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Присвячую мамі, хресній Валі
та бабусі Шурі

Пролог
І створив Господь жінку за образом і 

подобою своєю. І вдихнув у неї найцінніший 
свій дар – дар творчості. І створила жінка 
кулінарію за образом та подобою своєю. І 
вклала в неї найцінніше, що мала, – власну 
душу. 

Базовий закон кулінарії стверджує: смак 
і вигляд страви, яку приготувала жінка, 
слугує підказкою до її настрою. Відтак ву-
ста жінки можуть брехати, бо бреше її ті-
ло. Кулінарія ж брехати не вміє, бо не здат-
на брехати жіноча душа. 

Однак, як відомо, не існує правила без 
винятків. Жила на землі жінка, яка постій-
но порушувала строгий закон кулінарії, бо 
невідомо, як і коли вдалося їй вимолити в 
Господа презумпцію невинуватості. Пере-
буваючи в поганому чи доброму гуморі, во-
на могла творити справжні кулінарні ше-
деври. Хай це були найбанальніші «шуби», 



4

Ір
а 
В
ас
ил

ен
ко

«мімози», «олів’є» чи голубці, але усі вони 
в результаті злиття кінчиків її пальців із 
необхідними інгредієнтами народжувалися 
досконалими, незабутніми й такими, від 
яких важко було відірвати погляд і позбу-
тися бажання смакувати ними знову й зно-
ву – бодай ще один маленький шматочок, 
ще б одну чайну ложечку. 

Однак не страви стали винуватцями 
того, що її єдина донька відмовилася пізна-
вати себе через кулінарію: одного дня вона 
дізналася, що кожну свою страву матір 
омивала гіркими сльозами. Чи замішувала 
тісто, чи розбивала одна об одну шкара-
лупки яєць, чи різала на дрібні шматочки 
буряк, картоплю й моркву – сльози падали 
на всі інгредієнти. Так підступно дурила 
усіх, додаючи в кожну зі своїх страв дрібку 
жіночого нещастя. 

А якій доньці захочеться успадковува-
ти недолю матері? І вона втікала щоразу 
й від усього, що могло натякнути, бодай 
іздалечку, з чиєї утроби її було витягнуто 
й чиї руки її сповивали. Вона вірила, що так 
обмане власну долю. Наївно вірила. Бо долю 
ще нікому не вдалося обманути. Тим паче, 
оминути.

Бо усі дороги ведуть туди, звідки ти по-
чався. 

І закінчуються там, де починаєшся ти...   
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Частина перша

1.

Той день назавжди закарбувався в пам’яті 
мешканців мегаполісу через страшенну липне-
ву бурю, яка фурією пронеслася їхнім помірно 
дощовим краєм, залишаючи безліч слідів: ви-
корчувані дерева, закутані в груди сміття над-
щерблені вулиці, перегороджені поваленими 
бетонними стовпами дороги. 

Однак іще яскравіше той день запам’ятали 
візитери одного з міських кладовищ через події, 
які відбулися незадовго до бурі. 

Навколо панувала райська тиша, яку час від 
часу розбивали галасливі ластівки, що мчали 
низько над землею в невідомому пташиному 
напрямку.

Серед численних хрестів та поодиноких 
груп людей, що проводжали в останню путь сво-
їх родичів чи знайомих, стояла труна небачених 
розмірів. У ній лежала гігантська чоловіко-жін-
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ка. Поруч із труною стояло четверо жінок. Одна 
стала по праву руку, друга – по ліву, третя – в го-
лові, а четверта – в ногах небіжчиці.  

Чотири. Три. І дві жінки, що ще декілька 
хвилин тому стояли одна навпроти одної, пер-
ша – справа, друга – зліва від померлої, – по-
дивилися одна одній в очі. Перша – молода, з 
легкою усмішкою на вустах, друга – років п’ят-
десяти з очима, повними сліз. Два. Один. Мо-
лода зайшлася моторошним плачем, а старша 
нестрим но засміялася. Жінки робили це все 
натх ненніше й натхненніше: одна рясно плака-
ла, друга голосно сміялася. 

Однак не встигли візитери кладовища огов-
татися від побаченого й почутого, як піднявся 
сильний вітер, і холодні краплі дощу камінням 
посипалися на їхні голови. Крики. Паніка. Хто – 
куди. Тільки ті четверо не зрушили з місця. А ще 
сім трунарів, що смиренно стояли поруч і чека-
ли на їхній знак. Усіх їх оминав і дощ, і вітер. 

