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Нелегка	доля	випала	Вероніці.	Переживаючи	вже	десятий	ви-
кидень	та	мало	не	вкоротивши	собі	віку,	жінка	раптом	поринає	
в	дивні	сни,	де	душі	ненароджених	дітей	благають	про	спасіння.	
Дати	їм	вічний	спокій	може	тільки	Полудниця	—	примара,	що	
існує	поміж	двох	світів,	—	але	лише	в	обмін	на	жертви	зі	світу	
живих,	яких	вона	має	забирати	пополудні…

Чи	все	це	видіння	зболеної	жінки,	а	чи	смерті,	свідками	яких	
стає	Вероніка,	справді	справа	рук	Полудниці?	Тим	часом	викри-
вається	дедалі	більше	моторошних	таємниць:	і	про	покійну	подру-
гу,	яку	всі	вважають	босорканею,	і	про	рідну	людину,	яка	виявиться	
геть	незнаною.	Чи	виборсається	Вероніка	з пастки,	у яку	втрапила?

Ця	насичена	гуцульськими	легендами	й	містикою	історія	зму-
шує	замислитись:	можливо,	це	не	злі	духи	винні	у людських	нега-
раздах?
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Передмова

Ця	історія	почалася	2012	року.	З жінкою,	яка	стала	
прототипом	головної	героїні,	ми	познайомилися	ви-
падково	на відкритті	виставки	модного	львівсько-
го	художника.	Чомусь	одразу	звернула	на неї	увагу.	
Вродлива	пані,	зі смаком	убрана,	приязна	та приємна,	
із таким	захватом	розповідала	про	творчість	Родена	
й мого	улюбленого	Моне,	що	я заслухалася.	Подумала:	
«Мабуть,	мистецтвознавиця».	Помилилася.	Вона	була	
донька	відомого	мецената	та дружина	успішного	укра-
їнського	бізнесмена.	Розговорилися.	Кілька	разів	схо-
дили	на каву,	зустрічалися	на відкритті	різних	виста-
вок,	приходила	нова	приятелька	й на мої	презентації.	
Вона	познайомила	мене	зі своїм	чоловіком.	Двадцять	
років	щасливого	шлюбу,	який	затьмарює	хіба	що	від-
сутність	дітей.	Чоловік	ніжно	тримав	дружину	за руку,	
закохано	зазирав	в очі,	обсипав	її компліментами —	
я навіть	позаздрила	такій	ідилії.	Бо	в самої	тоді	все	бу-
ло	навпаки:	болісно	переживала	розлучення.

Потім	вона	кудись	зникла…	А за пів	року	знову	
з’явилася	на моєму	обрії —	розчавлена	й напівжива.	



Зателефонувала,	запросила	на каву	й розповіла	істо-
рію	свого	життя,	у якому,	як виявилося,	порівну	було	
і смутку,	і радощів,	і горя,	і щастя.	І була	порожнеча.	
Навіть	кохання	не могло	заповнити	цю	її внутріш-
ню	спустошеність.	Жінці	потрібен	був	хтось	чужий.	
Не психотерапевт	з логічними	розмислами,	не близь-
ка	подруга	з життєвими	порадами,	не мама	з жалоща-
ми,	а чужа	людина,	якій	можна	просто	виговоритися.	
І я —	«чужа» —	слухала.

Історія	мене	приголомшила.	Пазли	погано	склада-
лися	в картину,	але	було	в тому	щось	химерне	й вод-
ночас	жасне.	Це історія	жінки,	яка	щойно	пережила	
восьму	втрату	ненародженої	дитини.	Історія	жінки,	
яка	була	одержима	материнством	і яка,	маючи	все,	
оцього	для	себе	найважливішого	не могла	мати.	Тер-
плячий	чоловік,	що,	попри	все,	уперто	її кохає.	Мате-
ринство,	у якому	їй	відмовлено,	і її така	шалена	одер-
жимість	ним.	Я прийшла	додому	і взялася	писати…	
Про	неї.	І навіть	не для	всіх —	для	себе.	Не дописала.	
Бо	історія	відмовлялася	розвиватися	за моїм	планом,	
наче	на	щось	чекала.

Наші	дороги	знову	розійшлися.	Як	стрімко	ввірва-
лася	ця	жінка	в моє	життя,	так	раптово	й зникла.	Спіль-
ні	знайомі	казали,	що	переїхала	жити	в іншу	країну.	
Чернетка	недописаного	роману	лежала	в архіві,	і я була	
впевнена,	що	ця	оповідь	так	ніколи	й не буде	дописана.

