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Понеділок , 25 лютого  -   Єва  - 22 роки 

Вже цілу годину Єва топтала сніг на трасі Київ – Чоп. Дубак був такий, що зуб 

не попадав на зуб. ЇЇ куценька латексна спідничка під чорною коротенькою 

дубляночкою повинна була б навпаки пришвидшити весь цей процес, але ні. 

Поки дівча витанцьовувало марно. А можливо це знак???? Можливо потрібно 

втекти.. Що вона коїть, це абсурд.  

Єві було 16 років, коли вона завагітніла від свого однокласника. Діти наробили 

дітей. Попри все вона дуже хотіла малюка, на відміну від новоспеченого татуся.              

Закінчувала школу дівчина в статусі матері – одиначки, яка сіла своїй власній 

матусі на шию. Ніна Петрівна обожнювала внука, тому працювала ще на двох 

роботах, окрім основної – на «Азоті». Тим часом Єва ж намагалась знайти себе. 

Закінчивши курси перукаря і майстра манікюру, дівчина мріяла про нове життя, 

про казкового принца на лімузині чи багатого продюсера.  Єва ходила на 

усілякі кастинги. Безуспішно. З кожним невдалим виступом Єва все більше 

задумувалась про роботу за кордоном.  Але трапилось так, що все змінилось і 

не в найкращу сторону. Захворіла мама, терміново потрібні були ліки, грошей, 

які заробляла дівчина на зачісках ледь вистачало на життя. Якось одна клієнтка 

їй порадила: «Слухай, а шо тобі вже втрачати, поживи для себе, ну я про 

активне життя, ну ти поняла, а ще якщо за гроші. Ооо, ти дівка хараша, тобі 

багато дадуть..». Ось в такий момент відчаю дівча опинилось на трасі. «От якби 

зараз  джип став» - крутилось в її голові.  Всесвіт почув її неоднозначно… 

Зупинився деоланос, за кермом сидів мужчинка років 50… « Дядьку, можна до 

вас..» - червоніючи спитала Єва. « Що мала, хочеш щоб зігрів?» - загигикав 

водій. « Тільки це… гроші ви спочатку, а тоді…». « Сідай, якось розберемось» - 

відповів дядечко, рушаючи з місця…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вівторок, 26 лютого – Анна, 42 роки 

«Вас  звільнено..» - монотонним голосом сказала жінка.   

« Анно Миколаївно, та як це, Анно Миколаївно, простіть мене, це в останнє… 

Змилуйтесь наді мною, над моїми діточками… Мені конче потрібна ця робота,  

хочете вирахуйте за запізнення але не звільняйте, не губіть, прошу вас» - майже 

на колінах благала працівниця банку Світлана. 

Анна Миколаївна була непохитна, вона навіть не глянула на жінку, просто 

переступила через неї і пішла до себе в кабінет. Весь персонал мовчки 

спостерігав за цим дійством. Лише коли двері за керівницею закрилися, 

співробітниці кинулись до бідолашної Свєти, шепочучи: « Яка ж вона сука, 

каміння замість серця має   чи що».  

Цілий день Анна  тримала колектив в «сталевих рукавицях» : роздавала 

вказівки, вимагала звітність, знаходила  будь – який недолік в роботі.  Жінка 

терпіти не могла незібраність, тупість, недисциплінованість. В неї були власні 

правила, за якими повинні жити всі, хто її оточує. Незгідних вона просто 

викреслювала з власного життя і власного бізнесу. Лише під вечір, коли 

лишалось 15 хвилин до кінця робочого дня, жінка трішки послабила хватку. 

Вона дала останні доручення і поспішила додому.  

Там, у ванній кімнаті, вона дозволяла собі те, що ніхто ніколи не бачив – 

ридати. Плакати вона могла лише в душі, тому що разом з цівками води, сліз 

майже не видно, а значить їх не має. 

