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ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!

У ваших руках – незвичайна книжка, це не просто збірка оповідань ма-
леньких авторів. Перед вами – твори, поштовхом для яких стали реальні життє-
ві історії. Їх написали маленькі українці, родини яких розділив кордон. Батьки 
цих дітей – трудові мігранти. Вони поїхали в інші країни заради кращої долі. Але 
ця «краща доля» розділила маму та доньку, батька та сина і залишила глибоку 
рану в дитячому серці. На сторінках цієї збірки за кожним абзацом, за кожним 
рядком, літерою – дитячий біль від нестачі батьківської любові. Для більшості 
з цих дітей батьківські обійми та материнська ласка – лише спогади, а момент 
розлуки – найболючіша мить їхнього життя. 

За різними оцінками, від 2 до 3,5 мільйонів українців живуть та працюють 
за кордоном, але ще більше дітей, які чи не щодня чекають у вікні повернення 
своїх батьків. 

Ця книга не залишить нікого байдужим – дитячі сльози та мужність, з 
якою вони переносять випробування долі, не можуть не відгукнутися болем у 
людській душі.

Заснований мною Фонд «Open Ukraine» працює для того, щоб Україну зна-
ли і поважали у світі. Але ми станемо сильною та процвітаючою державою лише 
після того, як відкриємо Україну перш за все для себе. 

Сьогодні ми відкриваємо вам талановитих українських дітей, які знайшли 
мужність донести свої проблеми за допомогою слова. Щоб цей біль припинив-
ся, українські трудові мігранти мають знайти для себе в Україні гідне місце і 
загоїти рани в дитячих серцях. 

З повагою, 
Арсеній Яценюк 

Голова Верховної Ради України 
Засновник Фонду «Open Ukraine» 
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НЕЛОЖНИМИ ВУСТАМИ…

Шановний читачу!
Ти тримаєш в руках особливе видання. З цих сторінок до тебе промовля-

ють ті, хто не вміє лукавити і хитрувати, викручуватися і шукати вигоди. Це 
діти. Старші і молодші, веселі і сумні, пустотливі і принишклі, але всі якось по-
дорослому поважні, з печаттю глибокої зажури і страждання. Лише дітям дано 
так просто і невимушено взяти в руки своє маленьке серце і простягнути тобі, 
щоб ти міг відчитати в ньому неприкриту правду про їх не зовсім дитяче життя. 
Життя, оповите серпанком смутку, печалі і... глибокої самотності.

Вони мають найбільшу в світі мрію, таку просту і таку нездійсненну – бути 
кожного дня поруч з мамою і татом, які зараз далеко, в чужих невідомих краях заро-
бляють – ціною власного болю і болю своїх найближчих – на прожиття для родини.

Звертаємось до вас, матері. Прочитайте ці виплакані дитячі рядки. Згадай-
те слова Митрополита Андрея: «Їдьте з Богом і з Богом повертайтеся, здорові 
душею і тілом, вертайтеся кращими, як ви виїхали, вертайтеся з Божою лас-
кою». Ключовим у цьому посланні є слово «Повертайтеся». 

Ви здійснили свій життєвий подвиг, занурившись у вир незнаного вам і 
дуже непростого життя, пройшовши всіма колами дантового пекла заради най-
ближчих. Але повертайтеся, бо в час, коли ви виховуєте чужих дітей на чужині, 
повз вас пролітає дитинство власних, без вас вони дорослішають, плачуть ноча-
ми, втомлені страшними сновидіннями, закохуються, тішаться своїми нехитри-
ми дитячими радощами і самотужки виплутуються з життєвих перипетій. А ще 
– терпеливо чекають. На вас, на вашу ласку, ваш дотик, ваше тепле слово.

Повертайтеся, бо, доглядаючи старших сеньйор, ви не знаєте, як важко 
вашим матерям дається оте чекання, обтяжене на старість відповідальністю за 
внуків. І сльозить материнське серце за своєю дорослою уже дитиною, що поне-
віряється на чужині. А хочеться їм, стареньким, тихої радості і спокою.

Звертаємося до Вас, Всечесні Отці. Адже знаємо, що впродовж уже другого 
століття Ви були чи не єдиними, хто вперто і наполегливо допомагав нашим лю-
дям не загубитися і не розгубити наші духовні скарби по чужих землях. Нехай 
ці дитячі рядки прозвучать у ваших церквах і долинуть до вашої пастви.

Звертаємося до вас, політики і високопосадовці. Знайдіть хвилю у вашому 
бурхливому житті, сядьте без метушні у вашому затишному помешканні, за-
нуртеся в оце дитяче житейське море – і ви відчуєте, як стиснеться ваше серце 
і покотиться непрохана сльоза. Від вас багато залежить, щоб на дитячих личках 
засяяла щаслива усмішка.

Звертаємося до тебе, наша українська талановита молоде: пам’ятай, що 
найбільше щастя – це щастя жити і працювати на рідній землі.

Ірина Ключковська

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою глибоко 
вдячний за підтримку видання благодійному Фондові «Open Ukraine», переду-
сім його засновнику Арсенію Яценюку, а також керівникові проекту Володими-
рові Чумаку.
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ВОЛОДИМИР ЗАЙЦЕВ
(13р., Циківське навчально-виховне об’єднання, 

c. Цикова, Чемеровецький р-н, Хмельницька область)

Казка про маленького Ховрашка
У небесній високості пливли пишногриві коні. Ті самі, які вранці, приту-

пуючи і форкаючи, ласували росяною травою. Ті, та не ті!.. Якась невідома сила 
перетворила їх із важких кремезних велетів у легкі напівпрозорі пір’їнки, схожі 
на ту, яку зронив гордовито-величний птах, пролітаючи над пагорбом біля  ста-
ву.

Саме біля підніжжя цього пагорба, серед шовкової трави, була нірка 
– домівка маленького Ховрашка. Нірка теж була маленькою, красивою і 
затишною. Мати Ховрашиха прикрасила одну зі стін пір’їнкою, а під 
нею з м’якого духмяного моху влаштувала зручне ліжечко для свого 
малюка. 

Ховрашок, незважаючи на зовсім юний вік, а народився він 
цієї весни, хотів знати все і про всіх. Він часто висував свою 
симпатичну голівку з нірки і спостерігав за дивними кіньми-
хмарами, думаючи:

«Які вони щасливі! Звідти, згори, вони бачать усе!»
Ховрашок ще не знав, що таке оте «все».
«Їм не треба слухатись мами!»
Він ще не знав, як важко без мами. 
«Не треба щодня вчити літери!»
А треба зауважити, що мати Ховрашиха була му-

дрою і далекоглядною. Ось уже два тижні поспіль вона 
знайомила свого синочка з усе новими і новими буква-
ми. 

«Хтозна, скільки їх ще залишилось? – думав Ховра-
шок. – Навіщо мені це?»

Ховрашок ще не знав, як добре бути грамотним.
Коли ж мама йшла в поле, Ховрашок біг гратися зі 

своїми друзями – Сонечком Крапочкою та Барвистим Ме-
теликом.

Та думки про небесних коней все більше і більше по-
лонили душу малюка…

Цей літній погожий день був зовсім звичайним. Проки-
нувшись вранці, Ховрашок умився, ретельно почистив зубки, адже усі ховраш-
ки ретельно їх чистять. Мама нагодувала його смачним пшеничним зернятком 
і, як завжди, пішла в поле. Іти з мамою робити запаси зерна на зиму Ховрашкові 
зовсім не хотілось. 

«Мамусю, 
як добре вдома!

Як добре,
коли поруч ти.»

7

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



8

«Чому потрібно робити якісь запаси? Та й що таке ота «зима»?»
Сонечко припікало, небом повільно і поважно пропливали хмари-коні. 

Ховрашок вибіг з нірки, ліг на осонні і почав замилувано дивитись на них. 
Дивився, дивився. Дивився, дивився. Дивився, дивився…і враз відчув, як 
його тіло зробилось легеньким-легеньким. Подих вітру підняв його і поніс 
вгору.

І ось уже Ховрашок пливе небесним безмежжям поряд з омріяними 
хмарами-кіньми. Десь там, унизу, залишились ставок, пагорб, нірка-домівка, 
друзі, самотня матуся…

Як не гнав від себе цю щемливу думку юний мандрівник, та вона ніяк не 
хотіла його полишати. Захоплення польотом поволі проходило. Ховрашок, було, 
захотів поділитись своїми суперечливими думками з хмарами-кіньми,  та вони 
летіли все далі й далі, а йому, маленькому, збентеженому, аж ніяк не хотілось 
відлітати далеко від рідних місць.

– Е-ге-гей, мої нові прекрасні друзі, – загукав малюк до хмар.
– Зачекайте! Мені самотньо!..
Та хмари не розуміли мови Ховрашка чи не хотіли розуміти… Їхні прозорі 

холодні серця були налаштовані лише на мелодію грози, котра, зазвичай, буває 
після тривалої спеки. Так, гроза – це їхня стихія!.. А маленький Ховрашок з його 
великими проблемами їх зовсім не цікавив. 

Можливо, якби хмари знали про те, як малюк мріяв про зустріч та зна-
йомство з ними, то зупинились би. Можливо… Але хмари та Ховрашок були з 
різних світів, хоч і близьких, але таких далеких!

Тут наш маленький мандрівник ще більше засумував за домівкою, за дру-
зями, а найбільше – за мамою. Засумував і заплакав. Сльози покотились по пух-
ких щічках і, перемішавшись з краплинами дощу, покотились додолу.   

Починалась гроза…
Хвилюючись за сина, мати Ховрашиха чимдуж кинулась додому. А її ма-

люк, розморений сонцем, лежав біля нірки, ковтаючи уві сні сльози впереміш з 
краплинами дощу. 

Мати підняла  синочка з землі, ніжно пригорнула до грудей і занесла до 
нірки, напевне думаючи, що той налякався грози. 

– Мамусю, як добре вдома! Як добре, коли  поруч ти, – промовив, прокида-
ючись і заспокоюючись, Ховрашок. 

– Так, синку, вдома найкраще, – відповіла му-
дра Ховрашиха і таємниче усміхнулась. 

Можливо, вона теж колись ман-
друвала з хмарами-кіньми?..

«Згодом мене взяла така злість… на гроші. 

Так, саме на гроші.
Це вони відібрали у мене маму!»
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ІРИНА ЦИБАХ
(13р., ЗОШ № 28, м. Рівне)

Сповідь, або Щоденник дитячої душі
Найболючіша мить мого життя

Я стояла біля великого білого автобуса. Бабуся плакала і все повчала мою 
маму, а тітка вмовляла її не їхати. А я не плакала – мовчала, міцно зціпивши 
зуби. Це, мабуть, якийсь жарт, зараз ми всі повернемось додому, всі поверне-
мось... повернемось...

Голос диспетчера ні на хвилину не замовкав, тому якось раптово повернув 
мене в реальність. І ось автобус на старті. Лиш тоді я зрозуміла, що коїться. 
Серце моє призупинилося, перехопило дух, у грудях защеміло, з очей ринули 
бурхливими потоками сльози. Нічого не бачила, нічого не чула, а кричала жах-
ливим голосом. Мене цілували, обнімали – не допомагало. Міцно тримала за 
руку матусю, думала, що не відпущу! Та... відпустила. Вона вирвалася і побігла 
до автобуса, за нею зачинилися двері, які роз'єднали нас, роз'єднали найрідні-
ших людей – матір і дитину.

Мене тримали за руки, а мама стояла у вікні і дивилася. Дивилася на 
мене, а сльози струмками бігли по її скривленому, але такому дорогому і ми-
лому обличчі. Мотор загарчав, мов лютий пес. Автобус похитнувся і поїхав. 
Полетів білим лебедем – і враз став чорним злим круком: він повіз від мене 
маму...

Я поверталася додому. Сліз уже не було, залишився лише біль, який міцно 
взяв у лещата моє таке ще маленьке серденько. Ні про що не думала... Нічого 
не пам'ятала... Перші тижні не жила – існувала. Згодом мене взяла така злість! 
Злість... на гроші. Так, саме на гроші. Це вони відібрали у мене маму! Твердо ви-
рішила: буду вчитися, боротися з несправедливістю, досягатиму мети – і стану 
щасливою! І ніхто мені більше не потрібен, ніхто, крім... Я вмить обірвала нитку 
думок.

Важкі будні і щасливий момент
Настав навчальний рік. Я розірвала дружні стосунки з колишніми подру-

гами, приятелями, уникала розмов удома. Записалася у всі можливі секції та 
гуртки і вчилася, вчилася, вчилася. «Я буду щасливою!» – увесь час лунало в 
моїй голові.

І от задзвенів телефон. Бабуся з кимось розмовляла. Раптом вона підійшла 
до мене, простягнувши слухавку. Я почула голос... Це той голос, який переслі-
дував мене всюди, з ним лягала спати і прокидалася. Це той голос, який так хо-
тілося почути наяву! Це голос мами, матусі, матусеньки! Мама говорила, а я все 
слухала, слухала найкращу музику слів, впивалася нею. І в цю мелодію влилося 
лише «кап - кап - кап - кап...»
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День здійснення мрій
Сонячний зайчик стрибнув на моє обличчя і пробудив мене з глибокого 

сну. Я встала і подивилася в лице прекрасному дневі. Як добре, що нарешті літо: 
улюблене село, свіже повітря, відпочинок... У саду пахло квітами та домашньою 
їжею. З городу на мене поглядали червоні ружі і сором'язливо блимали суниці. 
Лінивий товстелезний кіт терся об мої ноги. Який чудовий день! Після сніданку 

я із волохатим другом Кузею побігла в поле, у чисте безмежне поле. На 
мене ринув потік свіжого повітря. Але раптом почула голос бабусі, 

оглянувшись, побачила, як вона завзято махала руками. Коли 
підійшла ближче, то почула, що...

Зустріч
Я стояла на тому ж місці, що і три роки 

тому. Тільки не зі сльозами на очах, а з 
усмішкою на обличчі. Я чекала, чекала 

і нервувалася. Здавалося, що стою ось 
так уже вічність. Моє серце летіло до 
мами, думками була лише з нею. Хо-
тіла стрибати, бігти, але стояла... І тут 
із синьої блакиті виплив автобус, та-
кий білий-білий, як красень-птах. Я 
ще більше захвилювалася. Моя душа 
впала в п'яти, голова запаморочила-
ся від щастя. І от автобус зупинився, 
відчинилися двері... З них вийшов 
молодий хлопець, стара бабуся, чор-
нява тітонька і ... моя мама. Я підбігла 
до неї, не тямлячи себе від радості. У 
моєму житті настала біла смуга. Я – 
щаслива!

Для роздуму
Яким би не був привабливим 

далекий край, він не замінить тепло-
ти рідного дому. Як би не цінували 
ми гроші, за них не купиш любові, 
ніжності, підтримки. Чи варто ста-
вити ці цінності на терези? Життя 
стверджує, що ні. А вам нехай підка-
же серце.

«Яким 
би не був 
привабливим 
далекий край, він 
не замінить тепло-
ти рідного дому. Як би 
не цінували ми гро-
ші, за них не купиш 
любові, ніжності, 
підтримки.»
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ЄВГЕНІЙ КОБЛЯ
(12р., ЗОШ №6, м. Кам’янець-Подільський,

Хмельницька область)

Італія гарна, але чужа,
Україна бідна, але рідна

Нещодавно я зустрів свого товариша-однолітка, який сказав, що переїж-
джає з нашого селища. Його батьки розлучилися, а він вирішив залишитися з 
татом, який одружився вдруге.

– Як ти міг зрадити мамі? – запитав схвильовано я.
– Вона залишила мене чотирилітнім, бо поїхала в Італію гроші заробляти 

на будівництво будинку. Тато виховує мене, – пояснив Денис.
Я вперше задумався над власним життям, адже воно таке як і у Дениса. 

Правда, мене і тато залишив. Виховує бабуся. Кілька днів мене непокоїла доля 
товариша. Я не знав чи осуджувати його чи зрозуміти.

Я теж сумую за мамою, за її усмішкою, добрим словом, увагою і теплом. 
Іноді так одиноко і порожньо навкруги. Нехай би сварила, але щоб була вдома, 
поряд зі мною.

А моя мама гарна, розумна, дружелюбна, справедлива – найкраща у світі. 
Вона – вчителька англійської мови. Училась і працювала у моїй школі № 6, її 
любили учні, батьки, вчителі.

Іноді переглядаю фотографії і радію, що моя мама була головою ради дру-
жини у школі, танцювала при Будинку піонерів, брала участь у конкурсах, фес-
тивалях, КВВ тощо. Багато світлин оповідають про неї як класного керівника: то 
у поході, то на змаганнях, то на екскурсії у різних містах. І скрізь вона бадьора, 
щаслива.

А ось альбом з Італії. Гарні будинки, неповторні краєвиди, моя любима ма-
туся, але очі її повні смутку. Чому я раніше цього не помічав?

У мене теж були моменти, коли у телефонній розмові казав: «Залишай усе 
і їдь додому.» Мама щось пояснювала, переконувала, я злився, а бувало, що й 
плакав. Можливо, коли б і мене забирав батько, то і я б пішов до нього, але...

Бабуся каже, що час лікує.
Можливо, так.
Минулого літа сталися зміни у моїх поглядах стосовно батьків. Мамуся ор-

ганізувала мені поїздку через Міжнародну благодійну організацію на два місяці 
до Італії. Було дуже тривожно і страшно. Хотілось побачити маму, але летіти 
літаком довелось одному.

У Києві в аеропорту таких, як я, що не бачили своїх мам два-три роки, зі-
бралось сто п'ятдесят. Не вірилось, що через дві години у Неаполі я побачу свою 
рідненьку дорогу матусю.

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль
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І ось вона, ця мить. Ми виходимо 
з льотного поля – і море наших мам. 

Ще досі чую їх крик: «Наші діти!» 
Плач, сльози радості, обійми. Так 

тривало хвилин 10-15. Ми не 
могли відірватись від мам, а 

вони від нас.
Два місяці я жив з ма-

мою. Перший ми працю-
вали, бо мамі не давали 
відпустки, та і гроші по-
трібні. Цей час дав мені 
можливість оцінити 
маму, її важке станови-
ще слугині і непосиль-
ну працю: догляд за 
хворою старою люди-

ною, у вільний час при-
бирання чужих квартир 

тощо.
Я відчував, як усі жінки 

сумують за своїми родинами, а 
особливо за дітьми, бо усі мене обніма-

ли, цілували, запрошували до себе, дарува-
ли подарунки чи солодощі. Найбільше прагну-

ли спілкування. Вони завжди плакали.
Наступний місяць ми відпочивали у місті Рі-

міні, купались у морі, їздили на екскурсії, ходили на 
різні атракціони, концерти, в кінотеатр. Звичайно, від-

почивати краще, ніж працювати. Я вперше почав цінувати 
мамині витрати. Вона старалась мені небо пригорнути. За-

спокоював себе тим, що і матуся зі мною відпочиває. Було дуже 
образливо: чому це все десь, а не у рідній і дорогій землі.

Потім ми приїхали в Кам'янець-Подільський і ще разом були пів-
тора місяця.

Зараз мама має легалізацію, може коли завгодно приїхати. Шукає 
державну роботу, їй пропонували у приватному дитсадку вчити дітей ан-

глійської мови. Мама переклала свій диплом (з надією все-таки бути вчитель-
кою). Крім того, вона вчиться в італійській вечірній школі і є найкращою уче-
ницею у групі. Допомагає своїм колежанкам навчатись – росіянці і полячці, 
бо знає і ці мови.

«Нехай би свари-
ла, але щоб була по-
ряд зі мною.»; «Колись 
я хотів собаки, кота, а 
тепер нічого, тільки б 

мама була поруч…»; «По-
верніть нам наших ма-
тусь, щоб наше дитин-

ство було щасливим!»; 
«Італія гарна, але 

чужа, Україна бідна, 
але рідна.»
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Я люблю свою маму і горджуся нею. Вона сильна і мудра. Просить мене 
добре вчитися, шанувати людей і любити Україну, бо вона найкраща і най-
рідніша. Завжди наголошує: Італія гарна, але чужа, Україна бідна, але рід-
на.

Мені дуже прикро, що така розумна жінка, як моя мама, змушена жити 
і працювати за кордоном, щоб придбати нам власне житло. Колись я хотів со-
баки, кота, а тепер нічого, тільки б мама була поруч, тільки б щоранку вітати її, 
йти разом до школи, повертатись, а лягаючи спати, відчувати дотик мамусиної 
руки:

Мамо рідненька, живеш ти далеко – 
В гарній чужій стороні. 
Серце твоє невсипуще зі мною,
Мов кетяг калини в снігу.
Хочеться соколом в небо злетіти, 
Хоч на годинку побудь при тобі, 
Пісню і слово, як маку зернинку, 
Посіяти рясно у серці собі.
Італійці дуже добрі та дружелюбні люди. Я щиро вдячний сім'ї Евдже-

нії та Оріано Паолучі, батькам двох доньок – Наташі та Алексії. Ця родина 
робила все для того, щоб я почувався добре, не сумував, особливо тоді, коли 
мамуся Наталя була на роботі. Цей час я був їх третьою дитиною. Вони люди 
багаті, мають сітку ресторанів. Я побачив велику різницю у ставленні дітей 
до батьків в Італії та в Україні. Ці діти мають усе і не завжди шанують це, не 
задумуються, звідки що береться. Ми ж не завжди маємо те, чого бажаємо. 
Коли ж наші мрії здійснюються, то отримуємо велику насолоду. Отже, життя 
навчило мене спостерігати, зіставляти й аналізувати. Були такі моменти, коли 
я почувався приниженим, мене било по моїй гордості. Адже часто відчував, 
що все те, що роблять для мене Паолучі та їхні діти, це ніби милостиня. Таке 
відчуття болюче.

Хочу вирости, здобути освіту і працювати у рідній державі, щоб змінити 
життя на краще, починаючи від доріг до забезпечення старості людям. Мені 
здається, що у нас про дітей так не дбають, як в Італії про престарілих.

А тому звертаюсь до тих, хто керує країною: 
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ В.ЮЩЕНКО! ПАНІ Ю.ТИМОШЕНКО! УРЯДЕ 

УКРАЇНИ!
ДБАЙТЕ ПРО НАШУ ДЕРЖАВУ!
ПОВЕРНІТЬ НАМ НАШИХ МАТУСЬ, ЩОБ НАШЕ ДИТИНСТВО БУЛО 

ЩАСЛИВИМ!
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СВІТЛАНА БИЦА
(11р., Українська релігійна суботня школа, 

м. Алкала де Енарес, Іспанія)

Здрастуйте! Мене звати Світлана. Я одинадцятирічна учениця п’ятого 
класу. Місто, де я народилася, Тернопіль.

Уже 9 місяців я з батьками проживаю в Іспанії. З понеділка до п’ятниці 
я ходжу в іспанську школу. У мене є багато друзів. Щодня у нас є шість уро-
ків. На уроці іспанської мови ми вивчаємо частини мови, багато пишемо і 
читаємо. На уроці математики вчитель нам пояснює, що таке прямі й роз-
горнуті кути, як додавати, віднімати, множити і ділити натуральні числа і 
десяткові дроби… Урок природознавства включає в себе початки географії, 
біології, фізики та хімії. На уроці англійської мови учні читають книжки, 
вчать дієслова і часи. Вчителька релігії розповідає учням про Бога, про його 
добрі справи, про те, яким треба зростати. На уроці музики діти грають на 

сопілці, вчать ноти. Вчителька образотворчого мистецтва вчить нас, 
як надати малюнкові контраст, як підкреслити гармонію теплих і 

холодних кольорів. На фізкультурі ми займаємося легкою ат-
летикою і граємо в баскетбол. Мій клас – 6Б. Наш класний 

керівник – Маргарита. Вона добра і лагідна, але іноді 
буває сувора, коли хтось не виконає домашнього 

завдання. В Іспанії діти звертаються до вчите-
лів на ім'я. Це мене на початках дещо шоку-

вало. Адже у нас учні мають до вчителів 
більше поваги і звертаються до них на 

«Ви». Зараз я одержую хороші оцінки, 
але першого дня, коли я прийшла в 

школу, я нічого не розуміла і взага-
лі не вміла говорити іспанською. 

Але в Україні я вивчала англій-
ську мову 4 роки, а тому го-

ворила з іспанцями англій-
ською. В Іспанії найвищий 

бал – 10. Після кожної ви-
вченої теми діти викону-

ють контрольні роботи. 
У початковій школі 
знаходяться діти ві-
ком від 3-х років до 
6-го класу. 7, 8, 9 і 
10 класи – це вже 
інститут.

«І хоча 
я живу тут 
з батьками, та 
все-таки я дуже су-
мую за своєю домів-
кою…. Сад часто снить-
ся мені.»
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Щосуботи я ходжу 
в Українську релігійну 
суботню школу. У нас є 
такі предмети: українська 
мова, література, релігія 
й історія. Мій улюблений 
предмет – історія. Адже це 
так цікаво – дізнаватися про 
минуле видатних людей, про 
минуле свого рідного краю, про 
історію свого народу, його зви-
чаї та обряди. На перервах хлоп-
цям подобається грати у футбол, 
а дівчата розглядають наклейки. 
Адже це їхнє хобі! Після уроків ді-
вчат вчать танцювати українські танці 
та співати.

На Різдво ми організували вертеп. Я 
була жидівкою. Ще у вертепі брали участь – 
жид, чорт, смерть, три царі, Ірод, пастушки, ан-
гели і звіздар. Із вертепом ми відвідували квартири, де 
живуть наші земляки. Ми колядували і вітали усіх з Новим 
Роком та Різдвом Христовим. Люди нам дякували, що ми допомагаємо 
їм зберегти свої звичаї та традиції свят на чужині.

Восени до нас приїжджав Дмитро Павличко. Він розповідав нам про свій 
творчий шлях, читав свої вірші про рідну мову та Україну. Нам подобається 
ходити до української школи. Усі ми щиро вдячні вчителям за те, що вони до-
помагають нам не забути нашу рідну мову, історію та культуру.

В Іспанії я побачила багато цікавого, відвідувала виставки та музеї. І хоча я 
живу тут із батьками, та все-таки я дуже сумую за своєю домівкою.

Я жила в маленькому селі Малашівці на Тернопільщині, на заході Укра-
їни. Крізь моє село протікає річка Серет. Зелені луки і поля розляглися на-
вколо цього мальовничого куточка України. На полях завжди можна побачи-
ти селян, які обробляють землю. Вони вирощують пшеницю, гречку, буряк, 
картоплю.

