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Творчість членів літературного гуртка 

загальноосвітньої школи I-II ступенів № 36 

імені Я.Домбровського м. Житомира 

 

Творче завдання «Подяка пожежникам» 

 

Барлет Олена, 6 клас 

*** 

Знайшла Марійка вдома сірників коробку 

Та від нудьги своєї палить їх потроху. 

Це ж так красиво – сірник палає і згасає!  

Так загадково дим цей вогник обплітає! 

Марійка бавилась, сірнички розкидала, 

Пішла до кухні, про лихо не гадала. 

Ну а найменший сірничок, 

Що найслухнянішим здавався, 

Намалював червоних плямочок, 

А сам під шафу заховався. 

Марійка диму не відчула, – 

Вона у шумі потонула. 

І почалася метушня! 

Почула мамин галас, та «сто один» число, 

Не розуміла дівчинка, що з нею було. 

Прокинулась Марійка 

У когось на руках. 

– Усе гаразд із нею, – 

Хтось мамі погукав. 

– Дякую Вам, Пожежний, що донечка жива! 

– Дякую Вам, Пожежний, що творите дива! 
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Вігорій Юлія, 6 клас 

*** 

Пам’ятай правила пожежної безпеки, 

Якщо ти сам залишився удома, 

Ці правила мають бути відомі: 

Із сірниками ти не грай, 

На кухні сам газ не включай. 

А як собі нагріти їжу, 

Краще в дорослих запитай. 

З електрикою не жартуй 

Та з вогнем не грайся – 

Про безпеку свою дбай, 

І завжди це пам’ятай. 

Якщо пожежа сталася у дома, 

Гукай про допомогу, 

І ковдрою цупкою 

Вкрий джерело вогню. 

Швидше тікай та поспішай, 

Дорослих голосно гукай. 

Не ховайся та не панікуй, 

І з будівлі швидше ти крокуй. 

Не намагайся впоратись з пожежею один! 

На допомогу ти поклич! 

Вогонь – це не забава! Знай! 

Назавжди це запам’ятай! 

Не забудь телефонувати 

На відомий нам всім номер. 

Всі ми знаємо як один, 

Як дзвонити при пожежі – 

Набирати «сто один»! 
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Хмельницька Анна-Марія, 11 клас 

 

Більше, ніж покликання 

Суботній ранок… 

Молодий, але перспективний журналіст Павло 

прийшов до пожежного відділення. Чоловік підняв голову, 

прибрав з лоба темне волосся, примружив очі, дивлячись 

на безхмарне небо і пекуче сонце. В руках він тримав 

фотоапарат. 

– Прекрасна погода для кількох знімків, – тихо 

сказав він, погладжуючи пальцем корпус. 

Його зустрів начальник відділу. Поруч йшов 

чоловік, схожий на велетня. Високий, на голову вищий за 

самого Павла, широкоплечий, міцний, ніби зроблений з 

каменю. Поголений, з коротким світлим волоссям і, як 

здалося журналісту, добрими очима. Єдине, що 

спотворювало приємне обличчя чоловіка – шрам від опіку 

через всю ліву щоку, від шиї до скули. 

– Здрастуйте, Павле, радий вас бачити! – вони міцно 

потисли один одному руки, при цьому господар 

продовжував посміхатися. 

– Дозвольте відрекомендувати, Павле. Це – 

Олександр, Олександре, це Павло. 

Щойно закінчилася нічна зміна, і Олександр 

люб’язно погодився дати вам інтерв’ю. Запевняю, що 

кращого пожежного ви не знайдете в усій окрузі. 

Олександр, здавалося, трохи зніяковів. 

– Олександр вам все покаже і розповість, – 

продовжував керівник веселим голосом, доторкнувся 

долонею до верхньої губи, і пояснив, – колись у мене були 
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розкішні вуса, ніяк не можу позбутися шкідливої звички. 

Що ж, змушений попрощатися, справи.  

Чоловік знову активно потиснув руку Павлу, кивнув 

на прощання своєму підлеглому і швидко зник за дверима. 

Журналіст злегка здивовувався, але промовчав. 

– Ходімо, – махнув рукою Олександр. 

– Це рукава, під час кожної зміни ми перевіряємо, 

щоб все обладнання було на місці, справним і в повному 

комплекті. А ось наше спорядження, важить воно 

приблизно тридцять кілограмів – це чоботи, одяг, пояс, 

шолом, балон із киснем. Плюс обладнання – бензопила 

або бензоріз для розтину дверей, ломи. 

– Цього балона вистачає на годину. Коли 

закінчується кисень, спрацьовує сигнал. Як бачите, все тут 

складено так, щоб ми могли будь-якої хвилини швидко 

одягнутися.  

– І скільки ж часу на це потрібно? 

– Близько тридцяти секунд, щоб одягнутися. 

Поверхом вище працюють дівчата-диспетчери, вони 

приймають повідомлення на телефон і відправляють 

пожежним дорожну карту-«шляхівку» де вказанана адреса 

місця виклику. Інформація супроводжується звуковим 

сигналом. Після надходження сповіщення у вогнеборців є 

не більше однієї хвилини на збори і виїзд на місце 

виклику.  

Хоча працював диктофон, Павло не відривав очей 

від свого блокнота. Окрім короткого плану, він нотував 

тонкощі, про які Олександр не говорив. Так, костюми хоч 

і були абсолютно цілими і готовими до дій пожежних, 

виглядали злегка недоглянутими, про що журналіст 

негайно запитав. 
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– Ой, – знову трохи зам’явся Олександр, – це у нас 

такий звичай. – Не сказав би, що пожежники дуже 

забобонні, але все ж є речі, яких ми дотримуємося. Ось 

деякі з них: ми не натираємо проблискові маяки; не 

чистимо взуття перед тим, як заступити на чергування; 

костюм не повинен виглядати занадто новим і 

доглянутим. Вважається, якщо зробиш це, «весела» зміна 

тобі забезпечена. 

– А які ще є прикмети? 

– Ми не прощаємось після пожежі і не тиснемо один 

одному руки, не бажаємо успіху, гарного вечора або 

доброї ночі, просто говоримо: «Сухих рукавів!». Так ми 

називаємо шланги для подачі води. Сленг використовуємо 

при особистому спілкуванні у своєму колективі. 

Обійшовши всю будівлю, журналіст раптово 

запитав: 

– Можна вас сфотографувати? 