Взагалі в жінки вже давно не існує відчуттів.  Вона поховала їх  разом  з усім, 

що так любила.. Спочатку  то був її улюблений хом’ячок, далі були батьки, 

потім подруга і на останок коханий, який не повернувся з війни. Вона ще довго 

буде пам’ятати крик його матері « Це ти… Ти вбиваєш всіх, хто тебе любить, 

бо сама ти на то не здатна». З тих пір Анна живе за правилом – ні до кого не 

прив’язуйся і ні кому не нав’язуйся. І лише контрасний душ дозволяє 

приховати її сльози. Ось так і сьогодні, Ані було паскудно, перед очима стояла 

Світлана і її діти, було гидко від самої себе. Жінка тремтячими руками відкрила 

кран, полилися струмочки води, які зливалися з тим, як плакала її душа. Це все 

мине – заспокоювала себе жінка. Завтра все мине… 

 

 

 

 



 

Середа, 27 лютого – Жанна, 34 роки 

В «дружньому» педагогічному колективі ЗОШ № 33 нарешті трапилась подія, 

яку можна було вдосталь обговорити в учительській кімнаті. Вчителька 

трудового навчання, Жанна Борисівна прийшла на роботу у надто відвертому 

вбранні. Тим паче, що на разі в школі був карантин і одягати екстравагантний 

одяг точно не було потреби. Вчителі кутались в теплі светри і пальта і ніхто й 

не думав про сукні і костюми. Чому ж Жанна вибрала для себе такий дрескод  

ніхто не знав. Вона з’явилась в легкій атласній сукенці небесного кольору. 

Сукня мала асиметричний крій – спереду коротша, ззаду – довша. Але 

найбільше погляд притягувало відверте декольте, яке жінка прикривала 

бузковою  накидкою. Жіночий колективчик так і «гудів» від ідей: напевно вже  

втратила всяку надію кудись його вдягнути  або навпаки – десь «гульбенила»  

цілу ніч і не встигла заскочити додому. Взагалі жіночки полюбляли 

придумувати для Жаночки різні дивацтва, так як вона досі була незаміжня і про 

її особисте нічого відомо не було. Тому чого тільки бабам не приходило в 

голову. Так і сьогодні всі ламали мізки, яка ж причина такого перевтілення. 

Жанна ж наче не помічала цього, привітно з усіма спілкувалась, сміялась і 

жартувала. Коли жінка вже йшла додому, з нею за компанію, попросилась 

вчителька географії, Алла Олексіївна. Жінки теревенили на зупинці, Жанна як 

раз показувала  книгу, яку придбала в книгарні. Як тут її колега розпочала 

розмову: «От   дивлюсь на тебе, Жанночко, і думаю  - може тобі у «віруючі» 

піти. Чого ти красу свою в цій школі губиш. Така файна дівчина, а ціни собі не 

маєш, роздарюєш її усім, а потрібно комусь одному». Від почутого в Жанни 

закрутилась голова, вона махнула рукою і вскочила у перший ліпший автобус. 

«Квіти…Мені потрібні квіти…» - думала вона. Ще будучи маленькою дівчина 

придумала для себе такий засіб заспокоєння – букетик квітів. Він завжди 

піднімав їй настрій. Тому Жанна вийшла на наступній зупинці і попрямувала до 

квіткового кіоску. Придбавши букет хризантем, жінка сіла в потрібну їй 

маршрутку, дістала книгу і поринула в читання. Був час пік, всі поверталися 

додому, жінка відклала книгу і замисленно дивилась у вікно. Жанна незчулась 

як їй потрібно було виходити, вона метушливо вибігла, забувши на сидінні 

недочитанний  роман. По дорозі до  будинку жінка роздумувала про те, як її 

сприймають інші, як все оманливо. Сьогодні вона вперше вирішила поділитись 

своїм захопленням – вже давно жінка створює одяг, власне ця нова сукня – 

витвір її фантазії. В Жанни цілий гардероб, який вона не наважується одягнути 

в школу,а носить лише для себе, у квартирі. Отож, колеги вважають її 

безнадійною, якщо вже радять змінити віру. Як їм пояснити, що її самотність  

то не примха. Легко знайти тіло для втіхи, а знайти душу не так вже й просто… 



Жанна настільки поринула у себе, що не помітила, як її руки відривали 

пелюстки квітів і ті падали додолу… Отямилась вона вже на порозі власного 

будинку – без букету і без книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвер, 28 лютого – Вайна, 29 років 

Її звали Вайна… Своє справжнє ім’я вона вже давно не пам’ятає . Для всіх вона 

Вайнона – Вайна,  світська  левиця, відома блогерка, акторка, за життям якої 

спостерігають мільйони. Кожен день в неї починається з переглядів підписників 

і коментів в інстаграм. Напевно в перекладі її ім’я означає «епатаж». Ооо, як 

вона то полюбляла. Привселюдні оголення, відверті фотосесії, екстремальні 

прямі ефіри і провокативні інтерв’ю - - це все Вона – Вайна.  