Недалеко від села є невеличкий ліс. Там ростуть сосни, ялини, дуби. Я 
дуже часто ходила в ліс з батьками і друзями. Особливо мені подобається ліс 
восени, коли листя жовтіє і дерева одягаються в різноколірне вбрання: від його 
відтінків аж майорить в очах. У цей час я часто збирала гриби.

У центрі села на пагорбі стоїть церква, якій уже більше ста років. Щоне-
ділі я ходила до церкви з моїми бабусею і дідусем. Село у нас невеличке, але 

«На Батьківщині сонце 
більше гріє.»; «Моє село  – 
це рідна Батьківщина. 
Воно маленьке, але для 

нас – це рай.»
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на Різдво та Великдень з’їжджаються рідні та близькі до моїх односельчан, і усі 
йдуть на святкову літургію. У свята людей так багато, що церква не може їх усіх 
вмістити.

У селі є лікарня, початкова школа і сільський клуб. У початковій школі я 
навчалася 4 роки. Школа невелика і має небагато учнів, але вчитися там мені 
було дуже цікаво. Там я зробила свої перші кроки у навчанні: навчилася читати, 
писати, рахувати, знайшла своїх перших друзів.

Наш будинок не новий, але великий. Він стоїть на просторому подвір’ї. За 
городом – річка. У саду ростуть груші, яблука, сливи, вишні. Весною, коли дере-
ва розцвітають, все подвір’я наповнюється ароматом квітів та шумом бджіл, які 
гудуть над садом. Цей весняний сад часто сниться мені і навіває тугу за рідною 
домівкою. Моя бабуся і я дуже любимо квіти. Навколо хати та на грядках у нас 
ростуть нарциси, айстри, гладіолуси.

У селі в мене багато друзів. Ми весело проводили час: гралися, ходили на 
річку, каталися на велосипеді та на санках. Я дуже скучаю за моєю ріднею та 
моїм селом. Зараз я хочу якнайскоріше повернутися на Україну, до моєї домівки. 
На Батьківщині сонце більше гріє. Правду каже українське народне прислів’я: 
«Рідна сторона – мати, а чужа – мачуха». Інколи я пишу віршики та невеликі 
розповіді. Ось декілька моїх віршів та казка про Ромашку. Я думаю, що вони 
перегукуються з темою мого листа. 

Моє село – це рідна Батьківщина,
Вона маленька, але для нас – це рай,
Крізь нього протікає синя річка,
Село – мій квітучий край.
Це дім мій єдиний, кровинка в нім я,
Квітуча й багата Вкраїнська земля.
Моє село – дарунок долі,
В руці хлібина, колос в полі 
І щастя, радість, гомін і сміх
Об’єднують людей усіх.
 *  *  *
Рідна мова, Рідна мова – 
Наша пісня колискова. 
З пеленок її ми чуєм, 
Нею пишем і віршуєм.
Мати нею нам співала, 
Як малих нас повивала. 
Будем ми її любити, 
Берегти і боронити.

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль
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Ромашка
Одного сонячного літнього дня у лузі з’явилася нова квітка. Зелене сте-

бельце і ніжно-білі пелюстки прикрашали жовту голівку.
– Як тебе звати? – запитала Фіалка.
– Я – Ромашка, – тендітно відповіла квітка.
У лузі було тихо. На дереві сиділа сорока і приміряла свої нові коралі. Со-

нечко радісно усміхалося. Квіти про щось турбувалися, але згодом усе виріши-
лося. Ромашка росла. У неї було багато друзів. Вона любила свій рідний край. 
Минуло багато часу. Похолоднішало. Пожовтіло листя. Випав білий сніг і квіти 
заснули. Зима була лютою. Навесні розтанув сніг. Весело заспівали пташки. Все 
прокинулось від зимового сну. По дорозі проїжджав Сашко (він був бешкет-
ником і завжди робив капості). Він потоптав усі квіти і з усмішкою повернувся 
додому. Оля саме поверталася зі школи. Раптом вона почула якийсь тоненький 
голосок. Оля підняла квітку і понесла її додому. Вона пересадила квітку в сад. 
Щодня дівчинка напувала Ромашку свіжою водицею. А коли приходила зима, 
Ромашка стояла на вікні біля Олиного ліжка. Ось так Ромашка подружилася 
з маленькою дівчинкою Олею. Але Ромашка часто сумувала. І хоча дівчинка її 
оберігала від негоди та холоду, квітка відчувала, що їй чогось не вистачає. Час-
то вві сні вона бачила свій луг, своїх подруг, які ростуть там. І тоді їй ставало 
сумно-сумно. І мріяла вона повернутися на свій квітучий луг. І одного разу Ро-
машка розказала про це Олі, попросила посадити її на старе місце. Дівчинка 
довго думала, журилася, плакала, але потім усе зрозуміла. Вона збагнула, що для 
Ромашки немає кращого місця на землі, ніж те, де вона виросла. І тоді дівчинка 
посадила квітку на старому місці у лузі. Подякувала Ромашка Олі та попросила, 
щоб вона інколи її навідувала. І відтоді вже ніколи Ромашка не сумувала, бо 
вона була серед своїх подруг, на волі, на просторі.
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ОЛЕКСАНДРА ХАМАРДЮК
(13р., ЗОШ І-ІІІ ст., 

смт. Дунаївці, Хмельницька область)

Листи, дзвінки по телефону –
Цього так мало для тепла. 
І кілька знімків для альбому 
Про рай, де місця нам нема.

Дружина, мати чи сестра,
А, може, брат і син, і батько.
Далеко рідна там душа,
Що заробляє для нас статки.

Ми так сумуєм і чекаєм,
Як переступлять наш поріг,
Й тоді пригостимо їх чаєм
І впадемо до рідних ніг.

Чому у нас так не буває,
Щоб заробити на життя,
Чому так часто ми втікаєм
У ті далекії краї?

 *  *  * 

Я по Венеції прогулянку здійсняю, 
Милуюся творінням давнини.
Та в Україні теж місця я знаю
Прекраснії та повні дивини.

Ось тут собор, а он місток любові,
А це фонтан мрійливо мерехтить.
Та побуваємо у стародавнім Львові
І в глиб віків потрапимо за мить.

Венеція – альтанки і канали, 
Усе, неначе казка наяву.
Якби ви, шановні мої, знали, 
Яке красиве місце, де живу.
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Наш батько-Київ славен давниною, 
Садами, скверами і величчю Дніпра. 
Поділля рідне, ти завжди зі мною, 
Як вічна Кам'янця фортеція стара.
 *  *  * 

Навкруг занедбана країна, 
Пустують кинуті поля,
Будівлі сплять в своїх руїнах,
Мовчить розкраєна земля.

Стоять зупинені заводи,
Нема до чого рук прикласти,
І мусять їхати від роду,
Щоб в ріднім краї не пропасти.

Працюють старанно, невтомно,
Рахуючи розлуки дні,
Бо їх чекають рідні вдома,
Ті очі, теплі і сумні.

Сумують діти і батьки,
Із нетерпінням так чекають.
Їм дуже треба теплоти,
Що руки материнські мають.

 Сон
Мої думки, здається, мають крила. 
Щодня летять вони до вас, мої батьки. 
У сні сьогодні океан я переплила, 
Щоб лиш відчути дотик вашої руки.

Для мене найдорожчі ви у світі. 
Я хочу, щоб це знали всі. 
Я помолюсь, щоб ви були зігріті 
Любов'ю Божою в далекій стороні.

 Рідне...
Мово наша, мово калинова, 
Зазвучи! Хай велично серце заспіва!
Нині я вустами славлю Україну, 
Бо це найкраща в світі є земля.
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Пісне наша, пісне солов'їна, 
слів своїх крилатих не втрачай! 
Де б не жила я, та завжди українка, 
Де б не була я, Україна – рідний край.

В снах солодких линула здалека, 
Коли була я в чужих краях. 
І, як та покинута лелека, 
Я шукала в Україну шлях.

Вітри на конях сивих 
В шибки копитом б'ють.
Шуми дощів холодних 
Нам спати не дають.

Журавлики ключами 
В чужі краї летять. 
«Візьміть й мене до мами!» –
Мої вуста кричать.

 Осінній ліс
Я в ліс сьогодні заглянула випадково,
Він лагідно мене так привітав,
Всміхнувся фарбами своїми веселково
І листячком багряним огортав.

Осінній ліс... У ньому тихо-тихо
Думки, мов хмари, беззупинно все прядуть.
А серце б'ється так, ніби віщує лихо,
А мрії все мене кудись у даль ведуть.

«Журавлики ключами В чужі краї летять.
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 Моє вікно
Розмалював мороз моє вікно,
Ожив чарівний ліс. 
Це Дід Мороз вночі тихцем 
Узори ці приніс.

Торкнуся ніжно я долонею, –
І ліс розтане мій. 
А за вікном гуде, кружляє 
І кличе сніговій.

* * * 

Я – пролісок, найперша квітка, 
З землі пробиваюсь легенько, 
Тендітна, гарненька й привітна, 
Схиляю голівку низенько.

Земля з-під холодного снігу 
Тихенько життя відновляє. 
Я, перший провісник весни, 
На друзів своїх вже чекаю.

Ось сонце в погожую днину 
Зігріє мене, як свою дитину, 
Огляне ліс, поле і річку, 
Осушить всі сльози зі щічки.

«Візьміть мене до мами» – Мої вуста кричать.»
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СОФІЯ ГОТЬКО
(11р., СЗШ № 96, м. Львів)

Думки осіннього вечора...
Якось, повернувшись зі школи, глянула у вікно і тільки зараз помітила, 

яка краса панувала навколо... Справжня осінь вступала у свої права, забираю-
чи з собою останній подих літа. Небо було сіре і дощове, на землю опускалися 
важкі сутінки. Різкий вітер зривав з дерев пожовкле листя та ніс його туди, де 
ми ніколи не побачимо тієї краси...

Перед очима промайнула до болю знайома картина п'ятирічної давни-
ни...

Золота осінь. Останні дні бабиного літа. Вона з батьками гуляла тоді в 
парку і не розуміла, чому саме сьогодні, серед тижня, а не у вихідні, вони всі-
єю сім’єю завітали до цього царства осені. Тоді вона ще не здогадувалась, що 
зовсім скоро залишиться одна-однісінька, не розуміла тоді і не розуміє зараз, 
як так сталося, що її казковий палац, де вона була єдиною принцесою, зник з 
горизонту... Його просто не стало...

Пригадала, як бігала та збирала пожовкле листя для декоративного буке-
ту, який вони з мамою вирішили поставити у вітальні, аби всі, хто прийде до 
них, бачили, як вона, їхня єдина та улюблена донечка, вдало підібрала і поєдна-
ла кольори та форму. Але того листя так ніхто і не побачив... Не бачили і батьки, 

адже всього за якихось тринадцять годин по тому вони полетіли за кордон, 
пояснивши, що це заради неї, її майбутнього.

Майбутнє... Що на неї чекає там? Невже це те, що вона має за-
раз? Невже це тих п'ять років, які вона провела у самотності, де не 

було найближчих їй людей, не було любові та опіки, теплих 
маминих очей, батькового сильного плеча та захисту?!.

Навіщо їй таке майбутнє, де на неї чекають са-
мотність та порожнеча?

...І ось уже добігає п'ятий рік її «майбут-
нього», що вже давно стало прикрим ми-

нулим. Минулим, де вона не принцеса, 
заради якої «цвіли яблуневі сади та 

сходило сонце, аби вкотре привіта-
тись з нею» (так завжди говорив 

її татусь)... Батько, батечко, тат-
ко, татусик – ці слова болісно 

вирвались з її свідомості... 
Як їй хотілося притули-

тись до нього, мужньо-
го та надійного, і ще 

«Навіщо їй таке майбутнє,

де на неї чекають

самотність та порожнеча?»
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раз вкотре по-
чути, що вона 
його улюблена 
та неповторна 
принцеса... Хо-
тіла відчути те-
пло його обіймів і 
розуміла, що це не-
можливо, адже його 
немає поруч, аби в неї 
було «хороше майбут-
нє»...

Чому ж ніхто не поду-
мав, що запорука її хорошого 
майбутнього – це їхня присут-
ність, це любов та опіка, яку вони 
дарували б їй щодня. Проте вони вирі-
шили, не спитавши, що краще: батьківська 
любов, мамина любляча усмішка чи грошовий 
еквівалент та надзвичайно модні обновки, від яких 
шаленіє більшість дівчат у школі... Все це, очевидно, 
робилося з великої любові до неї. Та їй всього цього не по-
трібно. Вона б усе це віддала лише за одну можливість повер-
нути час назад... Повернути і залишити все так, як було колись. 
Неповторні прогулянки парком, теплі розмови в сімейному колі, 
ранкову мамину усмішку, цирк, атракціони, морозиво. А яким же воно 
було смачним тоді!? Зараз чомусь такого не роблять, мабуть, змінили ре-
цепт.

...Вчора розмовляла з батьками по телефону. Зауважила, що між ними 
з'явився бар'єр... їм обом стало важко...

Вона дивилась у темряву. Поодинокі перехожі порушували нічний 
спокій знайомої вулиці. Заплющивши очі, бачила те ж саме – темряву. Вона 
скрізь. Де ж воно, те світло, про яке всі так безупинно говорять?

Ми самі себе обманюємо, обманюємо тим, що можемо змінити щось на 
краще, перебуваючи на чужині!.. Але, живучи там, ми втрачаємо набагато біль-
ше. Там ми не бачимо тієї краси, яку нам дарує рідна земля, не бачимо, як зрос-
тають наші діти, не бачимо, як вони дорослішають...

«…П’ять років, які… провела в 
самотності, де не було най-

ближчих людей… теплих 
маминих очей, батько-

вого сильного плеча та 
захисту…»
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Любов Жоголь – 1кл., Будинок школяра, м. Любомль, Волинська область
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БОГДАНА КОСТЬ
(12р., ЗОШ I-III ст.,

смт. Міжгір’я, Закарпатська область)

Запах суниці
Хмари нависли над містом. Здається, вони згори тиснуть, і нікуди тобі ді-

тися: на душі якийсь неспокій. Перехожі, що траплялися на вулиці, якісь сумні, 
пригнічені.

Такого похмурого ранку, здається, ще не було. Оля зіщулюється від холоду, 
тулиться до тата, мама йде поруч. Вони прямують до автовокзалу. Там уже бага-
то людей чекають на автобус. І жодного веселого обличчя.

Оля тісніше тулиться до тата, наче боїться, що хтось невидимий хоче його 
відняти. Ось під’їхав автобус, і пасажири поспішають зайняти свої місця. Оля 
сумно і мовчки прощається з татом і відходить, змахуючи з обличчя непрохані 
сльози. Мама міцно обняла тата і поспішила до Олі, щоб утішити. Ось рушає ав-
тобус, тато через вікно махає рукою і намагається усміхнутися. Автобус рушає, 
віддаляється, а згодом зникає за поворотом.

Удома Оля мовчить. Бере книжку, читає, але не усвідомлює, про що у ній 
ідеться. Думки про тата не покидають її.

Навіщо тато поїхав у Чехію? Чому він тут не працює, у своїй країні? Чому 
не виконав обіцянку більше туди не їхати? Ці питання не дають Олі спокою.

Мама намагається пояснити донечці, що в Чехії тато заробляє непогано, і 
тому он який у них достаток. Дім, як лялечка, усе необхідне в ньому є. У сусідів 
нема ні автомобіля, ні комп’ютера, а у них усе є. Та Олю мамині аргументи не 
втішають. Мама – найрідніша і найвірніша людина. Та донечка дуже любить і 
тата. Він багато чого знає, і їй цікаво з ним спілкуватися.

Зараз Оля на канікулах, позаду сьомий клас. Закінчила його на відмінно. 
Ще п’ять років – і Оля взагалі закінчить школу, а там і до вузу вступати пора. На 
навчання потрібні немалі кошти. Ось тато і намагається забезпечити Олі май-
бутнє заробітками за кордоном. Може, когось би це і втішало, та тільки не її.

– Мамо, чому тато не працює вдома? – запитує Оля.
– А тому, донечко, що у нашій країні заробіток малий, і його вистачало б 

тільки на харчі та на одяг.
– Чому ж у нас так мало платять?
– Тому, Оленько, що наша держава ще молода, майже твоя ровесниця, еко-

«Навіщо тато поїхав у Ч
ехі

ю?

Чому він тут не працює, у с
воїй

 кр
аїн

і?»
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номіка її слабка, хоча і відчутний її зріст. А твоє покоління якраз і буде розбу-
довувати країну, і діти твого покоління житимуть у достатку. І тоді за кордон 
їздитимемо хіба що як туристи або з певною місією від України. Як виростеш, 
Олю, згадаєш мої слова. Батьки твого покоління не покидатимуть сім’ї у пошу-
ках заробітку.

Від маминого пояснення в Олі наче потеплішало на душі. Вона стала весе-
лішою, охочіше розмовляла з мамою. Навіть допомогла мамі впоратись із при-
биранням кімнат.

Увечері дзвонив тато з дороги. Оля весело з ним щебетала, і тато побажав 
їй із мамою спокійної ночі.

А ніч справді була спокійною. Оля міцно заснула.
І сталося диво…Тато і мама готуються поїхати з Олею у село до бабусі. Ось 

вони їдуть гірською дорогою, а обабіч така краса! Стрункі смереки ледь-ледь по-
гойдуються від легкого вітру. Серед смарагдових трав різноманіття літніх квітів. 
А спів пташок долинає навіть через скло автомобіля. Оля щаслива! А ще щас-
ливіша, коли вони опиняються на обійсті бабусі. Огорожі і воріт нема, усюди 
зелено. Красиво. Бабуся радісно зустрічає синову сім’ю. Особливо радіє онучці 
Олі. Старенька гостинно запрошує усіх до обіднього столу в саду.

Олі і їсти не хочеться, бо по всьому двору метушаться маленькі пухнасті 
курчатка і їх мама – квочка. Вони такі гарні, потішні. Оля хоче взяти одне, по-
гладити, та воно втікає, не бажає бути невільником навіть на мить.

Дівчинка не може натішитися навколишньою красою. Вона, наче метелик, 
усюди встигає заглянути, навіть на галявину неподалік. Там незаймана запашна 
суниця. Про таке природне багатство тільки мріяти, а тут його досхочу…

Олі вчувається запах суниці, вона глибоко вдихає і… прокидається.
Над нею схилилась мама і всміхається лагідно. Оля обнімає маму і вловлює 

приємний запах від суничного мила. І цей запах нагадав Олі про чудовий сон…
А ввечері подзвонив тато і повідомив, що доїхав до Праги…

ОЛЕКСАНДР І ВАДИМ ПАРХОМЕНКИ
(10 і 18 років, Українська релігійна суботня школа, 

м. Алкала де Енарес, Іспанія)

Магічний поїзд «Україна – Іспанія»
... Коді і Ліза спокійно сиділи на станції, очікуючи на свою електричку, тому 

що мали їхати на канікули в літній табір. Довкола стояла тиша, навіть листочки 
на деревах не ворушились. Та раптом нізвідки з’явився незвичайний поїзд, яко-
го діти ніколи в своєму житті не бачили (а було їм по 11 років). Він був яскраво-
золотистий із великими червоними фарами, заокруглений і неподібний  на жод-

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



29

ну електричку. Поїзд зупинився, з кабіни водія вийшов хлопець, який на вигляд 
мав років 10 – 11, привітно посміхнувся і сказав:

– Привіт! Я – Сашко. А ви хто?
Діти були дуже здивовані, майже заворожені, і зразу відповіли:
– Я – Коді, а це моя сестра Ліза, ми близнята!
– Я вас запрошую в подорож на цьому магічному поїзді! – мовив Сашко.
– А куди? І чому він такий дивний? – запитали водночас діти.
– Дивний тому, що на ньому можна зазирнути в минуле, помріяти про май-

бутнє, не виходячи із сьогодення! А поїдемо ми в різноманітні міста, села і навіть 
в інші країни. Адже зараз ми знаходимось в Іспанії. До речі, друзі, а ви звідки? Я зі 
Львова, українець, але живу в Алкалі де Енарес, біля Мадриду. А ви?

– А ми англійці українського походження, бо народились у Лондоні, але 
зараз проживаємо у Гвадалахарі, це в Іспанії, тому що наш тато Михайло там 
працює, – прощебетала Ліза.

– Невже? А іспанську вам теж прийшлося вчити, як нам із моїм братом 
Вадимом? – здивувався Сашко.

– Аякже! Але порівняно з англійською мовою вона набагато легша, і нам не 
було важко вивчити. А наші батьки говорять, що чим більше різних мов знаєш, 
тим більше цікавих знань перед тобою відкривається, – повідомив Коді.

– Так, це правда! А я теж уже говорю і читаю  англійською, тому що вчуся 
в школі «білінгве». Ну, досить розмовляти! Нас очікує незвичайна подорож! По-
їхали? – запропонував Сашко.

– Гаразд! Поїхали!
І діти з радістю заскочили до поїзда. У ту саму мить двері щільно зачини-

лися і потяг рушив уперед. 
Скільки часу діти проїхали – невідомо, тому що всередині не відчувалось 

перебігу часу, ні зміни дня і ночі. Раптом Коді побачив у вікні дуже гарний зе-
лений ліс:

– Ой, дивіться! Як на Україні, біля селища нашої бабусі Галини!
– Так, це наша країна, і ми проїжджаємо місто Пустомити, що біля Львова. 

Тут, на станції зупинимося, щоб трохи перепочити і поїсти, добре? – запитав 
Сашко.

– Звичайно! А чому саме тут? Ти жив колись у Пустомитах? – здивовано 
сказала Ліза.

– Як ти вгадала? Я жив тут аж цілий рік із бабою Дусею та дідом Володею, 
коли мав 2 роки. Мене тут залишили батьки, тому що поїхали в Іспанію заро-
бляти гроші, – прокоментував Сашко.

– А ти щось пам’ятаєш з того часу? – поцікавився Коді.
– Майже нічого. Тільки пам’ятаю, що коли я чув гуркіт коліс поїзда, то 

завжди питався у бабусі, коли за мною приїдуть мої батьки. А баба Дуся відпо-
відала, що потрібно мати терпіння і багато молитися, щоб вони були здорові й 
скоріше повернулися назад. І я дуже сильно молився, і Бог мене почув – невдо-
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взі за мною приїхала мама Олена і забрала мене спочатку до Львова, де мій стар-
ший брат Вадим жив із бабою Мариною і дідом Василем, а потім ми полетіли на 
великому літаку до Іспанії, до мого тата Олександра, – відповів Сашко...

– А-а! Дивіться, друзі, скільки літаків! Різних компаній! Який величезний 
аеропорт! – раптом вигукнув Коді.

– Це, напевно, Барахас у Мадриді, – зробила припущення  Ліза.
– Сашко! Твій поїзд справді магічний, адже ще хвилину тому ми знаходи-

лись в Україні! А тут, бачиш, аеропорт у Мадриді! І як це можливо? Розповіси? 
Чи це секрет? – дивувався Коді.

– Правильно ти подумав, це секрет. І, ясно, я його не можу розкрити, тому 
що відразу, як секрет буде відомий, поїзда не стане – він випарується в повітря і 
пропаде, – поважно відповів Сашко.

– Так, шкода буде, бо ми тільки починаємо об’їжджати світ! – засумувала 
Ліза. – А знаєш, Сашко, ми з цього аеропорту багато разів відлітали до Лондона 
на канікули.

– І я тут був багато разів. Перший раз, коли ми з мамою і братом прилетіли 
до тата, а потім кожного літа, як летіли до Львова. Мені подобається в літаку, 
правда, трохи страшно, але дуже швидко!

– І нам теж подобається. А ще більше зараз, як ми їдемо, чи то летимо в 
цьому незвичайному поїзді. Він також схожий на літак: віконечка такі самі і все 
герметично зачинено. Ніколи б не виходили звідси! А скільки всього можна по-
бачити! – жваво заговорив Коді.

– А, ось, дивись, Коді, якась така кругла побудова. Цікаво, що це? – запи-
тала Ліза.

– Так це ж планетарій, що знаходиться в Мадриді! – пояснив Коді.
– Планетарій? Я його недавно відвідував із моєю мамою. Я дуже люблю чи-

тати і дивитися про планети і космос. У школі нам теж багато розповідають. Ці-
каво, а є ще якась планета, така, як наша Земля, де живуть подібні на нас люди? 
– запитався у своїх нових друзів Сашко.

– Не знаю, але мені б хотілося, щоб існувала! – помірковано сказала Ліза.
– І мені теж! Ми могли б на нашому чудо-поїзді відвідати інопланетян. Хм, 

а що б ми їм розказали? – питав Коді.
– Як що? Про нас, про нашу Землю, про наше життя і т.д.
– А от  на якій мові ми би спілкувались? – проявила інтерес дівчинка.
– Я би міг їх навчити української та іспанської! – з радістю вигукнув Сашко.
– А ми б навчили англійської!
– Думаю, що мова не стане проблемою. Напевно, вони володіють не одною 

мовою, адже вони, скоріш за все, є напівроботами.  А от цікаво, як вони вигля-
дають? І якої національності? – промовив водій поїзда Сашко.

– Мені здається, що якоїсь універсальної,  «інопланетянської», – придумав 
Коді.

– Ага! Точно! А знаєте, я би їм розповів насамперед про місто, в якому я 
живу в Іспанії. Це Алкала де Енарес, де народився, жив і писав свої твори Мігель 
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Сервантес. А ще в небі над містом літають великі й гарні лелеки, які живуть у 
гніздах на дахах старовинних побудов. І ви знаєте, я дуже люблю це місто, воно 
для мене таке рідне! Я тут живу вже майже 7 років. Зараз ви можете його поба-
чити, адже ми проїжджаємо вулицями Алкали, – сказав Сашко.

– Ага, справді чудове, дивись, Коді, величезна церква, – показала Ліза і 
простягнула руку в напрямку будови.

– Так, це кафедральний собор, і всередині він надзвичайно гарний, – дав 
пояснення водій.

– Слухай, Сашко, а якби завтра тобі сказали, що ти назавжди повертаєшся 
в Україну, що би ти відповів? Ти би зміг так просто залишити своє «іспанське» 
життя? – поцікавилась дівчина.