Улітку	2019	року	біля	оперного	театру	до мене	озва-
лася	елегантна	пані	в красивому	рожевому	костюмі	
та білому	капелюшку.	Це була	вона.

Щойно	я повернулася	додому,	то передусім	від-
крила	недописаний	файл.	Тепер	я знала,	як має	за-
кінчитися	ця	історія.
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Коли	ви	дочитаєте	роман,	то,	можливо,	подумає-
те:	«Так	не буває.	Ох,	та Дара	Корній».	А я заперечу	
словами	моєї	героїні:	«Буває,	буває	ще й	не так!	Бо	
це людське	життя».

Роман	«Троян-зілля» —	це історія,	списана	з реа-
лій.	Історія,	у якій,	звісно,	присутній	авторський	до-
мисел.	Історія,	героїня	якої	дозволила	її розповісти	
за умови,	що	імена-прізвища	персонажів	та деякі	ло-
кації	будуть	змінені.

Дякую	прототипу	моєї	головної	героїні	за	цю	до-
віру.	Принагідно	щиро	дякую	моїм	першим	читачам	
та	консультантам	цієї	історії.	Ваша	допомога	безцін-
на.	Насамперед	моєму	коханому	чоловікові,	першому	
читачеві	та	другу	Володимиру	Чуловському,	а	також	
письменнику,	перекладачу	та	краєзнавцю	Сергію	Си-
нюку,	 історику	та	краєзнавцю	Олегу	Заячківському,	
книгознавиці	та	книголюбу	Людмилі	Фіть,	доброму	
книгоприятелю	Олександру	Скализі,	уважним	до	де-
талей	чарівним	паням	Мар’яні	Верховцевій	та	Наталі	
Піці,	працівницям	Львівського	обласного	клінічного	
перинатального	центру	та	його	пацієнткам	(прізвища	
з	етичних	міркувань	просили	не	називати),	гордови-
тій	горі	Говерлі,	яка	за	третім	разом	таки	дозволи-
ла	на	себе	піднятися	та	побродити	її	схилами.	Вели-
ка	подяка	колективу	видавництва	«Віват»	за	плідну	
співпрацю:	Юлії	Орловій,	Оксані	Кандибі,	Олені	Риб-
ці,	Аліні	Беляковій	та	багатьом	іншим.	Окрема	шале-
на	вдячність	моїй	чарівній	редакторці	Марії	Бірчен-
ко,	яка	на	відмінно	прожила	цей	текст.

Вдумливого	занурення	в події,	мій	читачу!



 

 

 

 

Частина перша
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Віднедавна	Вероніка	полюбила	темряву.	Темрява —	
це велике	ніщо.	І водночас	темрява —	це спокій.	Тем-
рява —	це забуття.	Темрява —	це сподівання	на те,	
що	завтра	не настане.	Бо,	може,	Бог	над	нею	нарешті	
змилостивиться:	вона	засне	й не прокинеться.	Заплю-
щила	очі,	наповнюючи	тіло	темрявою.	Темрява	хапа-
ла	за серце,	пірнала	в мозок,	з’їдала	душу.	Ще трішки,	
мить, —	і все	скінчиться.	Та раптом	мертвий	чар	тиші	
розітнули	неприємні	звуки:	надривно	затужила	си-
рена,	занявчав	заблуда	кіт,	зареготали	п’яні	пізні	пе-
рехожі	під	вікнами…

Поки	жива.	Бо	хай би	куди	душа	примандрувала	
по смерті —	у рай чи	в пекло, —	котячих	оргій,	зави-
вань	сирен	і безпросвітних	п’яниць	там	точно	не буде.