Тому цього зимового дня, повернувшись зі зйомок, перше, що зробила дівчина, 

перевірила коменти в соцмережі. Як завжди там був повний срач: одні співали 

оди, інші поливали брудом – значить популярність зростає.  Втішена 

активністю підписників, Вайна сіла перед дзеркалом знімати свій мейк ап. Це 

своєрідний ритуал, про який знала лише вона. Тільки вона знає, що приховує 

грим і  її зовнішня розкутість  - як важко їй то всьо далося. 

Вайна зростала в сім’ї військовослужбовців, де  існувало табу на вияв почуттів. 

Родина часто переїжджала, тому дівчині доводилось змінювати учнівські 

колективи. Дівча було дуже доброю за вдачею, завжди намагалось допомогти і 

ділилось усім чим мало. Тому майже в кожній школі у дівчини лишались друзі. 

Вайна беззаперечно вірила людям, в їх світлу сторону. Все змінилось в 9 класі, 

коли дівчину, яка мріяла про циркове училище, примусили йти в 10. То був 

«збірний» учнівський колектив. «Найкращі» за навчанням і «найгірші» за 

людськими якостями. Вайні з її цінностями було важко влитись в «мажорний» 

світ . Кульмінацією цих стосунків стало свято «Міс класу». На той час Вайна 

переживала підліткову кризу, яка торкнулась і її зовнішності: надмірна 

худорлявість, відсутність грудей, вугрі на обличчі і плюс довга коса до поясаі. 

Маючи строго батька Вайна не знала що таке косметика, одягалась виключно в 

діловому стилі. Отож, її номінація була Міс Скромність.  Офіційно. А не 

офіційно – Міс Потвора. Це придумали хлопці, написали на листку, поставили 

підписи і пустили по класу. Кожен тихенько хихикав і передавав далі,  поки то 

не опинилось в руках Вайни. Тоді і сталось перша маленька смерть її 

внутрішнього світу. Дівча вже мало низьку самооцінку, але щоб так, 

привселюдно визнавали її паскудність…. Наступні місяці навчання стали 

нестерпні – дівчина ніяк не проявляла неприязні до однокласників, хоча кожен 

день з ними був випробуванням. Вони робили вигляд що її не існує, принаймні 

їй так здавалось. Хоча не для всіх. Друзі  «однокласників» приходили під її 

будинок  і коли вона йшла по вулиці кидали в неї камінці, викрикуючи всілякі 

образи. З тих пір у Вайни було багато ворогів, але найбільше то її дзеркало. 