– Я би зразу почав збирати речі і поїхав би! – підтвердив Сашко.
– І ні за чим би не шкодував? – запитав Коді.
– Так, звичайно, шкодував би! Особливо за футболом! Тому що я вже май-

же 3 роки граю за команду мого міста  «РСД-Алкала». У нас сильні тренуван-
ня і хороша школа футболу. Ми маємо в розпорядженні відмінні поля, м’ячі, 
форму і т.д. У цьому році ми щосуботи граємо матчі з командами Корредору де 
Енарес, а також із такими відомими командами, як «Реал-Мадрид» і «Атлетіко-
Мадрид». Влітку ми їздимо на турніри-табори на південь Іспанії. Я би дуже су-
мував за футболом. А ще за моїми друзями-однокласниками з іспанської школи: 
Уссамою з Марроко і Джін-Джун-Дже з Китаю. Ми з ними сильно здружилися і 
маємо багато спільних інтересів. І ще би сумував за моїми українськими друзя-
ми з Української релігійної суботньої школи. Але думаю, що вони теж невздовзі 
повернуться в Україну, – розповідав Сашко.

– В Алкалі є українська школа? – здивувалася Ліза. 
– Так, вже другий рік як функціонує! – радісно ствердив Сашко. – Зараз 

ми доїдемо до неї, адже сьогодні субота, і ви навіть зможете поспілкуватися з 
учнями. 

– От як добре! А ми зможемо до неї записатися? Ми живемо недалеко від 
Алкали, у Гвадалахарі, ми будемо приїжджати! – вигукнув Коді.

– Ну звичайно! Ось ми зупиняємось, можна виходити, – запропонував 
Сашко.

Діти зійшли з поїзда і наблизились до шкільного подвір’я. Та раптом пролу-
нав дзвінок, і всі побігли до класів. Ліза і Коді теж зайшли на урок історії разом із 
Сашком. Усі учні, крім близнят, відповідали на запитання вчителя з попередньої 
теми. Ліза і Коді були розчаровані тим, що не знали відповідей, адже вони до сих 
пір не вчили історії України. Пізніше діти уважно слухали нову тему «Виникнення 
українського козацтва». Наприкінці уроку близнята попросили підручник історії 
України і сказали, що наступного разу обов’язково підготують домашнє завдан-
ня, а також приїдуть зі своїми батьками, щоб записатися до школи. 

– Коді, Ліза! Нам пора їхати далі! Ми ще маємо відвідати одне з наших 
свят! – голосно закликав водій поїзда.
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– Яке свято? 
– запитала Ліза.

– Ходіть, скорі-
ше! Зараз побачите! – 
поспішав Сашко.

Діти заскочили до по-
їзда і за деякий час опинились 
у великому залі, де звучала пісня 
«Гей, шуми, веселий луже!» у вико-
нанні учнів української школи в націо-
нальних костюмах.

– Ой! Як гарно! А ми можемо трохи подиви-
тись на святкування? – промовив Коді, роздивляючись на 
сцені дітей. 

– Обов’язково! Сідайте! Це концерт, присвячений пам’яті відомого поета 
Тараса Шевченка. Чули про нього? – запитав Сашко.

– Так, небагато, – відповіла Ліза. – А коли ми будемо записані до школи, то 
теж зможемо виступати на цій великій сцені? Мені дуже б хотілося! Я гарно співаю, 
правда, не знаю українських пісень, але я швидко навчуся! – прощебетала Ліза.

– Ну, звичайно! У нас учні готують багато свят: до Дня Незалежності Укра-
їни, до Святого Миколая,  різдвяний вертеп, до Дня Матері, а також проводять 
відкриті уроки: вшанування жертв Голодомору в Україні, відзначення творчості 
поетеси Лесі Українки, –  з гордістю повідомив Сашко. 

Діти були вражені кількістю почутих пісень, віршів і навіть побачили інс-
ценізований уривок із поеми Т. Шевченка «Гайдамаки».

– Сашко, а хто це такі «гайдамаки»? – запитав Коді.
– А давайте після концерту запитаємо у мого брата Вадима, який бере 

участь у виступі. Він нам детально розповість, бо я сам погано знаю, на уроці 
історії ми ще цього не вчили, – відповів хлопець.

– Гаразд! Зачекаємо! – погодився Коді.
– А потім, після концерту, куди ми попрямуємо? – поцікавилась Ліза.
– Взагалі, я планував вас повезти на море, в маленьке містечко Оліва, що 

біля Валенсії, на кемпінг, де ми з братом і батьками відпочиваємо щороку. Але, 
бачу, що ви вже втомились і, мабуть, хочете спати. А що, якби ми поїхали до 
мене додому, тут недалеко, погостювали б у нас кілька днів, а потім продовжили 
б подорож? – запропонував Сашко.

– Так, з радістю! – водночас погодились близнята, бо дійсно були дуже 
втомлені від вражень, які отримали за такий короткий проміжок часу.

– От і добре. Піду налаштовувати поїзд, – промовив водій, розмірковуючи про 
своїх нових друзів. – Хм, напевно, їм сподобалась наша спільна подорож. А наступ-
ного разу я попрошу Коді й Лізу розповісти мені трохи про їхнє життя, звичаї. І ми 
помандруємо в нові для мене місця, познайомимося з новими друзями. Чудово!..

«… а якби завтра тобі сказали, 
що ти назавжди поверта-

єшся на Україну…? …Я би 
зразу зібрав речі і по-

їхав би!»
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АННА ПЕТРОВСЬКА
(14р., ЗОШ І-ІІІ ст., 

смт. Смига, Дубнівський р-н,
Рівненська область)

Щаслива я…
Петровська Анна – поетеса зовсім юна, написані нею вірші сповнені 

справжньою радістю, вірою у прекрасне, мабуть, саме так вона сприймає світ. 
Окремі образи із її віршів надихають на роздуми, події вражають в саме серце.

 Мама
Я вірш про маму хочу написати,
Але не знаю, з чим її зрівняти.
Вона – неначе вітерець в спекотний час, 
Як тепле сонечко, що зігріває нас.

В моєї мами очі, як волошки,
Уста – немов троянда у росі.
Вона подібна дуже (а не трошки) 
На фею чарівну в своїй красі.

Вона завжди прийде на допомогу, 
В тяжку хвилину душу звеселить. 
За рідну маму вдячна тільки Богу, 
Нехай він сам її благословить!

 Щаслива я...
Щаслива я: у мене тато й мама, 
Щаслива я: у мене брат, сестра, 
Щаслива я, що друзів є багато,
І всі разом ми дружная сім'я.

Щаслива я, що вмію говорити, 
Щаслива я, що бачу все навкруг, 
Щаслива я, що можу бігати, ходити,
І все це дав мені один найкращий Друг.

Що не скажу Йому, усе Він розуміє, 
Потішить Він у день печалі і журби. 
Вогонь любові мій до нього не зотліє, 
Бо він міцніший за столітнії дуби.
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 Осінь
Вже осінь стукає в віконце,
Не так вже сильно гріє сонце, 
Птахи у вирій відлітають, 
Останнії пісні співають.

З дерев листочки опадають,
І покривала сніжного чекають.
Ведмідь шука собі хатинку,
Щоб солодко заснуть, немов дитинка.

Не чути співу птахів вже у лісі, 
Холодний дощик гупає по стрісі.
Лиш де-не-де ще чути шелест листя,
І червоніють під вікном калинові намиста.

 Моя Батьківщина
Батьківщина моя – Україна. 
Рідна мова моя – солов'їна. 
Тебе кращої в світі немає,
Хай яка б там людина шукає.

Коли не було ще письма й чорнила, 
Ти до людей говорила,
Коли книжок ще не писали,
Ти, мово, вже давно звучала.

Україно моя, ти в неволі томилась,
Та кобзарські звучали пісні.
Не здалася, не впала і не скорилась,
І Господь дарував те, що бачила в сні.

А у снах – вільним соколом в небі літала, 
Відчувала, що вільна вже ти,
А під ранок, коли в небі зорі зникали,
То зникали із ними мрії твої.

Лише Бог не байдужий до твого зітхання, 
Полюбив він тебе усім серцем своїм.
Він волю тобі дарував без вагання,
Щоб схилила коліна свої перед ним.

з любов’ю, аніж ціле – без неї.»
34

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



 Божа кара
Сонце розсипало не промені,
А рани на людей,
І не було життя без сліз,
І люди просили в Бога не блага,
А благали, щоб згарищ не було.
 Навіть від хутора лишились
 Лише обвуглені стовпи,
 Останнє дерево його
 На людські крики споглядало,
 Бо вже не чуло...
 Ніхто не міг втекти
Ні від смерті, ні до смерті, 
Бо всіх тримали ланцюги
Між смертю і життям,
Між горем і нещастям...
 В степах хрести повиростали,
 А діти для забав
 Плели вінки із терну,
 Бо від солоних сліз
 Усі зів'яли квіти...
Під дверима хати 
Череп лежав – 
На чиюсь душу чекав; 
Десь мерці рвалися
До живого світу,
Щоб напитися
Гарячої крові...
 Та сходить сонце вранішнє,
 І хоча трава
 Червона ще від крові,
 Та заіскрилась вже роса,
 Щоб її змити. 
Бо Божа кара – 
То й Божа ласка...

«Краще прожити півжиття

з любов’ю, аніж ціле – без неї.»
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 Сльоза
Краплина літнього дощу
Розбилась об твою щоку.
І дзеркало розіб'ється умить,
Коли на нього упаде
Хоча б однісінька твоя сльоза. 
 І зів'януть в саду квіти,
 І стихнуть у лісі пташки, 
 Якщо з очей твоїх впаде 
 Хоча б одна сльоза...
Бо твоя сльоза
Світиться болем
І з неї бринить
Сумна музика...

 Розмова
Чом, козаче, без душі?
– Душу вітром забрало!
Чом, козаче, без серденька?
– Серце мила украла!
Чом, козаче, ти без сил?
– Сльози сили мої змили.
Що то в степу за курган?
– То стоїть моя могила.
Хто ж тебе туди поклав?
– Мене ворог не здолав,
То кохання мене вбило...

 Серце
Тіло для серця – могила,
А серце для тіла – жарина,
І тіло воно розігріє,
Щоб не лякалось холодного вітру.
А серце й душа – то єдине:
Бо серце моє – Батьківщина,
Душа в мене є – Україна;
Коли ж в серці моїм – Україна, 
То у мене в душі – Батьківщина.
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 Щоб добро творити
Сонце світить,
Бо так треба,
Вітер віє –
Як без нього?!
Трава б'ється із-під снігу, 
Щоб її худоба з'їла...
А краплина дощу тепла 
Розбивається об листя.
А листки книжок поета 
В'януть на сухих прилавках... 
То для чого тоді жити?
Щоб добро творити! 
Килимок, що під дверима, 
Людям стелиться під ноги; 
Ручка, сама безсловесна,
На папір слова наносить;
А малий окраєць хліба
З великого прийшов поля. 
Щоб порядок був у хаті, 
Щоб розумним було слово,
І щоб хліб був на столі –
Треба так на світі жити,  
Щоб добро творити.
Не марнуй своє ім'я,
Збережи свою свободу,
Не лінуйся захистити 
Цю беззахисну травинку,
Вдихни на повні груди...

 Серце
В кожної людини своє власне серце,
Що хоче любові і прагне любові:
Когось воно любить, до когось байдуже,
І рветься з грудей, немов в'язень, на волю.

І не може вирватись, коли його не люблять,
А коли люблять – то виривається,
Як дикий звір із клітки,
І шукає собі іншого серця...
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Коли ж не може знайти, 
То холоне, не розігріте,
І стає крижаним, як діамант, 
Твердим і неприступним.

А коли інші серця себе запитують:
«Навіщо любов шукати,
Якщо її знайти так важко?»
То їм відповідають: «Краще прожити
Півжиття з любов'ю, аніж ціле – без неї!»

І б'ються серця, шукаючи любові,
І рвуться з грудей, як з тюрми, 
Щоб вирватись на волю
Та зустрітися з любов'ю.

І б'ється серце не для себе, а для когось,
Бо знає, що не можна прожити життя 
Самотнім, як волоцюга,
Що не знає нікого і нічого.

...Серця багатих не знають любові,
Бо вони жадібні тільки до розкошів.
А серця бідних відкриті для когось
І бажають багатства для інших сердець.

Коли гріх наводять собі на серце,
Воно стає, мов кам'яна скеля,
І б'ється ледь-ледь в темних грудях
І помирає в неволі гріха...

 Ілюзія
Стояла вежа на золотій горі, 
Під жовтим сонцем,
За синіми лісами,
Між чорними хмарами.

І ніякий орел не міг до неї злетіти,
Бо вона була вище гір,
Піднімалась в небеса,
Як чистий промінь сонця.
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І дивилася на світ,
Мов орлиним оком,
І була широка,
Як його крила.

Більша за всі піраміди, 
Навіть за весь Єгипет,
За всю землю! 
І поважали її в цілім світі
І земляни, й інопланетяни...

 Книга
На світі книга є одна,
З якої мудрість я черпаю.
Ця книга справді чарівна:
Коли її я відкриваю,
Моє серденько завмирає,
І книга ця мене навчає
Любити тих, хто нас не любить,
Завжди лиш правду говорить
І з другом горя розділить,
А в радощах з ним порадіти.
Так набагато краще жити.

 Зима
Зима – чарівна пора року. 
Сніжок покрив ліси, поля, 
Вона ж красунечка нівроку,
В кришталь дерева одягла.
Та й звірам шубки поміняла, 
Зайчатка стали наче сніг, 
Що рідна мама не впізнала, 
Ото-то був у лісі сміх.
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ЛЮДМИЛА СТУКАЛО
(14р., Державна українська гімназія ім. Р. Завадовича,

м. Зборів, Тернопільська область)

...а за вікном гримлять дощі 
рясні,
прокинься птахом і лети до 
тої, 
що ніжно кличе тебе уві сні,
лети думками мрії дорогої...

Не одинокий той, хто був самотнім
Почуття гніву, ненависті, розуміння несправедливості і водночас стрімке 

бажання відчути любов може з'явитися будь-коли, але при цьому тобі потрібно 
докласти зусиль. А чи виникає все це у тебе просто так? Ні, якщо ти ніколи не 
був одиноким. Ти був без друзів і, можливо, тоді відчував себе нікому не потріб-
ним, але це ніщо в порівнянні з тим, що чує твоє серце, коли поряд немає того, 
кого тобі хочеться бачити більше за всіх, хоча б на мить, але до чого тут твої 
бажання, коли вони не в силі стати реальністю. Саме тоді ти починаєш мріяти, 
саме тоді ти вчишся бути людиною, яка здатна зробити в житті щось більше, ніж 
просто життєвий вчинок.

Коли ти ростеш без присутності близької людини, тим паче, якщо це бать-
ко або матір, не можна сказати, що ти живеш неповноцінним життям: у тебе є 
все. Хтось там за сотні, а то й за тисячі кілометрів звідси піклується про тебе, 
надаючи матеріальну допомогу. Але чи потрібна вона завжди? Хоч раз, а може 
й тисячі разів тобі хотілося замінити це «все» всього лиш на один погляд, один 
дотик, одне слово...

Насправді світ занадто складний, щоб зрозуміти його повністю. І хоча ти 
розумієш, чому має бути саме так, а не інакше, ти не відчуваєш цього серцем, ти 
відчуваєш, але щось набагато важливіше.

Проходить день за днем, і ти все частіше починаєш замислюватись над 
тим, у чому полягає сенс життя. А все ж таки, в чому він полягає? Ця таємниця 
відкривається не всім і не кожному, а якщо і відкривається, то лише частково. 
Можна тільки здогадуватись, створювати думки і вважати їх геніальними або, 
навпаки, просто нереальними. А може все і створено, щоб бути таким – нере-
альним. Але в жодному разі вигаданими, вкраденими в ілюзії не можуть бути 
почуття. Вони завжди правдиві, передають те, що у людини на душі, завдають 
нестерпного болю, а попри те, хоч іноді, а так жадано чарують серця радістю. 
Це буває дуже рідко, проте запам'ятовується надовго. І важко викорінити ту 
радість з людського серця, а якщо вдасться, то не простимо, бо це ніби забра-
ти у маленької дитини іграшку – вона заплаче, а серце – ні, проте йому буде 
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боляче, і той біль гірший за 
будь-які сльози, що заважа-
ють людині дихати волею, 
жити серцем і мріяти душею. 
А все ж таки, коли приходить 
така мить, коли серце купається 
у такій радості?

Мабуть, лише тоді, коли про-
сто відчуваєш себе в тих обіймах, 
про які іноді змушуєш себе мріяти. 
А що робити, коли такі мрії здійсню-
ються таки дуже рідко? Будувати жит-
тя на одних мріях? Але тоді воно перет-
вориться на ілюзію. А що коли відсутність 
найдорожчої людини, це всього лиш випро-
бування долі? Тоді потрібно набратися мужнос-
ті і пройти його, чекаючи наступного. Поєднувати 
хороше з поганим – уміння жити правильно. Самотність не 
потрібно розуміти як покарання чи просто мить, що має вічну тривалість. 
Самотність – це винагорода. Лише тоді, коли ти на одинці з самим собою, ти 
пізнаєш те, чого не можеш зрозуміти у колі інших людей. Ти пізнаєш істину 
любові.

А зрештою, почувати себе самотнім не так вже й погано, бо лише тоді 
ти вчишся цінувати своє життя, лише тоді ти хочеш пізнати сторони світу, 
лише тоді ти мрієш про щастя, а не маєш наміру загарбати його без жалю, з 
думкою тільки про себе. І нехай тебе запевняють, що бути самотнім – просто 
існувати, це не так, бо одинокі миті служать іскрами, без яких не буде вогню. 
А яке серце буде гарячим, якщо його не гріє щире почуття? Жодне. Тільки 
переживши самотність, ти хоч щось значитимеш у світі. Тож не бійся цього 
слова, насправді воно рідне, як ніщо інше і багато чого обіцяє. Це душевна 
самотність, і не страшно відчувати її, якщо добре знати, що всьому прихо-
дить кінець.

Вічність часу ніяким чином не стосується вічності життя. Його плин су-
проводжується перемогами і поразками. Перемога над самотністю є чи не най-
головнішою у житті. Від неї можна багато чого взяти, привласнити, посадити у 
серці, мов зернятко, яке безсумнівно проросте досвідом, що буде незамінним 
супутником у житті. Кінець самотності супроводжується новим періодом чи 
бодай миттю життя, що є величезною дякою і доказом того, що ти справді силь-
на людина. Саме тоді ти маєш заслужене право писати своє ім'я з великої літе-
ри. Чому? Так тому, що ти душевно переміг, а це справді подвиг. Живи так, як і 
жив до сьогодні, але знай, що будь-який біль обіцяє щастя, а терпіння – винаго-
роду. Якою вона буде, вирішувати тільки тобі. І все ж таки потрібно пам'ятати, 

«Хоч раз, а може й 
тисячі разів тобі хо-
тілося замінити це 
«все» всього лиш на 

один погляд, один 
дотик, одне 

слово…»

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



42

не залежно від того у чому полягає сенс твого життя, розрив у часі, як і розрив у 
відстані, – це в жодному разі не розрив у почуттях.

Якщо довго чекати і надіятися, вдасться добитися того, щоб усі надії 
справдилися, а мрії стали реальністю. Коли холодно у серці і якось неспокій-
но на душі, потіш себе хорошою думкою, створи тимчасову забавку, аби від-
воліктись і тобі не буде сумно. Відсутність того, кого хочеться бачити поряд 
не може тривати вічно, тому потрібно мати хоча б найменшу надію і знати, 
що вона помре останньою. На що надіятися? На все. На те, що вже завтра 
ти прокинешся не під променем сонця, як усі інші, а під променем чаруючої 
усмішки, під сяйвом занадто знайомих і вже навіть вивчених на пам'ять очей 
рідної душі, присутність якої тобі так сильно хотілося відчути раніше. Не те 
що обійми, всього лиш дотик тої людини зможе зробити неможливе – зму-
сить повірити тебе у щастя. І це не вигадка, це правда, бо існує те, що не-
можливо осягнути розумом, те, що може відчути тільки серце – любов. Без-
межна, невичерпна, безкінечна, така, яка робить життя особливим. У світі 
немає людини, яка б не любила. Усі ми любимо, в серці кожного закладений 
цей дар. Він найцінніший, втратиш – повернеш, але навряд чи. У кожного 
є своє особливе свято. Коли приходить воно для тебе? Що ж, мабуть, усе ж 
тоді, коли ти ще раз переконуєшся, на скільки сильною є твоя  любов до тої,  
що подарувала тобі життя,  жаль тільки,  так мало можливості віддячувати 
їй кожного дня.

Та це не перешкода, щоб любити її так само. Навпаки, з часом на більші 
й більші простори простягається це почуття. Це не вірус, але охоплює тебе, 
це не вісник волі, хоч іноді занадто сильно стискає серце, це не ніж, а так 
боляче ріже... Це не заважає, але іноді буває зайвим, через нестерпний докір, 
який робиш сам собі. Але ти не зможеш жити, не маючи у серці хоча б грама 
цієї любові. Хіба не є прекрасним те, що ти відчуваєш необхідність у присут-
ності інших. Тоді вже вкотре ти доводиш собі, що потрібен комусь так само 
сильно.

На що ж вона спроможна, та любов? Чи тільки на те, що вбиває байдужість 
і ненависть? Напевно, що ні. Це всього лиш кільканадцята частина почуттів, які 
переживає людина, а стільки може зробити у житті кожного з нас. Приміром, 
існує душевний біль. Він проявляється тоді, у деяких випадках, коли ти не мо-
жеш проявити свою любов до іншої людини. Чому ж не можеш? Чи стосується 
це твого внутрішнього бажання, чи, можливо, інші обставини забирають у тебе 
можливість проявляти це почуття тоді, коли ти цього захочеш. Суперечливе 
питання, і ти не вирішиш його з власної волі, мабуть, просто потрібно жити 
оптимально, реально дивлячись на ті події, що відбуваються навколо тебе, розу-
міти їхній сенс і передбачати хоча б якусь частку твого майбутнього морального 
світу.
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Дитинство, яке ти проводиш без можливості бачити близьку людину за 
кожним сніданком, має певну суть. Ти все чіткіше починаєш розуміти її з кож-
ним днем, з кожною хвилиною. Хтозна, можливо зовсім скоро ти прокинешся 
з яскравою думкою, що відкриє тобі всі карти сьогоднішнього життя, можливо 
це буде і не скоро, але ж буде. Це буде особливий день. А зараз ти всього лиш 
здогадуєшся, що насправді ховається за світлим днем.

Не важливо те, в яких умовах ти живеш, як тебе виховують, важливо те, 
кого виховуєш у собі ти сам, бо цей «хтось» буде при тобі все життя і керуватиме 
твоїми почуттями та вчинками. Саме це важливо, це вирішувати тільки тобі і 
тільки зараз.

Іноді, коли дуже захочеться, попроси когось усміхнутися. Нехай це буде 
коротка, але щира посмішка, і ти побачиш в ній ту посмішку, яку хотілося б 
бачити кожного дня, ту, яку, на жаль, часто бачиш всього лиш уві сні, але ту, 
що впевнено говорить тобі про те, що життя дарується тільки раз, і потрібно 
любити його таким, яким воно є. Не треба хотіти зробити його зовсім іншим, 
треба навчитися вбачати його кращі сторони і пам'ятати, що після кожної ночі 
приходить ранок.

 Дар випробування
Ти не одна, у тебе є ще світ,
Ти не одна залишилась у ньому. 
Тебе жене безжалісний ліміт,
А він один у просторі німому.

Прислухайся до шепоту сердець, 
Відчуй на мить короткий дотик болю, 
Не думай, що колись буде кінець, 
Створи омріяну щасливу долю.

Не треба слів, вони відбитки сліз,
І ними стелиться ілюзії дорога,
Усе ще жаль і клекіт смутку скрізь, 
Твоя душа – то цінний дар від Бога.

Нехай ні жаль, ні смуток не щадять,
А ти усе ж залишишся собою,
Ти не одна, і хай тобі кричать,
Ти не одна, бо ти живеш з любов'ю.
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ОЛЕНА ФРАНКОВА
(11р., НВК, с. Колибаївка, 

Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька область)

Хто відповість?
Тихий зимовий вечір. Я сама в своїй кімнаті. Сумно. Слухаю тишу. Але що 

це? Десь здалеку чую тихий спів, такий рідний, такий жаданий. Цю колискову 
колись співала мені мама. Боже, як давно це було! Як хочеться мені поверну-
тися в ті далекі, щасливі роки... Закриваю очі... Бачу мамине обличчя. Русяве 
пасмо волосся впало на щоку, лагідні сірі очі чомусь так сумно дивляться на 
мене. Матусю, ти теж скучаєш за мною?

Чому так сталося? Чому ми мусимо жити далеко одна від одної? Адже ти 
мені потрібна щодня, щохвилини. Ось учора мене образив хлопчик. Мені так хо-
тілося розповісти тобі про це, поділитися з тобою своїм болем. Звичайно, я можу 
тобі написати, але через деякий час в мене можуть виникнути нові проблеми.

Я часто задумуюсь, чому так сталося саме в нашій родині. Ти працюєш в Іс-
панії, тато – в Чехії, а я тут, в нашій Україні, з бабусею. Я розумію, що ви з татком 
хотіли, щоб наша родина була заможнішою, щоб я не знала нестатків. Зараз воно 
так і є, і я вам за це вдячна. Але хіба можуть замінити одяг, речі, гроші мамину 
любов, тепло щиросердих розмов вечорами, сімейні прогулянки у вихідні дні?

Мені важко відповісти на запитання, чому мої батьки і батьки багатьох 
моїх ровесників змушені були виїхати зі своєї країни, залишивши своїх дітей 
на близьких і далеких родичів. Чому на Батьківщині, в рідній країні батьки не 
можуть забезпечити гідне існування своїх родин?

Деколи, в сумну хвилину, таку, як сьогодні, до мене приходять дивні дум-
ки, а найкраща – така: ти і тато повертаєтесь на Україну, і ми уже ніколи не 
розлучаємось. Хай буде менше грошей, менше можливостей, але ми буде-
мо щасливі!

...Холодний дощ зі снігом стукає у вікно. Тужливо завиває ві-
тер. Вони повертають мене від моїх мрій назад у мою кімнату, в 
мою самотність. В глибині душі я знаю, що вже ніколи не по-
вернути тих щасливих днів, адже тепер ви з татком розлу-
чені, наша родина розпалася, ти – в Іспанії, тато – в Чехії, 
а я чекаю, чекаю, чекаю.

Бабуся дивиться телевізор, депутати в парла-
менті граються в повітряні кульки «НАТО – ні». 
Сміються, блокують трибуну. Їм байдуже, а я, 
маленька п'ятикласниця, що я можу зроби-
ти, щоб мої мама і тато, і батьки тисяч 
маленьких українців жили разом 
і були щасливі у своїй країні? 
Хто мені відповість?

