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«РИМСЬКІ ОПОВІДАННЯ» ТА ЇХ АВТОР

Повоєнна Італія — країна кричущих соціальних кон
трастів. Варто пригадати її незвичайну економічну 
географію: з одного боку — буржуазно-індустріальна 
Північ, а з іншого — патріархальний, напівфеодальний 
Південь. Така соціально-економічна строкатість при
звела до того, що дрібна буржуазія стала чи не най- 
численнішим класом у країні. Армія ремісників, служ
бовців, горе-комерсантів впродовж останніх десятиріч 
зростала, поповнюючись за рахунок розорених калаб- 
рійських і луканських селян.

Водночас дрібнобуржуазна стихія великих міст, не 
витримуючи конкуренції з боку великого капіталу, 
ставала резервуаром численного люмпен-пролетаріату. 
Грані між дрібним буржуа і люмпен-пролетарем, між 
респектабельним «синьйором»-крамарем, чиновником — 
і волоцюгою, аферистом, а то й навіть гангстером, 
швидко розмивалися.

Одного з найпоширеніших типажів сучасної Італії 
правдиво відтворив славетний кіноактор Альберто 
Сорді: у всіх його творах постає один і той же образ — 
дрібний буржуа, який безуспішно намагається присто
суватися до «неокапіталізму» з його потогонною орга
нізацією праці («Вчитель із Віджевано», «Бум», «Ву
личний регулювальник» та ін.).

Згадані процеси й явища яскраво відбила повоєнна 
італійська проза, яка дістала назву неореалістичної, 
її  героєм стає занедбана буржуазним суспільством 
так звана «людина юрби».

На жаль, ця літературна традиція виявилася і не
рівноцінною і нестійкою. Вона виникла невдовзі після
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банкрутства режиму Муссоліні, в атмосфері народної 
боротьби за демократизацію суспільного життя,— 
більше того, в атмосфері напруженого очікування на 
соціальне оновлення Італії. То були часи, коли соціа
лістична перспектива видавалася цілком реальною. 
Італійський неореалізм у своїх найкращих літе
ратурних і кінематографічних зразках з переконливою 
художньою силою відтворив непідробний демократич
ний пафос тієї доби, глибокі зрушення у тогочасній 
соціальній психології, масову переконаність у неод
мінному пришесті нового, справедливого і щасливого 
світу.

Проте спливав час, а термін цього пришестя, вна
слідок впертого опору італійської реакції, ставав де
далі невизначенішим. Залунали постріли — стріляли 
в комуністичних лідерів, у селян, які силою займа
ли поміщицькі землі. «Атлантична» стратегія дедалі 
безцеремонніше перетворювала Італію на велетен
ський ракетодром. Водночас прорізалися перші хижі 
зуби так званого «суспільства масового споживання».

Саме за таких обставин і почався занепад неореа
лізму — він поступово втрачає свою прогресивність 
і стає свого роду белетризованою етнографією міських 
околиць з їх своєрідним побутом. Нарешті, на порозі 
60-х років, коли перед демократичним італійським 
мистецтвом особливо нагально постає необхідність но
вої естетики, поетики та тематики, почався остаточ
ний занепад неореалізму.

Один із найвидатніших і найвідоміших представни
ків повоєнної італійської прози — Альберто Моравіа 
(справжнє прізвище — Пінкерле) народився 1907 року 
в дрібнобуржуазній родині. Через тяжку недугу май
бутній письменник навчався переважно вдома. Не 
отримавши вищої освіти, він, проте, здобув солідні 
гуманітарні знання — шляхом вибагливого і ретель
ного читання. Відтоді Моравіа назавжди зберіг звичку
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до безперестанних, украй напружених наукових сту
дій. Безперечно, він один із найосвіченіших літерато
рів сучасної Італії.

Моравіа дебютував у травні 1929 року романом «Бай
дужі». То був час, коли красне письменство Італії роз
кололося, з одного боку, на псевдолітературу, розрахо
вану на невибагливі обивательські смаки, а з друго
го — на витончені стилістичні експерименти в естет
ських лабораторіях. У такий спосіб італійська літера
тура марно намагалася уникнути будь-яких контактів 
з фашистською ідеологією. Зрозуміло, що її «автоном
ність» була ілюзорною.

За таких драматичних обставин, у задушливій атмо
сфері політичного й мистецького лихоліття Альберто 
Моравіа зробив *уже багато— він поновив реалістичну 
традицію, спаплюжену снобами й ремісниками від лі
тератури.

У «Байдужих» відчутний вплив Ф. М. Достоевського — 
і не лише в гостроті сюжету і психологічного аналізу. 
У «Байдужих» відтворено стихію буржуазного егоїзму, 
безмежного себелюбства і презирства до людини. Анти- 
індивідуалістичний пафос Достоевського позначився і 
на всій подальшій романістиці Моравіа. Щоправда, Мо
равіа, загіпнотизований великим російським письменни
ком (про це свідчать його власні визнання), у де
яких своїх романах 30-40-х років («Фальшиві претензії», 
«Агостіно») зловживав безцільними психологічними 
прогулянками у духовний світ своїх героїв, але 
загалом Моравіа приваблював саме соціальний зміст 
романів Достоевського, проблема індивідуалістського 
«злочину» і перспектива суспільної «кари».

Всі твори Моравіа — це суворий і непідкупний суд 
саме над «злочином», над буржуазним існуванням у 
всіх його площинах — від соціологічної до камерно-ін
тимної. Водночас на перших засіданнях цього суду коло
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підсудних і свідків було надміру обмежене — герої мо
лодого Моравіа переважно буржуазного походження. 
Лише крах фашизму і згадане подальше революційне 
піднесення в країні демократизували його кругозір і 
тематику.

У суді, здійсненому Моравіа, письменник вдається до 
тверезої, справді реалістичної художньої оптики, яка 
дозволяє вгледіти реальне місце маленької людини в 
реальному суспільному контексті — без прекраснодуш
ного применшення її недоліків і без їх антидемокра
тичного перебільшення.

Варто зазначити, що Моравіа, рішуче й недвозначно 
відмежовуючись від надміру «заземленої» естетики 
неореалізму, водночас перебував у непростому зв’язку 
з його етикою. Неореалізм зміцнив стрижневі мо
менти світогляду письменника: приязну увагу до 
демократичних низів, рішуче неприйняття буржуаз
ної цивілізації у всіх її вимірах — від абсурдної 
економічної структури до психологічних витрат, по
в’язаних з так званим відчуженням. Безперечно, саме 
неореалізм позбавив письменникову антибуржуаз- 
ність певної безпредметності,—у першу чергу, енер
гійно демократизував її. Відтоді глибоко співчутли
вий інтерес до простої людини, замордованої в х а 
щах великого міста, скривдженої буржуазним сус
пільством, стає основою подальшої творчості Мора
в іа — до «Римських оповідань» (1954) і «Чочари» 
(1957) — зеніту його творчості.

Романи Моравіа «Римлянка» (1947), «Чочара» і збір
ник «Римські оповідання» — це своєрідний триптих, у 
якому відтворена вся можлива шкала людського горя. 
Голод, холод, недуга, безробіття, самотність, війна, без
честя,— здається, нема таких нещасть, які б не спіт
кали героїв Моравіа, нема таких пасток, до яких вони б 
не потрапляли.

Страждання у цих творах Моравіа якесь немов бу

8



денне. Герої «Римських оповідань» про свої найсумніші 
пригоди розповідають ніби посміхаючись. Така непате- 
тичність —■ аж ніяк не вияв душевної глухоти, це особ
ливий знак страждання, свідчення його, сказати б, за
грозливо високої температури.

Моравіа не випадково проводить своїх героїв через 
усі кола воєнндго і повоєнного пекла. Він не просто 
призбирує жахи, або, як прийнято говорити на Заході, 
«граничні ситуації». Він полемізує з антидемократич
ним розумінням «маленької людини» як слухняного 
підмайстра націонал-соціалістського деспотизму. Іта
лійський фашизм заперечував поняття людської гід
ності, оголосивши його примхою «егоїстичного інди
віда» (Уселліні). Невдовзі після таких і схожих декла
рацій, вдосконалюючи «буржуазну практику», він по
слав на смерть тисячі італійських селян і робітників у 
Грецію, Албанію й Росію. Отож романи й оповідання 
Моравіа кричущими фарбами мітять ката і його жер
тву. їх у нього не сплутаєш — на відміну від модерніс
тів, у яких добро й зло постають як відносні категорії, 
що, власне, не відрізняються одне від одного.

Таким чином, Моравіа продемонстрував трагічну за
лежність затурканої маленької людини від буржуаз
ного суспільства. І характерно, що в очах письмен
ника сутність цієї залежності одна й та ж і за часів 
фашистського терору, і серед псевдодемократичних де
корацій повоєнної Італії. У талановитих авторів нема 
випадковостей, а є продумана система суворих законо
мірностей. Зрозуміло, перед нами одна із таких законо
мірностей: Моравіа стверджує згадану залежність як 
основне соціальне правило всієї пізньобуржуазної іс
торії.

Особливо нецеремонно це правило виказує себе в ху
дожньому світі «Римських оповідань».

їх автор якось назвав Боккаччо і Мандзоні своїм 
найвищим фаховим взірцем. Справді, можна вгледіти
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багатозначну спадкоємність найхарактерніших колізій 
«Декамерона», «Заручених» і «Римських оповідань»: 
у Боккаччо герої хоробро атакують навколишній світ, 
у Мандзоні вони вже захищаються від нього, і на
решті, у Моравіа їх обернули в рабство, узаконене 
республіканською конституцією. Остання гарантує гро
мадянам певну суму певних свобод. Але суспільна ре
альність побудована таким чином, що герої «Римських 
оповідань», аби вижити в безжалісних нетрях «світо
вого міста», воліють стати рабами людей, обставин, ін
ституцій, які можуть їх прогодувати чи просто морально 
підтримати.

У класичній новелі (наприклад, у того ж таки Бок
каччо) герой віртуозно оволодівав життєвими обстави
нами. У всіх без винятку «Римських оповіданнях» 
навпаки — саме обставини оволодівають героєм. Анекдо
тичний стрижень цих оповідань не випадковий. Гро
тескно-комічні пригоди героя («Затятий», «Попий буль
йончику») — похідне від його цілковитої беззахисності 
перед навколишнім світом. В оповіданнях «Травневий 
дощ» і «Бездоганний злочин» герої стають на слизьку 
стежку, і лише в останній момент якась випадковість 
зупиняє їх злочинний намір. Цілком очевидно, що в 
світі героїв Моравіа, побудованому на рішучій несво
боді людини, ця випадковість — неминучий прояв за
кономірності. Так, оповідач з «Травневого дощу» мимо
хіть готується до вбивства і так само випадково уни
кає злочину. Герой «Бездоганного злочину» готує схожу 
акцію... під впливом дурного кінобойовика,— зрозуміло, 
що він теж не господар, а раб обставин.

Моравіа подає точну схему залежності буржуазної 
людини від навколишньої дійсності, яка прирікає ге
роїв на неймовірні злидні, на вчинки, несумісні з люд
ською гідністю. Фанатична католичка пробує обікрасти 
церкву, незла і совісна людина обдурює свого однопол
чанина — вони просто здичавіли від голоду («Злодії в
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церкві», «Ромул і Рем»). Ненормальне суспільство про
вокує ненормальну людську поведінку. Відвідувачі фе
шенебельних ресторанів захоплюються безцільним та 
безглуздим героєвим мавпуванням і тим самим ду
ховно калічать нещасного Мілоне («Блазень»).

Не зайво звернути увагу на назву збірника «Римські 
оповідання». Вже у цій назві відчутна гіркота. Слово 
«Рим» асоціюється у нас з найцікавішими сторінками 
середземноморської культури. І ось виявляється, що 
молоденька селянка Туда, яка живе в кількох десятках 
кілометрів від колиски європейської цивілізації, не
письменна («Чочарка»).

У збірнику «Нові римські оповідання» (1959) найди- 
кіші форми римських злиднів уже не зустрічаються: 
настає переддень згадуваного «суспільства масового 
споживання», доба щонайлютішого терору реклами... 
Водночас деспотизм буржуазного суспільства тут ані
скільки не слабшає. Як і знедолені та скривджені з 
«Римських оповідань», герої «Нових римських опові
дань» переживають свою «віта нова», переважно, у 
вигляді транзисторів і рок-н-роллу — останніх «досяг
нень» «атлантичної» цивілізації. Як і раніше, вони по
трапляють у вкрай дурні ситуації («Покута», «Най- 
спритніший»). Як і раніше, навіть поміж друзями не
можливі нормальні відносини («Весільнийподарунок»). 
Руйнуються найкращі людські почуття («Прощавай, 
передмістя!»).

Разом з тим у творчості Моравіа відчутна і дрібно
буржуазна обмеженість. Хоч його твори тематично 
строкаті, з них випливає досить однобокий образ су
часної Італії. Автор малює тільки одну Італію і тільки 
один Рим — дрібних буржуа. А де ж Рим пролетар
ський?

Цей Рим ледь-ледь маячить на околицях «Рим
ських оповідань», випадково й ледь помітно зву
чить у деяких діалогах і монологах. І це закономірно:

її



Моравіа створив своєрідний епос не Риму взагалі, а 
римської дрібної буржуазії, яка химерно й безвільно 
вагається поміж респектабельним «середнім класом» 
і люмпен-пролетаріатом. Про дрібнобуржуазну обме
женість письменника красномовно свідчить і та обста
вина, що у своїх наступних творах він часто починає 
блукати модерністськими манівцями...

В кожному разі, Моравіа подав точну, але фрагмен
тарну й мозаїчну картину повоєнної Італії. Зрозуміло, 
що це аж ніяк не зменшує пізнавального значення 
«Римських оповідань», де з дивовижною переконли
вістю відтворені ті заплутані стежки, якими блукає 
людина буржуазного світу.

У своїй подальшій творчості письменник знову роз
робляє трагедію цілковитої несамостійності цієї люди
ни, щоправда, на якісно новому матеріалі. Зокрема, 
найчастіше він зупиняється на фетишизації речей, на 
слухняному наслідуванні рекламних стереотипів та на 
інших найновіших сюжетах буржуазної «міфології».

Разом з тим «Римські оповідання», у яких виразно 
виказують себе найголовніші симпатії та антипатії 
прогресивної італійської культури 40—50-х років, і 
сьогодні зберігають своє значення як один із найгу- 
манніших документів цієї культури.

В. САРАТОВСЬКИЙ
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ЗАТЯТИЙ

Коли липневого ранку я куняв у затінку евкаліптів 
біля недіючого фонтана на площі Мелоццо да Форлі, 
до мене підійшли двоє чоловіків та дівчина і попро
сили підвезти їх до Лідо ді Лавіньо. Домовляючись 
про плату, я роздивився їх.

Один був русявий, опасистий здоровань з невираз
ним понурим лицем й очима порцелянової блакиті за 
темними окулярами, років тридцяти п’яти. Другий — 
молодший, чорнявий, з густою чуприною, в окулярах 
у черепаховій оправі, запопадливий, худорлявий, пев
но, студент. Найхудішою була дівчина з тонким довго
бразим обличчям, яке обрамляло розпущене волосся, 
щупла, у своєму зеленому жакетику вона скидалася 
на змійку. Але губи в неї були повні, рожеві, а гарні 
чорні очі блищали, як дві вуглинки. Те, як вона диви
лася на мене, викликало в мене бажання пристати 
на їхні умови.

Я погодився на першу ж плату, яку вони запропо
нували, і ми рушили — русявий сів поруч мене, інші — 
позаду.

Я перетнув увесь Рим, щоб потрапити на вулицю за 
собором Святого Павла, бо це найкоротший шлях на 
Анціо. Там я заправив автомобіль і тоді на великій 
швидкості помчав далі. Я гадав, що туди кілометрів 
із п’ятдесят, а виявилось, усього дев’ять з половиною. 
Ми приїхали близько одинадцятої, саме в пору, щоб 
купатись у морі.

Дівчина сподобалась мені, і я сподівався познайоми
тися з нею. На вигляд вони були не з заможних — 
двоє чоловіків вимовою скидались на іноземців, мож-
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ливо, переселенці, із тих, що живуть у таборах під 
Римом. Дівчина ж була італійка, навіть римлянка, 
але теж не з багатих, покоївка або прасувальниця чи 
щось до того. Отак, міркуючи про них, я прислухався, 
як у мене за спиною дівчина й чорнявий розмовляли 
і сміялися. Найбільше хихотіла вона, бо, як я помітив, 
була трохи простакувата і вертлява, наче захмеліла 
змійка.

На це її хихотіння русявий тільки морщив ніс, на 
якому були темні сонцезахисні окуляри, але мовчав, 
навіть не озирався. Щоправда, досить було підвести 
очі до дзеркальця над лобовим склом, щоб бачити все, 
що діється позаду.

Ми проминули монастир Т рапп істівЕ кспо-42  і 
помчали до анційського перехрестя. Тут я збавив 
швидкість і спитав русявого, що сидів поруч, куди 
їх довезти.

— У затишну місцину, де нема людей... Хочемо по
бути самі,— відповів він.

— Тут тридцять кілометрів безлюдного пляжу,— 
мовив я,— вибирайте самі куди.

— Нехай він сам вибере,— вигукнула дівчина і за
хихотіла, наче б не знати на який дотеп.

— На Лідо ді Лавіньо завжди людно,— мовив я,— та 
я повезу вас в одне місце, де нема жодної живої душі. 
Це неподалік.

Дівчина знову зареготала і поплескала мене рукою 
по плечу:

— Оце правильно! Ти догадливий, відразу збагнув, 
чого нам треба.

Я не знав, як розцінити той жест; він трохи збенте
жив мене, але й трохи збадьорив. Білявий понуро 
мовчав, а згодом озвався:

— Піно, як на мене, тут нічого сміятися!

1 Т р а п п і с т и  — ченці католицького ордену.
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Ми мчали далі.
Було спечно, без вітру, дорога сліпила очі. Двоє на 

задньому сидінні весь час голосно розмовляли, хихоті
ли, а тоді враз умовкли. А це було гірше, бо я помі
тив, як русявий зиркнув у дзеркальце над лобовим 
склом, а тоді насупився, наче б побачив щось не до 
шмиги собі.

З одного боку дороги тяглися стернисті поля, а з 
другого — густі зарості. Біля щита про заборону по
лювання я звернув на звивистий путівець. Узимку я 
ходив туди полювати, саме там я знав місце, яке годі 
відшукати невтаємниченій людині. За чагарями ріс 
сосняк, а далі був пляж і море. У сосняку, як мені 
було відомо, під час висадки біля Анціо американці 
порили траншеї, де й дотепер валялися поіржавілі 
ящики, порожні гільзи, і люди обминали те місце, бо 
боялися мін.

Пекло сонце, і весь отой вкритий заростями простір 
мінився яскравими барвами, сліпив. Путівець вів 
прямо, потім збочував у просіку, а далі знов губився 
серед чагарів. Незабаром виринули сосни з обшма
ганими вітрами зеленими верхами, що між рудуватих 
стовбурів, здавалось, пливли на тлі неба та сліпучого 
лазурового моря.

Я погнав навпростець, бо дороги серед тих кущів не 
було видно, і незабаром в автомобіля тріснула ресора.

Коли я пильно вдивлявся вперед, русявий зненацька 
штовхнув мене всім тілом так сильно, що я мало не 
вивалився з машини.

— Що таке! — люто скрикнув я і загальмував.
У цю ж мить позаду щось ляснуло, і я остовпів, по

бачивши на лобовому склі пробоїну та сіточку дріб
неньких тріщин навколо неї. Кров похолола мені в 
жилах, і з криком «убивці» я хотів уже був вискочити 
з кабіни, та чорнявий, що стріляв, уперся дулом 
пістолета мені в спину:
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— Ані руш!
— Чого ви хочете від мене? — розгублено спитав я.
— Якщо б той бевзь тебе не штовхнув, не треба 

було б тепер пояснювати. Нам потрібна твоя маши
на! — озвався чорнявий.