– Звичайно. 

Наступні кілька хвилин зайняли вибір ракурсу і 

пози. Вирішено було робити фотографію на фоні 

пожежної машини. Павло критично оглянув світлину. 

– Так, зробимо ще одне. Будь ласка, випрямте спину, 

так, так... Підборіддя вище, поверніться торсом трохи 

вліво, так, так... І обличчя вліво поверніть, ні, це занадто, 

трохи назад, так, так ідеально! Тепер прошу, мені хотілося 

б поставити вам декілька запитань, але в більш тихій 

обстановці.  

– Ходімо до мене в офіс, він тут не далеко. 

Виходячи, Павло почув дзвін, зупинився, щоб 

поспостерігати. Десь через тридцять секунд з відділу 

вибігла бригада в повному обмундируванні, приблизно 
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стільки ж вогнеборцям знадобилося, щоб скласти все 

необхідне, застрибнути в машину і рушити на виклик. 

Краєм ока він спостерігав за Олександром. М’язи на 

жилавих руках витягнулися, як струни, на шиї проглядали 

синюваті вени, зуби міцно стиснуті. Але обличчя 

залишалося спокійним. Він щось прошепотів товаришам 

навздогін, видихнув. Здавалося, пожежник повністю 

розслабився. 

– Ходімо, у нас багато справ. Я хотів би після 

інтерв’ю піти додому, – миролюбно посміхнувся чоловік, 

поплескавши журналіста по плечу, і рушив уперед.   

*** 

Чоловік сидів у пожежній машині за штабним 

столом. Транспорт нісся з шаленою швидкістю і вони 

чітко відчували кожен поворот, кожну нерівність дороги. 

Всі уважно слухали розпорядження командира, 

розглядили план-карту будівлі.  

Серце несамовито калатало, у вухах дзвеніло, долоні 

спітніли. Пожежний глибоко зітхнув, закрив очі. 

Порахував до десяти. Подивився на товаришів. Він добре 

знав кожного з них, їх імена, сім’ї, мрії і страхи. Командир 

довіряв кожному з них, і був готовий собою закрити будь-

кого з товаришів. Вони пройшли разом вогонь, воду і 

мідні труби. Раптово машина загальмувала. Це було 

сигналом до дії. Вони дружно вилетіли і дістали пожежні 

рукави, чоловік закусив губу. В’їзд у двір був перекритий 

машинами, а також людьми, що тікали від вогню: нічого 

не лишалося, окрім як бігти вперед, тягнучи рукава. 

Рухати машини вони не мали права. Чекати появи 

спецслужб було занадто довго – кожна секунда могла 
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коштувати людських життів. В дворі на них чекав 

неприємний сюрприз: гідрант також був закритий. 

Пожежні, недовго думаючи, почали штовхати 

машини, благаючи, щоб все владналось. Раптово до них 

приєдналися сторонні люди, в основному молоді хлопці і 

дівчата. На душі стало спокійніше. Приєднавши рукава до 

гідранта, пожежні попрямували до палаючої 

багатоповерхівки. Вогонь шаленів на верхніх поверхах. 

Поки йшла підготовка техніки до гасіння, п’ятеро 

пожежних попрямували до будинку, щоб евакуювати 

людей. Піднімаючись сходами, вони почули крик, що 

лунав з боку ліфта. Командир наказав одному з 

рятувальників прямувати до ліфта, щоб врятувати людину. 

Тепер їх четверо. На четвертому поверсі вони 

побачили, що палає декілька квартир і увірвалися до тієї, з 

якої було чути крики і вирував дим. Вони сподівалися, що 

іншій пожежній команді пощастить більше... Вони бачили, 

що без підмоги не обійтися. 

– Сашко, Сашо, йди сюди! 

У кімнаті, серед вогню й диму, вони змогли 

розрізнити силует жінки. Вона бігала від одних дверей до 

інших, намагаючись увійти, але їй заважало полум’я, 

кликала вона, ймовірно, сина. 

Один із пожежних схопив жінку і потягнув до 

дверей, та ніби божевільна крутилася, виривалася, 

намагалася бити його по касці, щось несамовито кричала. 

Але недовго, адже втратила свідомість. 

Їх залишилося троє. Кожен кинувся перевіряти одну 

з кімнат. Видимість була практично нульовою, але кожен 

добре знав свою справу і ще те, що товариші поруч. 
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Чоловік зайшов до крайньої кімнати, вікно в якій 

було відчинено, з вулиці долинали крики. Виглянувши, він 

побачив хлопчика років десяти з рюкзаком на плечах. 

Хлопчина намагався спуститися пожежною драбиною, але 

щось пішло не так – драбина відхилилась вбік. Дитина 

заціпеніла від страху – від кожного руху сходи хиталася. 

На щастя, рятувальник був близько. Покликавши 

товаришів, щоб ті підстрахували його, чоловік обв’язався 

страховою мотузкою і виліз із вікна. Міцно тримаючись, 

пожежник обережно рухався до хлопця, на самому краю 

простягнув руку до дитини, але той був занадто 

наляканий. 

– Чорт, доведеться спуститися нижче! 

Чоловік відчував страх не за себе, а за дитину. Він 

акуратно охопив рукою драбину, та захиталася, дитина 

скрикнула і ще сильніше притиснулася до залізної 

драбини. Маленькими кроками пожежник повільно 

спускався, поки не взяв дитину за комір. 

– Відпусти, чуєш? Відпусти, чорт забери! 

Хлопчик подивився на нього наляканими очима і 

розімкнув долоні, дозволяючи закинути себе на плече. 

Підйом пройшов без пригод, але коли чоловіка через вікно 

намагалися затягнути всередину, щось зверху впало на 

них. Пролунав вибух. Пожежний інтуїтивно закрив дитину 

собою.  

Вже, лежачи на підлозі, відчув, що на ногу щось 

впало. 

Було спекотно, тіло горіло і вкривалося липким 

потом. Здавалося, він вариться у власному костюмі. У 

вухах гуло, очі нічого не бачили. Чоловік спробував 

впоратись із диханням, наполегливо поповз уперед, 



15 

 

звільняючи ногу від чогось важкого. Десь позаду почувся 

гуркіт. 

Чоловік намацав хлопця, замотав його у покривало, 

що було на підлозі. Малий був без свідомості. Пожежний 

поповз далі. Натрапив на товариша, той щось невиразно 

мугикав. 