Отже,	жива.	Жива?	Чому?	Мій	батечку	Всевишній,	
за	що ж	ти	зі мною	так,	любий?	Чому	я досі	жива?	
Ж-и-в-а…

Одинока	сльоза	витекла	з-під	міцно	стулених	по-
вік	 і повільно	покотилася	обличчям.	Жінка	важко	
зітхнула…	Так,	вона	жива,	може	плакати	й мусить	
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дихати.	Але	навіщо	жити?	Для	кого	жити?	Цього	разу	
остаточний	вирок.	Остання,	десята,	спроба —	фаталь-
на.	І то її,	тільки	її фіаско.	Навіть	не знала,	як описати	
те,	що	зараз	відчувала.	Ще вчора	купалася	в приєм-
них	хвилях	очікуваної	втіхи,	а всі	застереження	гнала	
від	себе	кудись	на задвірки	свідомості.	Мов	птаху-ща-
стя,	держала	за хвіст	віру	в те,	що	цього	разу	диво	від-
будеться.	 І та віра	наповнювала-заполонювала	со-
бою	все	її єство.	Учора,	то БУЛО	вчора.	Аж	раптом	усе	
урвалося.	В одну	мить.	П’ять	місяців	позитивних	емо-
цій,	кольорових	барв,	у які	диво,	що	от-от	мало	стати-
ся,	розфарбовувало	її світ.	Довгих	прекрасних	п’ять	
місяців.	Цього	разу	дорога	була	найдовшою.	Вона	мо-
же	навіть	сказати	якою —	аж до пів	сантиметра.	Бо	
знала	і день,	і час,	коли	вони	з Ростиком	зачали	сина,	
коли	лагідний	промінчик	його	душі	став	частинкою	
її лона.	О так,	вона	зараз	може	назвати	й час,	коли	на-
став	край.	Математична	точність,	хай би	її…

Коли	Вероніку	везли	в операційну,	сліз	уже	не бу-
ло,	вона	їх	напередодні	виплакала	всі	до краплі,	при-
наймні	на тепер.	І ось	одна-єдина	скупа	сльозина	ско-
тилася	навздогін	болю.

Усе	відбулося	так,	як завжди	відбувалося.	Дико	
й моторошно.	Уранці	прокинулася	порожня	й роз-
бита	від	усвідомлення	правди.	Наснився	той	самий	
страшний	сон.	Пророчий.	Цього	разу	мертвого	кажа-
на	вона	знайшла	втопленим	у їхній	ванній.	Але	хай	
там	як,	хай би	де вона	у снах	знаходила	тіло	мертвого	
кажана,	це означало	завжди	одне	й те саме:	її нена-
роджена	дитина	вже	мертва.

Коханий	був	на роботі.	Схопився	вдосвіта	й не став	
її турбувати,	бо він	у неї	дуже	уважний,	завжди	лагідний,	
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терплячий,	ніжний.	Вона ж	того	дня	проспала	довше,	
аніж	завжди.	Прокинулася	майже	об одинадцятій	мо-
кра	від	власних	сліз.	Ці	лихі	сни	ніколи	не зраджува-
ли.	І цього	разу	теж	не зрадять.	Бо	вкотре	біда	звалила	
на неї	свою	тяжку	ношу.	Плакала,	голосила,	вила —	
і слухала…	Слухала	дитячий	плач,	який	щоразу,	коли	
вона	втрачала	ненароджене	маля,	зачинав	дзвеніти	
в голові.	Знесилена	від	горя	та муки,	зателефонува-
ла	Володимиру	Олексійовичу —	лікарю.	Чужим	і да-
леким	голосом	пролопотіла:	«Він	мертвий.	Я вбив-
ця	власних	дітей,	пане	Володимире.	Приїжджайте».	
Володимир	Олексійович	не ставив	зайвих	запитань,	
не заспокоював.	Таке	відбувалося	не вперше,	Веро-
ніка	ще жодного	разу	не помилилася.	Лікар	скоро-
мовкою	сказав:	«Їду.	Швидку	сам	викличу».	Приїхав	
разом	зі швидкою.	Уже	в машині	слухав	серцебиття	
дитини,	супився.	Дерев’яним	голосом	комусь	через	
мобільний	наказав	готувати	операційну,	таким	само	
дерев’яним	голосом	зателефонував	Ростику.