— Я тобі не бевзь! — процідив крізь зуби русявий.
— А хто ж, як хочеш знати. Хіба ми не домовилися, 

що стрілятиму я? Чого лізеш?
— Ми домовилися також, що ти не чіпатимеш Пі

ну,— огризнувся русявий.— І ти порушив умову!
Дівчина знову зайшлася сміхом і мовила:
— Ми пропали!
— Чому?
— Бо він поїде тепер до Рима і заявить на нас!
— І добре зробить,— кинув русявий.
Він витяг з кишені сигарету і закурив.
Чорнявий нерішуче озирнувся на дівчину:
— То що ж робити?
Я глянув у дзеркало і побачив, як вона, забив

шись у куток, показує на мене вказівним пальцем, 
мов кажучи: «Прикінчте його!»

Я знову похолов, але тут же мені відлягло на серці, 
бо чорнявий рішуче промовив:

— Ні, е речі, які я роблю тільки один раз... Коли вже 
промахнувся, тепер і пальцем не поворухну.

— Та що ви мені тут витворяєте? — наважився я.— 
Хто вам дасть на таксі документи? Хто покриє іншим 
лаком?

Я все більше переконувався, що ніхто з них до пут
тя не знає, що діяти. Тепер, коли їм не вдалося ме
не вбити, вони не наважувались навіть пограбувати 
мене.

— Не журися, у нас усе є! — промовив чорнявий.
Але русявий похмуро кинув:
— Нічого в нас немає, е тільки двадцять тисяч лір 

на трьох і пістолет., що не стріляє.
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Я глянув у дзеркало і помітив, що дівчина знову 
показує на мене. Я не витримав:

— Синьйорино, в Римі цей жест коштуватиме вам 
кілька років каторги, якщо не більше.

Я напівобернувся до чорнявого, який все ще впи
рався пістолетом мені в спину, й роздратовано крик
нув:

— Ну, чого чекаєш? Стріляй, боягузе нещасний! 
Стріляй!

Мій голос лунко пронісся серед глибокої тиші. Дів
чина вже приязніше вигукнула:

— Знаєте, хто тут найхоробріший? Він! — І вона 
кивнула на мене. Чорнявий пробурмотів щось, наче 
прокльон, сплюнув, а тоді, розчинивши дверцята, ви
скочив з машини і став переді мною біля віконця.

— Кажи, скільки хочеш, щоб відвезти нас до Рима 
і не заявити на нас? — процідив він.

Я збагнув, що небезпека минула, отож неквапом 
проказав:

— Нічого мені не треба... Я й так повезу вас у Ре> 
джіна К о е л ів с іх  трьох.

Треба віддати йому належне, чорнявий не злякався, 
але надто вже був у розпачі, бо тільки сказав роз
дратовано:

— Тоді я тебе вб’ю.
— Спробуй... Кажу тобі, нікого ти не вб’єш... І знай, 

я ще побачу ваші пики за гратами — твою, твоєї ше
лихвістки та його.

— Ну годі! — промовив він тихо, і я зрозумів, що 
він украй розгнівався. І справді, відступивши трохи 
назад, він звів на мене пістолет.

На щастя, дівчина скрикнула:
— Перестань! Замість дати гроші, ти пхаєшся зі 

своїм пістолетом. Забирайся!

1 Р е д ж і н а К о е л і  — римська тюрма.
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Вона нахилилася до мене і потріпала пальцем по 
вуху, але непомітно для тих двох. Це мене дуже збен
тежило, бо ж, як я вже сказав, вона таки припала 
мені до вподоби, та й сам чомусь був переконаний, що 
теж подобаюся їй. Я глянув на чорнявого, який все 
ще тримав пістолет, спрямований на мене, а тоді 
нишком на дівчину, що не спускала з мене своїх чор
них, блискучих як вуглинки, очей.

— Тримайте при собі ваші гроші! — озвався я.— Я 
не розбійник, як ви. А до Рима я вас не повезу. Візь
му тільки її, бо вона жінка.

Я сподівався, що вони заперечать, та, на мій подив, 
русявий відразу вискочив з машини і випалив:

— Щасливої дороги.
Чорнявий опустив пістолета. Дівчина, все веселень

ка, сіла поруч мене.
— Тоді бувайте! Будемо сподіватися, що скоро по

трапите за грати,— мовив у відповідь я.
І я поїхав, тримаючи кермо однією рукою, бо другу 

вона затисла в своїй долоні. Я анітрохи не сумнівався, 
що ті двоє зрозуміли, чому я виявився таким поступ
ливим до дівчини.

Я звернув на дорогу і проїхав зо п’ять кілометрів, 
не озвавшись і словом. Дівчина стискувала мою руку 
в своїй долоні, і цього мені було досить.

Тепер я шукав безлюдну місцинку, але зовсім з ін
ших міркувань, ніж вони. Та коли я хотів був збочити 
на стежку, що вела до моря, вона поклала руку на 
кермо:

— Ні! Що ти? їдемо до Рима!
— До Рима поїдемо увечері! — глянув я на неї.
— То і ти такий, як вони. Такий самий. Я бачу,— 

мовила вона.
Вона запхикала, вся якось обм’якла, збайдужіла — 

відразу видно, що грала комедію. Коли я намагався
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обійняти її, сахалася то в один бік, то в другий і не 
дозволяла навіть поцілувати себе.

У мене кров гаряча, і я не витримав. Утямивши, що 
вона загравала зі мною і що я у цьому клятому рейсі 
набрався страху, згайнував час і бензин, вкрай роз
гніваний, я відштовхнув її:

— Та котись ти!
Нітрохи не образившись, вона зіщулилась у кутку. 

Я рушив, і аж до самого Рима ми мовчали.
У Римі я зупинив машину, відчинив дверцята і 

кинув:
— Сходь! Мерщій!
— Як це! Ти щось маєш до мене? — наче здивува

лась вона.
Я обурився:
— Ще й питаєш? Хотіла вбити мене, через тебе 

втратив цілу днину, бензин, гроші! І ще нічого до 
неї не маю?! Дякуй богові, що не повіз тебе в поліцію!

І знаєте, що вона мені сказала?
— Який ти затятий!
Тоді вийшла і, неквапом, гордо та визивно, вихиля

ючись у своїй зміїній жакетці, подалась поміж машин, 
в отой вуличний потік площі Сан Джованні.

Вражений, я тільки дивився їй услід, аж поки вона 
не зникла.

Цієї хвилі хтось вскочив у таксі і гукнув:
— До площі Пополо!



ТРАВНЕВИЙ ДОЩ

Днями я збираюсь поїхати на Монте-Маріо до «Осте- 
рії мисливців», але не один, а з друзями; ми щонеділі 
збираємося разом, хто-небудь грає на акордеоні, а 
оскільки дівчат нема, танцюємо один з одним. Сам я 
ніколи б не наважився піти туди. Іноді ночами снять
ся мені столи тої остерії просто неба, і знову бачу, 
як по них барабанить теплий травневий дощ; як хита
ються над ними похмурі дерева, а з листя скапують 
великі прозорі краплі, а за деревами у небесній висі 
пливуть білі хмарки над панорамою Рима. Я наче 
знову чую голос господаря Антоніо Токкі, сердитий, 
гучний, що доноситься з льоху: «Дірче, Дірче!», і мені 
здається, що я знову бачу, як вона проходить повз 
мене і пильно, по-особливому дивиться мені в очі, 
а тоді спускається в льох, і приставна драбинка скри
пить під ї ї  рівними, міцними кроками.

До Токкі я потрапив випадково, приїхавши із села. 
Коли мені запропонували працювати у його закладі 
офіціантом — без платні, тільки за харч,— я подумав: 
«Грошей я тут, звичайно, не матиму, зате принаймні 
житиму в сім’ї». Та яка там сім’я, справжнісіньке 
пекло! Господар був опецькуватий і гладкий, як ка
бан, але в’їдливий та злий. Його широке, повне об
личчя всіювали дрібненькі зморшки, зморшки були 
й довкола маленьких очиць. Ходив він у жилетці, без 
піджака, а сіра шапчина завжди насунута на очі.

Його донька Дірче вдачею мало відрізнялася від 
батька: така ж уперта, зла, сердита, але вродлива — 
з тих невеличких, міцних, гарно складених жінок, що 
ступають впевненим кроком* мовби кажучи: «Оця
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земля — моя». Кругловида, чорнокоса і чорноока, вона 
завжди була бліда, наче безживна. У цьому домі доб
рою була хіба тільки мати; їй ледве минуло сорок 
років, а на вигляд — мала всі шістдесят, худа, з гач
куватим носом, як у старої, волосся ріденьке. До 
того ж вона була несповна розуму, принаймні так 
можна було подумати, дивлячись, як вопа стоїть біля 
плити з непорушним обличчям, скривленим у німій 
усмішці. Коли ж вона поверталась, зразу було помітно, 
що у неї ледве лишилося два зуби.

Остерія виходила фасадом на вулицю. На напівкруг
лій червоній вивісці жовтими літерами було виведено: 
«Остерія мисливців, власник — Антоніо Токкі». Алея 
вздовж будинку вела до столиків під деревами, звідки 
відкривався краєвид на Рим. Сам будинок був неоко
вирний, з черепичним дахом і кількома маленькими 
віконцями.

Найкраще тут бувало влітку: з ранку до вечора 
йшли відвідувачі — цілі сім’ї з дітьми, закохані пароч
ки, веселі компанії; вони сідали за столики, попивали 
вино, споживали страви і милувалися панорамою 
Рима. В такі дні ніколи було й перепочити: господар 
і я ледве встигали подавати і прибирати зі столів, а 
жінки цілий день варили й мили посуд. До вечора ми 
так наморювалися, що йшли спати, навіть не погля
нувши один на одного.

Зате взимку чи навіть у негоду зчинялася буча. 
Батько й дочка ненавиділи одне одного — та що там 
ненавиділи, вони були ладні роздерти одне одного. 
Батько владний, тупий, скнара і за всякої дрібнички 
вдавався до кулаків. А дочка й собі: зухвала, вперта, 
завжди стояла на своєму.

Певно, вони й ненавиділи одне одного, що були 
однієї крові, бо відомо, що саме такі іноді бувають 
найлютішими ворогами. Та причиною їхньої ненависті 
була ще й жадоба.
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Дочка, честолюбна, казала, що з такою панорамою 
на Рим можна збити добрі грошики, а батько все це 
пускає за вітром. Мовляв, батько міг би обладнати 
цементований танцювальний майданчик, найняти ор
кестр, навішати барвисті венеціанські ліхтарики, а сам 
будиночок перетворити в ресторан і назвати його 
«Панорама».

Та батько мало зважав на неї, почасти тому, що 
був скупий і зневажав усе нове, а почасти тому, що 
це радила саме дочка, а він скорше перерізав би собі 
горло, аніж дозволив, щоб вийшло на доччине.

До сварки між батьком і дочкою завжди доходило 
за столом; вона уїдливо нападала, ображаючи його та 
висміюючи дрібні вади, скажімо, те, що він після їжі 
відригував. Він відповідав лайкою та прокльонами,, 
дочка не вгамовувалась, і батько давав їй ляпаса.

Треба сказати, що він, мабуть, відчував у цьому 
приємність, бо відразу ж закушував нижню губу 
і якось особливо мружився.

Та на дочку ці ляпаси діяли, як свіжа водичка на 
квітку,— від них ще буйніше розпускалася її  злоба 
і ненависть. Тоді батько хапав ї ї  за коси і починав 
бити. На підлогу летіли тарілки і склянки; мати теж 
встрявала у бійку, з ї ї  обличчя не сходила дурнувата 
усмішка, що до вух розтягала її  беззубий рот. Обуре
ний, я тікав з дому і довго блукав дорогою, що вела 
в Камілучча.

Я давно махнув би на них, якби не закохався в 
Дірче. Сам я не швидкий до кохання, бо людина я 
розважлива і різні там слова та погляди на мене не 
діють. Та коли жінка без слів і поглядів геть уся від
дається тобі — тілом і душею, до того ж несподівано 
для тебе, тоді ти опиняєшся в тенетах, і що більше 
намагаєшся вирватися, то міцніше вони обплутують 
тебе.

Свій намір Дірче виношувала, либонь, ще до нашого
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знайомства, і я чи хтось інший — для неї не мало 
значення, бо першої ж ночі, як я приїхав, вона при
йшла до мене в кімнату, коли я вже спав. Отак, немов 
у напівсні, не розуміючи, це мрія чи дійсність, я 
зробив блискавичний стрибок від байдужості і спокою 
до жаги. Між нами не було ні освідчень, ні поглядів, 
ні потисків рук, ні якихось інших потаємних любощів, 
до яких вдаються закохані, щоб висловити свої по
чуття. Було так, як з вуличною, та ще й за невеликі 
гроші. Однак Дірче не була повією, а навпаки,— вва
жалася цнотливою і гордою, і вона тільки для мене 
зробила виняток — ось чому я і втрапив у пастку.

Людина я терпляча, розважлива, але дуже запаль
на і коли мене роздратувати, кров легко б’є мені в 
голову. Це видно вже по мені — русявий, обличчя 
бліде, але досить якоїсь дрібнички, щоб я скипів. 
Дірче весь час дражнила мене, і скоро я збагнув, чого 
вона хоче — нацькувати мене на батька. Казала, що я 
боягуз, байдуже дивлюсь, як батько лупцює її, тягає 
за коси, ба навіть збивав на підлогу і копав ногами. 
Не скажу, що вона не мала рації — адже ми були 
коханці, і я повинен захищати її. Ллє я розумів її 
справжню мету, і лють охоплювала за ї ї  образливі 
докори^ бо ж знав, що каже це навмисне. Та ось одної 
чудової днини вона заспівала іншої: як би то було 
гарно, коли б ми побралися і самі — я та вона — вели 
ресторан «Панорама».

Вона стала тихесенька, ніжна, лагідна. То була 
найщасливіша пора нашого кохання. Але це насторо
жило мене, і я думав: тут щось не гаразд. І справді, 
невдовзі вона заспівала знов іншої: сказала, що на 
одруження сподіватися нічого, бо на заваді стоїть 
батько.

І зрештою, вона заявила одверто: треба його вбити. 
Тут вона була такою, як і тієї ночі, коли вперше 
зайшла в мою кімнату; без вагання і лицедійства
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випалила мені ці слова і пішла, а мене обсіли тяжкі 
думки.

Другого дня я сказав їй, що вона помиляється, коли 
розраховує на мою допомогу в такому ділі, а вона 
заявила, що тоді я можу відразу забиратися звідси, 
бо для неї я більше не існую. Слова свого вона до
тримала, бо відтоді навіть не дивилася на мене. Ми 
майже не розмовляли, і тепер я теж зненавидів її 
батька: мені здавалось, що то він винен в усьому. І як 
на те, не проходило дня, щоб хазяїн не викинув яко
гось коника, наче навмисне для того, щоб його ще 
дужче ненавиділи.

То було в травні, найкращого весняного місяця, 
коли люди охоче приходять в остерію попити вина чи 
поласувати свіжими бобами. Тієї весни дощ лив як 
з відра, і в наш заклад ніхто не заглядав. Господаря 
це неймовірно дратувало. Якось уранці, за столом, він 
відштовхнув тарілку, кажучи дочці:

— Ти навмисне підсуваєш замість супу оці помиї.
А дочка йому:
— Якби навмисне, я б туди отрути підсипала.
Він зиркнув на дочку та як затопить по обличчю їй, 

що аж у тієї гребінець випав з волосся. Через той 
безперервний дощ було майже темно, і обличчя Дірче 
в цих сутінках здавалося білим і твердим, як мармур, 
а волосся, з того боку, де випав гребінець, повільно 
розпліталось, немов змії, що пробуджувались.

Я сказав Токкі:
— Ти коли-небудь даси їй спокій?
— Не твоє діло! — відказав він дещо здивовано, бо ж 

то я вперше втрутився в їхню суперечку.
А я відчув якусь наче гордість на думку, що захи

щаю істоту слабшу, хоч воно було не зовсім так.
Я подумав, що тепер вона повернеться до мене, що 

це єдиний спосіб вернути її. Отож твердо проказав:
— Знущатися над нею я не дозволю! Зрозумів?
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Я почервонів, кров заслала очі. А Дірче потисла 
під столом мою руку, і я зрозумів, що я переміг. 
Відступати було вже пізно.

Господар підвівся і мовив:
— Хочеш, щоб я і тебе провчив?
Він ляснув мене по щоці, а я схопив зі стола кухоль 

і линув йому вино в обличчя. Я, можна сказати, вже 
місяць думав про те, як я це коли-небудь зроблю, 
думав захоплено,— так я зненавидів Токкі. І ось вино 
текло йому по обличчю, а я кинувся вгору по сходах. 
А навздогін мені неслися крики:

— Я вб’ю тебе, волоцюго, пройдо нещасна!
Я зачинився в кімнаті, підійшов до вікна і став 

дивитися на дощ, що не вщухав. Зі злості витьг із 
шухляди ніж і загнав його у підвіконня з такою си
лою, що зламалося вістря. Якби ми жили не на тій 
злощасній горі Монте-Маріо, а десь у центрі Рима, я б 
нізащо не погодився, але тут усе ставало можли
вим— і те, що ще вчора здавалося нездійсненним, 
сьогодні вже було вирішене. Так ми з Дірче дійшли 
згоди і визначили спосіб, день і годину. Вранці Токкі 
разом з Дірче звичайно лізли в льох, щоб набрати 
великий бутель вина. Льох містився під остерібю, 
і спускатися туди треба було по приставній драбині, 
щаблів на сім. Ми домовились, що я спущуся слідом 
і, тільки Токкі нагнеться, щоб наточити з бочки вина, 
вдарю його по голові короткою залізною кочергою, 
що нею ворушать вугілля. Тоді приберемо драбину 
і скажемо, що він упав і розбив собі голову.

Я і хотів і не хотів, тому огризнувся:
— Зроблю це, щоб довести тобі, що не боюся. А тоді 

піду і вже не повернуся.
А вона мені на те:
— То краще йди вже зараз... Я тебе кохаю і не 

хочу, щоб ти пропав через мене.
Коли хотіла, вона вміла вдати із себе закохану.

26



Отож я пообіцяв їй, що зроблю це і залишуся, щоб 
разом відкрити новий ресторан.

В намічений день Токкі велів Дірче взяти сулію, а 
сам рушив до льоху під остерією. Дощ не вщухав, і в 
будинку було темно. Дірче взяла сулію і пішла за 
батьком, але перш, ніж спуститися за ним, озирнулася 
і ледь помітно махнула рукою. Мати біля плити ба
чила все це і немов застигла.

Я підвівся з-за столу, підійшов до плити, проминув
ши матір, взяв залізну кочергу. Та водила своїми 
вибалушеними очима то по мені, то по Дірче, але 
мовчала.

— Дірче, Дірче! — гукав із льоху батько.
— Йду! — відповіла вона.
Пригадую, як востаннє мене потягло до неї, коли 

вона ступала по драбині, похитуючи стегнами і схи
ливши в отворі льоху свою округлу білу шию.

Цієї хвилини двері, що виходили в сад, відчинилися, 
і в кімнату зайшов чоловік з великим мокрим мішком 
на спині. То був візник. Не дивлячись на мене, він 
попросив:

— Хлопче, може, допоможеш мені?
Я машинально, з кочергою в руці, пішов за ним. 

Неподалік від нас будували стайню, і вантажений ка
мінням віз загруз посеред дороги — кінь ніяк не міг 
зрушити його з місця.