Їх залишилося двоє. 

Чоловік перекинув руку товариша через спину, 

іншою так само тримаючи дитину. Товариш все ще щось 

мугикав, але його долоня стиснулася. 

Чоловік спробував встати, кров кипіла, серце 

шалено калатало. Повільно він піднявся на ноги. Біль в 

правій гомілці починався від кісток і шипами пронизував 

м'язи зсередини. Він зробив крок. Гомілку обпекло 

вогнем, вона ніби плавилася. Ще крок... Дихання 

перехопило, нутрощі погрожували ось-ось вискочити 

назовні. Ще крок... У шкіру ніби встромляли голки... 

Справа почувся шум, це пожежний підхопив другу руку 

пораненого, тепер вони йшли удвох. 

Вибралися із квартири, повільно спустилися 

сходами. Пожежний вже давно перестав відчувати ногу – 

лише біль, на який не звертав уваги. Тільки повторював 

сам собі: потрібно йти. Через кілька сходинок в очах 

потемніло, крики чулися ніби через завісу води. Хтось 

наближався до них, намагався забрати пораненого і 

дитину. Чоловік пручався, але руки стали ватними, і він 

все ж їх відпустив, падаючи вниз. Його підхопили, 

потягнули кудись. Він вже не чинив опору, повільно 

втрачаючи свідомість. 
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Творче завдання «Я намалюю» 

 

Дмитревич Михайло, 6 клас 

*** 

Я намалюю чисте небо, 

Я намалюю білі квіти, 

Я намалюю свою маму, 

Яка найкраща у цім світі. 

Я намалюю свого батька, 

Який для мене найдорожчий, 

Я намалюю ще Альбіну, 

Щодня в думках до неї лину. 

Я намалюю цілий світ. 

В нім я та вся моя сім’я. 

Ми разом ходимо в похід, 

Сім’я – це скарб, що маю я. 

 

Масик Еліна, 5 клас 

*** 

Я намалюю гарну картину, 

Намалюю червону калину, 

І червону квітку у зеленім полі, 

І малих дітей у дружнім колі. 

 

Коляда Анастасія, 5 клас 

*** 

Я намалюю свою чорну собаку 

Та іграшку його оранжеву. 

І будем ми під синім небом гратися 

Та в зеленій траві лежати. 

Я підходжу до синього віконця, 



17 

 

Усміхається мені там жовте сонце, 

Падає коричневий горіх, 

Сірий горобець стрибає з стріх. 

Намалюю картину з рамкою золотою, 

А в картині буде синє небо, 

Жовті соняшники, що ростуть над водою 

Всім усміхаються, кому треба. 

 

Бойко Вікторія, 5 клас 

*** 

Я намалюю сонце золоте, 

Я намалюю небо голубе, 

Я намалюю пташечку маленьку, 

Я намалюю дім її гарненький. 

Я намалюю казку чарівну, 

Я намалюю щастя в казці тій, 

Я намалюю дім красивий,  

Я намалюю, як щастя плине. 

Я скажу, люди добрі, вам, 

Що щастя всім потрібно нам. 

 

Водерецька Олександра, 5 клас 

*** 

Я намалюю сонця схід, 

Я намалюю наш майбутній дім, 

Я намалюю наш перший похід, 

І як було весело в нім. 

Я намалюю щастям сповнену родину, 

А потім матінку свою, 

Я намалюю школу рідну, 

Я намалюю своїх батьків. 
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Намалюю я товстенького кота 

Та маленьку мишку, яка теж хоче добра. 

Я намалюю Зиму, Літо, Осінь та Весну, 

Я нмалюю, як весело гратись у сніжки Зимою, 

Я намалюю матінку Землю, 

Я намалюю усе, що було зі мною. 

 

Клімова Христина, 5 клас 

*** 

Я намалюю Веронічку, 

Вона моєю є сестричкою. 

Я намалюю татуся, 

Із ним дружня буде сім’я. 

Я й матусю намалюю, 

Її усі ми дуже любимо. 

Я й себе намалюю, 

То й сімейство повним буде. 

Я намалюю гарну пташку. 

А із нею ще й ромашку. 

Я намалюю школу нашу 

І вчителів усіх найкращих. 

 

Клімова Вероніка, 2 клас 

*** 

Я намалюю маму найкращу і квіти. 

Я намалюю найкращий весь світ. 

Я намалюю всю країну, 

Мою найкращу Україну. 

Я намалюю всю мою 

Улюблену родину. 

 



19 

 

Буза Анна, 5 клас 

*** 

Я намалюю сонце золоте і ясне, 

Я намалюю небо голубе, прекрасне, 

Я намалюю квітку кольорову, 

Я намалюю казку загадкову. 

Я намалюю великий дім, 

І сім гномів, що живуть у нім. 

Я намалюю всю свою сім’ю, 

Я намалюю дівчинку прекрасну. 

Я намалюю дивний ліс казковий, 

Я намалюю школу і діброву. 

Я намалюю коло друзів, 

Я намалюю хмарку білоброву, 

Я намалюю світ широкий, поле, 

Я намалюю щастя неозоре. 

 

Грецька Каріна, 5 клас 

*** 

Я намалюю небо голубе, 

Жовте сонце без зупину, 

Я намалюю щастя, біль та радість, 

Я намалюю рідну Україну. 

Я намалюю свою рідну школу, 

Я намалюю кращих вчителів! 

Я намалюю родину. 

Я намалюю друзів, ворогів. 

Я намалюю в небі птаха, 

Я намалюю степ та гори, 

І напишу я вірш великий, гарний, 

І намалюю квітів поле. 
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Сайкіна Людмила, 5 клас 

*** 

Я намалюю високий дім, 

І щастя намалюю  в нім, 

Я намалюю маму й тата, 

Я намалюю друзів багато. 

Я намалюю дідуся й бабусю, 

В них багато чому я навчуся. 

Я намалюю щасливий дім. 

Сонце й небо яснеє над ним.  

Я намалюю життя прекрасне. 

 

Беспрозванна Анастасія, 6 клас 

*** 

Я намалюю небосхили, 

Я намалюю смачні сливи, 

Я намалюю день прекрасний, 

Я намалюю сонце ясне. 

Я намалюю все цікаве, 

Я намалюю все чудове. 

Я намалюю світ яскравий, 

І все у ньому кольорове. 