А	що	в лікарні?	Усе	як завжди	в лікарні.	УЗД	під-
твердило:	дитина	мертва.	Термінова	операція,	яку	
кесаревим	розтином	не назвеш,	пологами	й поготів.	
Засинала-вмирала	під	кволо-заспокійливі	слова	чо-
ловіка.	Прокинулася	в післяопераційній,	найнещас-
ніша	у світі.	Лежала	мовчки,	навіть	не розплющувала	
очей.	Її син	помер.	Не захотів	народжуватися.	Чому	
так?	Чому	вони	не хочуть	ставати	її дітьми?	Закін-
чені	наркоманки,	алкоголічки,	повії,	злидарки —	ті,	
хто	найменше	заслуговує	на щастя	материнства, —	
отри	мують	його	просто	так,	дарма.	А вона?	Вона	най-
більше	цього	прагне —	і не може	мати.	Значить,	вона	
найгірша	з-поміж	найнедостойніших?	Навіть	не так.	
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Найгірша	з-поміж	найзатятіших	грішників.	Тому	що	
вона	вбивця	власних	дітей.	Десять	спроб —	десять	не-
народжених	малят.	Остання	її надія	народити	в сорок	
чотири	провалилася.	Більше	смертей	не буде.	Кінець.	
Офіційно	ця	десята	її вагітність	позначена	першою	
смертю	дитини,	бо немовля	таки	народилося —	хай	
мертве,	хай	через	кесарів,	але…	Майже	шестимісяч-
не	й не викидень.

А	дев’ять	попередніх	її непохованих	дітей?	Жодно-
го	не носила	понад	чотири	місяці.	Вероніка	пригадує	
свою	одержимість	узяти	в природи	те,	що	має	належа-
ти	їй	за здоровою	логікою.	Лікарі	всі	як один	запевня-
ли:	вона	абсолютно	здорова,	а феномен	того,	що	її ор-
ганізм	так	противиться	вагітності,	не могли	пояснити.	
І вплинути	на це ані	медикаментозно,	ані	психологіч-
но	теж	ніяк	не могли.	Хтось	з ескулапів	запропонував	
скористатися	послугами	сурогатної	матері.	Вона	пого-
дилася.	Однак	і ця	спроба	урвалася	викиднем…

Скільки	разів	вона	собі	повторювала	як мантру,	
що	стане	матір’ю?	Затято,	з кожною	вагітністю.	Ві-
рила,	що	рано чи	пізно	вона	зможе	виносити	маля.	
Дев’ять	невдалих	спроб.	І от нарешті	остання,	у яку,	
крім	віри	й молитви,	найкращих	лікарів	і купи	гро-
шей,	було	вкладено	й те мізерне	і водночас	найпо-
тужніше —	надію.

Не	раз	вона	вклякала	в церкві	перед	іконами,	про-
сячи	Господа	простити	їй	усі	гріхи,	вільні	та невільні,	
простити	гріхи	її предків,	якщо	такі	є	і якщо	то вони	
заважають	їй	виносити	дитинку.	Благала	подарувати	їй	
найцінніший	дар	для	жінки —	дар	материнства.	Завжди	
в серці	жила	віра,	завжди.	Вона	сповнювала	її,	заспоко-
ювала	й запевняла,	що	цього	разу	все	буде	добре.
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Може,	тому	Вероніка	майже	з першої	хвилини	за-
чаття	знала,	що	вагітна.	Майже	відчувала	присутність	
майбутнього	маляти,	розмовляла	з крихіткою,	розпо-
відала	казки,	умикала	красиву	музику,	свою	улюбле-
ну:	Вівальді,	Шопена,	Моцарта,	інколи	джаз.	Робила	
це так,	щоб	ніхто	з домашніх	не запримітив	та не по-
думав,	бува,	що	вона	причинна.	Хіба	що	Ростик	про	
це знав	і не дивувався.	Сам	часто	розмовляв	з нена-
родженим.	І навіть	тепер,	після	десятої	втраченої	ва-
гітності,	він	її не покине	нізащо,	бо вона	для	нього	
все.	Вероніка	просто	це знала.

Після	першої	невдалої	вагітності	Вероніка	повіри-
ла	в усі	найхимерніші	забобони:	що	комп’ютери	мо-
жуть	негативно	впливати	на стан	майбутньої	мами	
та її дитини;	що	випромінювання	негативне	і могло	
спровокувати	викидень.	Тож	звільнилася	з універ-
ситету,	де працювала	старшим	викладачем,	пішла	
з кафедри.	Спочатку	вона	трішки	сумувала	за твор-
чо-робочим	колективом,	та з часом	звикла.	Просто	
вирішила	цілком	себе	присвятити	новій	майбутній	
дитині.	Як	і її мама	колись.	Тим	паче	що	фінансовий	
стан	дозволяв.	Якщо	в тебе	багато	вільного	часу	та ку-
па	грошей,	ти	завжди	знайдеш	собі	справу.	Двічі-три-
чі	на місяць	походи	з Ростиком чи	мамою	в театр,	
з подругою	Лесею —	на концерт чи	в кіно	(Леся	театри	
терпіти	не могла),	інколи	з чоловіком	ходили	в гості	
до його	ділових	партнерів чи	близьких	родичів	на ро-
динні	свята.	Вероніка	стала	доброю	дружиною,	та по-
ряд	з таким	чоловіком	це було	нескладно.	Раз	на тиж-
день	до них	приходила	уважна	й роботяща	пані	Ліда	
(Ростик	на цьому	наполіг	категорично).	Вона	вичища-
ла	трикімнатну	квартиру	до кришталево-чепурного	
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стану.	Усе	блищало	та сяяло	чистотою.	Сестер-братів	
у Вероніки	й Ростика	не було,	тож	не було	ні племін-
ників,	ні племінниць,	котрі	приїжджали б	та зчиня-
ли	рейвах	у хаті.