Візник просто навіснів од люті. Я поклав кочергу 
на кам’яну тумбу, підклав під колеса два великі камені 
і заходився штовхати воза, а візник тягнув коня за 
вуздечку. Дощ періщив по густих і зелених кущах 
бузини та по квітучих акаціях, від яких линув гострий 
солодкий аромат. Віз не зрушував з місця, і візнпк си
пав прокльонами. Він узяв батіг і став лупцювати 
ним коня. Та віз — ані руш. Вкрай розлючений, він 
схопив залізну кочергу, що я поклав на тумбу. Певно, 
його довели до відчаю не тільки той віз, а й важке
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життя, і тепер у коні він бачив свого найлютішого 
ворога. Я подумав: «Зараз він його вб’є»,— і хотів 
крикнути: «Кинь кочергу!» Але потім майнула думка, 
що, коли він уб’є коня, я буду врятований. Мені зда
лось, що вся моя несамовита лють перейшла у того 
візника, що наче оскаженів. І справді, він кинувся 
до дишля, шарпонув його іще раз, а тоді торохнув 
коня залізякою по голові. Я заплющив очі, але чув, 
як він усе б’є і б’є коня; все попливло у мене перед 
очима, і я майже знепритомнів. Коли ж розплющив 
очі — побачив коня, що впав на коліна, а візник усе 
бив його, вже не для того, щоб підняти, а щоб убити 
зовсім. Кінь упав на бік, похвицяв слабенько ногами, 
а потім безвільно опав головою в грязюку. Задиханий 
і знетямлений, візник віджбурнув кочергу і рвонув 
до себе коня, але якось боязливо, бо ж знав, що убив 
його. Я пройшов повз візника, намагаючись не торк
нутися його, і повільно побрів по дорозі. Задзеленчав 
трамвай, що йшов до центру Рима, і я вскочив у нього, 
озирнувся і серед буйного листя, омитого травневим 
дощем, востаннє побачив напис: «Остерія мисливців, 
власник — Антоніо Токкі»,



БЛАЗЕНЬ

Тієї зими, просто щоб спробувати незвіданого ще 
ремесла, я став ходити по ресторанах, акомпануючи 
на гітарі одному приятелеві, що співав. Його звали 
Мілоне, він мав ще прізвисько Учитель, бо колись 
викладав шведську гімнастику.

То був чолов’яга років п’ятдесяти, не те щоб глад
кий, але широкий, приземкуватий, з грубим, понурим 
обличчям, огрядним тілом, під яким аж стільці трі
щали, коли сідав. Я грав на гітарі, своїм звичаєм 
поважно, не ворушачись майже і опустивши очі, бо ж 
я таки артист, а не блазень; блазня натомість завжди 
зображав Мілоне. Він починав ніби ненароком, прихи
лившись до стіни, застромивши під пахви великі паль
ці рук. В насунутому на очі капелюсі, з величезним 
черевом, що випирало з штанів, він скидався на п’яни
чку, що тихенько скімлить під місяцем. Мало-помалу 
він розігрувався і починав не те щоб співати, бо не 
мав ні голосу, ні слуху, а робив видовище, або, краще 
сказати, блазнював. Його фахом були популярні сенти
ментальні пісеньки, що звичайно зворушують та роз
чулюють; та вони з його вуст не хвилювали, а вида
валися брутальними і смішними, бо він умів все 
осміяти і то по-своєму, якось неприємно, прикро. 
Не знаю, в чому тут була справа: чи замолоду його 
скривдила якась жінка, чи таким уже він вродився, що 
добрі й гарні речі залюбки обливав брудом. Він не 
просто зображав, ні, він вкладав у свої блазенські 
вибрики якусь незрозумілу ненависть, і, певно, тільки 
притупленість людей за їжею дозволяла бачити в ньо
му смішне, а не гнітюче й гидке. Він перевершував
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себе, коли передражнював рухи, висміював недоліки 
та вади жінок. Що звичайно робить жінка? Кокетливо 
посміхається. От він і шкірить зуби з-під крис капе
люха, немов дешева повія. Трохи, як то кажуть, вих
ляє стегнами? Що ж. Він трусив животом, випнувши 
свої товсті і важкі, як мішки, сідниці. Промовляє 
щось ніжненько? А він, кривлячи рота, пищить так 
противно, що аж нудить. Коротше кажучи, він не 
знав міри і переходив усякі межі, робився брутальним, 
огидним. Я аж сам інколи соромився, бо одне — аком
панувати на гітарі співакові, а зовсім інше — блазневі. 
До того ж я пам'ятав, як акомпанував чудовому спі
вакові, який виконував ці ж пісні по-справжньому. 
Тепер мені гидко було слухати, як спотворює їх Міло- 
не. Якось, коли ми брели від одного ресторану до 
другого, я сказав йому про це і додав:

— Що тобі поганого зробили жінки?
Після своїх блазенських виступів він завжди ставав 

неуважливий та понурий, так ніби в голові роїлись 
невеселі думки.

— Нічого,— відповів Мілоне,— вони мені не зробили.
— Я тому запитую,— пояснив я,— бо ти так жорсто

ко висміюєш їх.
Він промовчав, і розмова на цьому урвалася.
Я вже давно покинув би його, коли б не пристой

ний заробіток, бо, хоч це може видаватися неймовір
ним, він заробляв більше своєю вульгарністю, аніж 
справжні співаки гарними піснями. Ми виступали 
здебільшого по ресторанах, не дуже розкішних, точні
ше, майже просто тратторіях, куди люди приходять 
добряче попоїсти та повеселитись. Щойно ми входили, 
я спокійно витягав з футляра гітару, і від столиків, 
що ніколи не були порожні, лунали вигуки:

— О, Вчитель... Ось і Вчитель... Іди сюди, Вчителю.
Грізний, похмурий, з нахабним поглядом, Мілоне

сунув наперед, кажучи: «До ваших послугу і це «до
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ваших послуг» було настільки кумедним у його вустах, 
що всі хапались за животи. Тут подавали макарони з 
сиром, і, поки господар запопадливо обслуговував клі
єнтів, Мілоне своїм надтріснутим голосом оголошував:

— Найчудовіша пісенька: «Коли Розіна приїжджав 
в місто...» Я зображатиму Розіну.

Ви тільки уявіть собі: бачачи, як він зображає Ро
зіну, всі аж завмирали, не встигши донести до 
рота виделку з спагетті. І не думайте, що то були 
якісь різники; ні, це був люд вишуканий: чоловіки 
в темно-синіх костюмах з напомадженим волоссям, 
у краватках, заколотих перлиновою шпилькою; жінки 
у хутрах, увішані коштовностями. Мілоне блазнював, 
а вони перемовлялись:

— Чудово... Невимовно чудово!
А хтось із них стривожено вигукував;
— Тільки не говоріть нікому, що ми його відкрили... 

А то зіпсують його!
Серед інших вульгарностей Мілоне виконував пісень

ку, де в одному місці, щоб висміяти персонаж дотеп
ніше, він видавав ротом такий звук, який я не нава
жусь описати. І що ви думаєте? Найчарівніші жіночки 
викликали його на «біс» з тією піснею. Слід сказати, 
що від такого успіху у Мілоне трохи замакітрилась 
голова. Він мешкав на вулиці Чімарра в однієї крав
чині, у темній та вологій мебльованій кімнаті. Щоразу, 
заходячи до нього, я бачив, як він вправлявся перед 
дзеркалом, вигадуючи якусь нову непристойність. Ро
бив він це з похмурою впертістю, наче великий актор, 
що готується до спектаклю; я, сидячи на ліжку та див
лячись, як він трусить животом перед дзеркалом на 
комоді, запитував, себе: чи не зсунувся він з глузду.

— А чи не пора,— сказав я якось,— придумати щось 
зворушливе, хвилююче.

А він у відповідь:
«— Бачу, ти нічого не тямиш... Люди за столом
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хочуть сміятися, а не хвилюватись... І я,—додав він 
похмуро,— розважаю їх.

Через якийсь час, доланий тією ж жагою вдоскона
лення, він додумався брати з собою деякі предмети 
жіночого туалету: капелюшок, шарфик, спідничку, аби 
було ще смішніше. Це перевдягання в жінку стало 
для нього якоюсь манією: мені ж боляче було бачити, 
як він кривляється в тому капелюшку, насунутому на 
очі, та в спідниці, з-під якої стирчали товсті ноги 
в штанах. Нарешті, не знаючи, що б іще придумати, 
він зажадав, щоб і я блазнював, граючи на гітарі. Та 
я навідріз відмовився.

Ми обходили якомога більше ресторанів, усе між 
дванадцятою та третьою годинами, та від восьмої до 
півночі. Щоразу ходили в інший квартал: одного дня 
ті, що були поблизу площі Іспанії, назавтра — біля 
площі Венеції, післязавтра — за Тібром, а іноді — коло 
вокзалу. Ми йшли від ресторану до ресторану, ми не 
розмовляли — ніякої дружби в нас не було. Закінчив
ши обхід, ми заходили в якусь остерію і ділили зарі- 
бок. Потім я мовчки курив сигарету, а Мілоне випивав 
чвертку вина. Пополудні він вправлявся перед дзер
калом, а я спав або йшов у кіно.

Одного вечора дув північний вітер, і ми, обійшовши 
ресторани за Тібром, заглянули в невеличку остерію 
на площі Мастаії, щоб погрітися. То було довге, як 
коридор, приміщення, зі столиками вздовж стін, де 
здебільшого сиділа біднота, попиваючи домашнє вино 
господаря та закушуючи чим-небудь, принесеним з 
дому. Не знаю чому, може, через своє марнославство,— 
бо не було ніякої іншої причини,— Мілоне захотів 
виступити й тут. Вибрав собі одну з найкращих пісень 
і, своїм звичаєм, перетворив ї ї  у свинство. Коли він 
закінчив, пролунали ріденькі оплески, а потім з-за 
одного столика почувся голос:

— А тепер цю пісню вам заспіваю я.
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Я озирнувся і побачив, як уперед виступив вродли-* 
вий білявий хлопець у комбінезоні, які носять меха
ніки; він дивився на Мі лоне таким лютим поглядом, 
наче хотів його з’їсти живцем.

— Ти грай,— наказав він мені,—і давай спочатку.
Мілоне трохи сторопів, але вдав змореного і важко

опустився- на стілець біля дверей. Хлопець дав мені 
знак починати і заспівав. Не скажу, що він співав, як 
справжній артист, але співав з почуттям, голос його 
звучав м’яко і рівно — одне слово, співав так, як треба 
співати і як того вимагає пісня. Крім того, як я ска
зав, він був вродливий з отим своїм кучерявим волос
сям, особливо, коли порівняти з Мілоне, таким дебелим 
та огидним. Повернувшись до слухачів, хлопець співав, 
час від часу позираючи на свій столик, де сиділа моло
денька дівчина, і, здавалось, він співав тільки для 
неї. Скінчивши пісню, він зробив презирливий порух 
у бік Мілоне, ніби кажучи: «Ось як треба співати!», і 
повернувсь до столика, де його чекала дівчина, яка 
тут же скинула руки і обняла його. По правді, йому 
аплодували навіть менше, аніж Мілоне, люди якось 
не втямили, чому це він вихопився співати. Але я це 
збагнув; на цей раз зрозумів і Мілоне.

Акомпануючи, я поглянув на Мілоне і бачив, як він 
кілька разів провів рукою по очах і по лобі, що хо
вався під навислим волоссям, мов людина, яка відга
няє дрімоту. Йому не вдавалось, однак, приховати 
вираз прикрості, що читався на його обличчі, якого 
я в нього ще ніколи не бачив; після кожного куплета 
вдало виконаної хлопцем пісні, здавалось, та гіркота 
більшала. Нарешті він підвівся, потягуючись й удавано 
позіхаючи, і сказай:

— Ну, пора йти спати... Щось хилить на сон.
Ми розійшлися на розі вулиці, домовившись, як 

завжди, зустрітися наступного дня. Отож усе, що 
трапилось уночі, я додумав уже опісля. І те, що ви
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зараз почуете,— лише мої здогади. Я вже казав, що 
Мілоне трохи замакітрилось у голові, він-бо гадав, що 
він великий артист, тоді як насправді він був жалю
гідним блазнем — розважав людей, поки ті їли. Тим 
важчий був для нього удар, що завдав йому той руся
вий хлопець у комбінезоні.

Гадаю, що поки хлопець співав, Мілоне мусив по
бачити себе у справжньому світлі, тим, яким був, а не 
яким себе вважав,— вайлуватим, гладким чолов’ягою 
понад п’ятдесяти років, який надягнув собі слинявчик 
і дек ламу в дитячі віршики. Мені здається, він мав 
зрозуміти також, що неспроможний співати більш-менш 
пристойно, хай би навіть пішов на змову з самим 
дияволом. Він годився лише для того, щоб смішити, 
але вмів це робити, тільки обливаючи грязюкою деякі 
почуття. А почуттів йому якраз бракувало в житті, 
йому їх ніколи не довелось зазнати.

Але, повторюю, все це здогади. Відомо одне: крав
чиня, де він наймав кімнату, назавтра знайшла його 
з петлею на шиї на вікні за занавіскою, в тому місці, 
де звичайно вішають клітки 8 канарками. Перехожі 
зупинялись, побачивши за вікном ноги, що метлялись 
у повітрі. Озлоблений, як усі самовбивці, він замкнув 
двері на ключ і підсунув до них комод із дзеркалом: 
може, він хотів бачити себе, як на своїх репетиціях, 
коли накидає собі зашморг. Одне слово, мусили вива
жувати двері, дзеркало впало й розбилося. Нещасного 
поховали на кладовищі Верано, і тільки я один про
воджав його, цього разу без гітари. Кравчиня поста
вила на комод нове дзеркало і втішилась тим, що 
досить вигідно продала мотузку, розрізавши ї ї  на 
куски.



НЕМОВЛЯ

Отій добрій синьйорі, яка приходила з передачами 
від Римського Комітету допомоги і питала, чому в нас 
стільки дітей, моя дружина, що того дня була не в 
гуморі, «ризналася щиросердо:

— Якби ми мали гроші, то ввечері йшли б у кіно, 
а оскільки їх нема, то кладемося спати. Тому й діти 
народжуються.

Синьйора лишилась незадоволена відповіддю і, не 
мовивши більше й слова, пішла собі. Я покартав дру
жину, бо не скрізь можна говорити правду і, перш 
ніж щось сказати, треба знати, з ким маєш справу.

Замолоду, ще нежонатим, я полюбляв читати газетну 
хроніку, де описувались всілякі лиха, які чигають на 
людину: крадіжка, вбивство^ самогубство, вуличний 
нещасний випадок. І серед тих всіх напастей, одне 
тільки, здавалось, обминало дене — це те, що газета 
називала «гідний жалю випадок», тобто коли людина, 
хоч не попала в якийсь винятковий нещасний випадок, 
животів в таких злиднях, що саме ЇХ існування викли
кав жалість. Як уже мовилось* я  буа ще молодий і не 
знав, що то значить утримувати численну сім'ю. Але 
сьогодні, на мій подив> переконуюсь, що мало-пома
лу і зі мною стався такий «гідний жалю випадок».

Наприклад, я читав: «Живуть у чорних злиднях». 
От і я тепер живу у чорних злиднях. Або ж «меш
кають у житлах, що тільки називаються житлами». 
Отож на Тормаранчо я з дружиною та шістьма дітьми 
меншаю у кімнаті, геть закладеній матрацами, і, коли 
йде дощ, вода капотить і мочить геть усе, як оті ла
вочки на Ріпетта. Або ж іще: нещасна, знаючи, що
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завагітніла, вирішує по-злочинницькому позбутися 
плоду свого кохання. Отаке рішення прийняли ми — 
дружина та я — за спільною згодою, щойно виявили, 
що вона вагітна всьоме. Одне слово, ми вирішили, як 
тільки випогодиться, залишити дитя в церкві, довіривши 
його на милосердя першого-ліпшого, хто його знайде. 
Моя дружина, як завше, з допомогою тих добрих 
синьйор подалась на роди до лікарні, а потім, тільки- 
но почулася краще, повернулася з немовлям додому. 
Увійшовши в кімнату, вона сказала:

— Знаєш, лікарня лікарнею, але я б там лишилась, 
щоб не повертатись більше сюди.

Немовля, наче зрозумівши ті слова, аж зайшлося 
плачем. Воно було гарне, міцненьке, мало пронизли
вий голос, так що вночі, коли воно просиналось і по
чинало плакати, ніхто вже не міг спати. У травні, 
коли надворі потепліло настільки, що можна було 
ходити без пальта, ми вирушили з Тормаранчо до 
•Рима. Дружина притискала до грудей немовля, за
горнуте в ганчір’я, так, наче мала залишити його 
десь серед засніженого поля. Вже в місті, щоб прихо
вати свою тривогу, її, захекану, знесилену, з роз4 
куйовдженим волоссям та очима, що аж на лоба лізли, 
наче прорвало. То називала церкви, де б можна зали
шити дитину, пояснюючи, що це має бути церква, куди 
ходять багаті, бо якщо ї ї  підбере якийсь бідак, як ми, 
то краще зовсім не лишати; то казала, що хотіла б 
залишити немовля в церкві з мадонною, бо й вона 
мати, розуміє дещо і почує ї ї  благання. Ці ї ї  балачки 
мене втомили й розхвилювали, тим більше, що я й 
так був змучений і не до шмиги мені було те, що ми 
робили, але переконував себе: не гарячкуй, спокійно. 
Я щось там заперечив, аби урвати ту зливу слів, а 
потім мовив:

— Послухай... А якщо лишити його на площі Свя
того Петра?
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Якусь мить вона вагалась, а тоді відповіла:
— Ні, то військовий плац... дитину не помітять* 

Спробувати б у церковці на вулиці Кондотті, де багаті 
крамниці... Туди вчащають заможні люди...

Ми сіли в автобус, і на людях вона змовкла, то за- 
повиваючи тісніше немовля, то обережно розкриваю
чи, щоб глянути на його личко. Рожевеньке, сповите, 
немовля спало. Зодягнене було бідненько, як і ми, гар
ні були хіба голубенькі вовняні рукавички, але прос
тягало насправді голі рученята, ніби показуючи їх 
усім. Ми зійшли на широку Гольдоні, і моя дружина 
заторохтіла знову. Зупинившись перед вітриною юве
ліра і показуючи на виставлені на подушечках з 
червоного оксамиту коштовності, вона промовила:

— Поглянь, яка краса! Люди ходять цією вулицею, 
щоб купити коштовності та інші ювелірні речі. Бідний 
сюди й не поткнеться. А між однією крамницею і дру
гою зайдуть і в церкву помолитися. То люди заможні, 
побачать дитинку та візьмуть її.

І водночас вона роззирала своїми вибалушеними 
очима ці коштовності, наче промовляла сама до себе, 
а я не посмів перечити їй. Ми увійшли всередину. То 
була розмальована під жовтий мармур невелика цер
ковця з багатьма капличками та великим вівтарем. 
Моя дружина казала, що пам’ятає ї ї  не такою, і тепер 
вона їй не сподобалась. Але, змочивши пальці у свя
ченій воді, вона перехрестилася. Потім, з немовлям 
на руках, почала повільно просуватись по церкві, роз
глядаючи її  невдоволено та недовірливо. З-під купола 
через верхні вікна сіялось холодне, але ясне світло. 
Моя дружина проходила від одної каплички до другої, 
оглядаючи кожну річ — крісла, вівтари, образи,— щоб 
побачити, де б їй покласти дитя, а я йшов трохи від
далік, не спускаючи ока з вхідних дверей. Ураз до 
церкви увійшла висока синьйора в червоному, з во
лоссям, наче золото. Підібгавши вузьку юбку, вона
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стала навколішки, помолилась десь так з хвилину, 
перехрестилась і, не глянувши на нас, вийшла. Моя 
дружина, що стежила за нею, промовила враз:

— Ні, не підходить... тут приходять люди, такі як 
ця синьйора, що спішать погуляти, обійти всі магази
ни. Ходімо звідси!

І вона вийшла з церкви.
Ми пройшли знову добрий шмат Корсо, майже біг

цем, дружина попереду, я за нею, і біля площі Вене
ція знову зайшли в церкву, куди більшу від першої, 
усередині майже темну, з безліччю корогов, позолоче
них прикрас та вітрин з начіпленими срібними серця
ми, що зблискували у темряві. Було чимало людей і, 
глянувши, я відразу помітив, що це заможні особи — 
панії у капелюшках, чоловіки добре зодягнені. Зводя
чи над амвоном руки, священик казав проповідь. Усі 
стояли і дивились на нього, то ж я подумав, що це 
саме добре, бо ніхто не зверне увагу на нас. Я про
шепотів дружині:

— Спробуємо залишити тут? — а вона кивнула, 
згодна, мовляв. Ми пройшли у бідну капличку, наба
гато темнішу, без нікого, і майже нічого не було вид
но. Кінчиком покривала дружина прикрила личко не
мовляти і поклала його на крісло, як ото кладуть 
обтяжливий клунок, аби відпочити трохи. Потім при- 
клякла і, затуливши лице долонями, помолилась тро
хи, а я знічев’я роззирав ті срібні серця усякої вели
чини, що сотнями вкривали стіни капели. Нарешті 
дружина підвелась, із зосередженим обличчям, пере
хрестилася, відійшла від капели, а я оддалік за нею. 
У ту мить священик загорланив:

— І рече Ісус: куди йдеш, Петре? — Я мало не 
підскочив, бо вчулося, що то він питає мене.