Вона не могла дивитись на себе, в голові лунало оте «Потвора»…Після 

закінчення школи Вайна розпочала експерименти з косметикою, але дешева 

китайська, вона зіграла з дівчиною злий жарт – обпаливши чутливу шкіру, 



лишивши маленькі рубці на її повіках. Вайна серйозно задумувалась про 

суїцид, навіть  читала відповідну літературу, і тут стався випадок, який 

перевернув усе. Якось в універ, де вона навчалась, приїхав театральний 

режисер, який шукав нестандартні типажі. Він зразу звернув увагу на дівчину, 

яка виділялась зовнішністю. Скромна, одягнена в темний одяг з мінімум 

косметики. Чоловік попросив її прочитати уривок з поеми. Коли Вайна 

замовкла, він промовив: « Ти знаєш, що маєш дуже привабливі губи. Тобі слід 

підкреслювати їх чуттєвість. І ще я б хотів, щоб ти поекспериментувала з 

образами в моїй фотосесії». Фотоапарат викликав в дівчини страх, але вона 

відчула якусь підсвідому довіру до цього сивочолого чоловіка. Теодор, так 

звали  її майбутнього продюсера, був генієм в своїй справі, тому фото вийшли 

бомбезні. Це були зовсім різні люди – Вайна в житті і Вайна на фото. Тео 

відразу помітив цю незвичність і розмістив світлини на потрібних йому 

ресурсах. Так  Вайна відчула себе відомою. Але попереду в них з Тео було ще 

купа роботи – праця над собою. Основним її завданням було любов до себе. Це 

нереально.  Тоді на допомогу прийшов  професійний візаж.  Вайна освоїла його 

на всі сто. Як тільки їй вдалось навчитись приховувати себе справжню, вона 

позбулась основного свого комплексу. Їй впевненість зростала з кожним 

інтерв’ю, з кожною фотосесією. Вайна активно завойовувала публіку, 

нехтуючи всілякими рамками поведінки. Здавалось, що все прекрасно, успіх, 

слава…. І самотність. Розкута і епатажна Вайна так і не змогла підпустити 

когось близько. Парадокс -  її вважали найвідомішою шльондрою шоубізу, а 

насправді вона жила життям монахині,  тікала від чоловічого оточення, бо в 

кожному їх погляді боялась побачити слово «Потвора». Тому мейк ап був з нею 

24 години, навіть якщо і траплялось спати з чоловіком в одному ліжку, вона 

мусила вставати вдосвіта, щоб приховати себе. Якою б сильною Вайна не 

здавалась, кожного вечора з дзеркала на неї дивилась закомплексована 

дівчинка. 

Ось і тепер Вайна лягала спати, прагнучи швидше заснути. Як раптом, в 

телеграм прийшло запрошення на зустріч випускників, з самим першим її 

класом…Омг…Вайно чи готова ти знову стати дитиною… 

 

 

 

 

 

 



П’ятниця, 29 лютого – Яна, 27 років 

П’ятниця…  Ще з 10 років назад це слово збуджувало стільки емоцій в її голові.  

Воно означало веселощі, дурощі і забаву. Тоді юна студентка економічного 

факультету «літала» на крилах першого кохання, поки не «залетіла». Шок був в 

усіх -   батьків і у коханого Ігорчика. Що ж його робити, обоє студенти, молоді, 

«зелені». Вирішили гуляти весілля. Дав Бог дитину, значить дасть змогу її 

виростити. Жити стали з її мамою. Невдовзі Яна народила Захара. Ігорчик на 

радощах не так тішився синочком, як  його мамою, то ж через півроку часу 

«забабахав» ще одного малюка, Артема. На цьому веселощі скінчились. Горе-

таточко злякався свого ентузіазму і накивав п’ятами, лишивши двох хлопців 

Яні на згадку.  Розпочався декретно – депресивний період, який тривав 3 роки. 

Далі Яна кинулась шукати роботу, нічого кращого за вакансію офіціанта вона 

не знайшла. Там і зустріла  свою долю, яка змінила її ставлення до 5 дня тижня. 

Молоду і чорнооку офіціантку помітив місцевий бізнесмен Артур, «задурив» їй 

голову казочками про невиліковну дружину, яка згодом стала виліковна, а 

потім взагалі перетворилась в законну і непорушну. Артур втомився брехати і 

говорив все як є – він любив Яну, але сім’ю цінував більше. 6 днів на тиждень 

він проводив вдома, п’ятницю ж лишив для Яни. Спочатку дівчину все 

влаштовувало, романтика, любовні прелюдії, але згодом, вона усвідомила, що 

на одних поцілунках довго не проживеш. Артур не придумав нічого кращого, 

як офіційно влаштувати її до себе на фірму. Тепер для всіх вона була Яніна 

Михайлівна, помічник – секретар. Перший період їм вдавалось тримати 

стосунки в таємниці. Але рано чи пізно все стає відоме. Помітним стало надто 

прихильне ставлення директора до підлеглої. Яна ж з тендітної дівчинки 

перетворилась в справжню стерву, яка ладна була гризти горлянку всім, хто на 

неї не так гляне. І лише вдома, біля ліжечок власних діток, Яна була 

справжньою. Хіба всім будеш доброю, чи вона кожному повинна пояснювати, 

чи вони думають, що це така радість жити з амплуа коханки. Вона ж як усі, 

хотіла б бути однією єдиною. Але.. але вже 5 років їй бракує сили, щоб 

розірвати це замкнуте коло, ці п’ятничні зустрічі, які перетворились у 

повинність…   

 

 

 

 

 

 