 

Клепусов Павло, 5 клас 

*** 

Я намалюю маму й тата, 

Я намалюю велике свято, 

Я намалюю птаха в небесах, 

Я намалюю мир у всіх світах, 

Я намалюю всю родину. 
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Я намалюю широкий світ 

І березневий цвіт. 

 

Коломієць Олександр, 5 клас 

*** 

Я намалюю свою родину, 

Я намалюю червону калину, 

Я намалюю синє море 

І світ, де немає горя. 

Я намалюю гарну пташку, 

Я намалюю білу ромашку. 

Я намалюю рідну школу, 

Я намалюю друзів коло. 

Я намалюю стіл широкий, 

Великий, невисокий. 

Я намалюю велику дошку, 

На ній щодня пишу потрошку. 

Я намалюю Марс, 

Червоний, великий і самотній. 

Я намалюю Україну, 

Свою рідну батьківщину. 
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Творче завдання «Що таке любов» 

 

Бочелюк Тетяна, 5 клас 

*** 

То що таке любов? 

Мене якось запитали. 

Я довго думала… 

І ось нарешті! 

Любов – це мамина турбота. 

Любов – це татові слова. 

Любов – це діда анекдоти. 

Любов – це бабин пиріжок. 

Любов є у всьому світі. 

Можливо, це ромашки пелюстки? 

Чи, може, це кущ калини? 

А, може, соку це ковток? 

Любов – це мов тяга до чогось. 

Чому ж вона така могутня? 

Бо це натхнення, радість, почуття, 

Що змушує сердечко битися скоріше. 

Любов – це кава зранку у постелі, 

Любов –  це хор маленьких солов’їв. 

Любов – це одинадцять з математики 

Ну і, звичайно, радість школяра 

 

Тимофєєва Олена, 5 клас 

*** 

То що таке любов? 

Ось тут про це у мене запитали, 

І все-таки я відповідь знайшла. 

Любов – це мамин поцілунок, татова порада 
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А, може, зовсім і не це? 

Я думала-гадала 

І знову відповідь знайшла. 

Любов – це щирі почуття, 

Це сонячне тепло, холодний вітер. 

А, може, зовсім і не це? 

То що ж таке любов? Яке важке питання! 

І відповіді не знайти. 

Але я сяду, погадаю… 

Я знову-знову відповідь знайшла! 

Це мамина любов, це татова порада 

Це щирі почуття, холодний вітер 

Це сонячне тепло, троянди пелюстки, 

Які цвітуть і згодом опадуть 

Любов – це посмішки дорослих, 

Як мама любить тата, а вони мене, 

А, може, це стосунки дівчини із хлопцем? 

Які читають один одному вірші? 

Це все любов. 

Я відповідь знайшла! 

 

Наумейко Євген, 8 клас 

*** 

То що таке любов 

Мене от щойно запитали. 

Я подумав і сказав: 

–Любов – це жага до життя. 

Любов – це допомога рідної людини. 

Любов – це відчуття, що ти комусь потрібний. 

Любов – це думка щедрості й добра, 

Що відчуваєш ти. Як ти сприймаєш світ. 
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Любов – це краса весняного саду, 

Що прокинувся ні світ ні зоря. 

Це духмяність літньої ромашки, краса троянди, 

Ніжніть зорі, що світить на світанку. 

Це все, що ти коли-небудь відчув. 

Любов – це природа, що нас породила 

І все, що вона нам дала. 

Життя безцінне, що цвіте мов квітка! 

За це я дякую життю! 

І прагну гарно жити. 
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Тамара Бадіон, пенсіонерка 

 

Дотик до маминої душі 

Єдина земна святиня, перед якою необхідно стати на 

коліна – це мати. 

Безмірне багатство материнської душі ми 

приймаємо як належне, звичне, буденне. Ми завжди 

кудись поспішаємо, витрачаємо дорогоцінний час на 

дріб’язкові справи. Відкладаємо на потім щиру розмову, 

уважний погляд, дотик до натруджених рук, дотик до 

маминої душі. 

А час спливає… 

Прислухайся, 

як непомітно. 

Неначе свіжий 

Подих вітру – 

Спливає час. 

Спливає час… 

 

 

Без Вас 

Двадцять весен відспівали соловʼї, 

Двадцять раз каштани відцвіли. 

Ми Вас чекали в гості, мамо, 

А Ви ні разу не прийшли. 

Весна і літо квітами буяли, 

Дари збирала осінь про запас, 

Зима вкривала землю покривалом, 

Та це було, матусенько, без Вас. 

Без Вас мужніли діти і онуки, 

З них кожен торував 
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Свій власний шлях. 

Були короткі зустрічі. 

Були розлуки. 

Це все було без Вас. 

Уже без Вас. 

 

 

Про нас 

Суб’єктивні роздуми 

 

«Мистецтво воїна –  

в збереженні рівноваги 

між жахом бути людиною 

і дивом бути людиною» 

Кастанеда 

 

Жили собі й жили. Спали, їли і пили. Сварилися – 

мирилися. Працювали, відпочивали, спілкувалися з 

телеящиками. Закривали очі на те, чого не хотіли бачити. 

Одним словом – жили. 

Десь там ішла війна, щоденно гинули патріоти. 

Тисячі понівечених і тисячі загиблих молодих людей. 

Батьки втрачали дітей, діти – батьків. Лишалися 

незахищеними вдови і діти - сироти. 

Але ж – Починається море з краплини. 

А народ – з однієї людини. 

І коли помирає людина, 

То бідніє родина й країна. 

– А нам що до того? Ми ж їх туди не посилали. Це 

їхній вибір. У нас свої проблеми. Ми заробітчани і для нас 
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немає різниці, де заробляти гроші. У нас тури, візи-

безвізи, євробляхи. Одним словом – бізнес. 

Десь на енних поверхах живуть одинокі старенькі 

дідусі і бабусі з копійчаними пенсіями, живуть люди з 

інвалідністю, позбавлені можливості ходити, бачити, 

спілкуватися, працювати. Для них перебування у чотирьох 

стінах – увесь світ. Ймовірно, на все життя. 

– А нам то що? Це їхня біда. У нас все в нормі. У нас 

мир і благодать. 

І раптом – як сніг на голову – пандемія. Безперечно, 

це горе: хвороба, біль, безробіття, безгрошів’я, втрата 

зв’язків з рідними. Це розгубленість, страх, карантин та 

ізоляція… І ті ж чотири стіни надовго, на невизначений 

час. 