Дружина була вже біля дверей, коли чийсь голос 
змусив нас вклякнути на місці:
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— Синьйора, ви залишили якийсь клуночок на 
кріслі.

То була жінка, зодягнута в чорне, одна з тих 
святенниць, що топчуться цілий день у церкві та 
ризниці.

— Ах, справді,— проказала моя дружина,— дякую... 
я забула.

Одне слово, ми взяли знову наш з б и т о к  і вийшли 
з церкви, ні живі ні мертві.

— Ніхто його не хоче, мого бідного синочка,— ска
зала надворі дружина так, наче той крамар, що роз
раховує швидко збути крам, та ніяк не знаходить 
покупця. І вона знову кинулася бігти легко, майже 
не торкаючись землі, вибиваючись із сил. Ми опини
лися на площі Святих Апостолів. Церква була відчи
нена, і, щойно ми увійшли в цей великий і просторий 
храм, дружина у напівтемряві прошепотіла мені:

— Оце те, що нам треба.
Вона рішуче звернула до однієї з бічних капел, по

клала немовля на лавку і, наче їй пекло під 
ногами, не перехрестившись, не помолившись й не 
поцілувавши дитини, прудко подалася до вхідних 
дверей. Та ледве вона ступила кілька кроків, як 
церкву наповнив розпачливий плач. Була якраз пора 
годування, і немовля заплакало, бо зголодніло. За
чувши той плач, моя дружина, мабуть, втратила голо
ву — спершу кинулась до дверей, тоді назад, усе по
квапом, і, незважаючи на святе місце, присіла на 
лавку, взяла дитину на руки, щоб погодувати її. Та 
тільки вона встигла витягти грудь і дитя, як те голод
не вовченя, припало до неї, сховавши її  своїми руче
нятами, пролунав грубий голос:

— Таких неподобних речей не роблять у храмі 
божому... Забирайтеся геть! Ідіть на вулицю!

То був паламар, старенький, з довгою білою бородою
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і несподівано сильним, як на нього, голосом. Затуля
ючи немовля і грудь, моя дружина сказала:

— Але ж і мадонна на образах з дитиною на 
руках.

— То ти ще порівнюєш себе з мадонною? Яке 
блюзнірство! — обурився він.

Ото й усього. Ми вийшли з церкви і сіли у скверику 
на площі Венеція. Тут дружина знову почала годувати 
дитину, поки воно не наситилося і не заснуло.

Западала ніч, церкви замикали а ми, наморені, роз
гублені, не могли нічого иридумати. На саму згадку, 
що ми стільки натерпілись, а наслідку ніякого, мене 
охоплював відчай.

— Слухай, уже пізно,— мовив я дружині,— я більше 
не можу. Вирішуймо щось.

Вона роздратовано відповіла:
— Але ж то твоя кров... Ти хочеш кинути його десь 

у підворітні, як ото жбурляють тельбушки котам.
— Та ні,— заперечив я,— але деякі речі треба ро

бити не роздумуючи, або взагалі не робити.
Вона промовила:
— Ти й справді боїшся, що я передумаю і понесу 

дитя додому... Всі ви, чоловіки, підлі.
Я збагнув, що зараз не варто перечити їй, тож 

стримано відповів:
— Я розумію тебе... але ж зваж сама: прикро, що 

воно йде від нас, та все ж краще, ніж мучитись на 
Тормаранчо в кімнаті без кухні, без вбиральні поблизу, 
серед тарганів узимку та мух улітку*

Вона промовчала.
Не відаючи, куди йти, ми подалися вулицею Націо

нале, піднімаючись до Башти ІІерона. Трохи далі, 
внизу, я помітив узвіз, зовсім опустілий і з сірою 
закритою машиною перед брамою; я підскочив до ав
томобіля, потягнув ручку — дверцята відчинились.
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— Хутчій, це слушна пагода.» Клади її на сидіння, 
ззаду,— поквапив я дружину.

Вона послухала, поклала дитину на заднє сидіння, 
і я зачинив дверцята. Все це сталося за якусь мить, 
так що ніхто й не помітив. Я взяв дружину під руку, 
і ми побігли у напрямку площі Квірінале.

Безлюдна площа майже потопала в темряві, хіба що 
біля будинків горіло кілька ліхтарів, а по той бік 
перил висявав вечірній Рим. Дружина підійшла до 
фонтана, опустилась на лавку і, одвернувшись від 
мене, ні сіло ні впало вдарилася в сльози.

— Що з тобою? — стривожився я.
— Тепер, коли я його покинула, відчуваю якусь 

утрату, ніби чогось не вистачає отут біля грудей, де 
воно тулилося.

— Ну, це зрозуміло... воно пройде,— заспокоїв я її.
Вона стенула плечима і все плакала.
Зненацька плач ї ї  вщух, як ото вщухає дощ на 

вулиці, коли подує вітер. Вона підвелась і, розлючена 
вкрай, показала на один із тих палаців:

— Зараз піду до самого короля і доб’юся, щоб мене
пустили до нього. І все йому скажу.

— Стривай! — вигукнув я, схопивши її  за руку.— 
Ти іцо, збожеволіла? Не знаєш, що короля давно вже 
нема?

— А мені байдуже! Поговорю з тим, хто сидить на 
його місці... Хтось там та буде.

Одне слово, вона зібралась бігти до тієї брами і хто 
зна, якого розколоту наробила б, якби я розпачливо 
не мовив:

— Слухай, я передумав... Вернімося до тієї машини
і заберемо дитину... тобто хай буде з нами. Хіба не
все одно — дитиною більше чп менше.

Ця думка відразу витіснила їй з голови короля.
— А чи ще вона там? — вимовила вона і метнулася 

до вулнчки? де стояла сіра машина.
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— Аякже,— відповів я,— адже й п’яти хвилин не 
пройшло.

Машина справді ще стояла. Але саме тоді, коли 
дружина простягла руку до дверцят, літній чоловік, 
низький, самовпевнений, вийшов з воріт і гукнув:

— Агов! Що вам треба в моїй машині?
— Своє беру! — відповіла дружина і нахилилась до 

сповитої дитини на сидінні. Але той наполягав:
— Що вам треба?.. То моя машина... Зрозуміло? Моя!
Ви б побачили мою дружину. Випроставшись, вона

вимовила:
— Та чого ти заметушився?! Не бійся, ніхто в тебе 

нічого не бере. Мені плювати на твоє авто! — І вона 
справді плюнула на дверцята.

— А, вузлик...— зніяковіло почав був той.
— Не вузлик... а мій син... Дивись.
Вона розкрила личко немовляти і продовжувала:
— Мій синочок любий. А ти з дружиною такого не 

сотвориш, хоч би ще раз на світ народився. І не тор
кайся мене, а то покличу поліцію, скажу, що хочеш 
забрати мого синочка.

Словом, вона наговорила йому стільки, що тЬй бідо
лаха, роззявивши рота, почервонів увесь, наче то він 
у всьому винен. А тоді неквапливо відійшла і догнала 
мене у провулку за рогом.



БЕЗДОГАННИЙ ЗЛОЧИН

Щоразу, познайомившись з якоюсь дівчиною, я зна
йомив з нею і Рігамонті, а він, дужчий за мене, завжди 
відбивав її. Робив я це, може, щоб показати, що й 
мені щастить на жінок, а може, й тому, що не помічав 
за ним нічого поганого. Все ж я мало зважав на ту 
його підступність і мав його за друга.

Усе було б гаразд, якби він робив те делікатно, не 
так відверто. Але мій приятель поводився аж надто 
зухвало, наче б мене й не існувало. Бувало, почне 
залицятись до дівчини при мені або призначає побачен
ня знову ж таки при мені. Звісно, в таких випадках 
завжди поступиться вихована людина, але йому хоч 
би що —знай робить своє. Я ж змовчував, щоб при 
дівчині не затівати сварки.

Раз чи двічі я протестував, але несміливо, бо не 
вмію виказувати своїх почуттів, і хоч усе в мені 
кипить, зовні я лишаюся спокійний; ніхто й не здога
дається, що в мене на душі. А знаєте, що він відказав:

— Нарікай на себе, а не на мене! Дівчина воліє 
бути зі мною, отже, я вмію краще догодити!

То була правда, як і те, що він дужчий за мене. 
Але справжній приятель ніколи не стане відбивати 
твоєї дівчини.

Словом, після того, як він чотири чи п’ять разів 
пожартував отак, я настільки зненавидів його, що 
в барі, де ми разом працюємо, намагався завжди ста
вати боком або зовсім відвернутись, щоб тільки не 
бачити його, Тоді я майже не думав про ту кривду, 
яку він заподіяв мені, а коли й дивився на нього, то 
ловив себе на тому, що не можу зносити його взагалі.
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Я ненавидів його обличчя, грубе та тупе, з низьким 
лобом, маленькими оченятами та гачкуватим носом, 
повними, трохи надутими губами. Ненавидів його 
волосся, чорне та лискуче, що спадало гривою вздовж 
скроней. Огидними були й волохаті руки, коли він 
порався біля кавоварки. Та найбільш відразливим 
видавався мені його ніс: блідий, ніздрюватий, дугастий, 
здоровезний, що стирчав на червоному обличчі, мов 
обтягнута шкірою кістка. Так і хотілося заїхати кула
ком у ту носяру, щоб аж хруснув. Та це були тільки 
марення, бо сам я малий, миршавий, а Рігамонті міг 
розчавити мене одним пальцем.

Сам не знаю як, але дійшло до того, що я надумав 
його вбити. Може, думка ця зародилася того вечора, 
коли ми з ним дивились американський фільм «Без
доганний злочин>>. Я, власне, не хотів вбивати його 
насправді, а тільки намагався уявити собі, як би я це 
зробив. Мені подобалося думати про вбивство перед 
сном, уранці, перш ніж встати з постелі, навіть 
удень, коли в барі було мало роботи, а Рігамонті 
сидів за стойкою на табуретці, схиливши над газетою 
голову з намащеним чубом.

«Оце візьму товкач, яким розбивають лід, і торохну 
його по голові»,— розважався я собі думкою. Словом, 
зі мною творилося таке, як ото із закоханим, що 
цілий день тільки й думає про свою кохану і уявляє, 
як то він ї ї  приголубить, що скаже. Лише коханою 
у моїй уяві був Рігамонті, а оту насолоду, що інші 
вбачають у поцілунках та пестощах, давали мені 
думки про його смерть.

Отак для забавки —бо ж знаходив у цьому втіху — 
я в уяві до найменших подробиць виробив собі план. 
А згодом мені захотілось здійснити його; це бажання 
стало настільки сильне, що я вже не міг утриматись, 
щоб не перейти до дії. Та, мабуть, як слід не подумав, 
бо взявся здійснювати намір, коли все ще марив.
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Достеменно так, як ото закоханий,— робиш усе мов 
у сні, несамохіть, не усвідомлюючи, що чиниш.

За кавою, ніби між іншим, я став йому розповідати, 
що знаю дуже вродливу дівчину. Але, мовляв, зараз 
йдеться не про дівчину, що, як завжди, спершу подо
бається мені, а потім він перехоплює собі; ні, я, мов
ляв, маю на прикметі красуню, що накинула на нього 
оком і нікого іншого, окрім нього, і знати не хоче.

Це я повторював йому день у день цілий тиждень, 
додаючи усе нові докази палкого дівочого кохання 
і вдаючи, що ревную. Він спершу наче б то байдуже 
казав:

— Якщо любить, нехай приходить у бар, я ї ї  при
гощу кавою.

Та потім став нерйуватися і щоразу, ніби жартома, 
допитувався:

— А скажи-но, я все ще подобаюся тій дівчині?
— Авжеж! — одказував я,
— А що вона каже?
— Каже, що без тебе їй світ немилий.
— Але що саме в мені їй подобається?
— Все: ніс, очі, рот, навіть руки твої, коли ти по

раєшся біля кавоварки. Геть усе!
Одне слово, усе, що було ненависного в ньому, все, 

за що я спровадив би його на той світ, мовляв, закру
тило голову вигаданій дівчині.

Він усміхнувся, зарозуміло надувся, бо був марно
славний і мав себе за велике цабе. Видно, в його 
дурній голові тільки й думки було, як би познайоми
тись з тією дівчиною, та пиха не дозволяла йому звер
нутися до мене.

Аж однієї днини таки не витримав:
— Або познайом мене з нею, або не нагадуй мені 

про неї! — роздратовано мовив він.
Я чекав цих слів і тут же призначив зустріч на 

наступний вечір.
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Задум мій був простий. О десятій кінчаємо, але 
у барі до пів на одинадцяту хазяїн підраховує виторг. 
Я підводжу Рігамонті до залізничного насипу, розво
дячись про дівчину, яка буцімто чекає нас там.
0  чверть на одинадцяту проходить поїзд, і під гуркіт 
коліс я стріляю у Рігамонті з пістолета «беретта», 
придбаного заздалегідь на площі Вітторіо. О двадцять 
на одинадцяту вертаюсь у бар, забираю наче б забу
тий пакунок, аби господареві потрапити на очі. Не 
пізніше як о пів на одинадцяту я вже сплю в кімнаті 
швейцара, де я наймаю розкладачку на ніч.

Той задум я частково запозичив із фільму, передусім 
те, що стосується часу і поїзду. Задум міг і не вда
тися, якщо б мене викрили. Але залишалася насолода 
від того, що я дав волю своїм почуттям. І я ладен за 
саму оцю приємність піти на каторгу.

Назавтра ми працювали недовго, бо була субота;
1 гаразд склалося, бо Рігамонті не розпитував про 
дівчину, а я про неї йе думав. О десятій, як звичайно, 
знімаємо свої полотняні куртки і, попрощавшись з 
господарем, виходимо, опустивши до половини залізну 
штору на дверях. Бар містився на проспекті, що вів 
до Кисловодної набережної, а звідти рукою подати до 
залізниці. На той час останні парочки зійшли з пагор
бів парку Рімембранца і перехожих в темному про
вулку попід деревами не було. Стояв теплий квітне
вий вечір, небо поволі яснішало, хоча місяць ще не 
зійшов.

Ми рушили проспектом,— Рігамонті в доброму гуморі 
поблажливо поплескував мене по плечу, а я заціпеніло 
тримав пістолет у внутрішній кишені куртки. Біля 
перехрестя ми зійшли з проспекту на трав’янисту 
стежинку під залізничним насипом. Тут було значно 
темніше; це я також врахував. Рігамонті ступав по
переду, я за ним. Підійшовши до умовленого місця з 
ліхтарем неподалік, я промовив:
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— Казала, що чекатиме тут... Певно, зараз прийде.
Він запалив сигарету і відповів:
*— Офіціант з тебе непоганий, а звідник таки справді 

неперевершений.
Словом, він і тут ображав мене як хотів.
Місцина була безлюдна. Місяць, що піднімався над 

нашими головами, освітлював оповиту сизим туманом 
рівнину, де поміж кущів та куп сміття зміївся сріб
лястий Тібр. Мені стало трохи моторошно від тієї 
пітьми, і я мовив скорше собі, аніж Рігамонті:

— От-от має прийти... Бо ж сама на роботі і мусить 
чекати, поки піде хазяїн.

— Та ні, ось вона! — урвав він мене.
Я повернувся і побачив темну жіночу постать, що 

стежиною наближалася до нас.
Згодом мені розповіли, що на тому місці зустріча

ються жінки зі своїми клієнтами. Але я цього не знав 
і мало-помалу вже й сам впевнювався, що я ту дів
чину не вигадав і вона насправді існує. Тим часом 
Рігамонті, певний себе, ступив назустріч, а я неса
мохіть — за ним. За кілька кроків від нас вона вийшла
з темряви на світло ліхтаря. Побачивши її, я мало не 
перелякався. їй було десь під шістдесят, обличчя на
пудрене, чорно підмальовані шалені очі, волосся роз
патлане, на шиї чорний бант. То була з тих, що 
шукають найтемніших місць, аби їх не розгледіли... 
Не збагну, як такі старі ще знаходять собі клієнтів.

Але Рігамонті, ще й не придивившись до неї, зі 
звичною нахабністю запитав:

— Синьйорина чекає на нас?
— Атож,— не менш зухвало відповіла та.
Рігамонті підійшов ближче і, зрозумівши свою по

милку, сахнувся назад, мовлячи:
— Ох, пробачте, я сьогодні не можу... Ось мій друг...
І він шугнув у темряву під насип.
Я здогадався, що Рігамонті подумав собі, ніби я
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захотів помститися, після гарненьких дівчат знайомлячи 
його з отаким страшидлом; збагнув також, що мій 
бездоганний злочин лопнув, як мильна бульбашка.

Я глянув на бідолашну жінку, що з усміхом, схожйм 
на гримасу карнавальної маски, проказала:

— Голубчику, дай закурити!
Мені стало жаль і її, і себе, і навіть Рігамонті. Нена

висть, що досі переповнювала мене, розвіялась; сльози 
навернулися мені на очі, і я подумав, що завдяки цій 
жінці не став душогубом.

— Не маю,—промовив я,—але візьми оце... Про
даси, матимеш якихось тисячу лір.— І я тицьнув їй 
у руку пістолет, тоді метнувся вбік і під насипом 
чкурнув до проспекту. Саме промчав поїзд на Вітеб- 
ро — вагон за вагоном — з освітленими вікнами, роз
сіваючи іскри серед темної ночі. Я зупинився, дивля
чись, як він віддаляється. Послухав трохи, як стихає 
його гуркіт, і рушив додому.

Наступного дня у барі Рігамонті каже мені:
— Знаєш, я здогадався, що тут щось не те... Але 

нічого, якщо це жарт, то тобі вдалося розіграти мене.
Глянувши на нього, я відчув, що він вже не такий 

огидний мені, хоча й усе в ньому було те саме: той же 
лоб, очі, той же ніс, волосся, ті ж волохаті руки...

І враз мені полегшало, наче б мене пестив квітне
вий легіт, що ворушив тент перед дверима бару.

Рігамонті подав мені дві чашки кави для клієнтів, 
що сиділи на залитій сонцем терасі. І я, беручи ту 
каву, спитав упівголоса:

— Може, ввечері зустрінемось? Я запросив Амелію.
Він зібрав зі стойки розсипану каву, наповнив мірки,

запарив їх окропом і просто, не злостиво відповів:
— На жаль, сьогодні не зможу.
Я поніс каву, почуваючи якесь розчарування, що 

цього вечора він уже не прийде і не відіб’є в мене 
Амелії, як досі відбивав усіх інших.



ПІКНІК

Коли десь так від середини грудня починаються 
розмови про різдво, Новий рік, хрещення, то я аж 
тремчу, ніби то нагадують мені сплатити борги, а гро
шей катма. Хтозна-чому оті всі свята збіглися всі 
підряд.