«Ось учора 
мене образив 

хлопчик. Мені так 
хотілося розпові-

сти тобі про це, по-
ділитися болем…»44

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

КАТЕРИНА ЛАЗАРУК
(17р., ЗОШ I-III ст.,

с. Рахнівка, Дунаєвецький р-н, Хмельницька область)

Гірка вода. Сповідь.
«– Як ви уявляєте собі нещас-
тя?
 – Розлучитися з мамою»

Марсель Пруст

Я довго сумнівалася, перш ніж почати. Чи зумію? Чи знайду слова? Ви-
падково натрапила на словник. Мені треба відшукати слово. Воно має все пере-
дати. Але як і де знайти таке слово?

Немає! Немає в жодному словнику. Зробила ревізію власного запасу. По-
рилася у Кафки, Пруста, самотніх страждальців вічності. Заболіло ще дужче, 
але знайти – немає нічого. В них все було по-іншому. Не так. А як?

Страждання, хтось сказав, має мільйони облич. І хто годен його випові-
сти? Хто має силу розказати душу? Філософ сказав: найважче розказати душу. 
Але люди, принаймні багато з людей, хочуть почути чи відчути страждання... 
Можливо, Бог нагородив МЕНЕ талантом відчувати це більше від інших людей? 
Глибше... Сильніше... Що ж, у цьому, видно, моє найбільше нещастя. А може, 
краще було не родитися на цей світ? Хто знає?.. Бог знає, та ще знає бабуся моя, 
страдниця вселюдська.

Бабусин сон
Віщункою виявилася моя бабуся. Часто, бувало, скаже щось таке, що 

обов'язково збудеться. Напророчила бабуся й мою доленьку. І все – від того 
дивного сну, що в пам'яті усім заліг на дні. Дикий сон.

Ще й на світі не було мене, як бабуся нещастя відчула. Мати моя, Антоніна, 
дуже бабусю любила, тому й мамою кликала. У невістках мати ходила, але ба-
бусі за дочку була (у бабусі, Дарії Михайлівни, дочок своїх не було). Як же вона, 
голубка моя, маму мою стерегла, коли я народитися мала! Як себе стерегла. І 
що ж?

Уповні місяць був, спала бабуся, а назустріч ріка пливла. Мутна вода хвилі 
високі котила. З води жінка з немовлям на руках виходить. Немовля геть кволе 
й не дише. А жінка немовля до грудей притиснула, немов прощатися хоче й від-
дати дитину жаліє.

«Господи, та це ж Антоніна!» – думає бабуся у сні, але не може ні крикнути, 
ні слова вимовити. Жінка ж на витягнуті руки взяла немовля та й бабусі про-
стягає:
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– Беріть, мамо. Ваше воно. 
Та й прокинулась бабуся...
– Тоню, – крикнула, – де ти?
У кімнату материну. А син на порозі. До бабусі:
– Мамо, дівчинка у нас народилась.
– Слава тобі, Господи! – застогнала бабуся. – Чому ж мене не розбудили, як 

у лікарню споряджались?
– Ніч, мамо, була, не хотіли тривожить вас, та й Антоніна просила.
– А здоров'я ж Тонине як?
– Все гаразд. Дитина народилась опівночі. Вага добра, сказали лікарі.
– Мати Божа, заступнице наша, збережи дитятко нам. Це ж, Петре, час та-

кий невдячний – північ...
Та й заплакала бабуся, віщунка моя. З радості, з передчуття – хто 

знає?

До
То був день пророчиці Анни, матері Іоанна. Дуже всі були щасливі, що Бог 

таке ім'я дав. Сказала бабуся, що якщо ім'я Бог дає, то не мають люди права волю 
його міняти. Отже, Анна...

Мати тішилася, бо у них на Західній Україні це ім'я дуже пристойне й по-
ширене.

Час летів непомітно; швидко збігали безтурботні й щасливі дні мого ран-
нього дитинства... Невтомні мої ноженята загупали нарешті по долівці само-
стійно.

Пам'ятаю перші враження раннього дитинства: теплу бабусину посміш-
ку, міцні татові руки й тиху мамину пісню. Це була жива казка мого щас-
ливого дитинства, а основним сюжетом казки було моє виростання. Якою 
щасливою почувалася я, коли, набігавшись досхочу, всідалася на колінах і 
так засинала. Як це все, як їх усіх я любила! Це був світ, повний дивовижних 
казок. Мама з татом вели мене по ньому за тендітні рученята, а бабуся була 
добрим ангелом-охоронцем. Я малою, бувало, вдивлялася в добрі бабусині 
очі.

– Чого тобі, дитино? – запитувала вона.
– Болить у тебе щось? Скажи, бабусенько моя.
– То давній сум зачаївся в очах.
Я досі дивуюсь, як то швидко збігли мої щасливі роки. Немовби не було 

їх. Кажуть, щасливі не помічають, як збігає час. Малою була я, не розуміла, але 
душа тривожилась чомусь, передчувала щось... Що?

Не знала. Бачила, як мати, дивлячись на мене, змахувала сльозу непрохану. 
Та й батько став сумувати. Мати роботу втратила – колгосп розпався. Батькова 
пенсія – то єдиний прибуток.
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– Батько твій, доню, Чорнобиль гасити помагав, – часто казала бабуся. І в 
дитячій уяві виростав якийсь страшний велетень: кругом нього люди, а він про-
стягнув руки та й душить...

Ще бабуся про зірку розповідала, що гіркотою воду отруїла. З неба вона 
упала, полинова ця зірка.

– Коби хоч ти тієї водички не напилася, – журно дивилася на мене ба-
буся...

Після
Збулося. Напилася я згорьованої води по горло. Не встигла мати кіс-

ки першокласниці (себто мені) заплести, як доленька занапастила нас усіх. 
Мати – по чужих краях-землях. Треба жити, а як, коли нема де кусень хліба 
заробити?

Батько Петро – по лікарнях, по бабках-ворожках, по інститутах дослід-
них. Гіркої ж бо води я напилася: і сліпла від неї, і завмирала, і геть захиріла 
була!

– Антоніно, – чую, батько з мамою через моря перегукуються. – Осліпла 
наша Анна. Приїжджай, бо не видержу я муки цієї...

– Лікуй, Петре, я гроші висилатиму. Нема звідси шляху, невільниця я.
– Подумай, як же ми без тебе? – тато благально випитує.
– Не помічниця я вам, бо сама в рабстві тяжкому.
Невже ще у когось є рабство тяжче, ніж моє? Маленьке кволе сліпе дитя 

плакало на планеті. Але хто почує плач, як не чує мати? Нема її, щоб погладити 
по голівці, забрати біль. Де ти, матусю моя, ластівко сизокрила? Чи ж побачу я 
тебе колись уже?

Так у плачах проповзло довгих вісім років – без радості, без сонця, без ма-
тері. Дуже помарніла й постаріла бабуся. А батько з іншою зійшовся... Мати ж, 
казали мені, хвороби дістала там невиліковної – діабетом ця хвороба називаєть-
ся. Хворіють на неї від нервів...

«Коли прокидаюся, в кімнаті 
вже нічого немає: ні місяця, ні 
доріжки, ні матері.»

«Так у плачах проповзло довгих вісім років –
 без радості, без сонця, без матері.»
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Ой мамо, пташко моя нещасна, коби почув нас той, хто розлучив так жор-
стоко!.. Голосочок твій, мамо, я чула в трубочці довгих-предовгих вісім років. 
Я його обіймала, той голосочок, цілувала-обціловувала й спати з ним лягала. 
А коли прокидалася вранці, він озивався до мене голосом світанкової пташки. 
Мамо моя, чи й тобі там так тяжко було?

Листя зеленіло і жовтіло, опадало, знов народжувалося, а тебе все не було... 
Чи ж варті ті чужоземні багатства, мамо, сліз моїх і твоїх, життя мого понівече-
ного?!

Той день прийшов. Ми зустрілися, моя рідна, але ненадовго зустрі-
лися: кликала чужина знов. Як злякалась ти, мамо, бо побачила замість 
дитини дорослу дівчину, а я впивалась тобою – твоїм обличчям, очима, 
руками.

– Помарніли ви, мамо. Скільки зморщок біля очей! А ще більше – 
суму.

Просила, благала:
– Не їдьте більше туди!
– Треба, донечко. Вчити тебе треба. Через два роки школу закінчиш – з чим 

у світ підеш? Учитись тобі треба. Куди ж без грошей?
 – А як же ваше життя, мамо? – застогнала я.
 – Що моє життя? Воно ж тобі належить і... чужині.

Місячна доріжка
– Чекай мене, – сказала мати. – Повернусь до тебе обов'язково. Усе мати-

меш, доню. Потерпи ще трішки.
Потерпи... А я, мамо, виросла. Чи ти це помітила? Я навчилися дуже багато 

чого у житті. І жорстокості теж. Бо світ був для мене страшенно байдужим і 
жорстоким. Іноді він просто душив мене: вмерти хотілося. Але Господь не давав 
мені вмерти.

Навчилась читати думки на віддалі й розмовляти із зорями. Далекі вони 
від нас, як і моя мати. Уночі, бувало, прокинусь від маминого дотику, та й за 
руку маму: хап! А вона – від мене. Пальцем кличе у другу кімнату. Я за нею, пря-
мо на місячну доріжку. Місяць уповні, сяйва ціла кімната, а ми стоїмо з мамою 
по обидва кінці доріжки. Я за матір'ю – вона втікає. Стоїмо знову, довго стоїмо, 
поки світло поволі починає гаснути.

Тоді доріжка із світлої перетворюється в чорну. Я починаю плакати у сні. 
Коли прокидаюсь, в кімнаті вже нічого немає: ні місяця, ні доріжки, ні матері. 
Так треба жити до нової повні. Коли знову заграє світло і ми, моя найрідніша, 
знову станемо на місячну доріжку...

48

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



49

ЮЛІЯ ПРИЙМАК
(17р., НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей»,
м. Нетішин, Хмельницька область)

Листи із України
Замість прологу
(лист перший)

Я читаю ось ці листи не вперше, не вперше перегортаю сторінку за сто-
рінкою. Думаючи про те, чи потрібно показувати їх світові, чи потрібно роз-
повідати про те, що належить одній лише людині. Це мої листи. А ще –  листи 
моєї прабабусі....

Ще маленькою дівчинкою знайшла я якось у згорточку записи, що 
зацікавили мене. Якісь дивні писання про людське життя. Роки війни, 
післявоєнні труднощі. Знайомство з дідусем і ще багато-багато іншо-
го. Ці листи запали мені в душу, і я зберегла їх. Переписала, і власні 
роздуми про життя вилились на папері поряд з прабабусиними. Сьо-
годні я уже не маленька дівчинка, сьогодні добре розумію життя. 
Як розумію і те, що основною думкою в тих листах була любов до 
України.

До братів-слов'ян
(лист другий)

Три великі народи, що вважали себе братами. Три муж-
ні сильні нації, що пройшли лихоліття війни, вижили і ви-
стояли перед лютим ворогом у 1941-1945 роках – українці, 
росіяни і білоруси. Які різні вони і які однакові водночас! 
Війна, голодомор розкидали людей по світу, і часто про-
сто неможливо збагнути: хто з них хто?

«...То був голодний 33-ій рік, у нас на Полтав-
щині люди пухли з голоду. Я була найменшенька. 
Мама часто говорила, що хліба нема. Я не розуміла 
цього і плакала. А крім мене, у сім'ї було ще троє 
братів. Вони були старші і хотіли їсти більше від 
мене. Тому кожен день вирушали на пошуки їжі. 
Жменька малини, пригорща грибів, жмуток 
колосків були великим святом у нашій родині. 
Дні йшли за днями, а краще не ставало: люди 
почали вишукувати коріння, їсти усе, що по-
падалося під руки, а ще... вмирати... Ось тоді 
мій найстарший брат Василь пішов шукати 
кращої долі. Пішов у далеку Москву. Плакала 

«…У нас 
же не 

тільки 
скрині 

– країна 
пропадає, 

і нічого»; 
«Мамо, це 

– моя земля! 
Подивись, яка 

вона прекрасна! 
Я хочу жити 

саме тут! Я хочу 
бути українкою!»
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мама, плакали і ми, маленькі, бо ж розуміли, що він – найстарший, що він – наш 
захисник. Але що ж міг подіяти той захисник, коли наші зморені голодом очі 
пильно заглядали йому у руки? Тоді я не знала, що він, українець, залишить рід-
ну землю назавжди...» – ці слова я знайшла у прабабусиному щоденнику. Стала 
розпитувати маму про того зовсім невідомого родича, що був мені прадідусем. 
Матуся втирала сльози і розповідала, що приїздив він нечасто, і коли востаннє 
бачила його, то уже не могла впізнати.

Доля... Бо ж народжений ненькою-Україною, він, за словами мами, не ро-
зумів, коли рідні швидко розмовляли по-українськи. Часто просив, щоб повто-
рили ще або ж переклали російською.

Нині я часто думаю: хто він – українець, росіянин, а чи людина невідо-
мої національності, що душею була все життя українцем, ззовні ж – істинний 
житель Москви? Чи винен він у тім, що сталося? Чи просто доля його спіткала 
така? Я часто думаю…

Осінь: сон і смуток України...
(лист третій)

Вересень, верес... В полях іще жнивують. Пахне сінами і хлібом, яблуками, 
сливами. Пахне врожаєм!.

– Добридень, поле! Добридень, втомлена ниво! Як тобі жнивувалося?! Ти 
чекала хліборобських рук, твоє тіло, наповнене достатком, спочити хоче?

Небо всміхається. Радість навколо. Он веселою зграйкою зібрались гороб-
ці. Справжні українські горобці, їх не сплутаєш ні з ким. Дивні сіренькі створін-
ня шукають на щедрому полі зернятка.

– Їжте, малі!..
Був теплий осінній день. Сонце світило, як завжди. Легенький вітерець 

стиха колихав пожовклу травичку. Сірі горобці літали то тут, то там, шукаючи 
чогось. Немов сіре горобеня, полем ішла маленька дівчинка. Старенька латана 
кофтина, куценька спідничка, вистріпане пасмо волосся.

Пташки пурхали то тут, то там, а маленька дівчинка... Вона не йшла, не 
бігла, а якось немов плелась полем. Схоже швидше на стареньку, втомлену ба-
бусю, дівча щось шукало. Колоски... Жовті, пухнасті рятувальники. Де знайти 
вас? Хоч крихточку, хоч декілька колосочків? Знайдіться, знайдіться, будь ласка. 
Дитяче сердечко завмирало від щему, очі заливали сльози. Вона не знала, як 
повернеться сьогодні додому з пустими руками. Вдома матінка голодна. Вона 
уже три дні не вставала з ліжка. Братик помер, а маленька сестричка сьогодні 
перестала плакати. Вона не підходила до колисочки, не заглядала туди. Бояла-
ся... Боялася побачити синє холодне личко – мертве личко. Більше всього вона 
боялася побачити зараз смерть.

Про це ніхто не говорив вголос, але всі знали, що в їхній біді винен якийсь 
великий і страшний чоловік на ймення СТАЛІН. Як хотілося їй побачити його 
просто зараз, як хотілося крикнути йому в обличчя: «Ти! Ти винен у всьому: у 
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смерті людей, у тому, що уже давно забрали чужі страшні люди тата лише за те, 
що приніс їм, голодним, звідкілясь десяток картоплинок...»

Але сьогодні вона іде полем і шукає маленькі зернятка, щоб принести до-
дому, щоб врятувати, врятувати життя...

Розмова з бабусею
(лист четвертий)

Вона була просто «бабуся». По-іншому її не називав ніхто. У тому селі, що 
проживала усе життя, майже нікого не залишилося. Вимерло село. Молоді в міс-
то виїхали, дитячий сміх почути можна було лише зрідка, у літні канікули.

З останніх сил бабуся намагалася робити все сама, а проте   занедужала – 
старість. Минулого літа зустріла її, згорблену, на лавочці.

– Добридень, бабусю, як справи? – спитала із ввічливості.
– Так, потихеньку, онученько, – старечим голосом відповіла бабуня. – Ось 

покидати рідне село зібралася. До доньки у Новгород поїду...
– Як же це ви? – здивувалася я.
– Сили вже не ті, доню. І хотіла б зостатися, та не можу. Ходи ось до хати, 

я тобі щось на згадку залишу.
Старенька поволі пішла до хатини, я змушена була іти за нею.
На душі стало холодно і моторошно. Чому? Чому так складається людське 

життя? Я знала, як не хотілося їй, бабусі, від'їжджати з України. Вона все життя 
тільки про те і говорила: «Мені б, доню, лише, померти на рідній землі...» Сьо-
годні ж хоче їхати звідси назавжди. Назавжди покинути рідний серцю куточок 
землі.

Не уявляю собі, як приїздитиму сюди, у село, і не бачитиму старечої похи-
леної постаті. Як буде світити оце рудоволосе сонце без неї, без її примовлянок і 
жартів. Чи тектиме та річка, що до неї часто ходили ми вдвох? А старий Рябко... 
Ось він вистрибує, причеплений на ланцюг до такої ж давньої, як і сам, халабу-
ди... Як це ?

– Доню! – почулося з хатини. – Ти де там?..
Я стрепенулася, скинула із себе думки і, вдаючи радість, поспіхом увійшла 

до хати. Бабуся невдоволено бурчала щось собі під ніс:
– Гукаю тебе, гукаю... Ніяк не зрозумію, що ти там робила у дворі...
– Та так, задумалась...
Зніяковіло дивлюся, як бабця перебирає речі у своїй старій скрині...
Таких скринь небагато вже залишилось в Україні. Дивовижна. З тонким, 

викуваним у кузні візерунком. Я якось розпитувала, звідки вона у бабці.
– То, доню, ще бабина скриня, їй батько зробив, мій прадід, як вона посаг 

готувала. Баба матері передала, а та – мені... Я ж не маю кому віддати. Діти в 
місті, їм такого не потрібно, онуки сміються: «Дайте нам, мовляв, бабцю, з гірки 
у вашій скрині з'їхати...» Я, бувало, плачу, бо ж не розуміють вони, що то ручної 
роботи скриня, що їй ціни нема... «Ти, може, доню, спитай там, у місті... Може, 
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хто у музей візьме. А ні, то нехай пропадає. У нас же не тільки скрині – країна 
пропадає, і нічого...»

Бабця витерла сльозу. Мені також хотілося плакати. Чому ж ми такі іно-
ді жорстокі з найріднішими нам людьми? Тим часом бабуня вийняла із скрині 
згорточок.

– Ось, доню, візьми... Я давно бережу це. Поглянь. Такого ніде більше не 
побачиш.

Вона розгорнула полотно, і звідти висковзнула біла, як сніг, сорочка. Вона 
була вишита дивовижними візерунками. Ні! Не вишита! Гаптована... Ні... То 
було якесь дивне незвідане плетіння. Різнобарв'я кольорів вражало. Білизна слі-
пила очі.

Переді мною розкинулась вся Україна. Гори і долини, річки і озера, став-
ки... Пісня і слово. І люди. В тому дивному плетиві-мереживі я побачила людей, 
їх долі, їх життя.

З трепетом взяла я сорочину, пригорнула до себе. Мені здавалося, що три-
маю я у руках не сорочку, а увесь світ...

Заробітчани...
(лист п'ятий)

Українського цвіту – по всьому світу.
Моя маленька сусідка Оленка уже давно живе з тіткою. Мами і тата – 

нема. Ні, не подумайте, вона не сирота... Дівчинка радісна, усім забезпечена 
і живе, дивлячись на світ широко відкритими очима. Ось тільки очі ті іноді 
наповнюються слізьми, коли розмови заходять про маму і татка. Її батьки–
заробітчани. Дівчинці лише п'ять, а батьків нема уже чотири роки. Знає вона 
їх лише з голосу та з фотокарток, що ті надсилають з далекої невідомої їй 
країни.

Скільки їх, отих заробітчан? Скільки тих, що поїхали, покинувши рідних, у 
далекий чужий край? Цього не знає ніхто. Бо ж переважна більшість цих людей 
їде за кордон нелегально. Навіщо? Заробити грошей?.. Іноді так. Іноді постає 
така проблема, коли жити стає нестерпно і доводиться думати про шматок хлі-
ба... Іноді так... А проте. Як часто трапляється, що ми, українці, тікаємо самі від 
себе, тікаємо від проблем, створених власними руками та державою. Навіщо 
навчатись, здобувати освіту, якщо можна ось так, просто, поїхати за кордон і 
розвозити газети, мити, прибирати, доглядати чужих дітей, учити чужу мову 
і почасти заробляти більше, аніж кваліфікований лікар, вчитель, бібліотекар. 
Примарне «рожеве життя за кордоном»...

Та коли їдуть туди молоді (а часто і в роках) люди, чи задумуються над тим, 
що в цей час їхні малі діти плачуть на святі, виглядають у віконце і пальчиком 
малюють на склі оту найріднішу людину, що передає для них іграшки, модний 
одяг, комп'ютер. А в листі до Діда Мороза пишуть: «Я хочу, щоб мама і тато при-
їхали назавжди...».
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Сьогодні мені п'ятнадцять. Багато моїх ровесниць мріють потрапити туди, 
за кордон, стати моделлю, вийти заміж за багатого впливового капіталіста.

Скільки їх, отих молодих дівчат, потрапило в тенета рожевих мрій. Де вони 
тепер?

Одні з них стали повіями, інших депортовано, та ще страшніше, коли 
юні дівчата зникають назавжди. Бо ж мало кому щастить стати відомою топ-
моделлю, а чи щасливою, саме щасливою, дружиною олігарха.

Дивує іноді і те, що цвіт нації покидає Україну, шукаючи собі грошей і сла-
ви. Чому вони чинять саме так? Здавалося б, забезпечені усім. Для них створю-
ються більш-менш пристойні умови праці. Із гордістю слухаємо, коли наш про-
фесор читає лекції в престижному університеті, і гірко від того, коли українець 
каже: «Я в Україні лише народився».

Життя за кордоном... Воно не рожева казка... Це поневіряння, пошуки 
роботи, табличка «Погоджусь за будь-яку плату», покинуті власні діти, сльози 
батьків над фотокартками тих, хто пропав безвісти та квіти на могилах тих, хто 
невиправдано загинув у чужій країні...

Нове життя
(лист шостий)   

Небо всипане зорями. Велика ведмедиця спить, бачить дивовижні сни. 
Місяць – одвічний охоронець спокою. Дзюркіт води заколисує, вабить, і чути 
далеке-далеке:

«Ай-ну, люлі-люлі, 
Налетіли з поля гулі 
Та й посіли на воротях 
У червоних та чоботях.»
Ось спалахнула зірка – народилося нове життя. Хто це: дівчинка чи хлоп-

чик, гетьман чи зрадник, правдолюб чи підступний лукавець? Народилося нове 
життя. І не важливо, ким буде новонароджена людина за професією, не важли-
во, якими будуть її очі, обличчя, стан. Головне, щоб була вона Людиною!

Скільки українців сьогодні прославляють свою державу, скільки трудяться 
задля її честі і світового визнання: письменники, поети, спортсмени. Краплинка 
до краплинки, зернятко до зернятка – усе це ми.

...Маленька дівчинка малювала на аркуші паперу. Її мама сиділа осторонь 
і думала про те, що вона щаслива. Щаслива уже тим, що живе у мирі, а очі її ди-
тини частіше всміхаються, аніж плачуть. Дівчатко підійшло до матусі і показало 
малюнок.

Що було на ньому? Незграбними дитячими рученятами на ньому вимальо-
вувалась УКРАЇНА!

– Мамо, це – моя земля! Подивись, яка вона прекрасна! Я хочу жити саме 
тут! Я хочу бути УКРАЇНКОЮ!

53

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



54

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

Юлія Приймак – 17р., НВК «Загальноосвітня школа I-IIст. та ліцей», 
м. Нетішин, Хмельницька область



Юлія Приймак – 17р., НВК «Загальноосвітня школа I-IIст. та ліцей», 
м. Нетішин, Хмельницька область

55

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



Юлія Приймак – 17р., НВК «Загальноосвітня школа I-IIст. та ліцей», 
м. Нетішин, Хмельницька область

56

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



Юлія Приймак – 17р., НВК «Загальноосвітня школа I-IIст. та ліцей», 
м. Нетішин, Хмельницька область

57

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



58

Об'єднаймося ж, брати мої!
(лист останній)
«Українці мої! Дай Вам, Боже, і щастя, і сил,

Можна жити й хохлом, і не згіркне від того 
хлібина.

Тільки хто ж колись небо прихилить до 
ваших могил,

Як не зраджена вами, зневажена вами країна»
В.Баранов

Україна... Дивний край, понівечений роками і долею. Діти твої розкидані 
по всій Землі. Онуки твої забули ім'я твоє.

Україно! Збери своїх дітей, обійми їх своєю піснею, обніми правдою, си-
лою слова. Об'єднай думкою про краще життя. І діти твої зрозуміють тебе. Во-
скресне слава і міць держави твоєї.

Українці мої! Де б не були ви, коли б не покинули рідну землю, звернімось 
до неї думкою чи словом. Звернімось серцем і душею. Ми ж варті найкращого. 
Ми ж віками здобували волю, ми ж роками мріяли про долю... Чому ж тепер?..

Батьки! Чиї діти залишились з бабусями, дідусями, а іноді і просто напризво-
ляще, поверніться до рідної домівки. Поверніться туди, де чекають вас найрідніші 
вам люди, де маленькі дитячі рученята обіймуть вас, скажуть ласкаво: «Мама...»

Оленкам, Тарасикам, Улянкам не потрібно великих грошей. Вони хочуть 
вашої ласки, тепла, ніжного слова, а ввечері – маминої казки.

Ровесники! Роки біжать за роками, і ми, недавні першокласники, незаба-
ром покинемо рідну домівку. Перед нами стоятиме складна проблема вибору. 
Не коріться долі, не шукайте легких шляхів, бо вони – зрадливі. Як зрадливе 
і примарне життя за кордоном. Лише здобувши освіту, досягнувши успіху у 
власній державі, ми можемо мріяти про визнання світове. Працюйте заради 
себе, задля свого народу!

Рідна земле! Я вдячна тобі, що є твоєю дочкою. Вдячна за зелені 
гори, сині ріки, квітучі поля. Я вдячна тобі за Тараса Шевчен-

ка, Івана Франка, Лесю Українку. Вони відкрили мені 
світ. Вдячна за М.Грушевського, О.Субтельного, з 

якими гортаю сторінки історії. Дякую тобі за 
Роксолану, в якої беру уроки мужності і 

мудрості.
Я дякую тобі і мрію про те, 

щоб кожен українець, де б він 
не був, носив у серці час-

точку рідної землі.