Але ж так було завжди, в усі часи. 

Історія людства – це постійні загрози, це 

безперервна важка і жорстка боротьба за виживання. 

Учені стверджують, що на Землі жили 6 видів людини. 

Сьогодні лише один. Ми. Господарі цієї планети. Ми 

стали значно могутнішими від своїх предків, але не стали 

щасливішими. 

Ми не навчилися мудро розпоряджатися нашими 

здобутками, берегти і примножувати багатства планети, не 

навчилися бути відповідальними. На чорній совісті у нас 

отруєні, замулені річки, порубані ліси, засмічені поля, 

розкрадена земля. На нашій совісті пульсуючий 

Чорнобиль. 

Ми стали справжньою загрозою для всього живого 

на Землі. Та чи для цього природа нам дала мозок із 

безмежними можливостями? Невже нам вистачило розуму 

лише на те, аби споганити усе і довести до краю? Не знаю. 
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А тут нова біда – COVID-19. Ми раптом зупинилися 

і задумалися: з якої ноги потрібно починати рухатися 

далі? Змінився звичний завчений ритм життя. У нас 

відібрали улюблені «іграшки» ‒ ресторани, шопінги, 

перукарні, футбол, пустопорожні розмови ні про що, легку 

дрімоту та безвідповідальність. 

Обставини змінилися. Але ж ми не на безлюдному 

острові. Як правило, у нас є дім, сім’я, друзі, захоплення, 

засоби інформації…. І вільний час, щоб обдумати 

ситуацію, зорієнтуватися, проаналізувати свої можливості 

і діяти, жити. Жити в нових умовах. 

Навіть у свої 80 з плюсом, маючи великий життєвий 

досвід і складні випробування за плечима, я теж 

розгубилася. Це був новий, незрозумілий виклик, 

поширений на увесь світ. Але ж життя кожного залежить 

від нього самого. Потрібно «змотати в клубочок» свої 

страхи і йти далі. Відомо, що найкращий помічник в будь-

яких ситуаціях – це праця. Будь-яка праця, але найкраще – 

цікава. Тоді ти заглиблюєшся в неї, одержуєш 

задоволення, отримуєш віру в себе і стимул до життя. 

Перш за все, мені прийшли на допомогу мої 

перевірені друзі – книги. Це сучасний в усі часи «Кобзар» 

Шевченка, це Мирослав Дочинець, Сергій Жадан, Ліна 

Костенко та інші майстри слова. Дуже вдячна синам за 

можливість не відставати від життя – це нові книги Ювала 

Ноя Харарі «Sapiens», «Homo Deus», «21 урок 21 

століття». Це «Нація овочів» Оксани Мороз. 

Далі – безмежжя інтернету. Ще раз (уже онлайн) 

відвідала і Ермітаж, і Третяковку. Відкрила для себе 

неперевершеного Михайла Казініка, нашого земляка, а 

тепер музиканта Світу Естаса Тонні. 



29 

 

Зігрівали душу спілкування по скайпу з онучкою: 

розмови, ігри, спонтанні концерти. 

І, звичайно, – куди без них, – домашні справи. 

Прибирання, кулінарія, «город на балконі», рукоділля. 

Зробила спробу навести порядок у домашній бібліотеці та 

паперах. Упорядкувала матеріали про наш родовід. 

Продовжувала писати спогади про життя-буття, про 

друзів, рідних, про взаємовідносини між людьми. 

Рятували мої вірні друзі – вірші. Дуже порадувала мене ще 

одна хороша подія. Нещодавно отримала квітневий номер 

літературного альманаху «Дзвін» із публікацією підбірки 

моїх віршів. Для мене, в моєму «юному» віці – це 

своєрідна перемога над собою і, безперечно, задоволення. 

Ось так прожила я чотири місяці усамітнення. Важко. 

Незвично. Терпимо. Вдячна друзям, рідним, колишнім 

студентам, колективу Житомирської обласної бібліотеки 

для юнацтва, з якими у мене давні довірливі взаємини. 

Радію з того, що є багато розумних, щирих, добрих людей 

поряд з нами і на відстані. 

Карантин став для нас зірваним стоп-краном, став 

перевіркою для кожної мислячої людини. Він змусив 

активізуватися, замислитись, чи відповідаємо своєму 

призначенню нomo sapiens (людина мисляча)? Чи так 

живемо? 

Чому третина народу воює? 

Третина світами мандрує? 

Чому ледве зв’язуєм кінці з кінцями? 

Не дорогами ходимо, а манівцями. 

Продаєм свободу за винагороду, 

Мову материнську – за брехню ординську. 

Землю – рідну матір – продаєм за шмаття. 
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Чому? Чи не пора робити висновки? 

Попереду у нас нові виклики. Складні ситуації не 

тільки не зникли, але щодня поглиблюються.  Невідомість 

далі розтягується у часі. Нам знадобляться мужність і 

витримка, мудрість і доброта. І людяність. 

Перепрошую, якщо когось образили мої роздуми. Це 

мої суб’єктивні «карантинні», дуже щирі думки про нас з 

вами. Не про всіх, бо всі ми різні, але багато в чому схожі. 

Усі ми люди, громадяни нашої країни, споконвічної 

нашої Землі, що перейшла у спадок нам від наших батьків, 

дідів і прадідів. І тепер ми відповідальні за країну і за 

Землю перед своїми нащадками. 

Будьмо мудрими. 

Станьмо гідними. 

Жовтень 2020 року. 

 

 

Опам’ятаймося 

Моя планета голуба 

У вічнім космосі блукає. 

Вона і дихає, і відчуває, 

І, як людина, вічності не має. 

А ми, ради забав нікчемних, 

Ради наповнених «сміттям» кишень, 

О Земле, ми твоє єство священне 

Перетворили на мішень. 

Опам’ятаймося, брати по крові, 

Вгамуймо апетити нездорові. 

Рятуймо землю – диво з див – 

Поки останній дзвін ще не пробив. 
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Сергій Храпчук, музикант, прозаїк, поет 

 

Залив 

Змілілий залив огóлив вітрила 

У вбитій давно корабельній душі, 

Посеред поля піску догоріло 

Занедбане личко морської краси. 

 

Здирявлений бік нахилило життям, 

Скло позлітало з великих очей, 

Час завалив все піщаним сміттям 

Мертвих зірок неба, ясних ночей. 