Одне до одного вони для такого злидня, як я, не 
свята, а погибель. Йдеться не про те, що не хочеться 
святкувати різдво, Новий рік чи хрещення, а про те, 
що у ці три дні свят торговці наїдками та питвом 
чигають на тебе, як грабіжники за рогом вулиці, бо до 
свят підходиш одягнутий, а після них лишаєшся 
голий. Може, колись, за царя Гороха, ці свята й були 
справді святами скромними, але щирими: адже тоді не 
було ні організації, ні агітації, ні експлуатації. Але що 
далі, то навіть найбільший нетяма второпав, що і на 
святах можна поживитись; отак і роблять. То свята 
для хитрунів, що збувають усякий харч, а не для 
бідаків, що його купують. Я сам не раз думав, що для 
кондитера, торговця птицею чи різника то справжні 
свята, навіть подвійні: свята самі по собі, і ще раз свя
та, бо в такі дні вони продають вдесятеро більше, ніж 
у будень. І тоді, коли якийсь бідолаха святкує на пів
рота з порожнім гаманцем та за убогим столом, вони 
справляють свята на всю губу із повним гаманом та 
за столом, що аж вгинається від наїдків. А втім, щоб 
пересвідчитися, що це справді так, гляньте на мою 
крамничку шкільного приладдя. Поряд одна за од
ною — ковбасна Толомеї, магазин з птицею Де Сан- 
тіса, пиріжкова Де Анджеліса та винний магазин 
Крочані. І що ж ви бачите? Гори сирів та шинки, купи
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курей та курчат, повні мішки пиріжків, піраміди пля
шок та бутлів, блиск та розкіш. Там, у тих чотирьох 
магазинах, жвавий рух з ранку до вечора, як у порту. 
В моїй же крамничці шкільних товарів та книжечок — 
спокій, понура тиша, прилавки припали пилюкою, за
йде якийсь хлопчина купити зошит, або жінка — пля
шечку чорнила, щоб записати свої витрати, та й тіль
ки. І я сам як моя крамничка — марний, зголоднілий, 
у довгому чорному фартусі, серед отієї порохняви та 
паперів, усе кислий та задуманий. Вони ж, Де Андже- 
ліс, Толомеї, Крочані, Де Сантіс — яскраве свідчення, 
що справи йдуть чудово,— гарні, рожеві, повні, само- 
впевнені, завжди веселі. Ех, помиливсь я з вибором 
фаху: на паперах, друкованих або чистих, далеко не 
заїдеш. Купують не для того, щоб писати або читати, 
а здебільшого, щоб загортати. Якось напередодні Но
вого року уранці моя дружина каже:

— Слухай, Еджісто, є непогана ідея... Крочані за
пропонував, щоб на Новий рік зібралися усі п’ятеро 
крамарів з нашої вулиці і влаштували пікнік.

— А що це таке? — поспитав я.
— Така звичайна новорічна вечеря.
— Звичайна?
— Атож, звичайна, але кожен несе щось своє і при

гощатиме всіх.
— То це і є пікнік?
— Авжеж, це і є пікнік... Де Анджеліс принесе свої 

пиріжки, Крочані — вино й шипучку, Толомеї — за
куску, Де Сантіс — індиків...

— А ми?
— Нам треба принести новорічний пиріг«
Я промовчав, а вона наполягала:
— Хіба погана ідея, оцей пікнік? То їм казати, що 

ми пристаємо?
Я сидів на стільці, перегортаючи паку різдвяних 

листівок, і нарешті озвався:
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— Як на мене, цей пікнік несправедливий... Де Ая- 
джеліс продає свої пиріжки, Крочані — своє вино, То- 
ломеї — закуску, а Де Сантіс — індиків... А я що? 
Дулю... Пиріг треба купувати.

— Але ж і вони за це платять, бо у крамничці воцо 
не росте... Ти невиправний... Уникаєш людей і сам 
собі життя ускладнюєш, а потім скаржишся, що 
справи йдуть кепсько.

Одне слово, ми добряче посперечались, і я, зрештою, 
урвав її, мовивши:

— Гаразд, скажи їм, що я пристаю до того пікніку..« 
Будуть пироги.

Тоді вона порадила купити пиріг вагою не менше 
д&ох кілограмів, щоб справити належне враження. 
Я пообіцяв.

Останній день року я, як звикле, продавав святкові 
листівки та паперові фігурки святих. Мої сусіди тим 
часом продавали курей, пиріжки та локшину, всілякі 
лікери та вина, сири та шинку.

Стояла гарна погода, і зі своєї темної крамнички я 
бачив, як проходили жінки з покупками. Була чудова 
днина під римський Новий рік з незрушним темносинім 
небом, ніби з найтоншого кришталю, і все навколо наче 
розмальоване на його тлі свіжими фарбами. Увечері, 
зачиняючи крамничку, я мовив дружині:

— Не варто їсти... Наїмося на пікніку. Я принесу 
пиріг... Вистачить хоч на сотню гостей.

І справді, коробка з пирогом була чимала. Але я за
спокоїв дружину, щоб не турбувалась,— мовляв, до
несу Гї.

О пів на одинадцяту ми прийшли до Крочані, що 
мешкав над крамничкою. Його родина проживала там 
не менше півсторіччя: там жив його дід, коли ще не 
було крамниці, а тільки закусочна, куди приходили 
робітники випити чарчину; батько розширив примі
щення і продавав вино вже пляшками; тепер госнода-
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рював Адольфо, син, котрий, окрім вина, продавав 
віскі та інші лікери зарубіжних марок. То був один 
із давніх будинків старого Рима, самі кімнатки та 
коридори. Але Крочані з повними щічками та малень
кими очицями гордовито провів нас у їдальню. Яка 
краса! Меблі нові, з полірованого червоного дерева, 
з латунними ручками та тонкими ніжками з білого 
клена.

Коли востаннє я бачив цю кімнату, то в ній за стіл 
правила товста дошка, стільці були солом’яні, на сті
нах висіли фотографії, а біля вікна в ніші стояла 
швейна машина. Тепер нічого того не було. Крім 
нових меблів я побачив іще велику, в позолоченій 
рамі картину, на якій зображено захід сонця на морі, 
величезний радіоприймач, що слугував також за стой
ку для вгощення, порцелянові статуетки голих жінок, 
блазнів, песиків, а на накритому столі — порцеляно
вий сервіз тонкої роботи, розмальований рожевими 
квітами.

— Я купив усе це на площі Аргентіна,—мовив Кро
чані, показуючи на вмеблювання.— Вгадай, скільки 
я заплатив.

Я назвав якусь цифру, а він, аж надимаючись від 
втіхи, назвав суму втричі більшу. Помалу сходилися 
люди, і незабаром зібралися майже всі.

Хто там був? Був Толомеї, здоровий, вусатий моло
дик, який, недоважуючи ковбасу, казав своїм клієнтам: 
«Нехай так?»; був де Анджеліс з пиріжкової, дрібний 
чоловічок з простакуватим обличчям, але сам шахрай, 
що хлопчаком сам жебрав, а тепер забезпечував лок
шиною весь квартал; був Де Сантіс, торговець пти
цею, що так і лишився селюком, відколи прийшов до 
Рима з кошиком свіжих яєць, з безволосим сірим об
личчям та гучним голосом вітербійця 1. Були і їхні дру

1 В і т е р б о — місто на північ від Рима,
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жини, усі розкішно вдягнені. Дітей не було, бо, як ка
зав Крочані, наливаючи вермут, це вечірка крамарів, 
що вітають прийдешній рік, у якому всі присутні мають 
гребти гроші лопатою. Ніде правди діти, побачивши їх 
за столом, я відчув до них ще більшу відразу, ніж тоді, 
коли вони торгували в своїх крамницях: там вони 
хоч приховували своє самовдоволення, ба навіть бідка
лися, а тепер воно так і пашіло з них.

Ми сіли за столи об одинадцятій і відразу взялися до 
закусок Толомеї. Тут посипалися дотепи: хто питав То* 
ломеї, чи ковбаса із справжньої свинини, хто пере
дражнював: «Нехай так?», як він часто казав. Але все 
то були дотепи не злостиві, дотепи людей одного кола, 
де всі стоять один за одного. Якби пожартував я, що 
нечасто дозволяю собі такі закуски, то, певно, це б їх 
вразило; тому я волів їсти й мовчати. Коли подали пи
ріжки, запала тиша, бо бульйон пік губи і всі дмухали 
на ложки. Хтось зауважив, що пиріжки начинені пов
ністю, а не наполовину, як звичайно він продає, і всі 
гості вибухнули реготом. Я змовчав і на цей раз, налив 
собі два черпаки бульйону, щоб погріти шлунок. По
дали два підсмажені індики, великі, як страуси. Всі 
зраділи і почали підсміюватись з продавця птиці, випи* 
туючи, де він роздобув отакі два дива, чи не у славно
звісного Де Сантіса, що постачає птицею увесь Рим. 
Але він, селюк, не зрозумів жарту і відповів, що цих 
індиків він вигодував сам.

Я й далі ні пари з вуст, тільки нишком вибрав 
собі стегпо, велике, як монумент, а потім три шмат
ки з начинкою, ще один чималий кусень, вже сам 
не знаю, звідки я його запопав, але був смачнень
кий. Я наминав з таким завзяттям, що хтось не ви
тримав:

— Диви, як Еджісто запихається. Ех, Еджісто, но 
випадає тобі щодня їсти такого індика.

Я відповів з повним ротом:
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— Атож,—і подумав собі, що хоч раз мені сказали 
правду.

Потім дійшла черга до напоїв Крочані, і за столом 
залисніли обличчя, червоні, наче мідний посуд на кухні. 
Далі зауважень щодо наїдків розмова не заходила, бо, 
по суті, не мали що казати. Якщо й мав хто щось ска
зати, то це я, саме тому, що на відміну від них мої 
справи йшли кепсько, це змушувало мене задуматися, 
а роздуми хоч не наповнюють шлунка, зате обсідають 
голову. Коли ми справилися з індиками, подали салат, 
якого ніхто не торкнувся, згодом пішли сир і фрукти. 
Потім Крочані сказав, що вже північ, і обійшов столи
з пляшкою шампанського, котре, як він зазначив, було 
справжнісіньке французьке, з тих, що він продає по 
три тисячі лір за пляшку. Коли вже мали розкоркувати 
шампанське, усі закричали:

— Бджісто, твоя черга, давай свій пиріг!
Я підвівся, ступив у глиб кімнати, взяв коробку і, 

повернувшись, почав розкривати, кажучи:
•— Це особливий пиріг, зараз побачите.
ї я почав роздавати з коробки кому пляшку чорнила, 

ком) ручку, зошит, по букварику кожному з чоловіків, 
про жінок не подумав, тож просив їх вибачити. Усі 
мовчали, приголомшені, ошелешені, бо отупіли від на
поїв та наїдків. Нарешті Де Анджеліс промовив:

— Стривай, Еджісто, що це за жарти? Ми ж не шко
лярі!

Де Сантіс, що враз набурмосився, спитав:
— А пиріг?
Я підвівся й одказав:
— У нас же пікнік, чи не так? Кожен приніс те, що 

мав у себе, адже так? От я і приніс, що маю.
— Та ти що,— вибухнув Толомеї,—ти дурний чи 

тільки вдаєш?
— Ні,— відповів я,— я не дурний, я торговець шкіль
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ним приладдям... Ти приніс закуску, на яку я мушу 
заробляти цілий рік... А я приніс те, що мав, і ти ні
коли й не думав того купувати.

Де Анджеліс мовив примирливо:
— Ну годі, сідай, не будемо сваритися.
Його послухали. Подали ще якісь солодощі, розкор

кували вино й почали пригощатись.
Та як я помітив, ніхто не хотів випити за мов здоров’я. 

Тоді я підвівся і, піднявши чарку, сказав:
— Оскільки ви не хочете пити за моє здоров’я, 

я вип’ю за ваше: щоб ви цього року читали трохи 
більше, хоча б навіть довелося менше торгувати.

Залунали протести, а Крочані, що найбільше випив, 
розізлився і вигукнув:

— Що ти вигадуєш... Хочеш біду нам накликати. 
Продавай свої книжки, скільки тобі заманеться, але 
не капости нам. І краще йди собі, ти вже повечеряв.

— Отже,— відповів я,— ти не бажаєш пити за успіх 
книжкової торгівлі?

— Та не базікай, ти, блазню, йолопе, телепню.
Тепер усі ображали мене; я відповідав їм на те спо

кійно, хоч дружина смикала мене за рукав. Найбіль
ше ж лютився господар дому, наполягаючи, щоб ми 
забиралися геть.

Одне слово, не пам’ятаю як, я опинився серед холод
нечі на вулиці, з заплаканою дружиною, що повторю
вала:

— Он що ти накоїв!.. Тепер нажили собі ворогів 
і цей рік буде ще гірший, ніж минулий.

Отак пересварюючись, супроводжувані святковими 
вогнями та пляшками, що летіли з вікон, ми й причим- 
чикували додому.



Я НЕ КАЖУ НІ

Щоб збагнути вдачу Аделе, розповім тільки про те, 
що трапилось першої шлюбної ночі.

Кажуть, по ранку судять, який буде день. Отож після 
вечері у ресторані за Тібром, після тостів, урочистих 
побажань, обіймання та тещиних сліз, ми пішли до 
моєї квартири, що над моєю крамницею метизних то
варів на вулиці дель Аніма. Щойно одружені, ми ще 
трохи соромились одне одного. Коли ми залишилися 
у спальні самі, я зняв піджак, накинув його на спинку 
стільця і, щоб якось подолати ніяковість, сказав:

— От що значить доля... Ти помітила? За столом нас 
було тринадцять.

Аделе саме знімала нові туфлі, які їй тиснули, а по
тім стала роздягатися перед дзеркалом шафи.

Вона відповіла відразу й охоче, наче б мої слова роз
кували її:

— Насправді, Джіно, нас було дванадцять... Десятеро 
гостей і нас двоє, усього дванадцятеро.

Але ж я рахував присутніх у ресторані, коли скла
дав замовлення, я ж бачив, що нас було тринадцять; 
навіть мовив Людовіко, одному із свідків:

— Нас тринадцять... Я б не хотів, щоб вийшло на зле.
— Ні, навпаки, вам всміхнеться щастя,— відповів 

він.
Я сів на край ліжка і, роздягаючись, спокійно запе

речив:
— Ти помиляєшся... Нас було тринадцять... Я навіть 

звернув на це увагу Людовіко.
Аделе не відповіла, бо саме знімала через голову 

плаття, але тільки зняла його, випалила:
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— Ти неуважно рахував. То на вулиці нас було три
надцять, але ж потім Мео пішов.

Тепер я, стоячи в самих трусах, сам не знаю чому 
роздратувався:

— Та що це за єгипетська дванадцятка і при чому 
тут Мео?.. Я ж кажу тобі, що підрахував іще в ресто
рані.

— Ет, знову, — відмахнулась вона, підходячи до 
шафи, щоб повісити плаття.— Значить, у тебе вже 
двоїлося від випитого...

— Якщо я й випив, то хіба дві чарочки разом з ши
пучкою.

— А все-таки,— сказала вона,— нас було дванадцять... 
А ти не пам’ятаєш, бо ти п’яниця і пам’ять тебе зраджує.

— Хто п’яниця? Я? Нас було тринадцять.
— А я тобі кажу: дванадцять.
— Тринадцять.
— Ні, дванадцять.
Ми вигукували вже посеред кімнати, майже ніс у 

ніс, я в трусах, а вона в сорочці.
Я схопив її  за плечі, крикнувши їй просто в обличчя:
— Тринадцять! — Але враз схаменувся і, намагаю

чись обійняти її, прошепотів:— Тринадцять чи два
надцять, яка різниця... Поцілуй мене!

Але вона впала на ліжко і, не відмовляючись од по
цілунку, прошепотіла, можна сказати, коли наші уста 
майже злилися:

— Але нас таки було дванадцять.
Тут уже я скочив на середину кімнати і вигукнув:
— Поганий початок... Ти моя дружина і мусиш мені 

коритися. Якщо я кажу тринадцять, значить, трина
дцать, і ти не повинна мені перечити.

Тоді вона підвелася з ліжка і крикнула:
— Я твоя дружина, або, точніше, буду нею... Але 

нас було дванадцять!
— Не вигадуй! Нас було тринадцять!
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Пролунав перший ляпас, лункий та сухий.
Аделе сторопіло стояла якусь мить, потім кинулась 

до дверей вітальні, розчинила їх і крикнула з порога:
— Нас було дванадцять!.. Дай мені спокій... Ти мені 

набрид! — І зникла.
Після хвилинної розгубленості я оговтався. Підійшов 

до дверей вітальні — кликав, стукав, благав — да
ремно.

Одне слово, я провів шлюбну ніч сам, напівроздяг- 
нений, куняючи на ліжку; і вона, гадаю, робила те ж 
саме на дивані у вітальні. На другий день за спільною 
згодою ми пішли до її  матері запитати, скільки нас 
було. Виявилось, що чотирнадцять, бо двоє малих хлоп
чаків позлазили зі стільців і гралися під столом. Коли 
я почав лічити, один з них ще сидів, а коли підрахову
вала Аделе, заліз під стіл і другий. Отож обоє мали 
слушність, але як дружина Аделе повелася зле.

Після того випадку Аделе не раз показувала свій но
ров. У неї була пристрасть сперечатися за кожну дріб
ничку. Якщо я казав — біле, вона — чорне; не припус
каючи й думки, що вона помиляється. Якби я хотів 
їй щось довести, то суперечці не було б кінця. Як тоді, 
наприклад, коли вона цілісінький день стояла на тому, 
що я не дав їй грошей на покупку, а після цілодобової 
суперечки гроші знайшлися на підвіконні у вбираль
ні — вигулькнули, наче хтось виставив там вазу з 
трояндами.

Суперечка, звичайно, не вщухала, бо вона твердила, 
ніби то я поклав туди гроші; я ж довів їй на фактах, 
що такого не могло бути, що саме вона зайшла в те 
темне місце після того, як узяла гроші.

Або іншого разу, так само роздратовано, вперлась, 
начеб у Алессандро, бармена з кав’ярні навпроти, чо
тири сини, а я добре пам’ятаю, що їх у нього троє. 
Цілий тиждень ми сперечались, бо його не було вдома, 
а як повернувся, виявилось, що до нашої суперечки
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в нього було троє синів, а четвертий народився вже 
опісля. Дурниця, скажете. Бувало, що виходило на її, 
але головне те, що годі було втовкмачити їй, що не 
йдеться про слушність, а про ї ї  звичку сперечатися 
за будь-яку дрібницю, яка отруює нам життя.

— Тобі потрібна не дружина, а рабиня,— казала 
вона.

Отак через ці суперечки ми, як то кажуть, завжди 
гиркались. Було, тільки скажу щось, навіть неспро
стовне, як наприклад: «Сьогодні сонячний день» — то 
я вже дратуюсь на саму думку, що вона зараз запе
речить мені. І справді вона відразу каже:

— Ні, Джіно, сьогодні сонця нема, все заволокло 
хмарами.

Я брав капелюха і тікав з дому, бо якби лишився, то 
луснув би від злості.

Якось на Рінетта я зустрів Джулію, дівчину, до якої 
залицявся ще до знайомства з Аделе. Я тоді скоро збай
дужів до неї, бо вона здавалась мені не досить неза
лежною. Що б я не казав, з усім погодиться, ніколи не 
заперечить, навіть, коли й дурному ясно, що я поми
ляюсь. Але тепер, одружившись із незалежною дівчи
ною, я жалкував за Джулією, такою лагідною та по
ступливою, і аж кусав лікті від досади.

Мені приємно було зустрітися з нею саме через оту 
відмінну від Аделе вдачу. Я затримав її, щоб побачити, 
як вона погоджується зі мною, і втішитися, не почувши 
від неї жодних заперечень. Вона просила пустити її, 
бо, мовляв, поспішає на базар.

Я сказав, щоб тільки зайвий раз підтвердити свої 
думки:

— Тепер ти каєшся за ту кривду, що мені заподіяла? 
Ти вже впевнилась, що я кращий від інших? Скажи, 
чого ти мене не схотіла?

А я знав напевне, що це неправда, бо сам кинув її, 
бо не подобалися мені дівчата смирненькі, як вона.
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Але хотілось почути, що вона скаже на таке підступне 
звинувачення. Вона ж, бідолаха, почувши таке, аж 
витріщила очі. Якусь мить мовчала, певне, хотіла від
рубати мені, як воно насправді було, але потім таки 
взяла гору її  вдача і лагідно промовила:

— Джіно, ти, мабуть, хибно зрозумів мене. Я б ніколи 
тебе не покинула... Я ж так тебе кохала.

Зважте, вона навіть не звинувачувала мене в не
правді, як напевне зробила б Аделе; а намагалась м’яко 
зняти оте звинувачення і, щоб втішити мене, на
віть допускала, що, може, і ї ї  якась частка вини 
в тому.

Я тільки гірко посміхнувся на думку про свою ду
рість, що вибрав собі Аделе. Погладжуючи її  личко, я 
проказав:

— Знаю, що завинив тут я... Ех, шкода. Не було ні
якого непорозуміння, усе я накоїв. Це я тільки так, 
аби щось казати, побачити, що ти на це скажеш.