Чотири жінки попрощалися з небіжчицею, а 
опісля спостерігали, як групка чоловіків підняла 
велику труну, опустила її поволі в яму й засипа-
ла землею. Щойно ґрунт вирівняли, невидима 
завіса над ними з тріском луснула: дощ і вітер, 
що вже з півгодини гарцювали містом, різко 
увірвалися і в їхній застиглий простір. 

Ті четверо були переконані: так померла 
вкотре продемонструвала свою надзвичайну 
силу. 
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Однак на цьому дива для них не скінчилися. 
Щойно всі вони, наскрізь промоклі, зайшли 

до такого ж сирого просторого будинку, наймо-
лодша з них – Анна – заквапилася: 

– Треба накрити стіл. Люди прийдуть. Про-
щатися, – а в очах – порожньо. Її слова глухо 
відбилися від стін. Мама Анни відразу пішла на 
кухню. Дві старші жінки здивовано зауважили:

– Анно, ніхто більше не прийде. Ти що, за-
була?  

– Я до мами, – не зважаючи на слова двою-
рідних бабусь, сказала дівчина й пішла в бік ве-
ликої світлої кухні, де інша жінка, оточена з усіх 
боків овочами, фруктами, трьома різновидами 
м’яса, чотирма видами риби й сімома сортами 
сирів, несамовито різала й кришила, змішувала 
й варила, смажила й пекла.

– Міло, заспокойся. Ніхто не прийде, – поча-
ли вмовляти дві старші жінки матір Анни.   

– Як так? А що люди скажуть? – вона спокій-
но продовжила готувати вже разом із донькою.

Літні жінки перезирнулися між собою і при-
речено попленталися у вітальню, виставили 
на середину кімнати величезний круглий стіл, 
застелили його смарагдовою скатертиною, по-
зносили з усього будинку стільці, ретельно про-
терли й розставили тарілки й склянки, розклали 
серветки й прибори на дванадцять персон. 

Рівно через шість годин – стільки часу 
пішло на приготування – всі четверо розсіли-
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ся довкола столу. Чулося лише постукування 
виделок об тарілки, яке час від часу пере-
ривалося, коли вони передавали ту чи іншу 
страву. Так минуло хвилин двадцять, допоки 
Анна не підвелася з-за столу й не взяла кара-
фу з червоною домашньою наливкою, тоді 
пройшлася й наповнила багряною сумішшю 
чотири келихи.   

– Я хочу сказати… – і непритомна гепнула-
ся на стілець. Жінки підхопили її та донесли до 
ліжка. Згодом те саме повторилося з її матір’ю. 
Обидві зустріли ніч у маренні. 

Уже наступний ранок стане для всіх чоти-
рьох початком нового життя. 

Без тирана.  
Без наглядача. 
Життя, у якому найбільші страхи більше не 

будуть чимсь далеким і абстрактним.   

2.

За рік до того

– Ааааамстердам… Брюбрюбрюсель… Коко-
копенгаааааген… Оооооослооооооооооо! –  ви-
гукнула Анна в простір, закотивши очі. Тоді за-
крила їх. Темні пасма волосся розпливлися по 
подушці. 
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Поруч лежав Савко, симпатичний сіроокий 
блондин, худорлявий і дещо блідий. Він при-
тягнув її до себе, поклавши широку долоню, 
яка геть не пасувала до його сухоребрості, на її 
сідницю. Анна недбало закинула руку на нього 
й, не розплющуючи очей, подалася блукати ін-
шою планетою. Кінчити з ним їй вдавалося не 
так вже й часто: хотілося досхочу посмакувати 
несподівану перемогу над власним тілом. Але 
хіба це можливо, коли поруч він? І цей їдкий за-
пах після сексу, що наповнив собою всю спаль-
ню. Як би сильно їй не хотілося його не вдиха-
ти  – ховатися було нікуди. 

– І шо це було? – запитав він саркастично.  
– Що саме?
– Ооооосло, Копенгаааааген, Брююю… – чо-

ловік демонстративно затягував обрані голосні, 
вдаючи жіночий голос. 

– До чого ці кривляння? Не доганяю, – бай-
дуже відповіла Анна й відсунулася від Савка, 
відкинувшись на спину. Знову заплющила очі й 
випросталася по всій довжині ліжка.

– Тоді поясни, – не здавався він. Який він все-та-
ки недалекий – будь-хто на його місці зрозумів би, 
що в такі моменти краще мовчати. Але це не про 
нього. Хоча й траплялися дні, коли він здавався їй 
милим. Особливо зараз, після неочікуваного ор-
газму. Крім того, відповідь на його теперішнє пи-
тання вона добре знала. Нині ця відповідь була її 
єдиним і непомильним вказівником у житті. 