 

Місяць відбитками рушить до сну 

На пофарбованому полотні, 

Творячи злякану дій глибину 

В занедбаній сумом гучній маячні. 

 

*** 

Ніч колише день у темряві спокуси, 

Слова, немов вода жива, течуть по вусах, 

І треба вже ледь менше ніж не треба, 

Самотня зірка голкою стирчить у небо. 

Маньячний вітер мізку яму смутку риє, 

Нікчемні речі є, які ніхто не зрозуміє… 

Бо ніч колише день спітнілий у калюжах, 

І вітер не знайшов притулок у душі і ружах… 

Словами цяточóк папір зазеленіє… 

Шалені речі є, які ніхто не зрозуміє… 

 



32 

 

 

З циклу «Пам’ятаючи Леонарда Славова» 

 

Хмаринка 

Хмарка біла зажурилась 

В ботанічному садку, 

Мовчки тілом відтворилась 

У маленькому ставку. 

 

По деревах поблукала 

У величній вишині, 

Попід листя заглядала 

У зеленій площині. 

 

Поспівала із птахами 

В теплих хованках хаток, 

Милувалась пелюстками 

Найвродливіших квіток. 

 

Покружляла на всі боки 

В танці ніжному творця 

Та й заснула, вкравши спокій 

Сивого свого митця. 

 

 

Дощ 

Дощ на обличчі неба, 

Як додаток до тихого суму, 

Казати нічого не треба, – 

Лопата шкрябає снігову думу. 
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Спасіння – то темрява ночі… 

Жахаюче листя гойдає 

У сон мій, що в очі регоче – 

Страхи під лампою розповідає. 

 

З-під рами побитої шибки 

Стирчать перелякані душі, 

В думки прориваються цівки 

На білі, спітнілі паперу калюжі. 
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Лариса Стахівська, бібліотекарка 

 

Аборигени 

Є ще в світі племена аборигенів, 

Свято бережуть свій генофонд. 

Хто такий Білл Гейтс, їм невідомо 

І не знають, що таке бомонд. 

Щастям очі повні в папуасів, 

Просто в них банановий там рай. 

Кожен день свіженькі ананаси 

І плоди улюблених папай. 

Павутини в них природні й справжні, 

Ходять босі і завжди привітні. 

Плани в них прості до виконання 

І, звичайно, не такі амбітні. 

Вміють жити тільки необхідним 

І радіти просто від буття. 

Невідомо їм, що діється у світі, 

В них своє там племінне життя. 

Є ще в світі племена аборигенів… 

Кожен день свіженькі ананаси… 

Ходять босі і завжди привітні… 

Щастям очі повні в папуасів… 

 

Ода Сонцю 

Знімки літа збережу в смартфоні, 

Листя трав увіковічу у блокноті. 

Поверну до Сонця дві свої долоні 

І на мить полишу всі турботи. 

Скоригує день свої акценти, 
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В нього є свої пріоритети. 

Віднайде статистика проценти: 

Є у днів свої і спади й злети… 

Вигріваюсь, наче кішка на осонні, 

Насолоджуюся зеленню дібров. 

Паморочать лісові п’янкі озони, 

Визволяють від міських оков. 

Я купаюся у Сонця злоті, 

Очі мружу, розмовляю з ним… 

Літня спека, день стоїть в красоті, 

Манить вітерцем терпким. 

Лісом пахне, хвоєю сосновою, 

І ожина кличе: «Йди, я пригощу!» 

Похилилась до землі стеблина, 

Спрагла життєдайного дощу… 

Я ступаю тихо й обережно, 

Дістаю малесеньке люстерце. 

Зайчик сонячний і в лісі стежка 

Повернуть в дитинство моє серце… 
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Людмила Березенська, викладачка Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 

*** 

Вам важко? Ви, мабуть, стомились? 

Прийшли з роботи? Трохи зморились? 

А ще ж зварити, подати, прибрати, 

Піднести, пришити, заколисати... 

 

Вам важко? Скажу Вам, що анітрохи  

Бо важко то́му, хто зоставсь без роботи. 

Ще важче то́му, хто жебракує, 

Хто хліба просить, хто голодує. 

 

Важко то́му, хто став незрячим, 

І важко солдату, що на Донбасі. 

Важко то́му, хто втратив друга - 

На полі бою прошила куля. 

 

І сиротам важко, і важко вдовам, 

І важко військовим, що рани гоять. 

Важко то́му, хто в самоти́ні 

Гріхи спокуту́є свої у гордині. 

 

Важко то́му, хто втратив надію, 

Хто оступився й піднятись не сміє. 

Важко то́му, хто на чужині 

В покорі гне спину і наймитує. 
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Важко то́му, хто ніг не має, 

Ще важче то́му, кого вбивають. 

Важко то́му, хто в цю мить помирає 

І діток одних в усім світі лишає. 

 

Важко то́му, хто на Сході в полоні, 

Кого розпинають за слово на укр мові, 

Кого зневажають у рідній країні, 

Де глумляться над людом государі чужії. 

 

Нам бо ж не важко, а сумно й гірко, 

Що шматують країну, що котимось в прірву. 

Гірко тому́, що втрачаємо віру, 

Віру у себе і в Україну! 

 

 

Хочеш, у казці до тебе прийду? 

Хочеш, у казці до тебе прийду 

І розквітне весна навкруги. 

Хочеш, смуток собі заберу 

І будеш ти у спокої завжди. 

 

Хочеш, стану духмяним літом 

І кладкою на берегах ріки? 

Хочеш, вітром до тебе прилину 

Чи принесу у долонях води? 

 

Хочеш, стану тобі стежинкою? 

Навпростець щоб ти бігати зміг. 

Хочеш, буду дощу краплинкою? 

Чи насиплю сніжку цілий міх? 
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Хочеш, буду тобі росинкою? 

Вгамувати щоб спрагу міг, 

Або буду для тебе зернинкою, 

З якої ти істимеш хліб. 

 

Хочеш, червоною буду жоржиною 

Над лавочкою попід вікном? 

Чи може стану жаринкою, 

Щоб роздмухати полум’я вдвох? 

 

А не хочеш, стану билинкою 

Чи билинкою в полі посій. 

А ще краще – буду калиною, 

Лиш ламати її не смій! 
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Надія Ярута, випускниця Поліського Національного 

університету, с. Стара Чортория Любарського району 

 

Колискова 

Вже підходить ніч казкова, 

Заспіваймо колискову. 