Потім я погладив ї ї  ще раз по личку, що вона аж 
зашарілась, і пішов собі. Але перш, ніж звернути 
за ріг, я озирнувся — вона все ще стояла із закинутою 
на плече сумкою, вражено дивлячись мені услід.

Був кінець травня, і назавтра ми — Аделе та я — по
далися на моторолері до Фреджене, щоб уперше ску
патись. Пляж був безлюдний з сліпучим від сонця бла
китним небом. Тильний поривистий вітер кидав піском. 
Зелені піняві хвилі, одна за одною, накочувались на 
берег. Далі виднілася синя, майже чорна смуга з білими 
цятками. Аделе казала, що хоче покататись на човні,
і хоча море було неспокійне, я, щоб не перечити їй та 
не чути, що море, навпаки, тихе-тихісіньке, випозичив 
човник. Я був у плавках, Аделе ж у платті, але, щоб 
уникнути суперечки, я не казав їй роздягтися. Човняр 
відштовхнув нас. Я взяв весла і почав гребти проти 
невисоких хвиль, а коли ми відпливли від берега, за- 
веслував повільніше. Я намагався тримати човник
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носом до хвиль, щоб вони не перекинули, ніби горі
хову шкаралупу, наш човник. Аделе сиділа на кормі, 
плюскаючись у хвилях. Глянувши на неї вдягнуту та 
згадавши, що не посмів порадити їй роздягтися, я від* 
чув роздратування. І мені захотілося сказати про 
зустріч з Джуліею. Веслуючи, я розповів їй, як мені 
забаглось пересвідчитись у добрій вдачі Джулії, про 
те, як вона погодилась зі мною. Аделе слухала, човен 
гойдало на хвилях, під кінець сказала спокійно:

— Ти помиляєшся. Винна якраз вона, бо ж сама тебе 
покинула.

Я загріб веслами сильніше, щоб уникнути великої 
хвилі, що накочувалася, і сердито відповів:

— Та хто тобі таке наплів? Я сам одного вечора дав 
їй зрозуміти, що більше її  не хочу... Пригадую навіть 
те місце... На набережній.^

Але вона якось злостиво, уся з розкуйовдженим на 
вітрі волоссям, відповіла:

— Як звичайно, тебе підводить пам’ять... Вона тебе 
покинула... Казала, що ти сварливої вдачі, як воно
і є насправді... І просто неможливо з тобою жити.

—* Хто це тобі набрехав?
— Вона сама казала... Через кілька днів.
— Це неправда... Вона сказала так, щоб приховати 

своє незручне становище. От хитра!
— Та вона тебе кинула, Джіно, не сперечайся... На* 

віть мати її  підтвердила.
— А я тобі кажу, що я.
— Ні, вона.
Не знаю, який лихий мене попутав тієї хвилини. Я 

стерпів би будь-яку неправду, тільки не цю. Гадаю, 
що тут заговорило також моє самолюбство. Пустивши 
весла, я підвівся і вигукнув:

— Я кинув!.. І годі, кінець кінцем. Не хочу більше 
балакати. І якщо ти будеш сперечатися, торохну тебе 
веслом по голові, так і знай.
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— Спробуй тільки,— сказала вона,— бач як розі« 
йшовся, таки правда, що вона тебе кинула.

— Ні, я!
Я стояв посеред човна і надривався, щоб хвилі не 

могли заглушити голосу. Я й не помітив, як човен з віль
но опущеними веслами повернувся боком до хвиль.

Ще пам’ятаю, як Аделе підвелась ураз і, приклавши 
долоні до рота, що було сили крикнула мені:

— Ні, вона!
Тої ж миті накотилась висока зелена, наче скло, 

хвиля з білим гребенем і накрила наш човен. Я опи
нився у воді з думкою, що човен, на щастя, не переки
нуло. І враз мене потягло на дно. Трохи ковтнувши 
води, я випірнув і, борсаючись проти течії, гукав Аделе, 
але помітив тільки порожній човен вже досить далеко 
від себе. Аделе не було видно. Я пустився плисти до 
човна, гукаючи ї ї  і не знаючи, що діяти. Але з кожною 
хвилею, човен віддалявся. І все ще гукаючи Аделе, я 
похлинався водою, та й сам збагнув, що вже нічого наз
доганяти човен, бо ж Аделе в ньому не було. Отож я ки
нув думати про човен і заходився шукати Аделе. Але 
її  ніде не було; я бачив тільки хвилі, що котились одна 
за одною. Ступивши ногами на дно, хоча берег був ще 
далеко, я знову почав кричати. І справді — хтось від 
берега наближався до мене. Роздивляючись довкола та 
шукаючи Аделе на безлюдному морі, я бачив тільки по
рожній човник з опущеними веслами, що плив за 
течією. Я заплакав, шепочучи крізь сльози: «Аделе, 
Аделе». Мені вчувалось, що море своїм гомоном відпо
відало: «Вона»,— так, начеб голос Аделе повис у по
вітрі, і ще зараз заперечував мені. Нагодилися люди з 
причалу, і ми більше тр^ох годин шукали, та Аделе не 
знайшли, ані того ранку, ані в наступні дні.

Отак я овдовів. Минув рік, і я наважився піти до 
Джулії. ї ї  мати попросила мене зачекати в їдальні, 
і, коли Джулія увійшла, я сказав:
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— Джуліе, я прийшов просити, щоб ти стала моєю 
дружиною.

Вона зашарілася і відповіла своїм ніжним голосом:
— Я не кажу — ні... Але треба поговорити з мамою.
її  перші слова так вразили мене, що відтоді я згаду

вав їх, наче якесь пророцтво: «Я не кажу ні».
Словом, ми побралися, і якщо ви хочете побачити 

щасливу сім’ю, приходьте до нас. Джулія назавжди 
залишилась такою, як того ранку, коли вона сказала: 
«Я не кажу ні».



4 0 ЧАРКА

Коли професор наполягав, я не раз казав:
— Дивіться, професоре, дівчата це прості... Селючки... 

Думайте, що робите... Краще вже взяти місцеву... 
Селянки з Чочарії неотеси, неписьменні.

Останнє слово сподобалося професорові найбільше:
— Отакої мені й треба... Принаймні не читатиме 

журнальчиків...
Той професор, літній уже чоловік із сивими ву

сами та бакенбардами, викладав у ліцеї. Та головне 
його захоплення — це руїни. Щонеділі, та і в будень, 
він нишпорив то на Аппіевій дорозі чи Форумі, то в 
теремах Каракалли і вивчав римські руїни. Згодом 
у його домі назбиралося книг на цю тему, як у біблі
отеці— вся квартира від дверей, де цілі стоси їх ле
жало за зеленими шторами, коридор, кімнати, кладов
ка, крім кухні та ванної, були захаращені ними. Кни
ги ці йому були як запашна троянда під носом, і лихо 
тому, хто б їх торкнувся. Здавалося неймовірним, щоб 
він усі ці фоліанти прочитав.

І все ж, як кажуть у Чочарії,— його опосіла жадоба, 
бо у вільний від лекцій, чи від уроків вдома, чи від 
вивчення руїн час він ішов до вуличних продавців 
нишпорити у візочках зі старими книгами, а вертався 
додому із купою книг під пахвою. Колекціонував їх 
як ото хлопчаки колекціонують поштові марки.

Чому саме йому забаглося взяти в прислугу дівчину 
з моїх країв — для мене загадка. Мовляв, вони чесні, 
без витребеньок, до того ж селянки з їх рожевими, як 
яблука, щоками збадьорюють його, вони добре готують. 
Словом, майже щодня він з’являвся у нас на порозі,
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нагадуючії, що йому потрібна чочарка, неписьменка, 
з села.

Я написав своякові на село, а той відповів, що 
є така: вона з околиці Валлекорза, звати ї ї  Туда, 
і років їй під двадцять. Але, як писав мені той родич, 
у Туди е одна вада — не вміє ні читати, ні писати. Та 
я відповів, що професорові саме така й потрібна.

Туда з моїм родичем приїхала до Рима вечірнім 
поїздом, і я вийшов зустріти їх. Я відразу відзначив, 
що то підхожа дівчина, з тих, що може сапати цілий 
день без перепочинку або гірською стежкою нести на 
голові ношу в півцентнера. Рожеві щоки, що так подо
балися професорові, коса, чорні брови, що сходилися 
на переніссі, кругловида, а коли сміялася, то видні- 
лися дрібні білі зуби, що їх жінки у Чочарії чистять 
розтертим листям мальви. Щоправда, вдягнута не як 
чочарка, зате хода в неї достеменно, як у чочарки, що 
звикла, йдучи, ставити ногу на всю ступню; ї ї  гладень
кі й смагляві мускулясті литки обв’язані волоками. 
Під пахвою вона тримала кошичок. Сказала, що то 
для мене — з десяток яєць у соломі, накриті фіговим 
листям.

Я докинув, що краще б дати їх професорові, аби 
справити добре враження, але вона відповіла, що не 
думала про професора, бо ж у панів, певне, є свої 
кури. Я засміявся. їдучи трамваєм і теревенячи про 
се та про те, слово за слово, я зрозумів, що вона справ
жня дикунка: ніколи не бачила ні поїзда, ні трамвая, 
ні семиповерхового будинку. Словом, така, яку хотів 
професор.

Вдома я перш за все привів ї ї  у нашу швейцарську, 
щоб познайомити з дружиною, а потім ліфтом ми під
нялися до професора. Він відчинив двері сам, бо служ
ниці не мав, а куховарила й прибирала в нього моя 
дружина. Щойно ми ступили у кімнату, Туда тиць
нула йому в руки кошик:
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— Бери, професоре! Я привезла тобі свіжих яєць!
— Негарно казати професорові «ти»,— стримав я її.
Та професор ще й підбадьорив її.
— Кажи, донечко, кажи.
ї пояснив мені, що це по-римському, бо ще давні 

римляни, як ото чочари, звертались один до одного 
на «ти», а не «ви». І ставились до людей прихиль
но, начеб усі були одна родина.

Провівши Туду на простору кухню з газовою плит
кою та іншим начинням, професор пояснив їй, як 
біля неї поратись.

Туда слухала уважно й сумирно, а тоді озвалась 
дзвінким голосом:

— А я не вмію варити.
— Як? А мені сказали, що вмієш! — здивувався про

фесор.
— В селі я працювала... сапала. Ми готували тільки, 

щоб поїсти, але кухні, як оце, у нас не було.
— А де ж ви готували?
— На вогнищі.
— Та й ми,— проказав професор, погладжуючи собі 

бакенбарди,— готуємо, щоб иоїсти... Скажімо, тобі тре
ба нагодувати мене. Що ти робитимеш?

Вона посміхнулась:
— Зварю тобі густої квасолі... Потім наллю кухлик 

вина, а тоді трохи горіхів, сухих фіг.
— Оце й усе? А на друге?
— Що «на друге»?
— Ну, кажу, ніякої іншої страви, ні риби, ні м’яса?
Вона щиро засміялась.
— Але ж, коли ти впережеш миску квасолі з хлібом, 

то невже мало? Чого ще?.. Я на мисці квасолі з хлібом 
сапаю цілу днину... А ти ж так не трудишся.

— Я теж працюю: досліджую, пишу.
— Е, ти собі там досліджуй!.. Але по-справжньому 

трудимось таки ми.
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Словом, вона не давала себе переконати в необхід
ності того, що професор називав «другим». Зрештою, 
після довгої балачки, вирішили, що моя дружина 
якийсь час приходитиме, щоб навчати Туду готувати. 
Ми перейшли в спальню для служниці — гарненьку 
кімнату з вікнами на подвір’я, ліжком, комодом і 
шафою.

Роззирнувшись, Туда спитала:
— Я спатиму сама?
— А з ким же?
— На селі ми спимо по п’ятеро в одній кімнаті.
— А тут кімната для тебе однієї.
Кінець кінцем я пішов, наказавши дівчині бути 

уважною, не лінуватись, бо я відповідаю як перед 
професорок, так і перед свояком, який привіз ї ї  сюди.

Виходячи, я чув, як професор сказав:
— Дивись мені, щоб з усіх цих книг ти щодня змі

тала порох пір’яною мітелкою та ганчіркою.
Тоді вона спитала:
— А що ж ти робиш з тими книгами?.. Навіщо 

вони тобі?
— Вони для мене, як для тебе сапа — працюю,— 

відповів він.
— Так, але у мене сапа одна.
Відтоді професор, проходячи мимо швейцарської, 

завжди розповідав мені щось про Туду. Сказати прав
ду, він не був задоволений нею. Якось навіть зізнався 
мені:

— Вона така наївна... У являете, що вона встругнула? 
Взяла зі столу списаний аркуш — роботу одного учня — 
і ним заткнула пляшку вина.

— Професоре, я ж попереджав, що це селючка.
— Воно то так,— вів своєї професор,— але вона не

погане дівча, добре, слухняне, таке миле.
Миле дівча, як ото він її  називав, ставало дівчиною, 

як усі інші. З першої ж платні почала вдягатися
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в приталені костюми І виглядала в них наче справжня 
синьйорина. Згодом придбала собі туфлі, сумочку 
в штучної крокодилячої шкіри. Також веліла обрізати 
собі косу — що таки шкода. ї ї  щоки і далі рожевіли, 
мов яблучка, не блідли так швидко, як у дівчат, що 
народились у місті,—а це подобалося не тільки про
фесорові.

Коли я вперше побачив її  з отим жалюгідним 
Маріо, шофером синьйори з четвертого поверху, я 
зауважив:

— Дивись, щоб і тобі такого не було, як іншим!
— Учора він возив мене на Монте-Маріо,— відпо

віла вона.
— А потім?
— Приємно кататись у машині... А ще він он що 

мені подарував! — Вона показала білу металеву шпиль
ку зі слоником, що їх повно на Кампо ді Фйорі.

— Ти, нетямо, не знаєш, що він хоче піддурити 
тебе,— застеріг я її.— Інакше б не возив на машині. 
А якщо синьйора довідається, він матиме на горіхи. 
Отож будь обережна!

Через кілька тижнів у швейцарську зайшов профе
сор, відкликав мене убік і пошепки запитав:

— Слухай-но, Джованні! Туда — дівчина чесна?
— Чесна, професоре, тільки наївна,— запевнив я.
— Ось що...— мовив він задумливо,— у мене зникло 

п’ять цінних книг... І мені б не хотілось...
Тут я заперечив, що це не могла зробити Туда, 

і книги, певне, знайдуться. Професор замислився, а 
тоді запевнив, що надалі буде пильнувати за нею.

Якось увечері бачу — Туда заходить у ліфт з Маріо. 
Він сказав, що має піднятися на четвертий поверх за 
вказівками синьйори, але ж та більше як годину тому, 
вийшла, а він цього не знав.

Я піднявся слідом за ними і пройшов прямо у квар
тиру професора. Так сталося, що вони тільки нричи-

68



нили двері, і я, увійшовши в передпокій, почув їхню 
розмову в кабінеті професора і збагнув, що таки не 
помилився. Потихеньку ступаю далі. І що ж бачу? 
Маріо, зіп’явшись на драбину, приставлену до книж
кової полиці, тягнувся аж під стелю до книг, а вона, 
рожевощока брехуха, притримувала її  і гукала:

— Оту гарну, велику... В шкіряній оправі!
Я ие витримав і вигукнув:
— Як я вас гарно застукав! Молодці, нічого не 

скажеш!
А я ще не вірив професорові!
Чи ви бачили коли кота, як плюснути на нього 

з вікна відро води? Отак і Маріо, побачивши мене, 
кинувся в двері. Я тоді стільки наговорив їй, що 
інша б на ї ї  місці вдарилася б у плач, але не чочарка. 
Вона слухала мовчки, похнюпившись, а тоді сміливо 
звела очі:

— А хто в нього крав? Здачу, яку мені давали 
з покупок, я всю приносила... І не роблю так, як деякі 
кухарки, що, мовляв, переплатила за покупки вдвічі.

— Нещасна!.. А книжки? Це що — не крадіжка?
— У нього тих книжок і так багато!
— Багато чи мало, а тобі до них зась! І дивись, 

якщо я тебе ще раз спіймаю, то за тобою аж закурить!
Та їй мов горохом об стіну, вона ніяк не погоджу

валася, що вона таки крала.
Через кілька днів, бачу, заходить вона у швейцар

ську з купою книг під пахвою:
— Ось я вам принесла книги професора, щоб ви не 

сварились на мене.
Я сказав, що це добре, а собі подумав, що дівчина 

таки непогана, а винен у всьому Маріо. Я пішов 
разом з нею, щоб покласти все на місце. Коли ми вже 
розгорнули пачку з книгами, зайшов професор.

Ось, професоре, Туда повернула ваші книги! —•
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кажу я йому.— Вона позичала їх своїй подрузі поди
витися картинки.

— Ну, гаразд. Не будемо вже про це згадувати.
І як стояв, у капелюсі та пальті, він підійшов до 

книг, взяв одну, розгорнув і раптом вигукнув:
— Та це ж не мої книги!
— Як не ваші?
— Мої книги були з археології,— продовжував він, 

квапливо гортаючи інші томи,— а ці п’ять книг, до 
того ж розрізнені, з питань права.

— Що ти наробила, дозволь спитати? — обернувся 
я до Туди.

Вона рішуче запротестувала:
— Я взяла п’ять книг і п’ять принесла! Чого ще ви 

хочете! І дорожче заплатила, ніж мені дали за ті, що 
продала!

Професор був настільки вражений, що дивився з 
роззявленим ротом на мене і Туду, не можучи вимо
вити й слова. А вона торочила своє:

— Ось... В такій же оправі, ще й гарніші! І вага 
така ж... мені їх зважили. Тут чотири кіло сімсот, 
як і в тих.

Тут уже професор усміхнувся, щоправда, гірко:
— Але книги не зважують, як м’ясо. Книжка книж

ці не рівня. І що робитиму з цими, не доберу! Кожен 
том про щось інше! Та й іншого автора!

Туда ж не відступала:
— Було п’ять, і є п’ять... Ті в обкладинках, і ці в 

обкладинках... Більш я нічого не знаю...
Зрештою, професор випровадив ї ї  на кухню, мо

вивши:
— Іди, годі вже! Не хочу псувати собі нерви!
Коли вже вопа вийшла, він сказав:
— Неприємно... Дівчина вона непогана, але надто 

вже простакувата.
— Ви такої хотіли, професоре!
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— Mea culpa — погодився він.
Туда була в професора ще деякий час, поки під

шукувала собі інше місце. Я згодом бачив її  у нашому 
молочному магазині, де вона мила посуд. Кілька разів 
заходила й до нас, у швейцарську. Про той випадок 
з книгами ми не згадували, але вона сказала мені, що 
вчиться читати й писати.

1 Mea culpa — моя помилка (лат.).



ОБДУРИВ

Була п’ятниця, сімнадцяте число, але не в цьому 
річ. Одягнувшись, я взяв п’ятдесят тисяч лір, усе п’яти
тисячними банкнотами, що їх мав віддати Оттавіо, засу
нув їх у кишеню штанів і вийшов з дому. П’ятдесят тисяч 
лір — то була частка Оттавіо в одному дільці з фаль
шивими коштовностями, яке ми разом провернули, 
і я вже тиждень зволікав з розрахунком. Чекаючи 
трамвая, я бентежився думкою, що маю віддати ці 
гроші, які б знадобилися і мені. Він-бо не ризикував 
нічим, обмежувався тільки тим, що він, метикуватий 
ювелір, постачав мене товаром. Весь же тягар я взяв 
на себе, ризикуючи потрапити за грати. Там, у каш
тановому скверику, я, певне, не виказав би його, і сам 
потрапив би у холодну, а він і далі спокійно працю
вав би у своїй крамничці з вставленою в око лінзою. 
Ця думка мучила мене, і, сівши в трамвай, я таки 
вирішив не дати йому нічого. Але це означало б, що 
мені до нього, спритного ділка, хоч не потикайся, і я 
мусив би шукати когось іншого, може, ще гіршого 
від нього. І, зрештою, для такої чесної людини, як я, 
це означало б не дотримати слова, а такого ще не 
бувало. А все ж ой як не хотілось віддавати гроші. 
Я тримав їх у кишені і раз по раз мацав та ніжно 
погладжував. Як-не-як — п’ятдесят тисяч, і якби я їх 
віддав, погасив мій борг, у мене стало б на п’ятдесят 
тисяч менше.