«Оленкам, 
Тарасикам, 
Улянкам не по-
трібно великих гро-
шей. Вони хочуть вашої 
ласки, тепла, ніжного сло-
ва, а ввечері – маминої казки.»
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ЮРІЙ КЕШКЕНТІЙ
(15р., ЗОШ І-ІІІ ст.,

с. Чорноголова, Великоберезнянський р-н, Закарпатська область)

Втрачені мрії
Кожного ранку будить мене швидкоплинний гірський потічок, який бі-

жить мимо моєї хати у річку Лютянку. А потім спросоння чую голос бабусі: 
«Вставай, онучку, в школу пора».

І так щоденно.
... Дивлюся на змучене бабусине обличчя, на її натруджені руки, які так по-

трібні хаті, городу, хліву і мені з дідусем.
А вечорами часто чую стогін-скаргу :
– Господи, хоч би скоріше приїхали Марійка і Василь, а то я відчуваю, що 

сили полишають мене. І Юрко вже починає мене не слухатись. Пропадає десь ве-
чорами, приходить опівночі. А йому ж тільки п'ятнадцять! Не дай Бог випивати 
почне із старшими парубками. Бачиш, старий, сусідчина красуня Оленка вже з 
хлопцями гуляє, а там почне ще і білий порошок нюхати. Поки батько з матір'ю 
заробляють великі гроші в Португалії, вона зовсім розпустилася. Їй зараз хіба 
пташиного молока не вистачає. Бачиш, і меблі купили, і машину. Але мені, діду, 
здається, що ця заграниця принесе їм горе. Гроші зароблять, але дочку втратять.

– Правду кажеш, стара. Он і Василя Майданівського привезли мертвого із 
великих заробітків додому. Поневірявся п'ять років у Москві, мріяв заробити на 
хату, бо туляться в старій, підсліпкуватій хатині.

Та, видно, не судилося йому пожити у великій світлиці. Жорстоко посмія-
лася над ним доля. І не тільки над ним, але над його дітьми і жінкою.

І чому судилося нашим дітям гнути спину в далеких закордонах? Хоч би 
онуки працювали тут, в наших гарних смарагдових горах. Господи, будь милос-
тивий до них! Дай їм долю і щастя на нашій рідній Україні!

Ці вечірні розмови примушують мене задуматися над своїм життям. Мені 
так хочеться материної ласки, доброї, розумної поради батька. Та вони далеко 
від мене, бо заробляють мені гроші на навчання. Я так мрію здобути вищу осві-
ту, похизуватися іномаркою. Хочеться і гарно, модно одягнутися.

Я знаю, що і мама сумує за мною, дзвонить щотижня. Та це телефонні роз-
мови. А я вже заскучив за її ласкавими карими очима, усміхненим обличчям, 
турботливими руками, які гладили мене по голові, коли я збирався до школи.

Та це тільки мрії, які не швидко збудуться. Он і бабуся стогне, побивається. 
Підупало здоров'я, скаче тиск, паморочиться в голові. Сьогодні ж буду дзвонити 
мамі, нехай скоріше приїжджає, а то може і не застати бабусю живою.

А наступного ранку машина швидкої допомоги стояла біля нашої хати. Не 
витримало бабусине серце, змучилось щоденними переживаннями.

НАРЕШТІ Я ПОБАЧУ СВОЇХ БАТЬКІВ !!!

«Гроші зароблять, але дочку втратять.»
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ЮЛІЯ ПЕЧЕНОГА
(16р., Зразкова літературна студія «Джерельце»

Кам’янець-Подільського центру дитячої творчості,
м. Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька область)

Лише одна домівка у людини ... 
Дійові особи: 
Оксана;
Василь – її чоловік;
Таня – їхня донька;
Андрій – син, 15 років;
Землячка;
Сум;
Тривога;
Сумління;
Докір;
Любов;
Страх;
Сеньйори;
Літаюча Душа.

Ява І
На столі свічка. Бліде, жовтувате тремтяче полум'я ледь освітлює кімнату 

із сплячими дітьми. По стінах метушиться постать. Оксана (сумно складаючи 
нехитрі пожитки, а також красиву свічку, яку придбала у Володимирському со-
борі, до сумки):

«Лише одна 
домівка 
у людини ...»
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– Ну ось, здається, і все. Тримайся, молодице, зате ми дуже швидко по-
гасимо заборгованість. Не забути сказати Василю, щоб позичив тридцять гри-
вень за садок віддати. Ну, післязавтра – уже на місці... В Італії... що ж... Це не 
надовго.

Танюша (зі сну протираючи очка): – Мамо, ти уже?
Оксана: – Так, маленька, спи, он Андрійко ще спить... 
Танюша: – Мамо, а Барбі не забудеш привезти? Оту, що співає...
Андрій (прокинувшись): – Мамо, може, не треба? Скоро канікули, ми 

з Тарасом на будівництво підемо, підносчиками. Там по 40 гривень в день 
платять.

Оксана: – Ой, Андрійку, що ви там з Тарасом заробите? Глянь на себе – одні 
кістки...

Андрій (відвернувшись до  стіни  і  ледь  стримуючи  сльози): – Можна по-
думати, мамо, що на тебе там чекає райське життя. Он Танька ще яка мала…

Танюша: – Ти, Андрійку, не розумієш, я тепер за хазяйку буду...
Оксана (поспіхом цілуючи дітей і ховаючи очі): – Так, діти, щоб порядок 

був, тата слухатись, я обов'язково напишу вам (вибігає з кімнати).

Ява II
Уже не нова «Мерседес»-маршрутка, обляпана до вікон болотом, котить 

по тропі, обабіч котрої бігборди з іноземним текстом, з напівоголеними кра-
сунями та величезними пляшками «Кока-Коли».

Поруч з Оксаною притулились Сум, Тривога, Сумління. Щем стиснув 
серце.

Сумління: – Ой, молодице, що ти робиш? Дітей залишила... 
Оксана (виправдовуючись): – Так це не надовго ж... А потім – діти з чо-

ловіком, не самі ж...
Тривога: – Хто його зна, чи дасть їм раду... Сама знаєш, в пляшку любив 

зазирнути...
Оксана (відбиваючись від невидимого опонента): – Так, але то коли було... 

Останнім часом і не пив...
Сумління з Докором: – Гадаєш, найрозумніша... Усі твої проблеми отак 

Італія і вирішить?!
Сум (ласкаво огорнувши Оксану за плечі): – А ти поплач, Оксанонько, 

легше буде, ось побачиш...
Оксана (подумки пручаючись): – Та годі вам мене хоронити... Он уже, 

кажуть, Сицилія через дві години почнеться.

Ява III
Маленьке італійське містечко. Кав'ярні, де звучить тиха заспокійлива 

музика. Сонячні промені грають на кольоровому склі веранди, де порається 
Оксана.
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Оксана: – Ой, що то «нелегалка», на вулиці – літо, а тут з дому – зась... 
Поліція одразу застукає.

Літаюча Душа: – Ну, навіщо ти так хотіла сюди? Тепер бачиш – мені волі 
немає, і це через тебе...

Оксана (лагідно): – Ну, що ти, Душенько, таке говориш, бачиш важко, а я 
терплю, те і тобі раджу...

Душа: – Я не вмію терпіти і прошу: повертаємось додому, я втомилася, 
бач яка я темна стала, а була такою світлою...

Оксана (з жалем слухаючи Ображену Душу): – Благаю, потерпи, будь лас-
ка, все буде добре, от побачиш.

Душа: – Коли це буде? Через рік? Чи, може, через два? А може, ти хочеш, 
щоб я взагалі почорніла?

Оксана (витирає пекучу сльозу): – Моя дорогенька, ну, навіщо ти так зі 
мною, бачиш, і без тебе...

Ява IV
Чути голос, лається італійською вже немолода сеньйора, шукаючи служ-

ника.
Сеньйора: – Оксано! Ану швидко сюди ходи, чому ти так поволі все ро-

биш, мене це дратує!
Оксана (роблячи винуватий вираз): – Вибачте, будь ласка, я постараюсь 

все зробити швидше, ось тільки звикнути б до нового місця.
Сеньйора: – Я тобі в цьому допоможу (різко простягнула ногу, щоб Окса-

на напедикюрила нігті).
Оксана: – У вас тут таке усе гарне, але я вже встигла засумувати без чо-

ловіка, дітей...
Сеньйора (перебиваючи): – Ну, годі вже, мене твої балачки дратують. Зі-

три цей лак, куди твої очі дивляться, бач який блідий! (тицяє ногою в обличчя 
жінки).

Оксана (ледве стримуючись від сліз): – Та я ж тільки що фарбувала, може, 
нехай залишиться так, як є?

Сеньйора: – Що? Ти мені маєш вказувати? Я не дозволю, щоб мені радила 
якась злидарка! Геть з кімнати і знай: сьогодні ти без вечері!

Оксана: – На добраніч, сеньйоро.

ЯваV
Сонце світить лагідно і дарує сотні гарячих поцілунків всім: будинкам, 

кав'ярням, перехожим. Оксана йде з супермаркету, у руках важкі пакети з по-
купками.

Оксана: – Ніно, це ти? Ой, скільки ми не бачились, ти теж тут прилашту-
валась?

Землячка (радісно усміхається): – А й справді, ми довго не бачились. А ти 

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



63

змінилась, подружко, схудла, змарніла... А я тижнів два, як приїхала з України, 
своїх провідувала.

Оксана (зітхає, втерши спітніле чоло): – Важко тут, на чужині, але хочу 
заробити якусь копійку... Моїх не бачила?

Землячка: – Чула я, Оксано, що твоя Таня в перший клас пішла. Василь з 
якоюсь жінкою вів її до школи... 

Оксана (тривожно): – 3 якою ще жінкою?
Землячка: – Кажуть, що живе з нею, мовляв, не вистачає жіночої ласки, 

любові, та ти не журися, приїдеш і все налагодиться. А от твій син (вона опус-
тила очі)...

Оксана: – Андрій!? Що з ним, скажи тільки правду, добре?
Землячка: – Кажуть, з наркоманами зв'язався, вдома рідко буває... Але то, 

може, плітки. Лихих людей і в нас вистачає...

Ява VI
Старанно прибрана вітальня, вишуканий тюль, вичищений до блиску 

килим – все свідчить про заможність господарів. Стара сеньйора сидить у 
м'якому кріслі і насолоджується коньяком. Звучить тиха мелодія. Сеньйор за-
глибився у читання газети. Входить схвильована Оксана. 

Оксана: – Вибачте, що заважаю вам відпочивати, але в мене є до вас одне 
прохання!

Сеньйора (не піднімаючи очей від газети): – Чого тобі?
Оксана: – Розумієте, у мене вдома великі проблеми, і дуже потрібні гро-

ші, може, віддасте мені зарплату, і я поїду?
Сеньйора: – Ти  що, забула: контракт підписаний  на два роки,  так що 

відпрацюєш і поїдеш, ми он скільки зусиль доклали, щоб легалізувати тебе! 
Оксана (розгублено): – Але ж я...
Сеньйор: – Ніяких «але»! І сцен з благаннями і плачем, будь ласка, не 

влаштовуй. Все, ти вільна!
Оксана: – Я піду, але хочу, щоб ви знали: у вас немає ні серця, ні совісті, 

ні співчуття. Прощавайте, на все добре!
Сеньйора: – От нахаба, а ми ще її годуємо, платимо немалі гроші! 
Сеньйор: – Що то не італійка, нічого не скажеш.

Ява VII
Оксана іде пішки до кордону. Вітер немилосердно дмухає в спину, роз-

куйовджує її волосся, передчасно посивіле. Скривавлені ноги болять, не 
слухаються. Жінку наздоганяють Сум, Тривога, Докір, Сумління, Любов і 
Страх. 

Докір (з усмішкою): – Ага, вже біжиш до дітей! А де ти була раніше?
Оксана: – Не край душу, прошу, облиш в спокої...
Сумління: – Не слухала нас, тепер, дорогенька, терпи.
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Тривога (неспокійно,  швидко  водячи очицями): – Ти  біжи,  ось  кордон 
недалеко, але знай: якщо тебе застрелять, дітей сиротами поробиш... 

Оксана (гірко всміхається): – А нащо їм така мати, яка не змогла збе-
регти домашнє   вогнище.   Я спробую щось зробити, але вже багато чого 
втрачено...

Сум (тихо нахиляючись до вуха і шепочучи): – А ти поплач, Оксанонько, 
легше стане.

Любов (світла, спокійна, бере жінку під руку): – Ти не здавайся, дітям ще 
потрібна, я тобі допоможу.

Оксана (трохи повеселішала): – Дякую тобі за підтримку, не покидай 
мене, голубонько Любове.

Страх (зупиняється, весь захеканий, в одязі заліпленому полуденним пи-
лом):– Ось де ти, моя сестрице, а я тебе шукаю, все таки відчув, що ти тут...

Оксана (боязко відступаючи): – Я тебе не кликала.
Страх: – Отакої, я ж бачу, ти злякана.
Оксана: – Іди геть, опудало, від мене, пошукай собі когось іншого!

Ява VIII
Кордон. Стражі ціляться, вдивляючись у темряву.
Солдат: – Ану, хто там? Стій, кажу!
Оксана (вперто не зупиняючись): – Я, сину, тебе не слухатиму. Вибач, але 

мені конче треба йти... 
Солдат: – Гей, я попереджав! Я стріляю!
Оксана (підкошена кулею, намагається щось сказати): – Я... ж... нікому... 

нічого... я... лише...
Любов (поволі опускаючись біля остигаючого тіла): – Я, Оксанонько, до-

несу твоїм діткам твою любов. Мені легше – ні візи, ні грошей не потрібно... 
Ось я зараз свічку запалю, оту, що з Володимирського собору...

Ява IX
У закляклій у відчаї тиші потріскує воскова свічка, маленьке злякане 

полум'я освітлює галявину.
Любов (звертаючись до солдата, що застрелив перебіжчицю): – Ти, сину, 

обов'язок свій виконав, а вона (вказуючи на мертву жінку) теж, небога, хоті-
ла виконати свій, материнський... Але... Бач, як воно... обернулося. Ох, люди, 
люди, полюбіть же нарешті один одного, бо ж... Земля наша – одна на всіх... 
Полюбіть...
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ІРИНА КОРИЦЬКА
(15р., ЗОШ І-ІІІ ст.,

м. Підгайці, 
Тернопільська область)

Діти емігрантів

Летять роки, пливуть століття,
Минають тижні, дні, години,
Щораз гучніш луна по світі
Це горде слово Україна.
Вона із попелу встає,
Щоб завжди процвітати,
А вірних дочок і синів
Любити і плекати.
Минули ті страшні часи,
Коли кріпацтво панувало,
А рідну мову і державу
В кайдани закували.
Не поведе Хмельницький козаків
У бій за правду й волю,
Не зазіхне загарбницька рука
На українську долю.
Настали мирнії часи
І вітер волі лине.
Та котяться сльозинки-перли
З очей маленької дитини.
Її серденько рветься вдаль
За океани і моря,
Туди, де батько й ненька,
Бо їх забрала чужина.
Як журавлі в незвідані краї,
Вони за щастям полетіли,
Але нічого, крім роботи
І болю в серці, не зустріли.
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Верніться до своїх дітей,
До батька й матері старих,
Не треба їм отих грошей,
Бо ви – мов скарб для них.
Чому далеко за кордоном
Будуєте заводи і міста?
На вас чекає Україна,
А ваших рук – її земля.
Не треба їхати далеко,
За вами плачуть діти,
Ви ж народились в Україні,
Чому не хочете тут жити?
Щовечора молитви посилають
За тата й маму діточки,
А засинаючи, питають,
Коли  повернуться батьки?
Вернися, матінко, додому,
Бо лиш одну тебе люблю,
До серця свого пригорни
Маленьку донечку свою.
І за тобою, батьку мій,
Сумую дуже я.
Приїдьте з мамою додому,
Щоб ми були одна сім’я!

«Верніться до своїх дітей…

Бо ви – мов скарб для них.»
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Ірина Корицька – 15р., ЗОШ I-IIIст., м. Підгайці, Тернопільська область
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ОЛЕКСАНДРА БИЧКОВСЬКА
(15р., ЗОШ № 9,

м. Новоград-Волинський, Житомирська область)

Казка про те, що чекає того,
хто використовує примусову дитячу працю

Маленька жовтогаряча білочка, сидячи високо на гілляці, лускала собі го-
рішки й при цьому весело наспівувала пісеньку. Раптом один горішок вислиз-
нув з її лапок і скотився додолу. Горіх втрапив якраз до лисиці, що саме йшла 
повз безтурботну білочку.

– Це мені? – поцікавилась лисиця.
– Т-а-а-к, – протягнула, ніяковіючи, білочка. – Чому б і ні! – і вона весело 

засміялася.
У малечі було вдосталь смачних горіхів, і їй зовсім не шкода було пригос-

тити ними дорослу лисицю.
– Хочете, я вам скину ще? – запитало білченя й висипало цілу горстку го-

рішків.
Вдячна лисиця всміхнулася білочці при цьому, марно намагаючись роз-

колоти принаймні один горіх. Вона силилася ще й ще, та в неї нічого не ви-
ходило.

– Слухай, мала, ти така спритна. Може, ти й мені налускаєш? – запитала 
медовим голосом лисиця.

– З радістю, тітонько! – вигукнула малеча й почала кидати на траву смачні 
горішки вже почищені.

Лисиця з жадібністю хапала полускані горіхи. Вона була така голодна, що 
відправляла їх до рота, навіть не розкушуючи. Досить швидко лисиця насити-
лась й задоволена лягла біля дерева, на котрому сиділо білченя. А мале все кида-
ло й кидало горіхи. Воно так справно вміло їх лускати, що незабаром біля рудої 
опинилася невелика гірка смачних горіхів.

– Може, досить, тітонько? – зазирнувши донизу, вигукнуло білченя.
– Та досить вже, досить. Бери й собі поїж.
– Дякую, тітонько, – й маленька білочка, не кваплячись, почала чистити 

для себе горішки, при цьому знову наспівуючи.
Вдоволена лисиця потирала свій наповнений живіт, з насолодою огляда-

ючи гору горіхів. «Як би це їх перенести у свою нірку?» – роздумувала лисиця. 
Вона подумки малювала собі різні плани щодо реалізації цієї задумки. «Це ж 
заплатити комусь, мабуть, треба за те, що перенесуть...». Закінчити думку їй не 
дав ведмідь, що саме повертався до своєї домівки.

– Зроду не бачив стільки чищених горіхів, – протягнув від здивування ко-
солапий. – Руда, ти б пригостила мене, а то я ще ніколи не їв горіхів – не вдається 
полущити кляті!
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– Послухай, зроби послугу: перенеси їх до моєї нірки, а я тебе за це 
пригощу.

– Усього діла, то давай! – й ведмідь з радістю почав носити горіхи.
Через деякий час ведмідь доповів, що нірка вже повна, й нікуди зносити 

поживу.
– Там тобі вистачить не на одну зиму!
– Правда?! – перепитала лисиця й весело почала качатися по землі.
Розплатившись із ведмедем кількома горіхами, лисиця почала думати, що 

їй робити далі. Адже залишалося ще горіхів чимало. Не пропадати ж такому до-
бру задаремно? Раптом вона побачила вовка. Він ще здалеку відчув запах смач-
ненького і, як прив'язаний, йшов на нього. Вгледівши велику купу чищених го-
ріхів, вовк ледве не зомлів. Він встиг зловити власну слину, що почала котитися 
по бороді.

– Послухай, кумо, пригости давнього друга, – почав благати вовк.
– От іще, – відповіла та, – якщо хочеш, то купуй.
– А що ж ти хочеш в обмін?
– Ну хоча б полуниці. Давай так – ти мені принесеш десять полуниць, а я 

тобі дам три горіхи.
– А чому ж така несправедливість? – запитав вовк.
– Ти знаєш, скільки потрібно праці, щоб їх полускати? У горіхів товстенна 

шкіра. А ще треба горішок зняти з дерева. Ти здатен його зняти з дерева? – за-
питала, прижмуривши очі, руда.

Послухавши беззаперечні, як йому здалося, аргументи лисиці, вовк пі-
шов шукати лісові полуниці. Пізніше до хитрюги підійшов ще й зайчик з про-
ханням поласувати горішками. З нього вона потребувала моркви, капусти та 
буряків на борщ. З їжака – яблук, з оленя – білих грибів, з мишей – зерна... 
Раптом лисиця побачила, що горіхи закінчуються, а в неї ж так багато планів. 
Вона домовилася з борсуками про будівлю нової нірки, з дикими качками про 
пухку ковдру.

– Гей, мале! – згадала про білченя руда. – Ти чому байдикуєш? Ану до ро-
боти мерщій! У мене горіхи закінчуються.

– Тітонько, я більше не можу так багато лускати горіхів, у мене болять лап-
ки, – зізналася маленька білочка. – До того ж мені потрібно до школи.

– А тебе ніхто не питає, що там у тебе болить і що тобі потрібно. Тобі ж 
сказано – до роботи. Ти ба, яке! Воно мені ще буде голову морочити.

Й маленька білочка почала працювати. Вона лускала горіхи вже не так 
швидко, як раніше, бо їй вже було не до веселощів. До того ж у білочки й 
справді боліли лапки, але вона вже боялася про це навіть згадувати. Лисиця 
постійно гримала на білченя й кричала, що їй мало горіхів і що білочка по-
вільно працює.

Одного разу, коли лисиця пішла оглянути, як будується її нова нірка, ма-
ленька білочка врешті набралася сміливості й пожалілася зайцю, що йшов повз 
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малу. Заєць уважно вислухав білочку й заперечно покивав головою. Мовляв, у 
рудої зв'язки й таке інше. Вона почала товаришувати з «впливовими» звірами, і 
воювати з нею – то марна справа. Білочка ще більше засмутилася від таких слів 
й навіть час від часу плакала. За той час, що вона працювала на лисицю, біло-
чка забула усі свої пісеньки, відстала від шкільної програми й вже не мріяла 
вчитися далі. Якось мала вгледіла дятла – свого класного керівника. Дятел був 
обурений, що його краща учениця пропускала школу, й прийшов до білочки 
з претензіями. Вислухавши свою ученицю, дятел не на жарт розлютився. Він 
почав розповідати усім лісовим жителям про те, що лисиця використовує за-
для власної наживи дитячу працю. Обурення місцевих жителів наростало. Усім 
звірам, що мали з нею «торгові» справи, було дуже соромно, коли вони дізна-
лися, чию працю використовувала руда. Врешті лисицю заставили покинути ліс 
й перебратися деінде.

Таким чином, руда поплатилася за свою «комерцію». А усім діткам слід 
пам'ятати, що ніхто не в праві використовувати їхню працю, тим більше при-
мусову.

* * *

Молода німкеня витримала усе й дочекалася свого українського судже-
ного.

Життя багатьох особистостей записано в історію нашої держави. Та є такі 
долі, які за своєю «винятковістю» ніколи не потраплять до державних архівів. 
Про одну таку мені сьогодні пригадалося. Шумани мешкали поряд з нашим бу-
динком. Сьогодні дідуся Олексія вже немає серед живих, а його дружина Міліта 
одразу після смерті чоловіка разом з дітьми виїхала на свою етнічну батьківщи-
ну – Німеччину. Історію про їхнє трагічне кохання мені розповіла моя матуся, а 
їй, у свою чергу, моя бабуся...

Німка за походженням, Міліта Шуман проживала разом з батьками у селі 
Анета Новоград-Волинського району Житомирської області. Її пращури посе-
лились тут ще при Катерині II. У селі проживало багато національностей: біло-
руси, росіяни та німці. Мати та батько Міліти працювали у колгоспі. Ніяких 
особливих звичаїв у сім'ї не притримувались. Між собою рідні розмовляли ні-
мецькою мовою і лише на людях – українською. Односельці до Шуманів стави-
лись з повагою. Їх давно вважали за місцевих, тож працювали й товаришували 
українці з німцями на рівних.

Влітку 1941 року розпочалася війна. У селі захвилювались: що буде?! 
Та врешті заспокоїлись – фронт ще далеко, а тут врожай збирати потрібно. 
Та фашисти не заставили себе довго чекати. Нові «господарі» почували себе 
в Україні досить фривольно, та все-таки дуже обережно по відношенню до 
німецьких колоністів. Тривала війна й життя тривало. Якось до міста, куди 
молода на той час Міліта влаштувалася працювати в офіцерську їдальню, на-
дійшла чергова партія військовополонених. Сталося так, що молода німкеня 
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випадково стала свідком того, як «сортували» полонених. Останні були в 
обідраному одязі, часто на босу ногу, зморені голодом та побоями. Гітле-
рівці, як завжди, не церемонились з ними: одних військовополонених від-
правляли до концтабору, а найбільш «небезпечних» розстрілювали негай-
но. Олексію Бойчуку, як і багатьом іншим офіцерам, надії на порятунок не 
було. Йому вже прочитали «вердикт», тож він сміливо йшов назустріч долі. 
У натовпі людей офіцер побачив дівчину, що з жахом спостерігала за акці-
єю покарання. Раптом, очі молодих зустрілися, і симпатичний офіцер підба-
дьорливо підморгнув Міліті. У серці юної німки щось болісно защеміло. Слід 
сказати, що вона не була надто гарною, можливо, тому їй страшенно шкода 
стало цього молодого красеня, якого вже через хвилину стратять. Минула 
ще секунда, і дівчина зненацька викрикнула на німецькій мові: «Зупиніться! 
Це ж мій чоловік! Я впізнала його!» Натовп заціпенів від здивування. Горо-
дяни, що давно знали Міліту, не розуміючи вирячилися на дівку, що, як всім 
здалося, просто з'їхала з глузду. А конвоїри тим часом вже випихали такого 
ж нічого не розуміючого Олексія Бойчука. Ось таким чином німкеня, ри-
зикуючи власним життям, врятувала життя невідомому їй офіцеру. З часом 
молодята побралися.