Сон вже ходить коло хати, 

Буде діток колисати. 

 

Люлі, люлі, спи, дитинка, 

Загорілася зоринка, 

Місяць вийшов погуляти, 

Зачепивсь ріжком за хату. 

 

У воді заснули рибки, 

Вечір стукає у шибку. 

Повкладались пташенята 

У свої гніздечка спати. 

 

Все заснуло, все мовчить, 

Навіть жайворонок спить. 

Бо йому вставати рано, 

Поки сонечко не встане, 

 

Буде в сурми він сурмити, 

Буде сонечко будити. 

Люлі, люлі, спи, дитинко, 

Хай твоя горить зоринка. 

 

Хай горить, палає ясно 

І ніколи не погасне… 
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Перегукуються в полі 

Перепілки раз по раз. 

 

Ручки й ніжки потомились, 

Хай спочинуть, спатки час. 

 

Соняшник 

Квіточка сонця – соняшник 

Гордо піднявся над квітами. 

Тягне голівку до сонечка 

І усміхається світові. 

 

Сонце зійшло – розкривааються 

Ніжні пелюстки квіточки. 

Ніби милуються – граються 

Сонця малесенькі діточки. 

 

А якщо дощик пускається, 

Вітер хмаринки розхитує – 

Схилить голівку, злякається, 

Сонечко-маму розпитує: 

 

«Чом у деньочки погожії 

Топчуть земельку пройдисвіти, 

Чом не комбайни – ворожії 

Кулі степами посвистують?» 

 

Крутить голівкою соняшник 

Краю мого дивна квіточка. 

Встигнути хоче за сонечком. 

Сонях розцвів. Квітне літечко. 
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Вересень 

Вже пахне осінню. 

Поважно вересень ступає 

По землі. 

 

І в неба просині 

Летять-курличуть 

Журавлі. 

 

Рясніють яблуні 

Й багрянцем вкрилися над Случчю 

Береги. 

 

І літо бабине, 

Як павутиннячко, спускається 

Навкруги. 

 

Тумани стеляться, 

Пливуть долинами, мов 

Диво-кораблі. 

 

Пахучим вересом 

Початок осені 

Ступає. 

 

Моє село 

Черешні вряд, а з погорбів – село, 

Неначе писанка, розкинулось без краю. 

Теплом на серці щастя розлилось – 

Це наше, рідне, кращого немає. 
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Дубнянщина, Соборна, Кільцева – 

Все видно звідси, ніби на долоні. 

І церква наша – вічна і жива. 

В ній дзвони серця щонеділі здвонять. 

 

А за селом, в долині, Случ тече. 

Така глибока, чиста й величава. 

Туман сріблястий з диво-лілій тче, 

Полотна бвлосніжні у заплавах. 

 

Це – Чортория, милий серцю край. 

Ріднішого і кращого немає. 

Дзвени піснями, цвітом розцвітай 

Віват, мій Сторочорторийський краю. 

 

Моє село, моя сім’я, мій дім, 

Моя фортеця і моя розрада. 

Хай буде затишно й привітно в ньому всім, 

Хай всіх гостей він зустрічає радо. 

 

Хай душу повнить гордість за село, 

За те, що людям жити краще стало. 

І дав би Бог, щоб ще жило й жило 

Моє село. Жило і процвітало. 
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Леся Фомішина, випускниця Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, с. Куліші 

Ємільчинського району  

 

Зимова ніч 

Довкола ніч. Комети ріжуть небо, 

А сніг кружля в веселому танку. 

Довкола ніч. Та більшого не треба, 

І білі тіні тонуть у ставку. 

 

Довкола тиша, все навкруг заснуло, 

Лиш іній оживає на гілках. 

Вже завтра це залишиться в минулому. 

Сніжинки й далі тануть на руках... 

 

Все вище, до зірок, в безодню ночі 

Летять невпинно білі пластівці. 

Та хто ж там зна, чого вони всі хочуть, 

Коли повільно тануть на лиці... 

 

Молодим воїнам АТО 

Біль в серці, новини прикрашені «правдою», 

Безмежжя розлогих доріг. 

Та знов щемить в грудях, як гірко я згадую 

Померлих, раніш молодих. 

 

Стати мішенню не долею писано, 

То поклик душі: «Захисти!» 

І їх рідна ненька тепер заколисує – 

Не дійшли до солдатів листи. 
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Життя розіллється сумною палітрою 

На ваших юнацьких очах. 

Слова, що несказані, то ті ж самі літери 

В небачених щирих листах. 

 

Наснилося мені 

Вона стояла серед поля, 

Простоволоса та проста. 

І я подумав: «Може доля – 

Поцілувати ці вуста?» 

 

В її руках заграли роси, 

В дзвінких піснях бриніла сталь. 

Я закохався в світлі коси 

І полюбив тендітний стан. 

 

Та мої мрії швидко впали 

З небес, розбилися на дні. 

Чому ж відразу не сказали, 

Що це наснилося мені? 

 

Вертайтеся живі 

Як день за днем, летів за роком рік, 

Здається, значення нічого вже не має. 

Молодим хлопцем був він ще торік, 

Хоч сивина на скронях виступає. 

 

З тих пір як пси на Ненечку напали 

Давно йому не снилося нічого. 

Роздерли, відібрали, їм все мало! 

А хлопці просто вірять в перемогу. 
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«Не плачте, мамо, повернусь живим 

(Пробачте, та цього не обіцяю), 

Як тільки честь країни відстоїм» – 

Словами лист серденько роздирає… 

 

Будь ласка, ви вертайтеся живі! 

Всі до одного, рідненькі солдати! 

Хоч захищати – це у вас в крові, 

Стежину пам’ятайте ви до хати. 

 

Магія ранку 

Я прокинусь о п’ятій, з пташками, 

Холод ніжно кусатиме щоки, 

Я ж лічитиму пройдені кроки, 

Доки сонце з-за обрію встане. 

 

А до неба рукою подати –  

Воно близько, але так віддалено 

Від рук, які сонцем спалені. 

І готові безодні віддатись. 

 

Синє небо буде моїм дахом, 

А трава лоскотатиме плечі. 

Жарке сонце сховається в печі, 

Я ж залишусь блукаючим птахом. 
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Марія Новік, смт Романів, переможниця Міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 

2018 року 

 

*** 

Будуємо ми вавилонську вежу, 

Віками, відчайдушно ,безневинно. 