Субота 30 лютого 

Єва поверталась додому з магазину. Вперше за довгий час в її пакетах було 

вдосталь всього: фрукти, овочі, крупи, смаколики для Богданчика  і «Пташине 

молоко» для мами. Для себе ж дівчина купила пляшечку Мартіні - давно хотіла 

спробувати цей напій. Одним словом продуктів було настільки багато, що 

ручки в целофанових торбах тріщали по швах . Єва  подумки вже уявляла як 

зрадіють її рідні таким закупам, аж раптом зненацька з за рогу  вигулькнув 

здоровенний Ренжровер і мчав прямо на дівчину. Водій щосили тиснув на 

гальма  та на слизькій поверхні його добряче заносило. Від удару Єва відлетіла 

на пару метрів.  Коли вона відкрила очі, над нею схилився переляканий власник 

авто. « Дівчино, дівчино, ви мене чуєте, з вами все гаразд???».  Єва розгублено 

дивилась на її покупки, які були розкидані по асфальті. Вона не відчувала болю, 

лише розпач.  Водій  вже оговтався: « Я вам все відшкодую, давайте я  вас 

завезу в лікарню і по дорозі ми все обговоримо», - промовив він. « Не треба 

лікарні, мені додому потрібно, мої рідні мене чекають, тепер через вас нам їсти 

нічого», - заголосила Єва.  Недовго думаючи, чоловік підхопив дівчину на руки 

і поніс до машини. «Значить так,  зараз  я вас відвезу куди скажете і куплю все, 

що вам необхідно, будь – ласка, пробачте мене.». Єва майже не пручалася, 

раптом в обіймах цього здорованя їй стало так затишно і безпечно, як вже  

давно не було. Ну Ок, а можливо це Доля? – подумала вона вміщуючись на 

шкіряному сидінні авто. 

Аня здригнулась від пронизливого щемливого крику. Жінка виглянула у вікно, 

але нічого крім білих кучугур снігу не помітила. Проте той піск не зникав, а 

навпаки  посилювався. Їй на хвильку здалось, що звук лунає  в її голові. Анна 

вийшла на балкон і стала придивлятись туди, звідки лунало дивне скиглення. Її 

погляд натрапив на сміттєві баки. Недовго думаючи жінка вже бігла туди, на 

ходу накидаючи пальто. Схвильована і розхристана вона схилилась над  

маленькою ямкою снігу. Там лежало зовсім крихітне біле пухнасте кошеня. 

Жінка рефлекторно вхопила його і засунула собі за пазуху. Маля трусилось від 

холоду і вже майже не рухалось. Анна чим швидше поверталась до будинку, 

примовляючи: « Тримайся, малюк, я тебе врятую». Потрапивши до квартири 

вона  закутала кошеня в плед і сіла з ним біля каміну . «Живи, прошу тебе, 

живи, моє малесеньке». Від її подиху і теплих обіймів котик потроху приходив 

до тями. Він розплющив оченята і з цікавістю розглядав свою рятівницю. Аня 

гладила свого знайду, щось шептала і плакала. Перший раз за стільки років її 

сльози лились не у ванній кімнаті. Малий пухнастик розтоплював  її серце, з 

його появою   Душа воскресала. 



Суботнього зимового ранку Жанна сиділа на дивані і смакувала щойно зварену 

каву. Нарешті довгоочікуваний вихідний. Конкретних планів у неї не було, 

поспішати було нікуди, тому вона просто кайфувала від ранкового ритуалу 

споживання ароматного напою. Раптом у двері постукали, на порозі стояв  

знайомий незнайомець з букетом квітів і її книгою в руках. 

«Ооо, моя згуба, звідки вона у вас??? – здивовано запитала власниця втраченої 

речі . « Вибачте, що потурбував. Я їхав з вами  в маршрутці, коли ви її забули. 

Ось і вирішив повернути» . «А як ви дізнались де я живу????»  - допитувалась 

жінка. «Я йшов за вами, вірніше за  слідами з квіткових пелюсток, але в той 

вечір не наважився зайти» - відповів чоловік.  «То от звідки ви знаєте, що 

хризантеми  мої улюблені квіти» - промовила Жанна, впускаючи його в дім. 

Вайна прокинулась від того, що хтось ходив у сусідній кімнаті. Де ж це вона??? 

Пам’ять потрохи поверталась до неї. ОМГ… Ромка, твою дівізію.  Оце так 

зустріч випускників, йолкі палкі.  Це ж походу вона у нього вдома. Вайна 

вилізла з під покривала і нервово заходилась шукати свою сумочку…. Де ж 

вона??? Так, ліфчик, труселя, колготи, плаття – хм, чомусь  розірване… Сумки 

ніде не було. .. Це ж катастрофа… Жінка нишком виповзла в коридор, але й там 

не було такої бажаної їй речі. Вайна з переляку закрилась у ванні. Ні, ні, ніхто 

не повинен бачити її такою, без макіяжу. Це кінець. Жінка сиділа так доти, поки 

Рома не зготував сніданок і не виявив її відсутність.  