По закінченні війни Олексію Бойчуку місцева влада запропонувала «по 
доброму» відмовитися від стосунків з німкенею. В РАГСі жениха навіть за-
питали: «І навіщо ти на гітлерівці одружуєшся?» – та офіцер не міг жорсто-
ко поступити з тією, що вдруге подарувала йому життя. В результаті Олексія 
визнали за «неблагонадійного», а Міліту разом з її родиною репатрували до 
Казахстану. Після довгих років тюрми українець віднайшов спасительку по-
близу Актюбінська й розділив з нею гірку долю. Як потім він дізнався, Шума-
нам дали 24 години на збори. Потім переляканих людей загнали у вагони для 
перевозу худоби й повезли в невідомому напрямку. Під час тривалої подорожі 
люди залишалися без їжі та води, й багато почало вмирати. На станціях конво-
їри стягували трупи з потяга, й ешелон спокійнісінько прямував далі. По при-
бутті на місце призначення засланих розподілили по колгоспах. Місцеві жи-
телі їх не сприймали, незаслужено обзиваючи: «Фашисти прибули!» Робочий 
день «фашистів» розпочинався о восьмій і закінчувався пізно ввечері. Міліта 
розмішувала розчин, тягала цеглу, возила важезні тачки з піском та гравієм. 
Сталося диво: молода німкеня витримала усе й дочекалася свого українського 
судженого.

«Боженько, невже для того, 
щоб стати найщасливішою 
на планеті, потрібно спочат-
ку стільки пережити?!»
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29 серпня 1964 року постанову про депортацію було відмінено, й ні-
мецьких колоністів частково реабілітували. Та справжня реабілітація була 
затверджена лише 29 квітня 1991 року. Олексій ледве встиг дожити до цієї 
дати...

Подруга
Я йшла містом, не тямлячи, куди йду і навіщо. Я навіть не чула скреготу 

зненацька гальмуючої автівки і не розуміла, що від мене вимагає водій. Згодом 
якась жінка, розмахуючи господарською сумкою, навіщось показувала мені 
розбиту склянку...

Щонайменше дві години я нічого не чую і не бачу. Перед очима все у су-
цільному тумані. Сьогодні мені повідомили діагноз, який з вуст старого еску-
лапа прозвучав, як вирок. Він повідомив, що я – ВІЛ-інфікована. І додав, що це 
поза всяким сумнівом.

Вдома я довго ревла, потім багато роздумувала. Зрозуміло одне: тепер мені 
не потрібно мріяти про вищу освіту, цікаву роботу. Навіть коханого слід забути. 
Нічого не потрібно... Мені прийшла ідея накласти на себе руки, та поки що я її 
відклала. В усякому разі це зробити ніколи не пізно. І чому я вирішила, що усі 
обов'язково повинні дізнатися про мої відвідини анонімної амбулаторії. Адже,  
крім мене й того лікаря, більше нікого не було в кабінеті? Може, ніхто не дізна-
ється?!

Три дні я не відвідувала школу – мені було зле. Хоча «на носі» випускні іс-
пити, готуватися до них, мені здавалося, більше не було потреби...

У четвер я намірилася-таки піти до школи. Про те, що лікарської таємни-
ці не існує в принципі і про мій діагноз усім стало відомо, я зрозуміла вже по 
тому, як моя подруга Оксана, демонстративно зібравши речі, пересіла за іншу 
парту. Усі в класі шепотілися, скоса позираючи на мене. Деякі навіть хижо 
всміхалися.

Безжально довго не йшла вчителька. Нарешті в клас увійшла Надія Сте-
панівна й, заволавши з порогу «Годі!», розпочала урок літератури. На перерві 
стало зрозуміло, що не лише мій клас – уся школа знала про те, що говорив мені 
лікар наодинці. На мене тикали пальцем навіть учні початкових класів, а вчителі 
намагалися триматися на значній відстані... Наступного дня я знову відважи-
лась піти в школу, та надто швидко пожалкувала про це. Хоча перший урок вже 
давно повинен розпочатися, у класі я нікого не виявила. В очі кинувся клаптик 
паперу, який одиноко лежав на моїй парті. «Ми не бажаємо дихати з тобою од-
ним повітрям» – коротко було написано там...

По дорозі додому я завітала до аптеки. Як добре, що в кишені віднайшлося 
трохи грошей...

Сьогодні мене перевели у звичайне відділення. Говорять, що медики до-
клали зусиль, аби витягнути мене «з того світу». Навіщо вони це зробили? Я 
не хочу... жити. Я просто лежала на ліжку й ні про що не думала. Втомилася 
думати...

72

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль



Раптом мій спокій порушила молоденька сестричка, яка дізнавшись, чи 
мені нічого не потрібно, повідомила, що до мене відвідувач. Візитером вияви-
лася тиха однокласниця Яна, котру я чомусь ніколи не сприймала. Дівчина була 
надто сором'язлива і здавалася дивакуватою.

– До тебе можна? – несміливо запитала Яна і, поклавши на старезний 
столик два величезні жовті яблука, сіла на край ліжка. – Слава Богу, що усе 
владналося, – спокійно повідомила вона. – Усі з нетерпінням чекають на 
тебе.

Дівчина просто сиділа, не відаючи, що додати до сказаного. Нарешті вона 
глибоко зітхнула й попрямувала до виходу. Затримавшись ще на мить, Яна про-
казала:

– Не роби більше так. Ніколи...
Мені знову стало важко. Я довго й голосно ревла.
«Що це, візит ввічливості?» – гадала я. – «В усякому разі, тебе, «мила» Яно, 

мені найменше хотілось би зараз бачити».
Через кілька діб мене виписали додому. Мене щоденно відвідував психо-

лог, який даремно намагався донести до мене «добре й вічне». До школи я біль-
ше не збиралася. Як жити далі, не знала. Чи потрібно жити?..

Мої гірки роздуми обірвав телефон. Мама повідомила, що це до мене. Я не 
встигла її попередити, що «мене немає вдома», отож мусила брати слухавку.

– У апарата, – вичавила з себе я, заздалегідь приготувавшись почути щось 
гидке на свою адресу.

Телефонував Денис. Хоча він відрекомендувався, йому не обов'язково було 
це робити. Його голос я упізнала б із тисячі. Денис вважався найкрутішим хлоп-
цем нашої школи, отож не дивно, що у нього були закохані всі дівчата. Не ви-
нятком була і я.

– Приходь завтра до школи, тебе ніхто більше не зачепить! – твердо сказав 
він. – Вибач, що так сталося. Ми повели себе непорядно. Якщо ти не проти, да-
вай сьогодні усе обмізкуємо будь-де за філіжанкою кави.

Того вечора, гуляючи міськими спорожнілими алеями, від Дениса я дізна-
лася про те, як тиха Яна таємно прочитала гору спеціальної літератури, щоб 
розповісти, наскільки мій діагноз не шкідливий для оточуючих. А ще вона зу-
міла донести, що «це» може статися з будь-ким і в будь-який час. Потім Денис 
довго говорив зі мною на різні теми, ми багато сміялися, а біля мого будинку 
він... поцілував мене...

За кілька годин ранок, але я ще не зімкнула очей. Мені ще ніколи не було 
так ДОБРЕ. Боженько, невже для того, щоб стати найщасливішою на планеті, 
потрібно спочатку стільки пережити?! Я впевнена, що крім батьків, ще при-
наймні двом людям не байдужа моя доля. Моєму коханому й новій подрузі 
– тільки вона про це ще не знає. Я повідомлю їй про це завтра. Ні... вже сьо-
годні...
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Серйозне рішення
Сашко на значній відстані спостерігав за Оленкою. Дівчина сиділа на лав-

ці у парку і вочевидь на когось чекала.
– Яка ж вона красуня! – раптом вихопилося у хлопця.
Сашко злякано обернувся навколо – чи не почув бува хто. Оленка йому 

давно подобалася, ще з третього класу. Сьогодні хлопець навчається у п'ятому. 
Отож, цілих два роки він був закоханий у свою однокласницю. Відкрити дівчи-
ні свої почуття Сашкові забракло сміливості. Зате сьогодні він обов'язково піді-
йде до неї й... запропонує одружитися. Житимуть вони, звісно, з його батьками. 
Адже Сашкова мама так смачно готує. До того ж вона не погодиться, аби її син 
ночував бозна-де. Вона навіть не дозволяє йому затримуватися допізна. А тут 
не приходити зовсім. Ні, звісно, що вона не погодиться.

Сашко замріяно спостерігав за милим зору об'єктом і посміхався. «Як до-
бре, що Оленка досі мене не помітила, – гадав він. – У мене є час ще раз усе до-
бре обмізкувати. А може, спочатку усе розповісти мамі, порадитися? Ні, краще 
запитати тата. А взагалі-то, я вже достатньо дорослий і маю право самостійно 
приймати серйозні рішення...»

Раптом хлопець аж підскочив на місці. Від подиву йому забракло повітря, 
а щелепа сама скотилася донизу. До його «дружини» підійшов Петько. Отой 
рудий хлопець із сусіднього двору. Оленка радісно йому всміхнулася, й вони 
удвох пішли стежкою, взявшись за руки...

– От тобі й маєш, – вирвалось у Сашка.
Цього разу його вже не хвилювало, чи почув бува хто його слова. Лють 

розпирала груди, а ображена душа бажала помсти. Сашко затамував подих, 
роздумуючи, як далі діяти, і раптом його осінило.

– Та у неї ж криві ноги! І довгі вуха! А як вона вишкіряє свої зуби, коли 
розтягується у посмішці! І це на ній я збирався одружитися?! Дати послухати 

новенький МР-3 й ділитися найсмачнішими у світі сніданками, що готує 
мама?! Та нізащо у світі. Вона дуже багато втратила. Пішов я додо-

му, мене, напевно, вже чекає полуничний пиріг.

«А мені 
так хочеться закричати на весь 

світ, аби ти мне почула, аби по-
вернулася.»
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ІРИНА ГРІНІШИНА
(16р., Зразкова літературна студія «Джерельце»

Кам’янець-Подільського центру дитячої творчості,
Хмельницька область )

Не розлучайтеся назавжди...
Я прокидаюся вночі, крізь пітьму дивлюсь на двері і тішу себе ілюзіями, 

що зараз повернеться ключ у замку, вони відчиняться і... Зайдеш Ти.
Та все це так безглуздо, мої марні надії розсіюються, їх «пожирає» ніч, вона 

нишком забирає мої світлі мрії у свої чорні тенета і залишає мені дійсність, в 
якій мені надто важко жити. Ніч для мене – як в'язниця: я наче засуджена – 
одна-однісінька в просторій кімнаті, в якій мені немає з ким поговорити. Я че-
каю, коли ж нарешті з'явишся Ти, коли я зможу покаятися, обійняти тебе і ска-
зати, що не хочу нічого, аби лиш Ти завжди була поряд. Знаю, що така хвилина 
настане, не знаю лиш коли. Я буду чекати...

А на сьогоднішню ніч моїми розрадниками, як і завжди, будуть ручка і 
папір. Вони ніколи не втомлюються від мене і щоночі рятують від самотності. 
Вони вселяють у мене надію: мої листи будуть відправлені і Ти отримаєш їх. 
Прочитаєш, що єдине, чого я хочу, аби ти була поряд. Мені так хочеться, щоб 
ти своєю теплою, рідною рукою обійняла мене і побажала казкових снів. Ти так 
робила щовечора, коли я була маленькою, пам'ятаєш?

Та я і тепер розумію, що я ще надто маленька дівчинка. Це тоді я вва-
жала, що вже доросла і зможу жити самостійно. Та чуєш, мамо, я ще надто 
маленька, і мені тебе так не вистачає, як квітці не вистачає дощу, як небу – 
сонця, а ночі – зірок.

Та мене мало хто розуміє. Мої друзі вважають, що я щаслива, бо живу 
самостійним життям. Вони так помиляються: моє життя без тебе – не щастя, 
це пекло.

Але ти не чуєш мене, бо Італія і Україна надто далеко одна від одної. А 
мені так хочеться закричати на весь світ, аби ти мене почула, аби поверну-
лася.

Я щодня згадую твої заплакані очі, коли нас покинув батько. Все лягло на 
твої жіночі плечі, а я, замість того, аби допомогти, ще дорікала тобі. Про що 
я тоді думала? Про те, як же я буду жити, якщо ти не зможеш мені купувати 
модну одежину. А я хотіла бути найкращою, тому що я звикла так жити. Що-
разу згадую свої постійні істерики через те, що ти не забезпечувала мене тим, 
чого мені так хотілось. А ти дивилася на пустий гаманець, мовчала, бо не могла 
нічого зробити. Але тоді ти була поряд зі мною, і це було найбільше щастя, я це 
зрозуміла лише тепер.
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Недаремно кажуть: «Що маємо – не цінуємо, коли втратимо – плачем».
А коли мова зайшла про подальше навчання і найпрестижніший універси-

тет, до якого я хотіла вступати, ти вирішила поїхати за кордон. Адже в рідному 
місті, як би не працювала, ти не могла заробити тих коштів, яких потребувала.

Чому я не зупинила тебе? Не знаю, але тепер ненавиджу себе.
Ненавиджу за всі свої слова, вони ж були для тебе, неначе ніж у серце. Сха-

менулась я надто пізно, і тепер нічого неможливо змінити. Я навіть не в змозі 
відправити тобі свої листи, тому що через мене ти не маєш ні постійного житла, 
ні адреси – ти «нелегалка». На кого ж я тебе перетворила? Я, твоя рідна донька.

Найболючіше те, що я впевнена: ти навіть не тримаєш образи на мене за 
всі мої вчинки, бо твоя материнська любов надто велика і надто... сліпа... Про-
бач мені!

Йшли дні, і кожен наступний був такий, як попередній: сірий і одинокий, 
з постійним душевним болем, який не могли затамувати ніякі сльози. Я так і не 
могла відправити свої листи матері. У неї не було адреси. Я написала їх досить 
багато, і в кожному каялася за те, що перетворила свою матір на емігрантку. 
Мені так хотілося, щоб вона повернулася і була поряд, у мене, крім неї, більше 
нікого не було. Батько телефонував лише зрідка. Я стала для нього майже чу-
жою, адже він тепер мав нову сім'ю і маленького сина. Та куди я могла відпра-
вити свої листи? Лише у безвість. І лиш туди...

Минуло чотири місяці, а мою самотність, як і раніше, розвіювали ручка і 
папір. Та одного дня я отримала листа, і він був... від матері.

Я протримала його всю ніч у руках, перечитуючи багато разів, гірко пла-
кала. Хоча й багато написано не було.

Матуся писала, що заробляє гроші мені на навчання і запитувала, як я. 
Вона майже нічого не писала про себе. А що вона могла написати про «нелегал-
ку» в чужій країні?

Ледве дочекавшись ранку, я побігла на поштове від-
ділення, не відчуваючи під собою ніг, аби відпра-
вити матері листи. Я хотіла, щоб вона швидше 
отримала їх і повернулася додому.

Тепер я жила з надією кожен 
день і кожну ніч. Я не прокидала-
ся вночі, як раніше, бо не спа-
ла зовсім. Боялася, що коли 
матуся повернеться, я не 
почую. А мені так хоті-
лося одразу ж упасти їй 
до ніг і вибачитися за 
все. Здавалось, я вже 
не мала сил чекати, 
але чекала.

«…подумай, чи 
щасливі будуть діти 

без твоєї материнської 
ласки!... Подумай і зупи-

нись!»
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Мати отримала усі листи, що писала їй донечка щоночі, їх було майже со-
тня. Та всі читати не довелося, тому що з першого ж листа було зрозуміло: їй 
негайно потрібно повертатись додому, навіть не чекаючи розрахунку за свою 
працю. Кожна хвилина тепер була наче вічність. Сльози градинами стікали по 
її щоках, і вона миттю зібрала всі свої речі. Навіть не пам'ятаючи, як опинилась 
на вокзалі, купила квитка до Києва. Тремтячими руками тримала його і не мо-
гла дочекатися, коли ж нарешті переступить поріг рідного дому і обійме свою 
маленьку донечку. Ледве дочекалася посадки на літак, притисла до серця листи 
і тихо заплакала, відчуваючи власну провину, адже вона залишила дитину одну. 
Відчувала неспокій на душі. Це було хвилювання перед зустріччю з донькою, чи, 
може, щось інше?

Через декілька годин на українському телебаченні пролунало повідомлен-
ня, що розбився літак, котрий летів з Мілану до Києва і в якому загинуло багато 
пасажирів-заробітчан.

...Я поховала матір! Тепер вже самотня назавжди, мені немає кого чекати. 
Мене не рятують вже ручка і папір, бо мої листи матір вже не отримає. Само-
тність я можу розсіяти лише наркотиками. Вони стали моїми «друзями» і вдень, 
і вночі. Раніше я засуджувала тих, хто опускався через свої проблеми до «трав-
ки», а сьогодні я одна з таких же.

Навіть не уявляла, які обставини можуть змусити людину опустити руки 
і не знайти виходу із ситуації. Дивувалась, що багато хто бачив єдиний вихід у 
забутті. Лише «колеса» допомагають мені забути все, хоч на якийсь час.

Розумію, що треба зупинитись, але не можу, немає сили, я надто слабка, 
щоб зупинити себе. Я вважала себе сильною, та я помилилася. Напевно, ми ско-
ро зустрінемося, мамо. Адже наркомани довго не живуть...

Моя сусідка збирається за кордон, вона пакує речі, щоб виїхати до 
Італії. А мені так хочеться зупинити її, вмовити, щоб не робила цієї непо-
правної помилки. Та хіба вона мене зрозуміє, послухає? До того ж, на столі 
у неї вже лежить квиток на рейс «Київ–Мілан». Та й хто слухатиме дівчину-
наркоманку?

А моя душа розривається: я мушу її зупинити. Вона залишає двох неповно-
літніх дітей на стареньку бабусю. Чи впорається вісімдесятилітня жінка з двома 
шибайголовами? Яка доля чекає на них? Така, як мене? Чи, може, все-таки їх 
обмине лихо?

Їхня мати думає, що відлетить до чужих країв і зможе «купити» своїм ді-
тям щастя? Вона помиляється, бо не все продається. Я це вже зрозуміла, та за-
пізно. На якому ринку потім шукати часу, аби повернути його для виправлення 
помилок?

Дорога моя співвітчизнице, подумай, чи щасливі будуть діти без твоєї ма-
теринської ласки? Кого вони звинувачуватимуть у тому, що матір не прийшла 
на допомогу у найпотрібніший момент? Подумай і зупинись!
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ІВАННА ДАШКО
(18р., Португалія)

Український щоденник
Любов до Батьківщини
Неможливо описати словами, 
її лише можна відчути,
а найгостріше тоді, коли
покидаєш рідну землю...
У літаку, який щойно вилетів з аеропорту «Бориспіль», у першому ряду 

сиділа сім'я: матір, син і дочка. Всі троє якось сумно вглядались у круглий ілю-
мінатор на зменшену модель землі: маленькі, наче іграшкові, будиночки, смішні 
цяточки людей, що кудись метушились. Чим вище здіймався літак, тим гострі-
ше відчувалася якась порожнеча на серці, якийсь відчай, наче від тебе відривали 
щось таке рідне, без чого неможливо жити.

Це моя сім'я. Мене звати Яна і мені сімнадцять. Ми їдемо на постійне про-
живання в Португалію, де вже сім років живе мій батько. Їдемо в пошуках кра-
щої долі, вищого рівня життя, Європейської освіти для мене. І ось позаду вже 
довга тяганина з документами. Ми раділи, що нарешті отримали візи і робимо 
крок у нове життя. Але зі злетом літака вся наша радість і сподівання зникли, ми 
відчували, що втрачаємо щось

Щоб вам було все краще зрозуміло, я хочу написати уривки з мого що-
денника, які розповідають про останні події, що відбулися в моєму житті перед 
польотом.

«27 червня 2007 рік
Боже, аж не віриться! Ще ніби вчора мама привела мене вперше до школи, а 

сьогодні я випускниця. Прокинулася ще вдосвіта, бо маю стільки справ: спочат-
ку йду в перукарню, потім ще треба купити квіти, зробити макіяж, повтори-
ти промову... Тільки б все встигнути, тільки б нічого не забути!»

Ось і настав довгоочікуваний вечір, і я зі своїм класом знаходжусь на уро-
чистій церемонії. Мимоволі оглядаю своїх однокласників – які ж вони всі гарні! 
На сонці, що вже хилиться до горизонту, виблискують вечірні сукні, прикраси; 
хлопці такі елегантні в костюмах. І всі такі юні, в очах бринить мрійливий та 
запальний вогник – кожен про щось мріє, на щось сподівається. На те вона і 
юність.

«Мені раптом стало так сумно... Невже я більше ніколи не вчитимуся у 
своїй школі, не сидітиму за партою, не бачитиму більше таких звичних і таких 
рідних мені облич? Чому час плине так швидко? Тепер я розумію, чого бабусі і ді-
дусі з таким сумом згадують школу, дитинство. Бо їх вже ніколи не повернеш! 
Ніколи! Згадуєш ті чарівні почуття, ті прості, але щасливі моменти. Трепет 
серця першого вересня, коли ти щоразу після літніх канікул йшла до школи, бачи-
ла як змінилися, виросли твої однокласники, а зараз... Зараз я відчуваю, що ці ка-
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нікули довжиною в життя. Такого більше не буде, це вже ніколи не повториться. 
Дитинство просте і безтурботне, наївне і таке тепле пішло назавжди. А далі... 
Далі сумний-пресумний останній в житті дзвоник і випускний у напівосвітлено-
му прожекторами актовому залі, останні настанови вчителів, останній вальс 
під душероздираючу мелодію. Ми проходимо під вишитими рушниками, які три-
мають над нашими головами батьки. І сльози на Трускавецькій горі, коли ми 
зустрічали вранішнє проміння сонця. Прощавай школо! Прощавай дитинство! 
Прощавай клас! Прощавайте всі! Я вас ніколи не забуду і любитиму завжди!»

 Однокласникам
Життя пливе немов ріка: 
Усе вперед, вперед, вперед. 
І неможливо повернути час назад –
Стрілки годинника цього не повернеш.
Дитинство безтурботне, школа, 
Сімнадцять всміхнених облич. 
І вчителя повчальна мова –
Ти все покинь і все облиш!
Бо є таким життя, що мусиш вслід летіти 
І кидати все те, що серцю дороге. 
Дорослі стали ми – тепер уже не діти, 
Хай Бог нас всіх по доброму шляху веде.
Останній вальс прямує в небо,
Злітає білим журавлем. 
Все йде вперед, все так, як треба, 
Та все ж прощаюся з плачем.
Я пам'ятатиму про вас вовіки, 
Куди б не привело мене життя, 
Нехай вам доля успіх шле і квіти, 
Не забувайте 11–В клас!!!

«27 липня 2007рік
Сьогодні з сім'єю і друзями їздили в Карпати. Хоч я ще не бувала в інших 

горах, але хочу з гордістю заявити, що таких красивих, могутніх і зелених гір 
немає, мабуть, у цілому світі!»

Досить раз побачити Українські Карпати, щоб закохатися в них назавжди. 
З Говерли відкривається неземна краса: зелені обриси сусідніх гір, довкола за-
стигли прекрасні, наче намальовані, ліси; по схилах з веселим дзюрчанням тан-
цюють кришталеві струмки, а милозвучне щебетання пташок солодко лоскоче 
вуха. Аж раптом заспівали трембіти. Здається, наче самі гори озиваються до 
нас. Чується у тому звуці все: і наша історія, і мелодійна українська пісня, і во-
йовничий заклик до бою за свободу.
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Адже Карпати – головні хранителі нашої культури та національної сві-
домості. Тут проживали гуцули, велися визначні бої Першої і Другої Світових 
війн, довгий час не згасав партизанський рух.

«Ми чудово провели час, покупалися у бистрих струмках, поспівали біля 
багаття народних пісень. Що б там не казали, а ми, українці, дуже багата нація. 
Багата духовно, культурно та історично.»

«24 серпня 2007 рік»
День Незалежності України. Ось уже 16 років Українці відзначають цей 

день, але, на жаль, не все так добре у нашому домі. Поки що не можемо із впев-
неністю називати Україну цілком самостійною. До сих пір панує розбрат, в нашу 
політику часто втручаються інші держави, залишається невирішеною проблема 
із російською мовою. Навіть хочуть ввести її як другу офіційну нарівні з укра-
їнською. Аж гидко! Це і є наша свобода, за яку воювали і проливали кров наші 
предки?

Зі свого щоденника хочу навести твір, який колись написала ще в школі, це 
своєрідний лист-звернення до російськомовного українця:

« Любий мій брате!
З болем у серці пишу до тебе цього листа. Звичайно, я повна гніву і обурення 

щодо того, як ти ставишся до нашої мови. Можливо, ти робиш це несвідомо, 
просто розмовляєш так, як тобі «удобно», але при цьому не розумієш, що цим 
ти зневажаєш нашу державу, наших предків, наше минуле і самого себе. Та все ж я 
люблю тебе, бо ти мій брат і ставлюся до тебе з розумінням. Одвічне радянське 
ярмо не могло не залишити шраму на обличчі українського народу. Загарбники 
робили все, щоб зламати наш дух, знищити нашу свідомість і розділити Украї-
ну. Тож, не можу винити тебе. 

Нарешті ми здобули незалежність. Але гіркі сторінки минулого болем від-
кликаються для нас і сьогодні. Щоб збудувати сильну і неподільну Україну ми 
повинні об'єднатися і відкинути цей розбрат. І нехай у нас буде єдина ідея, єдина 
Батьківщина і єдина мова.» 

«1вересня 2007 рік» 
Сьогодні день знань: діти йдуть до школи, хто, відпочивши після канікул, а 

хто вперше в своєму житті ступає на поріг нового світу.
Всі мої друзі пороз’їжджалися по вузах, тепер у них почнеться інше життя. 

Із цілого класу не поступила лише я, бо через місяць їду в Португалію. Але якось 
важко мені на душі – я ж залишаюся сама. І це так лякає! Що казатиму колишнім 
вчителям, яких випадково зустріну? Про Португалію якось соромно... Почуваю-
ся, наче зрадниця, яка заради кращого життя готова проміняти Батьківщину. 
А може і в Португалії у мене нічого не вийде..? Стоп! Не буду про це думати. Все 
буде добре, інакше просто й бути не може! Зараз же відкидаю ці похмурі думки і 
сідаю вчити португальську мову.»
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 Покинута
Самотня й одинока, наче море,
В холодну пору кинуте всіма, 
Залишилась сама із тихим горем, 
Його солоними слізьми омию я.
Одна стою на перехресті, 
На роздоріжжі між світами,
Мабуть, ніколи не воскресну, 
Покинута усіма вами.
Я не пливу за течією, 
Але і не борюся з нею. 
Річка життя мене не омиває –
Вона удалині десь протікає.
Я не живу тепер ні днини, 
Рахую, як ідуть години, 
І уявляю із журбою, 
Як віє вітер невблаганний 
І розкидає мої мрії, 
Покинуті колись надії.
Нехай розвіє, як пилину, 
Усю мене в цю сіру днину.
Я понесусь понад лісами 
І лишусь жити між світами.