Тішилася,	що	вона	для	Ростика	стала	не просто	дру-
жиною,	коханою	жінкою,	а насамперед	другом.	З-поміж	
ділових	партнерів	і колег	Ростик	так	ні з ким	і не пото-
варишував.	Мабуть,	тому,	що	доволі	важко	уживають-
ся	між	собою	гроші	та дружба,	приятельські	стосунки	
та фінансові	інтереси.	Справжні	друзі	Ростика	за жит-
тєвим	збігом	обставин	не мешкали	поряд,	бо їх	після	
навчання	в Політесі	порозкидало	світами.	Інколи,	про-
їздом	через	Львів,	вони	зупинялися	в них	на день-два,	
ностальгуючи	за студентською	безтурботною	юністю.

Та	все	це минало	мимохідь.	Тому	що…	Інколи	Ве-
роніці	здається,	що	всі	ці	двадцять	із хвостиком	років	
сімейного	життя	вона	тільки	те й	робила,	що	актив-
но	працювала	над	вагітністю:	якісь	нескінченні	тести,	
аналізи,	періодичні	перебування	в клініках,	і місцевих,	
і закордонних,	бажані	вагітності,	які	на перших	порах	
протікали	майже	ідеально,	і…	Черговий	викидень,	по-
тім	реабілітаційний	відхідняк	від	пережитого —	і зно-
ву	все	по колу.

Вероніка	схлипнула,	перехрестилася.	Якби	не була	
вірянкою,	то вже	давно	кинулася б	ходити	по різних	
там	провидицях,	цілителях чи	знахарях.	Можна,	звіс-
но,	то назвати	й прокляттям	родовим,	але…	Ні в ма-
миній,	ні в татовій	родині	з дітонародженням	ніколи	
проблем	не виникало.	У Ростиковій	теж.	Доля?	«Так,	
доля	така», —	торочила	собі	та не припиняла	спроб.