Поки я отак міркував, хтось торкнув мене за лікоть: 
то був Чезаре, найбільший злидень, якого я знав ще 
з часів спекуляції сигаретами на чорному ринку. Він 
і лишився тим, як то кажуть, «найтеплішим другом»,
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а може, й ще жалюгіднішим. На ньому було вилиняле 
полатане пальто, застебнуте на всі гудзики, але все 
одно було помітно його голу шию, без краватки та 
коміра сорочки. Довга патлата чуприна його була 
в якомусь пір'ї та пилюці, бо спав він у бараках. Він 
мене аж перелякав.

— Чезаре, що тут робиш? — збентежено спитав я.
— Зійдемо на хвилину, я хочу поговорити з тобою,— 

мовив він.
Чомусь на ті його слова у мене зажевріла надія 

знайти спосіб повернути гроші, що я винен Оттавіо. 
Я кивнув Чезаре і подався до виходу. Трамвай зупи
нився, ми зійшли; якраз перед сквериком неподалік 
від вулиці Вольтурно. Чезаре повів мене у самітне 
місце, потім зупинився і прошепотів:

— Є тисяча?
— Яка тисяча?
— Тисяча лір... Я вже два дні голодний.
— Браво, вчасно я тебе надибав. Я тільки й думав, 

де б подіти тисячу лір,— глузливо мовив я.
Він збагнув мою іронію і засмучено попросив:
— Тоді хоч поможи мені.
Я обережно поцікавився, про яку допомогу йдеться.
— Глянь сюди,— змовницьки прошепотів він.
Я опустив очі і на його долоні побачив блискучу 

монету зі стертими карбами та зображенням жінки.
— Допоможи продати цю римську монету... Гроші 

поділимо.
Я глянув на монету і вибухнув безпричинним сміхом.
— Це ж підробка... ти пропав, ох, ох, ох... фаль

шивка.
Я сміявся все нестримніше, а він, злющий, тільки 

дивився на мене.
— Цікаво б знати, чого ти регочеш? — озвався він 

нарешті.
Насміявшись, я промовив:
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— Про це навіть не кажуть.
— Чому?
— Бо, голубе, навіть діти тепер розбираються у 

фальшивих монетах...
Пригнічений, він поклав монету у кишеню:
— То позич хоч двісті лір.
Я знову згадав Оттавіо та гроші, які мав віддати 

йому, і мені сяйнуло розрахуватися з ним. Зрештою, 
чи не щодня газети повідомляють про людей, що клю
нули на гачок фальшивомонетників. Чом би й нам не 
поталанило?

—* Мені жаль тебе,— сказав я Чезаре,— і хочу допо
могти тобі... але за умови; якщо тебе застукають, ти 
мене не знаєш... Я чесний синьйор, якому подобають
ся римські монети... У мене є гроші... глянь.— Може, 
через марнославство, я витяг з кишені пачку банкнотів 
і помахав у нього перед носом.— Ось вони, а ти, коли 
щось, шахрай... а я ошуканий... Зрозумів?

— Зрозумів,— відразу погодився Чезаре.
Вже певний себе, я вів далі:
— Давай тепер погодимо... Яку ціну придумаємо?
— Тридцять тисяч.
— Ні, це замало, хоча б шістдесят... З них сорок 

тисяч беру собі, а ти — двадцять... Згода?
— Може б, навпіл?
— Тоді шкода й мови.
— Гаразд, нехай буде двадцять.
— Давай поміркуємо, як це зробити,— провадив 

я,— ти чорнороб... працював у котловані на будові 
нової станції, і... знайшов цю монету, взяв ї ї  собі... 
Гаразд?

— Гаразд.
— А потім нагодився я, кажу, що це дорога штука... 

Треба тільки придумати ім’я римського імператора... 
Яке?

— Нерон.
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— Ні. Нерона ні, бачиш, який ти нетяма... Перон.* 
Його всі в Римі знають. Когось іншого.

Чезаре пошкрябав підборіддя.
— Я знаю тільки Нерона... Інших не знаю.
— Але ж,— мовив я,— їх було принаймні сотня... 

Веспасіан, наприклад, той з Веспасіанів. Невже не 
знаєш?

— Ах, так, Веспасіан. Пригадую.
— Але Веспасіан не підійде... Ще засміють... А що 

там написано на твоїй монеті... Дай-но сюди!
Він дав мені її, і я придивився: літери були, але 

нечіткі, і годі щось розібрати. Враз мені сяйнула 
думка, і я випалив:

— Каракалла... той з термів... зрозумів? Каракалла.
— Так, Каракалла.
— Отже,— підсумував я,— зробимо так: ми розійде

мося, але не далеко один від одного. Покупця підшу
кую я... Коли я кашляну, значить, готово, і ти підко
чуйся до нього... Гаразд?

— Не сумнівайся.
Ми розійшлися. Чезаре став проходжати сквериком 

сюди-туди, а я вийшов на тротуар. В цьому місці, як 
я знав, ішли з вокзалу люди з околиць Рима, провін
ціали, усе народ сільський, простакуватий, але з туги
ми гаманцями. Люди ці гадали, що вони хитрі, та це 
тільки у своєму селі, серед овець та бринзи; в Римі 
їхня хитрість оберталася наївністю. Я побачив кількох 
чоловіків з вузликами, дехто з жінками, а дехто сам, 
але з тих чи інших міркувань вони мені не підходили. 
Між тим, щоб вдати, ніби когось чекаю, я витяг з порт
сигара сигарету і запалив. Не знаю чому, за першою 
затяжкою я похлинувся і закашляв. І той дурень 
Чезаре кинувся просто до русявого молодика, який 
від якогось часу крутився під деревом, і торкнув 
його за лікоть. Це сталося так несподівано, що я не 
встиг навіть гукнути його. Коли Чезаре говорив, я
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окинув оком молодика. Невисокий, вдягнутий по-се- 
лянськи, в легкій курточці з лисячим комірцем, у ко
ричневих оксамитових штанах зуавів та заболочених 
жовтих юхтових чоботях. Обстрижений наголо, він 
мав ясне гостре обличчя, а під гострим носом вигля
дали маленькі русяві вуса. Скидався на шахрая, але, 
на щастя, мав також селянський вигляд. Він слухав 
Чезаре здивовано і майже зацікавлено. Нарешті Че- 
заре всунув у кишеню руку і витяг монету. Цієї миті 
я збагнув, що мені вже не можна стояти осторонь.

Повертаючи монету в руках, молодик розглядав її, 
а Чезаре щось пояснював йому;

Я підійшов і поважно промовив:
— Пробачте за нескромність... Це, може, римська 

монета?
Чезаре отетеріло глянув на мене.
— Та ніби,— неголосно проказав молодик.
Тоді мовив я далі:
— Дозвольте глянути... Бо хочу... я антиквар... до

звольте.
Молодик передав мені монету, і я довго роздивлявся 

її, вдаючи вельми зацікавленого. Потім обернувся до 
Чезаре і суворо спитав його:

— Де ти ї ї  взяв?
Треба сказати, що Чезаре, обірваний та брудний, був, 

як завжди, нерішучий.
— Хочете, щоб я сказав?.. Я бідак,— плаксиво мовив 

він.
— Не бійся,— заспокоїв його я,— я не перевдягну

тий поліцейський... Мені можеш сказати. Де ти її  
взяв?

— Я чорнороб,—відповів Чезаре так само жалібно,— 
знайшов, коли копав у котловані. Може, скажете, 
скільки вона варта?

— Варта, і то, певне, чимало... Бо ж то монета часів 
імператора Каракалли.
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— Точно, Каракалла! — вихопилось у Чезаре.— 
Хтось називав мені це ім'я.

Тепер настав вирішальний момент, і я різко кинув:
— Скільки?
— Що, скільки?
— Скільки хочеш?
— Давайте шістдесят тисяч лір.
То була чимала сума, і, якби не на такого дурня, 

як Чезаре, інший би поторгувався: «А скільки ви 
даєте?»

Я промовив і далі твердо, мовби не бажаючи проми
нути нагоди:

— Даю п^ятдесят тисяч... Згода?
Я глипнув на молодика і втямив, що він не проти 

запопасти монету. Той справді запропонував:
— Даю на десять тисяч більше. Віддай мені.
Чезаре підвів очі на мене і сказав майже обурено:
— Він підійшов перший... Мені дуже прикро, але 

мушу віддати йому.
Молодик, що покусував свої русяві вуса, мовив:
— Але грошей із собою нема... Ходімо зі мною, там 

віддам.
— Де?
— У квестурі К
Чезаре злякано витріщився на нього. Я зрозумів, що 

необхідно втрутитися, і то найрішучіше. Ставши поміж 
ними, я промовив:

— Хвилинку... По якому праву? Хто ви такий? 
Агент?

— Ні, я не агент,— відповів той жартівник,— але й 
не такий йолоп, як ви собі гадаєте... Хочете збути 
мені бляшку? Ану, ходімо до квестури... Там з’ясуємо.

Чезаре розпачливо дивився на мене. Я зібрався з 
духом і сказав:

1 К в е с т у р а  — поліцейське управління.
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— Ви помиляєтесь... Справді, коли глянути, він ски
дається на шахрая, я на його дружка, а ви на проста
ка. Але я його знати не знаю, ви зовсім не простак, 
а а дійсно антиквар... Монета справжня... і я тут же 
купую її.

Я звернувся до Чезаре:
— Давай сюди монету і настав руку.
Він послухався, і я, банкнота за банкнотою, від

рахував йому п’ятдесят тисяч лір, тих, що мав віддати 
Оттавіо.

— Це вам наука,— мовив я молодикові,— вмійте 
відрізнити людей чесних від шахраїв...

— А звідки я знаю? Може, ви змовились? — упи
рався той.

Тепер, справді купивши ту фальшивку, я розлю
тився. Здвигнувши плечима, я промовив:

— Змовились, кажеш? Воно й видно, що ти селюк! 
У бринзі ти, може, щось і тямиш, але не в чесних 
людях. Отож забирайся на село... Марш звідси!

— Ану, не зводь голосу... Пройдисвіт! — зухвало ви
гукнув він.— Ти з ким розмовляєш?

— Ти сам пройдисвіт...
— Шахрай! — докинув він.
Я кинувся до нього, щоб увіп’ятись в той його лися

чий комір. Тут назбігалося всяких нероб, стали нас 
розбороняти, а я не міг вгамуватися:

— Іди бринзою торгуй, неотесо, нетямо, селюк ти.
Він розчинився в натовпі. І тоді я згадав про Че

заре. Кров захолола в жилах, коли я побачив, що його 
нема. Розборонивши мене з тим молодиком, натовп 
розійшовся. А Чезаре не було ні на пристанційній 
площадці, ні в скверику, ні на площі дель Езедра. 
Він наче в землю запав, а з ним і моїх п’ятдесят 
тисяч. На моєму обличчі застиг такий розпач, що хтось 
зупинився:

— Вам недобре?
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Аж трусячись від злості, спітнілий, захеканий, обу
рений, я щодуху кинувся на вулицю Віченца, до крам
нички Оттавіо. Як звикле, він був на місці. Гладкий, 
самовпевнений, довгобородий, він щось роздивлявся 
під своєю лупою. Увійшовши, я мало не плачучи 
звернувся до нього:

— Оттавіо, я не можу дати тобі грошей... Може, візь
меш цю римську монету.

Він спокійно взяв монету, підніс її  до ока і, тільки 
глянувши, зареготав як божевільний. Тоді підвівся 
і, все ще сміючись, поплескав мене по плечі:

— Підробка, це ж підробка... Ох-ох-ох! Ти погорів!



ДРУЖБА

Марія-Роза — подвійне ім’я, і дівчина, яку так звали, 
була також двоїста як зовнішнім виглядом, так і вда
чею. Свіже, рожевощоке обличчя, округле й широке, 
як місяць уповні, відповідне до ї ї  тоненької фігурки. 
Вона нагадувала троянду, що її звуть капустяною, 
бо густі й великі, як качани. Одне слово, дивлячись 
на неї, здавалось, що з того обличчя легко можна 
виліпити два. Воно, спокійне, всміхнене, було проти
лежністю вдачі, яка, як я помітив, була диявольська. 
Чому я й казав, що вона двоїста і вдачею.

Як я до неї тільки не залицявся: спершу шанобливо, 
галантно, влесливо; потім, бачачи, що вона не зважає 
на мене, намагався бути агресивним, напористим: під
стерігаючи на сходах у темряві, хотів силоміць поці
лувати її, поки не заробив кілька стусанів і, зрештою, 
ляпаса. Відтак я вдавав обуреного, ображеного, зумис
не не вітався або відвертався; та ще гірше — вона 
вдавала, ніби я для неї не існую. Нарешті, я став 
просити, молити, благати її  майже слізно, щоб поко
хала мене,— та дарма. Вона не залишила мені навіть 
найменшої надії. Але, о лиха доле! Коли я вже хотів 
махнути на все рукою, вона знову прихиляла мене 
якимось словом, поглядом чи порухом. Пізніше я збаг
нув, що для жінки залицяльники те ж, що й намисто 
та браслети: прикраси, яких шкода позбутися. Тоді, 
на той її  погляд, той порух, я думав: «А все-таки 
щось є... Спробую ще». Раптом я довідався, що та ко
кетка заручилася з моїм найкращим другом Аттіліо. 
Я розлютився передусім тому, що вчинила вона це мені 
в пику, нічого не кажучи; бо ж не хто інший, а я
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познайомив Аттіліо з нею. Отак, сам не відаючи, по* 
сприяв цьому.

Але я щирий друг і длй мене дружба над усе. 
Я кохав Марію-Розу, та після тих заручин вона стала 
для мене святою. їй хотілось і далі бентежити мене; 
але я давав їй зрозуміти, що це не годиться, і, зреш
тою, якось сказав відверто:

— Ти жінка і не зрозумієш дружби. Відколи зару
чилася з Аттіліо, ти для мене не існуєш... Я тебе не 
бачу, не чую... Ось так!

Спершу вона наче визнала мою слушність, але й 
надалі спокушала мене, і я вирішив уникати її  і слова 
дотримував. Пізніше я почув, що вони одружилися 
і поселились у ї ї  сестри, сиділки, і Аттіліо, який дев’ять 
з десяти днів був безробітним, влаштувався носієм 
в одній транспортній конторі. Марія-Роза працювала 
прасувальницею, але поденно, Ця новина дещо заспо
коїла мене. Я ж бо знав, що їм було не з медом і по
дружнє життя довго не триватиме. Але як щирий друг 
я й надалі не втручався в їх подружні справи. Друг є 
друг, і дружба — свята річ.

Я лудильник, а лудильники, як відомо, ходять по 
домах і бувають навіть там, де й не хотілось би бути. 
Одного дня, йдучи до клієнта по Ріпетта із закинутою 
за спину торбою та подвійним витком свинцевої труб
ки через плече, я почув, як хтось гукає: «Ернесто!» 
Я повернувся — то була вона. Коли я побачив ї ї  повне, 
спокійне обличчя, осину талію, округлі стегна та 
перса, то знову запалав коханням і затамував подих. 
Та потім я подумав: «Коли ти друг, то й поводься як 
друг». І мовив їй сухо:

— Скільки літ, скільки зим..«
Вона тримала сумку з покупками — овочі й пакунки.
— Не впізнаєш мене? — посміхнулася вона.
— Я ж сказав тобі: скільки літ, скільки зим.
— Проведи мене додому,— мовила вона.— Якраз у
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пас на кухні почав протікати умивальник... То піде
мо?

— Ну, якщо потрібен ремонт, то гаразд,— відпо
вів я.

Вона глянула на мене поглядом, від якого колись 
аж паморочилась голова у мене. І додала:

— Понесп-но мені сумку...
І ось я нав’ючений, як осел, з торбою залізяк, свин

цевою трубкою і ї ї  покупками, поплентався за нею. 
Йшли ми недовго, збочили в завулок, що виходив на 
вулицю Ріпетта і опинилися в під’їзді, що більше 
скидався на печеру, піднялись по вологих, темних та 
смердючих сходинках. На півдорозі вона обернулася 
і мовила з посмішкою:

— Пригадуєш, як ти підстерігав мене в темряві... Як 
ти мене лякав... Чи вже забув?

Я твердо відповів:
— Марія-Розо, я нічого не пам’ятаю... Пам’ятаю 

тільки, що я друг Аттіліо і що дружба над усе.
— А хіба я кажу, що ти не мусиш бути другом? — 

трохи розгубилась вона.
Ми ввійшли в квартиру: три кімнати під дахом, вікна 

виходять надвір — темний колодязь, без сонця. В кухні 
не повернутися; засклені двері вели на балкончик, 
а там до вбиральні. Марія-Роза сіла на стілець, наси
пала повну пелену квасолі і заходилася лущити її. 
А я, поставивши сумку на підлогу, став оглядати 
умивальник. Я відразу побачив, що труба проіржавіла 
і треба закласти нову.

— Треба ставити нову трубу. Ти заплатиш? — по
переджую її.

— А дружба?
— Гаразд,— зітхнув я,— поставлю безплатно... А ти 

мене поцілуєш за це?
— А дружба?
Я прикусив губу і подумав: «У дружби, виявляється,
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два боки»,—але нічого їй не сказав. Далі я взяв плос
когубці, зняв прокладку, що ирогнила, витягнув з 
сумки паяльну лампу і мовчки став заливати бензин. 
Тут чую, вона запитує:

— Ти справді друг Аттіліо?
Я озирнувся, щоб глянути на неї: сидить, опустивши 

очі, тиха, всміхнена і перебирає квасолю.
— Звичайно,— відповідаю.
— Тоді,— веде вона спокійно,— можна говорити з 

тобою відверто... Ти його добре знаєш, отож я хотіла б 
перевірити деякі свої здогади.

Я відповідав, що слухаю її, а сам розпалив паяльну 
лампу і регулюю полум’я.

— Чи не здається тобі, наприклад, що теперішня 
його робота не дуже хороша... працює носильником...

— Ти хочеш сказати вантажником...
— Носій — то не ремесло... Я наполягаю, щоб він 

вчився на фельдшера... Моя сестра могла б влаштувати 
його в поліклініці.

Я тим часом заклав трубу, взяв паяльник і, трима
ючи його, бовкнув:

— Ти хочеш знати правду?
— Авжеж.
— Так. ось: я друг Аттіліо, але це не заважає мені 

бачити його недоліки... Перш за все — він ледащо.
— Ледащо?
Я взяв кусок олова і почав паяти. Вогонь гуготів, 

і я підвищив голос.
— Авжеж, ледащо... Ти, моя люба, звикай до чоло

віка нероби... Я ось трудяга, а він ледар, любить 
пізно вставати, потинятися, піти в кав’ярню, почитати 
спортивні новини в газеті, побазікати... Це, може, під
ходить для вантажника. Але фельдшер — це робота 
відповідальна... Ні, він ї ї  не потягне.

— А я, — відповіла вона так само задумливо й 
спокійно,— не впевнена, чи він і ту роботу мав. Каже,
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що йде на роботу, грошей його я ще не бачила. Може, 
він мене дурить... Як ти гадаєш?

— Дурить? — перепитав я.— Та він найбільший 
брехун, якого я знаю... Він тобі наговорить, що тільки 
слухай... До побрехеньок він перший.

— Я так і думала... Але, коли не йде на роботу, то 
куди ж? Не вірю, що він тільки тиняється по кав’яр
нях... Тут щось не те... Він завжди поспішає, усе так 
зайнятий.

Вона вмовкла, щоб взяти зі столу каструлю під ква
солю. Я глянув на неї через плече: всміхнена, спо
кійна, лагідна. Тоді мовила далі:

— Знаєш, у нього б хтось... Ти знаєш його. Це 
правда?

Якийсь внутрішній голос застеріг мене: «Пильнуйся. 
Ернесто!» Але чи то кривда взяла гору над розважли
вістю, чи то в мені ожили якісь надії, я відповів:

— Таки так, жінки для нього — все... Вродливі чи 
погані, молоді чи старі... А ти хіба не знала?