«20 жовтня 2007рік
Нарешті настав цей довгоочікуваний день! Сьогодні ми з сім'єю їдемо 

в Португалію. Валізи вже зібрані, і ми стоїмо на пероні трускавецького вок-
залу у колі найближчих родичів і друзів. Здається, я ще не дуже усвідомлюю, 
що відбувається, чому це всі плачуть? Ми ж не назавжди, мабуть, зовсім 
ненадовго, потім обов'язково повернемося...І тут до мене із болем доходить, 
що ми їдемо на постійне проживання, що означає назавжди!!! По обличчі по-
котилися сльози... Звичайно, ми приїжджатимемо по можливості хоча б раз 
на рік, але ж я покидаю Батьківщину, їдемо в невідомість, залишаючи все 
найдорожче тут, у цьому невеличкому містечку на Заході України. Не уяв-
ляю свого життя деінде. З Трускавцем мене пов'язує все: тут я народилася, 
виросла. Я ж іще ніколи не покидала своє місто на довгий термін. Пам'ятаю, 
минулого року їздила в літній табір на море. За вісімнадцять днів мене так 
замучила ностальгія, що я вже не могла ні їсти, ні спати, лише хотіла по-
вернутися додому.

Ось і провідник каже, що пора сідати в поїзд. Останні обійми із рідними, 
друзями, останні прощальні слова та останній погляд, кинутий на місто. І 
щось так боляче защеміло в грудях. Невже я покидаю рідну домівку? Невже 
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більше не побачу цих чудових обрисів гір та лісів на околицях, не ходитиму 
звичними стежинами, які знаю ще з дитинства, не бачитиму своїх друзів, 
своїх бабусю і дідуся? І так гірко, так нестерпно боляче стало. Ну чому ми, 
українці, не можемо бути щасливими на своїй рідній землі? Чому ми змушені 
покидати Батьківщину, свою домівку і шукати долі деінде, поневірятися по 
чужині, смиренно ковтаючи сльози та біль розлуки, ховати у скривавленому 
серці тугу за Україною? Коли вже покращиться ситуація в нашій державі? Ці 
питання вже перейшли в розряд риторичних: мабуть, і справді на них немає 
відповіді.

Поїзд рушив. Я раптом перестала плакати. Пустий погляд блукав по про-
бігаючих у вікні пейзажах, – на душі було порожньо.»

 Марнота
Де моє сонце?
Де дороги, якими часто так ходила?
Де мої давні перемоги?
– Все втрачено, все загубила.
Життя моє – це марнота, 
Сама його я змарнувала.
В душі суцільна пустота, 
І серце моє надірвалось.
Переплелися всі дороги 
У нерозв'язаний клубок. 
Ніхто не дав перестороги, 
Життя саме дає урок.
Урок цей довжиною в вічність, 
Коли ж пожинать його плоди? 
Коли я зможу зупинитись, 
Аби віддихатись, щоб знову йти?
Тепер закриті всі шляхи, 
Безвихідний цей лабіринт, 
І світла в ньому не знайти, 
Зі своїм страхом на один.
Все б'єшся в відчаї, в нестямі,
Як риба в лід, та все намарно.
На глибині слізного океану 
Безслідно зникнеш, як примара.

«Життя на чужині – це марна 
спроба посипати цукром отруту, 
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Ось я і підійшла до початку моєї історії. Ми сіли в літак і відправилися у 
незнану досі країну. Тепер все зміниться, тільки не знаю: на краще чи на гірше. В 
голові пролітають різні думки, але я вже напевно знаю, що в реальності все за-
вжди виходить інакше, тож краще дам собі спокій і трохи подрімаю. До посадки 
в Лісабоні залишилось 4 години.

«21 жовтня 2007 рік
Ми в Португалії!
З аеропорту нас забрав батько. Оскільки ми прибули в першій годині 

ночі, то з вікна автомобіля перед нами повстав у всій своїй красі нічний Лі-
сабон. Мільйонами вогнів горіло надзвичайно красиве місто, розташоване на 
пагорбах, об підніжжя яких розбивалися хвилі Атлантичного океану. Красиві 
старовинні будинки, вимощені бруківкою вулички навіть чимось нагадали мені 
Львів.

Аж ось ми під'їхали до великого моста. Тато каже, що це міст Васко да 
Ґама – найдовший у цілій Європі. Він простягається над річкою Тежу.

Як гарно довкола! А ще такий приємний м'який клімат: коли ми від'їжджали 
з України, то було досить холодно, а тут зараз можна ходити у футболці. Аж не 
віриться, що я в Португалії.

Наш автомобіль, наче на крилах, пролітав над дорогами, везучи нас у нову 
квартиру. Не зважаючи на втому, ми оглянули наше нове житло. Нарешті у 
мене буде своя кімната, яку не доведеться ділити з братом та ще й така ве-
лика! Я втомлено повалилася на своє нове «королівське» ліжко і незчулася, як за-
снула.»

«28 листопада 2007 рік
Ви знаєте, що таке ностальгія? Це коли відчуваєш нестерпний біль і тягар 

на серці, в тебе пропадає апетит, вночі не можеш заснути і постійно плачеш, а 
туга за Батьківщиною роз'їдає зсередини душу. Я не думала, що буде так важко... 
Чужа мова, чужі люди, чужа культура. Я так сумую за Україною! Жодні слова не 
здатні описати цю тугу, її лише можна відчути.

Ми живемо біля океану і гір. Природа довкола надзвичайна, а мені все не 
вистачає Карпат, українських зелених лісів, нашої західної говірки... Аж в грудях 
боляче щемить, коли згадую Україну. Та батьки кажуть, що не може бути й 
мови, щоб повертатися. Щодня дивимось  українські новини, а там нічого до-
брого. Корупція, безлад, високі ціни, проблеми з російським газом. Доки будуть 
тривати знущання над Україною і її народом? Доки будуть розбігатися по світі 
її сини і доньки? Знову ці питання без відповідей...»

яка від цього може й стане солодшою, але все 
одно приведе до того самого фатального кінця.»
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«Та куди б не закидала доля… свою неньку й Україну 
завжди пам’ятали!»

Та я хочу, щоб ви знали – ми, емігранти, не є зрадниками чи пройдисві-
тами. Ми звичайні жертви, біженці, які змушені втікати від злої долі, бідності, 
безгрошів'я. Ми ніколи не зможемо знайти своє щастя і спокій. Життя на чу-
жині – це марна спроба посипати цукром отруту, яка від цього може й стане 
солодшою, але все одно приведе до того самого фатального кінця. Звичайно, є 
приклади людей, які змирилися і звикли жити за кордоном, але у всіх скалічені 
душі. З Батьківщиною кожну людину пов'язує невидимий ланцюг, і коли хтось 
назавжди покидає домівку, то цей ланцюг рветься, залишаючи після себе неви-
ліковні рани і порожнечу.

 Ностальгія
Тягар на серці душу рве,
І сльози капають із скроней, 
А з океану вітер дме: 
«Ти не повернешся додому?»
– Ні, я не повернусь ніколи, 
Чужина стала моїм домом, 
Чужу говірку я плекаю, 
З чужими снами засинаю.
Чи я пройдисвіт?
Так, напевно.
Пусте, нікчемнеє створіння,
Відрізала свої коріння.

Уже чужа серед своїх,
Та не своя серед чужих.
Життя ще довго буде гратись, 
Душею в сторони кидатись.
Але все витерплю, 
Я вірю – можливо осягнути мрію.
Коли помру, я стану вітром.
Я разом з диким, вільним птахом 
Знов полечу на Україну 
У сонячну, погожу днину.
І облечу усі Карпати,
Погомоню із рідними лісами,
Я завітаю в кожну хату, 
Пограюсь з бистрими річками.
І полечу у рідну школу на подвір'я, 
І принесу туди калинове насіння. 
Укину в землю – хай росте,
Багряним квітом зацвіте.
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Тоді з полегшенням зітхну 
Й на небеса навіки полечу,
Бо вже віддячу Батьківщині
 За мову, пісню і дитинство.

ЗОРЯНА ДІХТЯРЕНКО
(16р., ЗШ І-ІІ ст. – ліцей № 7, 

м. Вінниця)

 Україна
У дитинстві своїм синам матінка співала
і любов до батьківщини прищепляла.
Пролетіли миттю роки – мати постаріла.
Розлетілись наче птахи
діти з рідного подвір'я.
Три сини, як три соколи,
виросли, дорослі стали,
та свою рідненьку матір
все ж не забували...
Кожен мав свою родину,
клопіт свій буденний,
а за сірою рутиною
темп життя шалений.
Та куди б не закидала доля,
щоб з ними не стало 
свою неньку й Україну завжди пам'ятали!

МАРІЯ ЛУЦЮК 
(16р., Рівненський державний аграрний коледж )

 Журавлі
Зрадливий дзвін торкнувся до землі, 
І болю ржа невинне серце рушить. 
То так прощально плачуть журавлі, 
Чи десь внизу вмирають ніжні душі? 

85



86

Вони летять, вони не знають втоми, 
На білих крилах – темна все печаль, 
Так хочуть знов вернутися додому, 
Та, мов кайдани, неба чиста даль. 
Вони летять, і сумно лине пісня, 
Надії ясні мовчки йдуть на злам.
Чом стало на Вкраїні рідній тісно 
Таким живим і радісним птахам? 
Невже не ваблять їх простори, 
Гніздо старе під сяєвом заграв, 
Колись близькі поля, ліси і гори, 
І та веселка й квіти поміж трав. 
Душа людська, та має бистрі крила, 
Вона не камінь, не пустий музей, 
І птахам всім мандрівка дальня мила, 
Бо не лишають тут своїх дітей. 
Лишають люди і летять на роки, 
Як з білих яблунь, легко пада цвіт, 
І перші щирі та непевні кроки 
Не мама бачить, а суворий світ. 
І перше слово, перше поривання, 
Надії чисті на щасливу мить, 
Та добру дружбу і палке кохання 
Буває зовсім ні з ким розділить. 
І льодом серце вкриє дикий час, 
Самотність вмиє сильними дощами, 
І злісна думка промайне щораз, 
Загине людськість поміж холодами. 
Сувора осінь золотом ночей, 
Безсилим листом, кволими квітками 
Останні мрійні іскорки ідей 
Загасить знов невтішними думками. 
Змете до решти злісно, без жалю 
Безжурне літо, що сіяло днями, 
І те прощальне: «Сину, я люблю», –
У безвість зрине разом з журавлями. 
Прийде весна, одягнена у шати, 
І знову гамір швидкоплинних днів 
Серця ті вкотре змусить виглядати 
Таких бажаних білих журавлів.

«Чом стало на Вкраїні рідній тіс-но Таким живим і радісним птахам?»
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КАТЕРИНА РЕБРОВА
(20р., Рівненський державний аграрний коледж)

Я ніколи не поїду з цієї країни, тому що…
Україна – це все, що є, що може бути, це все найкраще, найрідніше, най-

чудовіше і… найнещасніше!
Небо... Вічність... Земля... Краса... Люди.... – Ось це і є життя!
Тут у повсякденні, лише тут: на чудових полях, у синіх небесах, на пома-

ранчевих променях, на зелених ланах і блакитних ставках, на засмаглій землі 
– тут і ніде інде можна відчути життя! Ось тут воно прекрасне! Тут рідне! Див-
лячись на це казкове чудо, на цю красу, відчуваючи приплив енергії, можна...! 
Хочеться вигукнути:

«Життя – прекрасне! Озирнись! Воно найкраще і єдине! Найкрасивіше і 
найжаданіше! Найприємніше і... найболючіше! Життя повсюди! Життя скрізь!»

Там ти живеш, там мрієш, там ти рухаєшся вперед! Ця рідна безодня краси 
поглинає тебе; ти відчуваєш, що нічого поганого не існує, є лише Добро, Господ-
ня благодать і ріки щастя, радості; життя, море любові, океани світла, яке дає 
життя і живить нас.

Там, лише там... на рідній землі... там...
Для того, щоб жити, щоб творити, ми всі маємо на це причини. Адже все, 

що стається, що трапляється, не просто так. Нами завжди щось керує, нас по-
стійно щось підштовхує, нас завжди щось чекає. Причиною до всього в житті 
людини є мрія? Це те, заради чого ми живемо, це те, що є найжаданішим і най-
досконалішим у нашому житті. Скільки людей – стільки мрій – стільки різних 
життів. Люди, як квіти, – без мети вони зів'януть.

Життя для мене полягає у здійсненні моїх найзаповітніших мрій, лише 
тоді моя місія, мій обов'язок буде виконано. Я – українка! Україна – моя Батьків-
щина! Я нікуди не хочу їхати, я хочу завжди бути тут, для мене не існує кращого, 
ніж моя країна.

Життя – не життя, якщо я не на Україні і не з нею! Тяжко-важко любити і 
не торкатися коханого, улюбленого, не цілувати, не обіймати, не почувати, що 
воно з тобою поруч і воно найкраще!

Я дивлюсь на небо – падають зорі!
Життя на Землі; смерть на іншій планеті.
Хочеться полетіти, хочеться загубитись...
Хтось іде та сміється,
Інший світом не йметься,
Бо всерівно йому, він бере сатану!
Це його вибір жити!
Мало хто розуміє когось –
Так буває, так повелось!
Зірка впала – хто ловить її?
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Небо синє, небо чорне, небо біле, то холодне...
Зірка світить, зірка стогне –
Незрозуміла вона долі і зірвалася у просторі.
Всі шукають, всі воліють,
Пошук – це єдиний спосіб
Вільно дихати й відчувати себе!
Ці проблеми не відпустять 
Допоки ми не вирішимо їх. 
Тіні ходять, вони ловлять – 
Не спи, бо будеш в темряві! 
Дихай глибше, дихай світлом!
Поглянь на зірку – вона живе світлом. 
Хочеться її зловити, десь далеко полетіти...
Та не можу я піти,
Бо не байдуже це мені!
Я зумію зрозуміти,
Мені вдасться повторити
Те, що вже колись було:
Все найкраще, що лиш статися могло!
Зоря освічує шлях – це реальність, пообіцяємо собі, що ми є спасителі 

душі! Це все для нас! Нехай зоря сіяє увесь час!
Все в наших руках. Та ж народжені ми для того, щоб зберегти тебе, Укра-

їно! Кожен з нас має свій обов'язок перед цією країною. І лише тоді, коли ми 
разом будуватимемо і оберігатимемо її, лише тоді буде таке бажане і очікуване 
для нас Щастя.

Є люди, що жаліються на життя, звинувачують країну у своїх негараздах, 
але при цьому абсолютно нічого не роблять для того, щоб змінити хоча б щось! 
Вони забувають про важливу істину – для того, щоб щось отримати, потрібно 
спершу щось віддати!

Ми, лише ми – українці, можемо змінити своє життя на краще, змінити 
історію, внести у своє життя новобудову!

Ми повинні жити тут, ми повинні творити тут, незважаючи на чорні 
смуги у житті нашім. Життя в країні мрії – це є наша мета і це буде наша 
гордість!

Навколо самота одна. Чутна лиш німота 
ота... Скрегоче вітер за вікном. Кричить 
Земля з ним в унісон... Довкола пустота 
моя, Несамовито стогне сирота... Пронизує 
цей крик до божевілля, Втрачаю розум я, 
чиню свавілля... Вже і не чую голос той 
спасіння.
Застигло все – одвічне оніміння...
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 Тиша неземна покрила Всесвіт.
 Лиш журба шумить у мертвім серці...
 Креслить хтось на небі дивні знаки,
 Тінь поглинула – й умовні стали й птахи...
 Чутно страждання матері усього
 Цей крик заглушить – він іде з нічого...
 Десь зникли всі чуття людські
 Забились в кутик – всі німі...
 Торохкотіння, грізний гнів,
 Тріщить весь порох – світ здурів! 
Ця спека знижує рухливість, Мій мозок 
креслить лише милість. Із почуттів 
тепла, спокою – Пекучий біль тече 
рікою... Все тануло у темряві Життя 
усіх торкнулось безвісті... Всі струни 
порвано давно. Світ сатани – це сире дно. 
Забута ясність почуттів... Немає поруч 
навіть слів... Загралося людське життя, 
Воно ягня на заклання...
 Та скоро знову прийдеш Ти, 
 Відчиниш двері – і запросиш нас туди... 
 Все стиснуте, як суміш вибухова, 
 Нехай в життя моє прийде Новобудова!
Моя рідна Україно, будь зі мною! Моя Батьківщино, будь сильною і гор-

дою! Моя рідна Країно, я поважаю, люблю, обожнюю тебе, возвеличую! Ти для 
мене понад усе на світі! Ти – промінчик світла у темряві, ти – краплина води у 
пустелі, ти – повітря на землі, ти – Вода і Сонце! Ти щаслива – я щаслива! Ти 
смутна – і я смутна!

Мете, мете, шумить, бушує Цей вітер 
за вікном воркує. Прийшов 
безжальний перший сніг. Він нищить 
все і навіть слід! Не видно навкруги, 
Переді мною лиш одні сніги – Думки 
навіяли сумні... Я бачу тільки білий 
цвіт, Щось десь бреде в мені повік.

«Україна – це все, що найчу-
довіше і… найнещасніше!» 

«Життя – не життя, якщо 
я не в Україні.»
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Прокидатися не хочу – Боюсь, що 
я не тут... Боюсь, що ми не поруч. 
Ти в мені та не зі мною! Я не хочу 
засинати – Боюсь, що не побачу 
там тебе, Боюсь, що уві сні хтось 
скаже:

Ти була... і вже пройшла... Не хочу 
дивитися, якщо не бачу я тебе! Не хочу 
слухати, якщо не чую я тебе! Заберіть мої 
чуття! Я віддам усе життя, Щоб знайти 
тебе на мить, Щоб відчути щастя сміх!
 Руки терпнуть – сон вже манить!
 Я замерзла – світ обманить!
 Вже не можу посміхатись!
 Ми живем, щоби пропхатись.
 Холод цей блокує все,
 Навіть тих, хто ще живе!
 Заберіть мої бажання,
 Мої мрії й сподівання!
 Забери з собою, вітре,
 Щоб не сталось більше прикре... 
Мете, мете, шумить, бушує Цей вітер 
за вікном воркує! Пройшов 
безжальний перший сніг, Він нищив 
все, Україну не зміг!
Я не одна, нас сотні, тисячі, нас мільйони, в нас спогади про те, як було все, 

надії є на те, як все буде. Нам необхідно діяти, адже доля швидко течією нас несе, 
бо ми є не титани, ми – люди!

Вірю, що колись прокинуся і світ буде іншим – прекраснішим, добрішим... 
І на головній посаді царюватиме Любов, яка врятує Світ!

Слава Україні!!!
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АНАСТАСІЯ ФІЛІППОВА
(16р., НВК, 

с. Малий Скнит, Славутський р-н, 
Хмельницька область)

На світі може бути лише одна мама
Пишу не тому, що хочу

розповісти про маму,  а тому,
що відчуваю обов'язок перед нею.

Через скрутне становище у сім'ї і в країні вона ще молодою опинилася поза 
межами рідного краю. Але, одірвавшись фізично від України, вона духовно пе-
ребувала і перебуває з нею у нерозривному зв'язку. У чужому світі вона ще глиб-
ше, ще болючіше відчуває розлуку з нами і переживає за нас ще сильніше.

Моя мама, Філіппова Олена Василівна, народилася ЗО вересня 1959 
року у невеличкому подільському селі Малий Скнит, що на Хмельниччині, у 
сім'ї хліборобів. Сім'я складалася із п'яти чоловік: батько – Конончук Василь 
Дмитрович – шофер, мати – Конончук Лідія Денисівна – колгоспниця і троє 
дітей.

Закінчила сільську восьмирічну школу і шістнадцятирічною відправи-
лась здобувати освіту в одному із навчальних закладів Хмельниччини – ме-
дичне училище, після закінчення якого поїхала працювати медсестрою у 
Чехо-Словаччину. Там, у медичному шпиталі, і зустріла свою долю. Молодий 
військовий, молодший за маму на сім років, Філіппов Олександр Миколайович 
зразу причарував молоду сестричку – через три місяці одружилися. Чому так 
швидко? Бо термін служби закінчувався в Олександра, а хотілось бути разом. 
Там, у Чехо-Словаччині, і народилася перша дитина – мій брат, якого теж назва-
ли Олександр. Згодом сім'я переїжджає на Україну. У місті Хмельницькому 1992 
року народилась я – Філіппова Анастасія. Тато по роботі знову їде за кордон. 
Нас, двох дітей, ростить сама мама, до того ж працюючи окулістом при дитячій 
поліклініці. Брат – у школі, я – у дитсадочку, мама пізно ввечері поверталася 
додому втомлена, виснажена, але не обділяла нас увагою. Ми відчували її теплі 
руки, добре серце, материнську ніжність.

Через багато років повертається тато з-за кордону, і здавалось, що насту-
пають ще кращі дні нашого дитинства. Та не так сталось, як гадалось. Пиятика, 
бійки, грубе поводження з мамою батька. А далі... повернення додому над ра-
нок, розлучення.

Мамине лице, що випромінювало смуток і тривогу за нас, у мене ще й досі 
перед очима, хоч мені лише було сім років. Заробітна плата медсестри не вла-
штовує нашу сім'ю, тому мама працює на двох роботах. Повертається пізно, на-
дія ледь жевріє в її очах. Від батька ніякої допомоги. Щоб вижити, мама ночами 
пече хліб, шиє, пере білизну.

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль
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Безгрошів'я змушує маму виїхати за кордон на заробітки. Перші три роки 
мама взагалі не приїжджала – були проблеми з документами. Йшли лише лис-
ти, в яких мама просила бути нас хорошими дітьми.

Тепер мама щороку приїжджає у відпустку. Не повертається додому, бо 
старший брат здобуває освіту, та й я незабаром стану студенткою. Потрібні гро-
ші, яких мама тут, на Україні, ще заробити не має можливості. Тому болить мамі 
душа за нас, а нам – за матір. Роки проходять, ми втрачаємо найдорожче, що 
може мати людина: я – материнську ласку, мамине плече, підтримку у скрутні 
хвилини, мама – Вітчизну, нас, дітей, яких не бачить, не виховує, не лікує, коли 
ми хворі. Шкода, що такою ціною дається нам можливість жити по-людськи.

Живе і працює мама у Греції – доглядає стару жінку, прибирає у кімнатах 
великого будинку, вирощує квіти, що сама насаджує на клумбі. У вихідні дні 
відпрацьовує в іншої хазяйки, тому працює, як бачимо, без вихідних. Несолод-
ке у неї життя, але все ж таки, не дивлячись на її зайнятість, розлуку з рідними, 
у неї очі світяться знову, як колись, щастям. Можливо, розуміє, що вона комусь 
потрібна – і чужим, і рідним людям.

Коли буває вільна хвилинка, заходить до друзів, що знайшла там, на чужій 
землі. Це їй велика підтримка. Разом з ними пізнає Грецію, відвідуючи відомі на 
весь світ місця, відпочиває біля моря.

Чи важко доглядати таких людей? Звичайно, важко. Люди похилого віку 
вибагливі, вимагають до себе постійної уваги, до того ж дратівливі. Але, незва-
жаючи на всі їхні примхи, мама продовжує працювати. Два останні роки при-
їжджає у відпустку, живе разом з нами більше місяця. Зміна клімату, важкий 
переїзд відбивається на її здоров'ї, але це не є причиною не приїхати до нас. Я 
бачу, як вона вболіває за наше з братом здоров'я, і за ці короткі дні відпустки 
хоче подарувати нам якнайбільше любові і доброти. Мріє про ті дні, коли зможе 
повернутися назавжди до України. Бо, як кажуть у народі, у гостях – добре, а 
вдома – краще.

Єдина причина, що тримає матір за кордоном, – навчання дітей, яке по-
требує немалих коштів.

Я часто думаю: мама покинула нас, бо праця за кордо-
ном приносить їй більший заробіток, ніж тут, на 

рідній землі, але скільки вона втрачає – прохо-
дять роки, не влаштоване особисте життя, 

нема поряд дітей, яких так любить, гні-
тить чужина.

Хто ж винен? – питаю у самої 
себе. Чи сама мама, чи тато, що 

відрікся своїх власних дітей, чи, 
може, держава, яка не може 

оплатити достойно працю лі-
каря.

«Шкода, 
що такою ціною 
дається нам мож-
ливість жити по-
людськи»; «Одна лише 
матір на світі.»
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Відповіді не маю. Лише на згадку приходять думки із твору поета-емігранта 
Євгена Маланюка:

«Купив цей час фальшивою ціною:
Ісходом, втечею, роками болю й зла.»
Чекаю на той день, коли мама повернеться, як той запізнілий ключ з дале-

кого вирію, додому, на Україну, на ясні зорі, на тихі води...
Бо ж як не томляться журавлі під час перельоту, а линуть на одчай душі, 

проти ночі, аби швидше, аби долетіти. Це птахи. А люди? Тягнуться до своєї 
рідної землі, бо Україна для них залишається храмом добра і любові, колискою 
їхньої душі.

Спогади про маму
З дитинства пам'ятаю мамині руки, такі теплі і ніжні, що пахли свіжими 

пиріжками. А ще – усміхнене обличчя, на якому завжди цвіла чарівна усміш-
ка, очі, у яких світилась радість, волосся – м'яке, легке і тонке, немов шовк. У 
всьому її зовнішньому вигляді просліджувалось щастя. Та таким воно було 
коротким. Після того, як тато пішов із сім'ї, помарніло мамине обличчя, згас-
ли очі.

Пам'ятаю той нещасний свій День народження. Саме тоді тато пішов наза-
вжди від нас. До цього дня я рідко плакала...

В той день я ховала від тата речі, бо ж хотіла, щоб він залишився зі мною. 
А він, залякуючи мене, що піде без одягу, швидко збирав свої речі у валізу. Я 
плакала, кричала, мені не допомагали навіть заспокійливі ліки, які давала мені 
моя мама. Цей День народження я запам'ятаю назавжди.

Важким виявився і наступний День народження (мені мало сповнитись 
9 років): від'їжджала мама за кордон. Привезла нас з братом до бабусі у село, 
прощалась... а мені так хотілося її затримати, тому вхопилась за мамину шию, 
притулилась до її грудей і знову плакала.

Довгих три роки ми не бачили ні мами, ні тата. Я уже підросла, зрозуміла 
причину маминого від'їзду.