«Іванка, ти ще довго там, все ж холоне вже.. – стукав чоловік у закриті двері. « 

Викличи мені таксі і закрийся на кухні, проводжати мене не потрібно -  кричала 

Вайна у відповідь. – Я не вийду поки ти мені цього не організуєш». 

«Ну, ІВанка, що це за прикол, я не розумію, поясни…» - Рома був  шокований 

такими витівками. « Не питай мене, просто зроби те, що прошу, благаю.» 

Декілька хвилин була тиша, потім вона почула його голос: « Добрий ранок, 

можна замовити таксі, так , вулиця Зелена 10, на вулицю Січових Стрільців 4. 

Ок, дякую». « В тебе є 15 хвилин, я йду на кухню» - прокричав Роман. Вайна 

ще посиділа хвилин 5  і тремтячими руками відкрила  двері. Як тільки вона 

вийшла, напроти стояв Ромка…. Вайна кинулась на нього з кулаками . « 

Брехун, брехло, не навиджу, не дивись, не торкайсь мене.». Вона билась в 

істериці. Рома скрутив її і поніс у спальню, поклав на ліжко. Сам сів поруч і 

став чекати, коли вона нареветься. Потім чоловік сказав: « Чесно я тебе не 

розумію… що не так..?.» . « Що не ТАК???? Ти побачив ТЕ, чого не можна 

бачити, не можна бачити яка я жахлива, яка я потвора.!!!!». Хвилину Рома 

слухав її завивання, далі схопився і побіг у ванну, звідти він прийшов  з 

великим дзеркалом. Чоловік схопив Вайну і силоміць примусив її на себе 

поглянути. « Дивись я тобі сказав, дивись, бо буде ще болючіше».  Вона 



блукала заплаканим поглядом по своєму відображенню. «Тобі розповісти, що 

бачу зараз я??? – запитав Роман. « Я бачу дурненьку милу дівчинку, яка має не 

лише природню вроду, але й красиву душу, я бачу ЇЇ світло, в яке я закохався 

будучи ще маленьким хлопчиком. Я любив твою усмішку і твої очі, які ти 

завжди встидливо ховала.  Мені подобалось твоя доброта,  якою ти ділилася з 

усіма, тим  яскравим вогником свого серця. Іванко, ти можеш ховатися від 

тисячі людей, але ніколи не сховаєшся від того, хто знає тебе справжню. Якщо 

ти думаєш, що те світло згасло, ти помиляєшся. Воно жевріє в тобі, якби ти 

йому не опиралася. Коли я вчора зустрів тебе на вечірці, то не вірив, що в мене 

з’явився шанс. Я провів з тобою чарівну ніч і хотів би щоб у нас було безліч 

таких моментів. Я приготував  сюрприз ,який чекає тебе на кухні. Але якщо ти 

хочеш піти, ось телефон…».   

В той момент  Вайна помирала…, тому що перед дзеркалом стояла Іванка… 

Яна солодко спала, коли  пролунав телефонний  дзвінок. У слухавці почувся 

знайомий голос. « Привіт, Зайка!». В моєї дружини різко змінились плани –  

тещі раптово стало погано. Іра буде з нею на вихідних. Тому я сьогодні весь 

твій. Збирайся. Я чекатиму тебе на нашому місці». Яна дивилась в стелю ніби 

шукаючи відповідь на якесь питання. Потім виключила телефон і прокричала: « 

Де мої солодкі малюки, зараз матуся вас знайде і вже нікуди не відпустить!!!!  

Раз два три чотири п’ять я йду вас обнімати, цілувати, годувати, одягати і на 

ковзанах катати!!!». Суботній ранок жінки почався незабутньо  - під дикі крики 

«УРА» щасливих дітлахів.  

 

♥♥♥ 

А попереду була Неділя…. Перша неділя 

Весни. І хай там, що відбувалось з ними 

усіма взимку…але Весна – це ще одна 

нагода все змінити, розквітнути і жити…. 

Отож у нас у всіх є шанс… 

 

 

 


