пишаємося. - сказав Витомир. 

-  Ой, дякую. - знітилася Софія. - Я буду намагатися опанувати все, що буде змога. Бо і ми 

всі, і наші країни такі цікаві. І мандрувати буде легше. 

-  Звісно, а нам це точно потрібно, бо ми родина, що постійно мандрує. - додала Неллі. 

-  Може цієї зими на свята зберемося у нас у Празі? - запропонував Милан. 
 

   Всі відразу погодилися поїхати до казкового міста, аби тільки погода сприяла подорожі. 

-  Тоді я спершу візьмусь за чеську, - додала Софія. 

   Мирослав її обійняв і чмокнув у скроню. 

-  Як скажеш, пташко. Я готовий, книжки теж готові. - і він підморгнув. 

   Тут Алексіс потягнувся до бокала й промовив. 

-  Любі мої, рідні мої. Хочу вам усім подякувати, що ви такі є, що ми такі є один в одного. Що 

ми зустрілися на цій планеті, щоб жити в злагоді й задоволенні. Ще хочу подякувати нашим 

дітям та онукам. Ми створювали їх без їхнього на те бажання, лише за своїми образами й 

осягненням відповідальності. Тому, сподіваюсь, мої любі ви не розчаровані саме таким 

оточенням у цьому житті. Вдячний вам за терплячість, що змогли прийняти наші традиції та 

імена, які ми вам надали, допоки ви не вважатимете за потрібне їх доповнити або змінити за 

своїми внутрішніми відчуттями. Це справжнє щастя, що тут поєдналися люди, які мають 

талант цінувати та вивчати культурні та історичні знання одне одного, поважають особисті 

імена від першоджерел походження та мови, не перекручуючи й не знецінюючи значення 

задля полегшення вимови вже звичного сприйняття. Вчора наша Софійка мала дебютний 

виступ, свій перший сольний. Оскільки не всі змогли бути присутні в глядацькій залі, на 

щастя наша Неллі змогла зафільмувати це дійство. Тож, оскільки ми вгамували свій апетит, 

то можемо продивитися плівку. 

-  Дякую і тобі дідусю. - не втерпіла Софія. - Я дуже рада, що з'явилася саме у вас в цьому 

житті. 

   Мирослав увімкнув проектор і вони почали дивитися плівку з тарілками у руках, але 

відразу поставили все на стіл, бо радість від побаченого дійства переповнювала емоціями. 

Все виглядало так ніжно, щиро й гармонійно, що дідусь з бабусею, які приїхали з Греції, 

майже плакали від задоволення. 

   Неллі повернула голову, подивилася на них і сказала. 

-  Ось, бачите, ми оце все вчора в залі трималися з останніх сил, щоб не заспівати разом з 

нею. - всі засміялися, а вона притиснула ближче до себе Софійку, цілуючи її у скроню. 

   Софія була розчулена, вперше дивлячись на себе зі сторони. Трохи зніяковіло, але 

загалом зовсім по-іншому. Вже не було тієї тривоги й сорому за очевидні недосконалості 

свого виступу. Тепер вона була впевнена, що все буде рухатись поступово, але саме за її 

бажанням і натхненням. Та всебічною підтримкою близьких людей, яких виявилося чимало. 

Залишилося тільки з'ясувати, який же саме з цих всесвітів є реальним. 

   Вони повернулися додому зовсім пізно. Ніяк не могли роз'їхатися, бо теми для бесід, нові 

ідеї були невичерпні. Всі почувалися щасливими, хоч і трохи змореними.  

   Софія вже вкладалася, батьки зазирнули поцілувати її на добраніч. 

-  Пташко, відсипайся. Завтра новий день, нові відкриття. Чекаємо на твої задуми та 

пишаємося тобою. Солодких снів. 

   Останню фразу Софія вже чула ніби здалеку. І тільки остання думка мов луна злітала у 

свідомості. 

   “Я ж знов сюди повернусь?” .... 
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