Поставили перед собою межі, 

Їх ставимо ще й досі, безупинно. 

 

Ми ділимо, а потім віднімаєм 

Самих себе від себе безкінечно. 

Лиш мова спільна межі ті стирає, 

Рятує нас безпомічних, сердешних. 

 

Дана нам мова, браття, дорожімо!  

Хоча не вища від небес святиня, 

Вона настільки сильна і чарівна, 

Що до сердець торкається промінням. 

 

Стяг 

Нерідко кажуть, що людині 

Покластись можна лиш на себе. 

Чому ж раби? Чому ж безсилі? 

Чому ж нікому ми не треба? 

 

Лише собі. Така вже доля. 

За нас іти ніхто не буде, 

Не здійме в небо стяг до волі 

І перемоги не здобуде. 
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Ми підняли своє знамено, 

Що вицвіло і посіріло. 

Наш прапор – оберіг священний, 

Здобудем волю неодмінно! 

 

Із попелу той стяг дістали, 

Струсили і піднесли вище, 

Як оберіг, поцілували 

І в бій пішли, хоч вітер свище. 

 

Ми досі йдем, а з нами – прапор 

Як символ віри й перемоги, 

Із ним крокуємо завзято 

У новий день й  нові дороги. 

 

Розмова з Лесею 

Ти перед долею тяжкою не схилилась 

І мріяла про світле майбуття. 

Ти усвідомила усе і не змирилась, 

Боролась ти, боролась за життя. 

 

Крізь сльози, муки, болі і страждання 

Із-під пера з’являлися слова… 

Із вечора, із ночі і до рання 

Боролась, бо без цього не могла. 

 

І звідки, Лесе, ти черпала сили. 

Щоб мріяти, радіти і творить? 

Хоч доля зла ламала твої крила, 

Та ти хотіла жити і любить. 

Твоя душа зорею заіскрилась 
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І полетіла в небо, як весна. 

Ти, як зоря, нікому не скорилась. 

Ти неповторна стала, як вона. 

 

*** 

Закутаюся кардиганом 

Ітиму тихо і повільно. 

Думки тепліші, аніж одяг. 

Вони складніші, аніж місто. 

 

Думки – як серце океану. 

Та я не хочу потонути. 

Заснути більше я не зможу. 

До тями більше вже не прийду. 

 

І буду слухати я пісню. 

І глибше, глибше в світ пірнати. 

Щоб задихнутися у ритмі. 

П’яніти, волю проковтнути 

 

Та холодно мені не стане, 

Бо не боюся я морозу. 

Я світу в очі подивлюся 

І не тікатиму від нього. 

 

І хоч тікатиму від себе, 

І вихором до сонця мчатиму, 

Ітиму впевнено і вільно 

І пісню буду я співати. 
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*** 

Сліди на снігу заплутались 

Та завтра вони розтануть… 

Калюжі в снігу покручені 

Нам спогадом новим стануть. 

 

Сліди на снігу заплутались, 

Немов ліхтарі надії. 

Думки у дорогах муками 

Виводять сліди до мрії. 

 

Не знаю, чому так радісно, 

Мабуть, що снігів альбедо. 

Нам треба жити яскравіше – 

То й світла тоді не треба. 
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Дар’я Кальчева, учениця Врублівської ЗОШ, 

Романівський район  

 

Інтернет 

Знов Інтернет докучає мені, 

На мене насунули думки сумні, 

На кухні невимитих мисок гора 

І в хаті давно прибрати пора. 

І з братом уроки зробити ще треба, 

Скільки на мене звалилося з неба! 

Мама не спить, не бере її сон, 

Тато купив їй новий телефон. 

Зранку до вечора й пізньої ночі 

Бідна, не може зімкнуть вона очі. 

Мама не смажить татусю котлет, 

Бо знову її захопив інтернет. 

Мамо, поглянь – навколо  життя! 

Хлопчик Юрко тягне в хату кота, 

Випало снігу вже по коліна, 

Вийшла гуляти сусідка Аліна 

Мама і вухом на те не веде, 

Скоро вже тато з роботи прийде. 

Диво! Приніс для матусі – букет! 

Ну, а для мене – новенький планшет. 

 

Щастя 

Щастя – коли обіймаєш матусю. 

Коли я горнуся до своєї бабусі. 

Щастя – гуляти на рідні землі, 

Бачить, як граються діти малі. 

Щастя – це бачити промені сонця, 
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Що заглядають до твого віконця. 

Щастя – це мами моєї усмішка, 

Можна від щастя поплакати трішки. 

Щастя – це квіти, світанки і танці, 

Щастя – це просто прокинутись вранці! 
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Тетяна Ріхтер, поетеса 

 

Жовтень, привіт! 

Жовтень, привіт! Як там у тебе справи? 

П’єш чай, запиваєш дешевим портвейном? 

Листя скидаєш… Жбурляєм його ногами, 

Тримаємо каву в руках, паруючи вейпом. 

 

Жовтень, привіт! Чому ти прийшов так рано? 

Літо прогнав і завзято затяг у осінь… 

Ми не загоїли ще учорашні рани. 

І тяжіє над нами  гнітюча небесна просинь. 

 

Жовтень, привіт! Обіцяєш бути чемним? 

Не надто лити дощі та пускати морози? 

Бо хочеться вірити, що осінь ця недаремно 

Настала зарано. 

Зарано настала осінь. 

 

 

Блакитний янгол 

Блакитний янгол зі стягом замість крил 

Чому літаєш там, де тебе не просять? 

Навіщо в неба ти так просив, 

Аби настала ця клята осінь? 

 

Блакитний янгол у золотім жупані, 

Чому ти досі не завіявся вітром? 

Навіщо кличеш ту дощовиту пані, 

Яка жбурляє листки по світу? 
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Блакитний янгол – знамення змін, 

Постав крапки ти там, де треба. 

Ми всі очікуємо перемін. 

А ти молися за нас із неба. 

 

Приглянь за мною, як мені не спиться, 

Через вікно. 

Торкнися снігом стомлених зіниць, 

Навій мій сон. 

 

Торкнись волосся ніжними вустами, 

Пригладь його. 

Я тут одна, пригадую між нами 

Все, що було 

 

Прилинь у снах туманним напівжартом, 

Розвесели. 

Скажи, минуле пережити варто. 

Час. Відпусти. 
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