Мушу визнати, що десь у глибині душі я відчуваю сум, що дитинство про-
йшло без мами, тата. Адже саме в ті роки, коли мені було 9-12 років, я заздрила 
дівчаткам-одноліткам, що у них є батьки, є День народження, який можна свят-
кувати разом із сім'єю. А коли наступав Новий рік, я загадувала єдине бажання 
– бути всім разом.

Сьогодні мені 16 років. Я все розумію, та навряд, коли мені прийдеться 
вибирати між достатком і дітьми, я виберу перше. Я буду дарувати своїм дітям 
любов, читати казки на ніч, співати колискових...

Та незважаючи на нестачу материнської любові, я горджусь мамою, пи-
шаюсь нею. Адже дивлячись на щасливе обличчя своєї мами на фотокартці, я 
думаю: нехай буде вона щаслива.
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У пошуках щастя
В одному маленькому містечку жила сім'я: тато, мама і троє дітей. Найменшою 

була Надійка. Родина була дружна, кожен ставився до іншого з любов'ю і миром.
Часто чула п'ятирічна Надійка у хаті слово «щастя», але не розуміла його 

значення, тому й вирішила літньої днини піти за місто та запитати у зустрічних 
людей, як вони розуміють це слово.

Спочатку вирішила вона піти до річки, біля якої було багато відпочиваю-
чих. Там і зустріла старенького дідуся, що простував стежкою до міста. Запита-
ла у нього:

– Дідусю, скажіть, що таке щастя?
– Коли тебе люблять і дбають про тебе, – відповів дід. – Ось мої дочки і 

сини поїхали за кордон у пошуках кращого життя, залишили мене одного, з тих 
пір не відчуваю я щастя. Та й вони, здається мені, теж нещасливі.

Надійка пішла далі. Бачить, на березі річки сидить хлопець років двадця-
ти в інвалідному візку і з сумом спостерігає за тими, хто плаває наввипередки. 
Підійшла до нього дівчинка, запитала про щастя. Підняв на неї свої сумні очі 
хлопчина і відповів:

– Щаслива людина та, яка не має ніяких обмежень у своїх фізичних мож-
ливостях. Плекаю надію, що встану колись із візка і зможу бути знову здоровим, 
як і колись. Адже мені так хочеться плавати в цій річці, допомагати мамі, поїха-
ти в гори, підкоряти вершини, розважатися з однолітками.

Подякувала Надійка хлопчині, відійшла і задумалась. А невдовзі дійшла 
думки: я по-справжньому щаслива, адже у мене є родина – тато, мама, сестричка 
і братик, з якими я так часто бігаю до річки, купаюсь, веселюсь. І зовсім мало 
потрібно для щастя: хай завжди з тобою будуть поряд рідні люди, хай не буде 
ніколи хвороб, і тоді обов'язково у тебе буде можливість здійснити свою мрію, а 
значить, бути щасливим.

 Матусі
Щирі, лагідні та звичні, 
Добрі, ясні і величні, 
Наче вогник серед ночі, 
Материнські рідні очі.

Теплі, ніжні, клопітливі, 
Дуже вправні й незрадливі. 
З ними не страшні і муки –
Це моєї неньки руки.

Лиш одна вона на світі 
Журиться про нас щомиті, 
Ні на мить не спочиває, 
Про усіх щоденно дбає.



Мамі низько поклонюся, 
Міцно, міцно пригорнуся, 
Їй віддам любов свою, 
Дуже маму я люблю.

 Вітчизну й матір не вибирають
Вітчизну й матір, так, не вибирають. 
Вони в єдино з'єднані навік. 
Тут кожен стежку рідну відчуває, 
Себе до лона матері прирік.

Шкода, що злиднів тут багато 
І вирушають діти у світи. 
Так добре, коли поряд мама й тато,
Що кращого багатства не знайти.

Мені завжди у сни приходить мама, 
Волосся гладить лагідно моє, 
А вранці, коли тихо прокидаюсь, 
Щось в серці стукає і б'є.

Можливо, це зозулею злетіла 
Любов її й до мене приросла, 
Щоб я Вітчизну завжди відчувала, 
Як і матусю, що життя дала.

 Живи, Україно!
Пролітає весна над просторами краю.
Пахне цвітом земля, до людей промовля: 
Зазирни у хмільну глибочінь цього дива, 
Проросте в ній зернина, що віддячить у жнива.

Заколоситься поле в теплу літнюю днину. 
Відплати цій землі трудом важким, людино. 
Не втопчи у ріллю хліборобськеє щастя, 
Дай родити землі, віддавати багатство,

Щоб не лише ромен зацвітав на роздоллі. 
Хай пшениця і жито колосяться в полі, 
Хай добірним зерном збагатиться наш край, 
То ж живи, Україно, живи, процвітай!
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ОКСАНА МІЩУК
(17р., НВК «ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 5 ім. О. П. Онищука, гімназія»,

м. Ізяслав, Хмельницька область)

Біль покинутого серця
«Сучасна дитина» – приклад високого інтелекту, компетентності у всіх 

аспектах життя і його прогресивності. Чи знає хто напевно, що потрібно су-
часній дитині, адже більшість скаже з впевненістю, що у сучасної дитини є 
усе, що їй потрібно. Цей факт можна стверджувати лише у тому випадку, який 
матеріальний базис має держава для забезпечення усім необхідним своєї ін-
телектуальної еліти. Вам, напевно, відомо, що за кордоном у більшості країн 
ще близько 7 років тому кожна повноцінна сім’я могла дозволити собі купити 
комп'ютер, але, взявши до уваги теперішній рівень розвитку нашої країни, до 
цієї можливості вона ще не дожила. Це не єдиний приклад низького рівня за-
безпечення нашого підростаючого покоління, хоча, дякувати Богу, ми не зна-
ходимося на середньому етапі еволюції, коли люди писали ще на дерев'яних 
дощечках. Коли держава не в силі втримати свою економіку на достойному 
«плаву», коли навіть громадяни із вищою освітою не можуть працювати за 
спеціальністю, то хіба вважатиметься неправильним, що вони, переїхавши за 
кордон, будуть виконувати «чорну роботу», але отримувати за неї гідний за-
робіток. Можливо, і не зовсім гідний, адже мало хто із заробітчан ознайомле-
ний добре із трудовим кодексом тієї країни, в якій він працює, але й до чого 
він їм, якщо у тій країні вони – ніхто, там їх не існує, лише 65% із 100% за-
робітчан мають дозвіл на проживання і працю у тій іноземній країні, у якій 
вони знаходяться. Так, порівняно із зарплатнею, яку вони отримували у своїй 
країні, нова закордонна зарплатня є набагато вищою.

Чимало людей, які мирно працюють в Україні, неодноразово висловлюва-
ли свої думки щодо громадян, які виїжджають працювати за кордон. Звичайно, 
думки їхні не зовсім схвальні. Заробітчан вважають «гонщиками за закордон-
ними викидами», «євробуржуями», антинаціоналістами, людьми, що продають 
не тільки свою працю, але й душу. Чому душу? Адже майже всі заробітчани за-
лишають своїх дітей тут, на Україні, на виховання своїм батькам, або, ще гірше, 
наймають знайомих за гроші. Деякі зневажають їх, адже хіба можна їх назвати 
за це батьками? Але жоден не задумується, як доводиться батькам, котрі зали-
шили свою єдину кровинку, відірвали від свого серця найдорожче. Адже цей 
великий і важкий крок вони роблять лише з єдиною метою – здобути безхмарне 
і щасливе майбутнє для своїх дочок і синів.

Я – одна із тих дочок, чиї батьки хочуть побудувати яскраве майбутнє для 
своєї дитини.

Моя мама працювала зубним лікарем у нашому маленькому місті, в ра-
йонній поліклініці. Заробітна плата вражала своєю мізерністю, а особливо, коли 
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виховуєш дитину сама, без будь-чиєї підтримки. Мама ніколи не жалілася на 
труднощі, часто заміняла колег за додаткову плату, одним словом, крутилась, 
як могла. Вона розуміла, що цього недостатньо, тому часто заводила мову про 
те, що хоче поїхати за кордон працювати, але, коли я починала плакати, мама 
закінчувала розмову, щоб мене не засмучувати. Лише потім я зрозуміла, що це 
була певним чином підготовка на майбутнє... Мені було лише дев'ять, коли мама 
раптово поїхала. А через місяць бабуся розповіла, що мама поїхала працювати 
в далеку країну, в Італію. Близько двох тижнів я не могла оговтатись і зрозуміти 
ситуацію, що склалася, але час йшов, і з кожним днем пам'ять затиралася і мерт-
вий спокій охоплював душу. Я зрозуміла, що мене, ще таку маленьку, змусили 
так швидко вирости.

А ви знаєте, що таке вирости в дев'ять років, приймати самостійні рі-
шення, стати міцною, як скеля, щоб не зронити більше сліз ніколи? Чи знаєте 
ви, як це, коли ти щоранку мовчки встаєш, снідаєш, ідеш до школи, потім 
додому і ... все? А ви знаєте, як важко втримати сльози, коли на День матері 
звучить пісня про маму? Твоє серце ніби розривається на мільйони малень-
ких шматочків, мозок блукає у густому сірому тумані, а думки линуть десь 
далеко, туди, де зараз мама, і губи мовчки вітають її із святом, кажуть, як 
міцно я її люблю...

Відтоді я не святкую ніякі свята, а з ким мені їх святкувати? Бабуся дуже 
хворіє, тому у неї не вистачає сил, щоб влаштовувати мені їх. Ви не повірите, але 
я звикла до тиші, до чотирьох сірих стін, які завжди були моїми слухачами. Я 
дуже замкнута людина, мені важко ділитися своїми проблемами і переживан-
нями з кимось, тим паче, у мене немає з ким поділитися. У бабусі й так вистачає 
проблем: вона піклується про мене, про свою стареньку матір, та ще й сама має 
хитке здоров'я.

Я навчилась розрізняти добрих і поганих людей, що таке добро, а що – зло, 
за що потрібно любити і поважати, вірити у справедливість, тобто, самій буду-
вати своє сьогодення. Я вірю у Бога і боюся Великого Суду, за це велике спасибі 
моїй прабабусі, що поселила в мені велику віру. Я знаю, що лише той, хто напо-
легливо працює, добивається свого; лише той перемагає, хто бореться за правду 
і добро. За своє щастя потрібно боротися.

Майже усі мої знайомі дорослі стверджують, що у мене не може бути про-
блем, що я зманіжена дитина, що я маю усе, чого тільки забажаю. Але вони не 
знають, як насправді мені важко, адже на мені лежить більше відповідальності, 
ніж на звичайних підлітках, бо я живу без нагляду батьків. Принципово змані-
ження у моїй сім'ї було завжди відсутнє, адже всім добре відомо, до чого воно 
призводить. Ще в ранньому дитинстві мені прищепили відповідальність за мої 
вчинки, совісне ставлення до всього, що я роблю, правдивість у стосунках зі 
всіма, хто небайдужий мені. Я завжди розуміла те, що моя відповідальність над-
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звичайно велика, в першу чергу перед мамою, адже моя матуся трудиться там 
заради мене, а я повинна їй віддавати вдвічі більше, аби моя матінка пишалася 
мною.

Ви не повірите, але зв'язок між мамою і дитиною настільки міцний, що 
ніяка відстань йому не на заваді. Що б зі мною не трапилось, моя матуся завжди 
це відчує і зрозуміє.

Зараз маму я бачу лише раз на рік. Вона приїжджає ненадовго, лише 
на три тижні, але для мене це так багато, як ніколи, адже на протязі цих 
днів я прокидаюся і лягаю спати разом з маминою усмішкою 
і її ласкавим голосом.

Зараз мені 17, і я майже звикла до тієї думки, 
що у мене ніколи не було повноцінної сім'ї. З 
кожним роком я стаю дорослішою і відпові-
дальнішою, шкода, що мама цього так і не 
зрозуміє, вона дуже багато пропустила 
в моєму вихованні подій і моментів, 
які сталися зі мною. Мені нелегко 
ділитися з нею своїми таємниця-
ми і проблемами, тому що вона не 
звикла ще до тієї думки, що я вже 
виросла і сама скоро будуватиму 
свою сім'ю. Образливо розумі-
ти, що твоя мама тебе зовсім не 
знає, ніби ти їй чужа. Але це не 
так. Вона просто далеко, і при-
чиною цьому стало прагнен-
ня світлого майбутнього для 
мене.

Ви спитаєте, кого я зви-
нувачую в цьому? Я відпо-
вім. Я не звинувачую у цьо-
му долю, я не виню нікого 
у тому, що я виросла сама. 
Але чиновників, які вмі-
ло говорять про щасливе 
майбутнє, я не пробачу 
ніколи. Я ненавиджу тих, 
хто кидається порожні-
ми і безнадійними сло-
вами, хто вміє обіцяти, 

«Народ – це 
не лабораторія 

для політичних 
дослідів. Народ силь-
ний, але отруєний 

постійними обіцян-
ками і знущаннями.»



але не вміє виконувати обіцянки, хто не бачить того, скільки лиха приносить 
його діяльність. Колись, сім років тому, вони не пожаліли мене, то чому я по-
винна жаліти їх?!

Народ – це не лабораторія для політичних дослідів. Народ сильний, але 
отруєний постійними обіцянками і знущаннями.

Чому ви засуджуєте людей, які виїхали працювати за кордон, адже всі вони 
планують повернутися додому, щоб розпочати нове життя, вкласти кошти в обіг 
економіки нашої, а не іноземної країни.

А хіба можна спокійно дивитися телепередачі про світське життя, в яких 
постійно фігурують одні й ті самі персони, які від своїх незліченних закордон-
них рахунків голову втрачають, які займаються непотрібними, беззмістовними 
справами. Вони уже тричі об'їхали світ, вони не знають, що таке жити і не знати, 
чим нагодувати завтра дітей, їх не цікавить життя звичайних людей, яке швид-
ше нагадує існування або намагання вижити.

Я пообіцяла собі, що як би важко мені не довелося, я зроблю для своїх дітей 
все, щоб вони ні в чому не мали потреби, а головне, щоб у них була сім'я, тому 
що це найсвятіше і найголовніше у житті кожного. Пам'ятаймо про це. Давайте 
будемо об'єднувати свої сили, адже разом ми сильні, і ніяка передова країна не 
буде нам далекою, ми повинні зрозуміти, що лише спільними діями зможемо 
відкрити дорогу для себе і своїх дітей, адже їм далі жити в Україні, їм будувати 
своє майбутнє. То навіщо ж ви руйнуєте її, навіщо кожен рве її на частини, як 
ласий шматок пирога, адже це опора вашого чада і ваших майбутніх поколінь. 
Ви всі прагнете, щоб ваші діти виїхали на проживання до іншої країни, тому що 
в Україні ви не бачите майбутнього, але ж ви самі робите так, щоб це стало не-
можливим! Досить ворожості!

Ми всі – браття одного роду, якому не дай Бог переводу!

 Дитинство
Яскравий промінчик упав на долоню,
так ніжно лоскоче волосся моє.
Здається мені, що я знову дитина,
«маленьке курчатко», як мама зове.
Маленькі хмаринки, немов у таночку,
неначе лебідки на синій воді,
пливуть білокрилі, куди заманеться,
хотіла б полинуть із ними й собі.
Пахучі мальви зацвітають,
над ними бджілки загудуть,
вони мені приносять радість,
від квітів радості лиш ждуть.
І все яскраве у промінні,
неначе справді наяву,
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неначе знову мамин голос
заводить пісеньку мою.
Моє дитинство, моя радість,
моя надія і любов,
тебе я завжди пам'ятаю,
тебе не вистачає знов.
Я бачу, як розводить крони
старий і непорушний дуб,
а вітер з ним розмови водить,
мовляв: «Ти чом не роззявляєш губ?»
Та старий дуб мовчить убожно,
неначе вітру і не чуть,
для нього мова – трата часу,
а часу дубу не вернуть...

 Коли є мама
Тоді весна приходить в душу,
коли є мама на землі!
Коли до неї бігти мушу,
щоб вона посміхалась мені!
Тоді сіяє сонце ясно,
коли матуся в домі є,
тоді поля гуляють рясно
й співає серденько моє.
Моя матусю, моя нене,
моя лебідко на ставу,
ти завжди линеш лиш до мене
й приносиш казку наяву.
Ти – вільна пташка, білі крила,
твій голос – річок унісон,
твоя любов мене зростила
і буде зігрівати знов.
Тебе люблю я більше неба
і більше неба бережу.
Ти посміхайся! Що ще треба?
Тобою тільки дорожу.
Ти рукою від бід всіх закрила.
Я за тебе життя положу,
ти є пташка моя, білі крила.
Я для тебе, рідненька, живу.

«Тоді весна приходить в душу, 

коли є мама на землі!»
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 Доля
Чому так доля невблаганна?
Чому не вірить в почуття,
в безкраї далі та кордони,
в моє безхмарне майбуття?
Вона не вірить в світлий розум,
в цвітіння людської душі,
в її очах виднілось небо,
коли ти мріяв цілі дні.
Ти мрієш кожен день і щохвилини
про пурпурове щастя у руці. 
Воно, як пташка в небі, над тобою
літає скрізь, та тільки в далині. 
І тут, і там, як райдужний метелик,
не забуваєш мрію золоту, 
яка, мов тінь, іде завжди з тобою,
а у фіналі кидає саму.
Та доля любить найсильніших,
непереможних і міцних,
а мрійників не помічає –
не можна пестити таких.
Але не дивлячись на це,
а доля також має серце,
бо щастя кожному і порівну дає,
й над кожним порівну сміється,
та скористатись щастям цим
не кожному вдається.
Від наших вчинків і зусиль
залежить вибір долі,
як від п’єси захват глядача.
Звільніть себе від пристрасті до дії,
тоді й фортуна стане нам близька.
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 Діти України
Ось там, де сонце прокидається,
де місяць на спочинок йде, 
там зацвітають буйним цвітом
бажання, яких дитина жде. 
Там поміж гір, високих схилів
бурхлива річка теплих вод 
несе в краплинках крихти долі,
майбутнє наших перемог.
Воно так є. Ми з вами, діти,
ми – цвіт надії й сподівань,
ми є майбутнє України,
а з нами Бог і сила знань.
Ми завжди вірим в добрі сили,
у справедливість, правоту,
ми вірим в силу наших предків,
що мужньо бились у бою.
Ми вірим, знаєм, ми готові
іти за волю і у бій, 
щоб квітували завжди рясно
тисячі українських полів.
Щоб не впала на землю святую
жодна крапелька крові братів,
ми покажем насправді всю силу
і здолаємо всіх ворогів.
Ми – майбутнє, ми – сила Вкраїни,
ми – цвітіння безцінне батьків,
Україну завжди прославляєм,
хай на неї подивляться всі.
Хай на неї погляне Європа,
хай на неї подивиться світ,
і нехай люди все зрозуміють:
Україна – смарагд поміж всіх.
Гляньте ось на квітучі простори,
на прозорість цілющих джерел,
на безкраї величнії гори,
на добрих, трудящих людей.
Їх посмішки щирі і добрії очі
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кожному раді, як тут не крути,
гостинність даруєм, нам це до снаги.
Ми вірим у Бога, у сили свої,
у чистеє небо і землі святі.
Я знаю, ми – нація сильна,
ми брата свого не здаєм.
Якщо дуже сильно захочем,
то з батьком далеко підем.
Бо Ющенко – батько у нас щиросердний
й по правді навчає нас жить,
він вірить в майбутнє країни,
за нас його серце болить. 
Він вірить, що діти Вкраїни 
пройдуть тисячі перешкод.
Він знає: його Україна 
ще зійде до стрімких висот.

 До Дня незалежності України
Моя земля, моя країна,
моя ти матінко свята,
ти є вічно квітуча руїна,
та тебе не підкорить війна.
Ти квітучих полів кругозори,
смуг лісів, безкінечних полів,
стрічки рік, що несуться у море,
ти – все щастя жевріючих днів.
Ти – Вітчизна моя, ти єдина,
ти живеш вже багато віків.
В моїм серці ти завжди перлина
і миліша від інших скарбів.
Я кохаю тебе, моя пташко,
ти є вільна, мов крила святі,
ти живи, хоч і боляче, важко,
ти зорею світися мені.
Я вітаю тебе, Україно!
Ти – велика, щаслива земля,
ти багата людьми і скарбами,
а скарби – гори, ріки й поля.
Ти стерпіла немало тривог,
злісних війн, панувань ворогів,
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все одно залишилась квітуча
й процвітаєш немало віків.
Синів чимало твоїх і дочок
розбіглося по світу цім.
Та вірять, що прийде година
і вернуться щасливі у свій дім.
Вони вірять, що встанеш на ноги,
запалаєш, як вічна зоря,
і освітиш дорогу додому,
щоб злетілись птахами здаля.
З святом тебе, моя земле,
я за тебе душею цвіту.
Ти зі мною, як пісня матусі,
я з тобою щодень то росту.
Хай Господь тобі віру дарує,
щастя келихи, повні вина,
щоб цвіла ти, як квітка у полі,
щоб не знала ти ліку кінця.

«Україна – смарагд поміж всіх»; 
«Біль покинутого серця»; 

«Я дуже замкнута лю-
дина, у мене немає з 

ким поділитися.»
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Ангеліна Борисюк – 1кл., Будинок школяра, м. Любомль, Волинська область
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Галина Слободян – 13р., ЗОШ I-IIIст., с. Голгоча, Підгаєцький район, Тернопільська область
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Open Ukraine — приватний міжнародний благодійний фонд, заснований з ініціативи 
Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення авторитету України у світі та розвитку пу-
блічної дипломатії.

Наглядова Рада Фонду: 
Володимир Василенко, Голова Ради, Посол з особливих доручень 
Богдан Гаврилишин, Почесний консул України в Женеві, член Римського клубу 
Андрій Курков, письменник 
Мирослав Попович, академік, Директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди 
Микола Рябчук, есеїст, Український центр культурних досліджень 

ПРОГРАМИ ФОНДУ
МІГРАЦІЯ СЬОГОДНІ
Інформаційно-юридична підтримка українських трудових мігрантів: допомога в отриманні 

об’єктивної інформації про виїзд за кордон та підвищення правової обізнаності українських гро-
мадян з питань міграції. 

Дослідницька програма: підтримка досліджень з розробки відповідей на виклики трудової 
міграції.

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ  
Щорічний Київський безпековий форум – щорічний провідний міжнародний захід Чорно-

морського регіону, який має на меті визначення шляхів розв’язання актуальних проблем європей-
ської безпеки.

Дипломатичний клуб – неформальний форум з питань зовнішньої політики за участю впли-
вових представників українського політикуму, спрямований на сприяння усвідомленню світових 
процесів та формуванню національної зовнішньої політики.

Україна у фокусі – організація семінарів за кордоном спільно з провідними міжнародними 
дослідницькими інститутами, які мають на меті підвищення обізнаності іноземних партнерів про 
поточну ситуацію в політиці, культурі та економіці України. 

Ґранти – підтримка міжнародних ініціатив українських і закордонних неурядових організа-
цій у громадському секторі. 

КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ
Презентація української культури за кордоном, зокрема сучасного мистецтва. Посилення 

співпраці між культурним середовищем України та Європи й інтеграція українського мистецтва у 
світовий контекст.

УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ
Консолідація української громади та посилення культурного обміну між Україною та осеред-

ками українців за кордоном. Відкриття для європейської громадськості імен українських діячів, які 
зробили величезний вклад в розвиток їхніх держав.

МОЛОДІ ЛІДЕРИ  
Сприяти суспільно-активній молоді реалізовувати проекти, спрямовані на впровадження 

змін в Україні, та посилити присутність нових молодих лідерів в національних елітах.
 
Програми фонду фінансують Фонд Віктора Пінчука, Індустріальний Союз Донбасу та інші 

благодійники
www.openukraine.org
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   Мжнародний інститут освіти, культури 
   та зв'язків з діаспорою
   Національного університету 
   «Львівська політехніка»

Директор: Ірина Ключковська
Структура:
 Відділ видавничо-інформаційного забезпечення 
 Відділ україністики та освіти
 Відділ культури та зв'язків з діаспорою
Ми прагнемо
 долучитися до консолідації українства світу
Ми орієнтуємося 
 на налагодження зв'язків з громадськими організаціями, освітніми, науковими, 
       культурними установами українського зарубіжжя
Ми запрошуємо
 до співпраці усіх зацікавлених
Ми займаємося:
 теоретичним та практичним опрацюванням проблем, пов'язаних з життям української 
       діаспори, науковими дослідженнями;
 реалізацією міжнародних проектів;
 підготовкою та проведенням наукових конференцій;
 організацією та проведенням: літературних конкурсів, вечорів, зустрічей для молоді 
       діаспори, україномовних молодіжних таборів, курсів, семінарів тощо;
 презентаціями книг письменників з діаспори;
 виданням наукових матеріалів.
Наші проекти:
 Міжнародні конгреси «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у 
       міжнародній спільноті» (кожні два роки).
 Проект «Відкриймо для України українську діаспору». Завдання – ознайомити 
       громадськість України з життям української спільноти зарубіжжя.
 Проект  «Назустріч новій хвилі». Завдання – сприяти збереженню національної 
       ідентичності українців у процесі їх інтеграції у чужоземне середовище; утвердженню  
       позитивного образу українця нової хвилі еміграції в Україні та поза її межами.
 Проект «Крок до України». Завдання – забезпечення навчально-методичною 
       підтримкою українських шкіл діаспори, розробка серії підручників і посібників з 
       української мови як іноземної «КРОК», проведення літніх шкіл і мовних таборів 
       «Крок до України».
 Освітньо-інформаційний Проект «ДУДА» (Держава Україна – ДіаспорА) 
       (www.duda.org.ua). Завдання – допомога громадам українського зарубіжжя, недільним 
       школам, закладам українознавчих студій для їх ефективної діяльності.
 Центр кар'єр МІОК www.careercenter.lviv.ua. Організовує: індивідуальні та групові 
       консультації; цикл навчальних семінарів-тренінгів; курси іноземних мов; роботу 
       волонтерів. Мета проектів – сприяти консолідації світового українства для 
       утвердження позитивного образу України у світі, розбудови європейської 
        демократичної Української держави на шляху її входження до ЄС,  НАТО та інших 
       міжнародних структур.
Наша адреса: 
 вул. С.Бандери, 32-Д, м. Львів, Україна,  79013
 Тел. (+38032)  258-01-61, тел./факс (+38032)  258-01-51
 Ел. пошта: iіес@polynet.lviv.ua  Офіційний сайт: www.miok.lviv.ua
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