Усередині	щось	бридке	й жахливе	заворушило-
ся,	 виставило	 свою	 гидку	пику.	Цього	разу	 вона	
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не противилася	цьому,	не ховалася	за словами	мо-
литви,	а просто	випустила	звіра	з клітки.	Нема	сил	за-
раз	стримувати	його.	Цей	звір —	то її божевілля.	Вона	
не голосила	і не вила	надривно,	як раніше,	не кида-
лася	словами	жалю чи	докору,	жбурляючи	ними,	мов	
м’ячиками.	Вона	просто	вимкнулася.	Умить	збайду-
жіла	до всього:	людей	у білому	біля	неї,	світу	всереди-
ні,	порожнього,	гнітючого,	який	хіба	занапастить,	але	
не врятує…	Болота,	яке	смердить	і душить.	Чи	мають	
право	такі	порожні,	як вона,	жити?	Згадала	слова	от-
ця	Дем’яна —	монаха	за покликанням,	Божого	чоло-
віка.	Він	умів	достукатися	до неї.	Казав,	що	Господь	
приготував	її для	чогось	іншого,	не менш	важливого.	
Мовляв,	не всі	жінки	мають	ставати	матерями.	Є ба-
гато	таких,	котрі	добровільно	від	цього	відмовляють-
ся —	стають	нареченими	Божими.	До всього,	якщо	для	
неї	так	важливо	кимсь	опікуватися,	завжди	можна	
всиновити чи	вдочерити	дитя,	котре	потребує	любо-
ві	й тепла	не менше	за рідне.	Скільки	на світі	сиріт?	
Це і справа	богоугодна,	і матір’ю	можна	стати	не на-
роджуючи.	Бо	та матір,	яка	зростила,	а не та,	що	на-
родила.	Думка	отця	здалася	їй	прийнятною,	навіть	
дуже	слушною…	Летіла	додому	як на крилах.	Однак	
ця	її радість	розбилася	об скелю	неприйняття	рідних.	
Ані	батьки,	ані	коханий	чоловік	не могли	зрозуміти,	
як чуже	дитя,	не відомо	ким	народжене,	з препога-
ним	генетичним	набором	(бо	хіба	нормальні	батьки	
відмовляються	від	дітей),	може	стати	для	них	рідним.	
Вероніка	пригадує,	що	тоді чи	не вперше	не послуха-
ла	рідних	і цілий	рік	микалася	сиротинцями,	тішачи	
дітей	подарунками.	Усе	шукала	своє	дитя.	Оте	єдине,	
тільки	її.	Малі	безбатченки	горнулися	до неї,	дехто	
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називав	мамою,	просив	узяти	в сім’ю,	обіцяв	бути	
добрим	сином чи	найліпшою	донькою.	А Вероніка	їх	
просто	жаліла.	Кожного	хотіла	зігріти,	але	материн-
ської	любові	до тих,	від	кого	відмовилася	найрідніша	
у світі,	вона	не відчувала…	Щось,	мабуть,	психоло-
гічне	стояло	між	нею	і тим	бідним,	зболеним	дитям.	
Крім	жалості	та співчуття,	до цих	малих	не було	жод-
ного	сильнішого	почуття.	Не було	ні крихти	тої	лю-
бові,	що	вона	проживала,	дослухаючись,	як усередині	
ворушиться	 її маля…	Можливо,	дорослість	у погля-
дах	сиріт-трирічок	лякала	її,	а чи	страх	хапав	за сер-
це,	коли	переконувала	себе:	«Візьми	дитя	в родину —	
і ти	його	полюбиш».	Але	страх	не впоратися	з такою	
відповідальністю	просто	душив	її,	збивав	з ніг,	пе-
ретворюючись	на паніку,	і Вероніка	втікала	додому,	
розуміючи,	що	не готова	бути	мамою	для	зрадженого	
сироти.	Готова	бути	подругою,	сестрою,	учителькою,	
але	не мамою…	Як	вона	в такі	миті	себе	ненавиділа!..	
Навіть	на всиновлення	не здатна!..

Чому	саме	зараз	це все	так	яскраво	згадалося?	Мо-
же,	тому,	що	вона	і справді	нікчема,	ні на	що	не год-
на?	І всі	її молитви	та обітниці	Богові	не потрібні?	Бо	
хто	слухає	нікчем?	Навіть	Бог	любить	щасливців.	Ста-
ла	молитися,	виганяючи	з серця	відчай,	що	був	стис-
нув	його	холодними	лещатами…	Але	слова	молитви	
не допомагали,	відчай	міцно	тримав	її серце,	пара-
лізував	волю,	роз’їдав	розум…	І Вероніка	здалася…
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Отямилася	в клініці	для	душевнохворих,	захованої	
в Альпійських	горах,	куди	її,	напівживу,	з порізани-
ми	венами,	відвезли	батько	з Ростиком —	подалі	від	
рідного	міста	й усього,	що	нагадувало	про	пережите.

Буяв	травень.	Три	місяці	минуло	від	того	страшного	
зимового	дня.	Пригадувала	все	потроху.	Досі	не могла	
згадати	справжньої	причини:	чому	вона	тут?	Насправ-
ді	від	лікарів	уже	знала	чому,	а згадати,	як усе	відбу-
валося,	не могла.	Пам’ять	зачинила	двері	до того	спо-
мину:	мабуть,	поки	зарано	туди	заходити.	Зате	всі	свої	
десять	невдалих	вагітностей	пам’ятала	чудово.	Ліки	
та психотерапія	вкупі	з арттерапією	не дуже	допомага-
ли,	хіба	що	трохи	притуплювали	біль.	Лікарям	у цьому	
не зізнавалася,	та вони,	певно,	про	все	здогадувалися,	
тому	що	вперто	її не виписували.	Зрештою,	не дуже	
й хотіла	повернення	додому.	Що	вона	скаже	батькам,	
коханому?	Навіть	на побачення	до них	не виходила,	
жила	в шкаралупі,	захищаючи	власний	простір, —	усе	
пізніше,	усе	потім,	усе	колись…
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Знайшла	собі	заняття	в тому	напівреальному	аль-
пійському	раї:	часто	гуляла	ідеально	доглянутими	
доріжками	парку	навколо	клініки.	Назирці,	наче	тінь,	
брів	санітар.	Тут	так	заведено,	бо вона	офіційно	паці-
єнт,	хоч	і сумирний,	що	йде	на поправку.	Інші	пацієн-
ти	пробували	заприязнитися,	але…	Не хотіла	ні з ким	
говорити,	їй	було	затишно	наодинці.	«Гарна	компанія	
підібралася:	двійко	нещасних —	Я та Я», —	сама	со-
бі	таке	казала.	Посеред	парку	стояв	невеличкий,	за-
рослий	ліліями	ставочок.	Могла	годинами	дивитися	
на те,	як квіти	розкривали	голівки,	усміхаючись	сон-
цю,	і, так	само	усміхаючись,	закривали	їх	перед	спо-
чинком.	Пара	білосніжних	лебедів	плавала	плесом.	
Ідилія	для	хворої	свідомості.	Уночі	після	таких	прогу-
лянок	нічого	не снилося.	Пропав	і внутрішній	галас —	
дитячий	плач, —	він	також	вимкнувся.	Сни	не прихо-
дили.	Вона	випивала	ліки,	що	їх	дбайливо	приносила	
медсестра,	і, поклавши	голову	на зручну	ортопедичну	
подушку,	просто	вимикалася,	щоб	уранці	прокинути-
ся	живою,	здоровою	фізично —	і вигорілою	там,	де,	
певно,	має	жити	душа.	Хтось	тримав	ту душу	ще при	
тілі,	мабуть,	сподіваючись,	що	не все	там	вигоріло.	
Колись	подруга	Ксеня	розповіла	притчу	про	велично-
го	дуба,	що	ріс	у старому	карпатському	лісі.

Був той дуб великий та дужий. Ніхто не відав, скіль-
ки йому літ. Тисяча, дві, три… Казали, що Господь, коли 
творив цей світ, передусім створив ґрунт, а найпер-
шим посадив оцей гуцульський дуб. Але часто так буває: 
якщо живеш надто довго і бачив надто багато, то зда-
ється тобі, що ти — наймудріший в околиці, найдуж-
чий між усіх живих. Тоді така пиха залазить у серце, 
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що навіть той, хто створив тебе, уже мало для тебе 
важить. Запишався старий дуб своїми літами, своєю 
мудрістю та міцністю, адже навіть лихі блискавиці, 
що влучали в його тіло, не завдавали шкоди, — таким 
дужим він був. Аж якось у тому лісі сталася пожежа… 
Сухим та гарячим видалося літо. Від маленької іскри 
здійнялася заграва, і здавалося, що її гарячі язики ли-
жуть небо. Вигоріло все, багато птаства й звірини за-
гинуло. Не встояв і старий дуб перед вогняною стихією. 
Лише недопалок-штурпак стирчав з-під землі як спо-
гад про колишню велич та славу. Прийшли люди, наса-
дили новий ліс, адже життя завжди сильніше від смер-
ті, коли воно має сенс. Нове життя сенс мало: земля 
знову народжувала і знову буяла. Захотілося якомусь 
гуцулу подивитися на те місце, де колись ріс дуб-ве-
лет. На місці колишньої діброви тепер буяли маленькі 
сосни. Чоловік підійшов до місця, де ріс дуб, і обімлів… 
З решток старого пня спиналася-тягнулася до сонця 
тоненька стеблина — паросток нового дуба.

— Той, хто має віру в серці та вміє просити, завжди 
буде почутий! —	сказала	тоді	Ксеня.

«Той,	хто	має	віру	в серці	та вміє	просити,	завжди	
буде	почутий!» —	повторила	вголос.	Натиснула	рішу-
че	на клямку	дверей	своїх	споминів,	штовхнула	лег-
ко —	і вони	розчахнулись.	Вероніка	згадала	все.

Після	кількох	годин,	проведених	у реанімації,	її	пе-
ревели	в ліве	крило	лікарні,	на другий	поверх,	де роз-
ташовані	палати	для	ВІП-персон.	Її дбайливий	татусь	
вирішив,	що	тут	їй	буде	краще.	Тут	і догляд	ліпший,	
і комфортніше.	Зрештою,	Вероніки	ніхто	не запиту-
вав.	Тому	що	жінка	дивилася	бездумним	поглядом	
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