Я закінчив паяти, погасив лампу і пальцем зарівняв 
м’яке ще олов’яне кільце. Потім став закручувати 
ключем гайку«

Вона тим часом спокійно мовила:
— Так, дещо я знала, але нічого певного... Тепер, 

знаєш, про що я здогадуюсь... Що він злигався з отією 
Емілією, знаєш її? Руда, та, що працювала зі мною 
у прасувальні... Що ти на це?

Я підвівся. Марія-Роза, висипавши квасолю у каст
рулю, теж підвелась і стріпувала плаття від стручків. 
Тоді підійшла до вмивальника, підставила каструлю, 
щоб помити квасолю. Я ступив до неї і обхопив рука
ми її  гнучкий стан.

— Так, це правда, він зустрічається з нею щовечора, 
чекає на неї біля прасувальні і проводить її  додому. 
Тепер ти все знаєш: чого ж зволікаєш?
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Вона ледь повернула обличчя і з посмішкою відпо
віла:

— Ернесто, чи не ти казав, що ти йому друг? Не 
чіпай мене!

Я спробував обійняти її, але вона випручалася і 
сказала твердо:

— Ти вже полагодив... Йди вже*
Я схаменувся і відповів:
— Справді... Але ти закрутила мені голову... Треба, 

щоб ти завжди нагадувала мені, що я друг Аттіліо, 
а ти його дружина.

Кажучи це, я, ошелешений, забрав свої залізяки і 
зібрався вже йти. Та двері від кухні нараз розчини
лися і зайшов Аттіліо.

— Здоров, Ернесто! — радісно привітався він,
— Марія-Роза попросила мене полагодити кран.« 

Я замінив трубу.
— Дякую,— сказав він, підходячи ближче,—дуже 

Дякую.
Нараз голос Марії-Рози, спокійний, але твердий, 

змусив нас обох повернутися:
— Аттіліо!
Вона стояла біля плити і, поклавши руку на марму

рову дошку, посміхалась. Рівним голосом вона вела 
далі:

— Аттіліо, й Ернесто каже, що ти ледащо.
— Ти казав це?
— А потім він підтвердив те, що я й так знала: ти 

щодня зустрічаєшся з Емілією і милуєшся з нею; коли 
я надриваюся тут, як служниця, прасую людям, ти 
розважаєшся з нею, а мені кажеш, що йдеш на робо
ту... І нічого відбріхуватися, що це неправда! Ерне- 
сто твій друг, знає тебе як облупленого, він підтвердив 
усе.

Вона говорила спокійнісінько. І я аж тепер збагнув, 
що дав себе піддурити і піддався божевільній. І справ
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ді: вона закінчила говорити, схопила праску з плити 
і жбурнула в нього, та так, що якби він не відхилився, 
було б уже по ньому. Те, що було потім, я не годен 
оповісти. Вона цілком спокійно хапала, що потрапить 
під руку і жбурляла в нього. Він кинувся в двері. 
Вислизнув і я, залишивши на підлозі два чи три метри 
моєї свинцевої трубки, і стрімголов кинувся по сходах. 
Навздогін мені долинав його голос:

— Тільки ще раз поткнись сюди! Живим звідси не 
вийдеш.

Я відчув себе в безпеці аж за мостом, в скверику на 
площі Свободи. Тут я присів, щоб перевести дух. 
Тоді ж я подумав, що дружба смикнула мене за язик 
розповісти їй це, бо ж я знав, який насправді Аттіліо, 
а це мені не подобалося. І я присягнув собі, що більше 
нікому не буду другом.



КАТЕРИНА

Я одружився вісімнадцяти років і сподівався всього, 
тільки не тієї зміни, що сталася згодом з Катериною.

Вона була тоді непримітною дівчиною з гладеньким 
волоссям, розчісаним на проділ, з правильними рисами 
невиразного, безбарвного обличчя. Гарні були хіба що 
очі — великі, якісь наче бляклі, але лагідні. Сама вона 
не була привабливою, хоча й сподобалася мені своєю 
зовнішністю: пишні груди, широкі стегна, а все інше — 
руки, ноги, спина — тендітні, як у дівчинки. Уся при
нада ї ї  була не у вроді, а в сумирній вдачі, і, гадаю, 
саме через ту вдачу я і закохався в неї. Хто не знав 
тоді Катерини, не міг навіть уявити собі  ̂ що то було 
за чарівне створіння. У неї були стримані та зосе
реджені рухи, які мене просто чарували: ніколи не 
мовить різкого слова, не гляне сердито, визнавала за 
мною право на останнє слово, корилась моїй волі і ди
вилась на мене, ніби прохаючи дозволу, перш ніж 
зробити щось, що аж мені навіть ставало ніяково. 
Іноді я думав собі: «Далебі, я не заслужив такої дру
жини». Така вона була терпляча, покірна, віддана. 
Про її  вдачу знав увесь квартал; отож на базарі 
жінки казали заздрісно моїй матері:

— Твій син взяв святу... Щасливий!
Хоч я волів мати не таку аж занадто сумирну І 

часто казав їй:
— Катерино, ти ніколи не мовила грубого елова, 

ніколи не зробила чогось поганого?
Це я говорив жартома, ніби й справді хотів почути 

грубе слово, побачити щось погане в ній.
Ми побрались і переїхали до моєї матері в провулок
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П’ятої вулиці, де в мансарді було кілька вільних 
кімнат. Мати мешкала внизу, і там же на першому по
версі був наш кондитерський магазин. Отак ми жили 
та працювали всі в одному домі.

Два перші роки Катерина була лагідна, якою я її 
знав, а то й лагідніша, ніж досі, бо любила мене, була 
вдячна, що я одружився з нею, дав їй житло, створив 
кращі умови. Вона була ніжною зі мною, з  моєю 
матір’ю і сама з собою, коли ніхто не бачив. Бувало, 
повернувшись опівдні додому, я нишком зазирав, як 
вона порається на кухні, і завмирав, зачарований, 
дивлячись на неї, заклопотану та мовчазну, що не
квапливо й граційно рухалась по вузькій кухні. Зда
валось, вона не варить обід, а стоїть у церкві перед 
вівтарем. Тоді я зненацька входив, обіймав її, а вона 
після поцілунку казала всміхнено і ніби сердито отим 
своїм ніжним голосом:

— Ти мене налякав.
Після двох років подружнього життя з’ясувалось, 

що вона не може мати дітей. Зараз я кажу це відразу, 
але впевнилися ми в цьому поступово. Нам хотілося 
хлопчика— і ми не переставали говорити про це, а 
коли не вийшло, наважились піти до одного лікаря, 
потім до другого, третього. Потім Катерина проходила 
якесь дуже дороге лікування, аж доки не зрозуміла, 
що марно.

— Не бери близько до серця,— заспокоював я її... 
Так уже нам судилося.

Спершу Катерина ніби змирилась. Та не все вихо
дить так, як хочеться; може, вона й хотіла змиритися, 
але не могла. Саме тоді вона й почала змінюватись. 
Чи не раніше від вдачі змінився сам ї ї  вигляд — 
колись лагідні очі стали колючі, куточки уст скорбот
но стяглися, голос, що раніше бринів як пісня, огрубів. 
Хоч вона й приховувала, але я невдовзі помітив цю 
переміну, бо спочатку вона позбулася своєї ніжності,
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а згодом стала неприязна, злостива. Почала ображати 
мене словами, від яких у мене аж дух спирало: «Тобі 
подобається чи ні — мені байдуже!», «Не набридай!», 
«Іди до дідька!», «Щоб ти провалився!»

Спочатку вона наче б сама дивувалася своїй мові, 
та з часом звикла і майже не говорила інакше. На 
всяку дрібничку грюкала дверима. У домі двері не 
переставали гримотіти, а мені здавалося, що то мені 
дали ляпаса.

Раніше вона озивалась до мене ніжними словами, 
як жінка до свого чоловіка: «мій любий», «моє ти 
кохання», «скарбе мій», а тепер я тільки чув «бов
дуре», «йолопе», «телепню», «нетямо». Більше нічого 
не вміла казати. Не терпіла жодного заперечення 
і, не вислухавши мого зауваження, обзивала мене 
ідіотом:

— Та цить! Ти ідіот, нічого не тямиш!
А коли не траплялось зачіпки до сварки, вона нама

галась її  знайти. Вона вигадувала такі капості, що, 
якби вони мене не ображали, то дивували б своєю 
вишуканістю та витонченістю. Вміла знайти, як то 
кажуть, слабину, а я вирішував: «Зціплю зуби й мов
чатиму». Вона вміла так допекти, так підкусити, що 
я аж сичав. То нападала на мою родину, мовляв, уся 
вона шушваль, потолоч, а вона, бач, дочка службовця. 
Насправді ж батько ї ї  був у муніципалітеті якимсь 
напівголодним писарчуком. То ї ї  дратував мій вигляд. 
Я на одне око недобачаю і на зіниці маю плямку, 
схожу на краплину крові. Скрививши рота, вона 
казала:

— Не підходь до мене. Мені остогидло твоє око... 
Як тухле яйце.

Звісно немає гіршого, коли висміюють твою родину 
або фізичну ваду. І справді, мені уривався терпець, 
і я починав кричати. Тоді вона з жовчною посмішкою 
на вустах казала:



— О. вже завив... З тобою й не поговориш до ладу, 
все горланиш... І школа нічого тебе не навчила?

Коротше кажучи, мені залишалось одне — тікати 
з дому. Я так і робив. Виходив і рушав набережною 
Тібру, сам-один, засмучений і нещасний. Однак я не 
лютився на неї, а, навпаки, співчував їй, бо розумів, 
що я витриваліший за неї і що їй  куди важче. Така 
вже вона була, що сама катувала себе, і це видно 
було хоч би з того, як вона ступала та дивилась: люто, 
стривожено^ пожадливо, як той звір, що марно чогось 
шукає. Відповідала мені різко, в голосі ї ї  було більше 
ніж роздратування та антипатія, вчувалось гарчання 
звіра, що мучиться, не відаючи чому, і накидається на 
невинних. Мій здогад про зміну в ї ї  вдачі підтвердила 
і ї ї  мати, котра на мої скарги розповіла, що Катерина 
ще змалку те й робила, що возилась із ляльками і 
гралась у маму із своїм меншим братиком. З роками 
у неї все зростала та пристрасть, як я казав, наче 
в жінки, що сподівається мати багато дітей. Вона це 
знала і на це розраховувала. Але дітей не було, і 
бідолашна навісніла.

Так збігло п'ять років. Справи в крамниці йшли 
добре, але я був нещасливий, відчував, що це не 
життя. З Катериною що далі, то було гірше: тільки 
гарикала та ображала мене. Сусіди вже не казали, що 
я взяв святу. Не святу, а сатану впустив я собі в дім. 
Бідолашна мати втішала мене, кажучи, що, може, 
колись таки знайдеться дитина, і Катерина перемі
ниться на краще. Але я зневірився і, спостерігаючи, 
як вона грюкає в хаті з набурмосепим обличчям, 
сповнена зненависті та злості, думав собі: одного дня, 
як оскаженілий пес, вона накинеться і загризе мене. 
Я не бачив тому кінця-краю і, прогулюючись набереж
ною та поглядаючи на річку, міркував собі: «Мені 
двадцять п’ять років; я, так би мовити, ще хлопець, 
а життя моє зав’язане, нема просвітку, бо я приречений
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жити з сатаною». Я знав, що не розлучуся з нею, бо 
кохаю її, та й у неї тільки я один був на світі, але й 
розумів, що лишатися з нею — то пекло. Від тих думок 
мене охопив такий смуток, що я мало не кинувся 
в річку.

Якось увечері, повертаючись додому, я несамохіть 
зійшов по брудних сходинках і, вибравши собі місцину 
під склепінням мосту, зняв піджак, згорнув та поклав 
його на землю. Тоді в напівсутіні написав записку 
і поклав на піджак. В тій записці було:

«Я вкорочую собі віку через дружину». І підписався. 
Був початок зими. Тібр, темний, повен гілляк та вся
ких уламків, холодний, ніби печера, мав моторошний 
вигляд. Коли я зібрався був скочити у воду, мене 
охопив страх, і я заплакав. Схлипуючи, я кинувся 
назад, збіг сходами і подався додому. Вбіг прямо до 
спальні і схопив за руку Катерину, що вже спала, 
розбудив її.

— Йди зі мною! — наказав.
Вона перелякалась і ледве дишучи, подріботіла за 

мною. Може, боялась, що я вб’ю її, бо перед сходами 
спробувала пручатись. Було темно, безлюдно, і я зму
сив ї ї  зійти. Вона попереду, я—в сорочці та маніш- 
ці — за нею. Під мостом я показав їй піджак, підняв 
записку і дав їй, кажучи:

— Ось до чого ти мене довела! Чому, Катерино, ти 
така? А яка ж була ніжна! Тепер ти справжнісінька 
сатана! Чому?

По цих словах вона й собі заплакала і пригорнулась 
до мене, запевняючи, що відтепер стане іншою. Тоді 
допомогла мені надягти піджак, і ми повернулись 
додому. Я розповідаю про це, щоб передати, в якому 
відчаї я перебував. Але Катерина не поіншала. Вона 
тепер ще й допікала мені за те, що не наважився 
вкоротити собі віку.
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Був тисяча дев’ятсот сорок третій рік. Після пер
ти х  же бомбардувань мати вирішила, що треба зачи
нити крамницю та їхати на село до Валлекорса в 
Кампанью. Катерина то хотіла, то не хотіла, і я мало 
не божеволів. Нарешті ми вирушили на якійсь автома
шині, що їхала по борошно та інші продукти для 
чорного ринку. Ми сіли в автомашину на якісь лавки, 
тримаючи на колінах валізи. Проїхали трохи і за 
Фрозіноне опинились в чистому полі, далеко від гір, 
серед голих та наїжачених стернею нив. Через оту 
спекоту я мало не заснув, аж враз автомашина зупи
нилась і водій гукнув:

— Літак! Усі в канаву!
Літака ще не було видно, але наростав рокіт мотора, 

грізний, металевий, зловісний. Неподалік тягнувся ряд 
тополь та інших дерев, і саме звідтіля долинало гудін
ня. Я гукнув до Катерини:

— Мерщій ховайся!
Але вона тільки здвигнула плечима і огризнулась:
— Я лишаюсь.
— Ховайся,— наполягав я,— а то загинеш!
— А мені байдуже.
Ця ї ї  відповідь долинула до мене, коли я вже був 

на землі; а тоді кинувся до рову. За мить літак за
тулив небо над нами, і серед ревоту моторів я почув, 
як зататакав кулемет.

Катерина сиділа на машині, а кулі здійняли хмарин
ки пилу, що поволі розвіювалися. Літак зник на вог
нистому небі, наче білий метелик. Посеред дороги 
все ще стояв грузовик, де залишилася Катерина. Я 
підбіг до машини, гукнув її, але вона не озивалась. 
А скочивши на машину, я побачив, що вона мертва.

Отак у двадцять п’ять років, коли переді мною було 
ще все життя, широке, вільне, таке, про яке я мріяв 
колись на набережній Тібру, я овдовів. Але я кохав 
Катерину і ще довго не знаходив собі розради. Мені
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думалось, що збурена інстинктом, який нуртував у 
ній, Катерина не знала Й сама що вдіяти. А не знай
шовши виходу, озлобилася зовсім не з власної вини. 
І врешті замість того, що шукала, вона знайшла 
смерть. І тут ми не могли нічим зарадити. Вона змі
нилася й загинула з незалежних від неї причин. Із 
тих же причин я страждав, а потім позбавився стра
ждань. Лагідність, яку я колись так любив у ній, їй 
подарувала доля, точнісінько так як злість і смерть.



СЛОВО «МАМА»

Чого тільки не трапляється в житті! Якось увечері 
опинившись у тратторії з Стефаніні отак за розмовою 
я спитав його, чи не міг би він скласти мені листа, 
наче від людини, що голодує, безробітна, має на своєму 
утриманні тяжко хвору матір, і через те сподівається 
на людське милосердя, прохаючи допомоги, щоб мати 
кусень хліба та підлікувати хвору.

Стефаніні, вічно голодний сам, завжди без гроша, 
завжди в пошуках щасливої нагоди, володів пером, як 
справжній писар. Він був журналіст, не раз посилав 
статті до місцевої газетки, а на дозвіллі міг скласти 
й вірша на ту чи іншу тему з усіма як годиться 
римами.

Моє прохання зацікавило його, і він одразу спитав, 
навіщо мені той лист. Я пояснив, що чого тільки не 
буває в житті: сам я малописьменний, і, може ста
тися, такий лист пригодиться мені, бо ж не щодня 
маєш під рукою людину, як ось Стефаніні, спроможну 
як слід написати листа. Ще більше зацікавлений, він 
запитав, чи справді таки моя мати недужа. Я відповів, 
що, дякувати богу, моя мати, сільська праля, при 
доброму здоров’ї, але всяк може трапитись. Одне 
слово, він прискіпливо розпитував, і я признався йому: 
живу, мовляв, з випадкових заробітків і коли нема 
нічого ліпшого, то може прислужитися й лист, що 
його я просив скласти. На мій подив, він не обурився 
і розпитував далі, як я його думаю застосувати. Від
чувши, що моє горе болить і йому, я сказав відверто, 
що подамся до якоїсь заможної особи і залишу їй 
разом з листом якийсь художній виріб — бронзову
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статуетку чи малюнок, сказавши, що через годину 
зайду взяти пожертву.

Художній виріб я дарував ніби на знак вдячності 
за доброзичливість; насправді це мало спонукати до 
ще більшої щедрості, бо ж навряд чи добродійник 
схоче взяти більше, ніж дати. Насамкінець я наголосив, 
що вміло складений лист — запорука успіху; в усяко
му разі не буде загрози, що хтось на тебе заявить 
у поліцію, бо йдеться про мізерію, та, зрештою, хто 
признається, що його обдурено.

Стефаніні уважно вислухав мої пояснення і пого
дився написати такого листа. Я сказав, що треба насам
перед обіграти три моменти: голод, безробіття та ма
терину недугу. Він пообіцяв, що напише все якнай
краще. Велів власникові тратторії подати аркуш па
перу, витяг авторучку і, задерши голову, замислився. 
Потім швидко накидав листа без виправлень та по
милок, що аж не вірилось. Видно, його підштовхува
ло марнославство; я ж бо похвалив його писарський 
хист та знання усіх тонкощів цього мистецтва. Скін
чивши, він подав мені аркуш, і я, прочитавши, просто 
остовпів. Голод, безробіття, материна недуга розписа
но такими правдивими та щирими словами, що навіть 
я, знаючи цю фальш, майже розчулився. Як справж
ній письменник, Стефаніні майстерно вживав безліч 
разів слово «мама» у таких виразіах, як: «моя люба 
мама», «моя бідолашна мама», «моя дорогесенька ма
ма», знаючи, що «мама» одне з тих слів, що йдуть 
прямо в душу. Крім того, він чудово зрозумів мій хід 
з статуеткою і та частина листа, де йшлося про брон> 
зову фігурку, була неперевершеним зразком того, як 
можна говорити, нічого не сказавши, і просити, нічо
го не просячи, одне слово, як можна непомітно заки
нути гачок рибці. Я захоплено сказав йому, що це 
справжній шедевр, а він задоволено розсміявся, 
погодившись, що вийшло таки гарно, що хотів би

95



зберегти його собі, і попросив мене переписати листа. 
Я переписав його, заплатив йому за вечерю, і ми розі
йшлися як щирі друзі.

Через кілька днів я вирішив скористатися листом. 
Ще в розмові з Стефаніні він назвав мені особу, у 
якої, на його думку, мені поталанить. То був адвокат 
Цампікеллі, який, як він сказав, рік тому поховав ма
тір. Вельми засмучений тяжкою втратою — як запев
няв Стефаніні,— він вирішив чинити добро, допомагати 
людям як тільки можна. Словом, то була підхожа лю
дина; адже не тільки лист Стефаніні зворушував та пе
реконував, а й сам адвокат, переживши таке горе, му
сив взяти близько до серця людське нещастя. Тож 
одного ранку я взяв листа і маленьку позолочену ча
вунну статуетку лева з лапою, покладеною на кулю, 
зроблену під мармур, і пішов до адвоката. Він меш
кав на Праті в особняку, що ховався в старому саду. 
Покоївка відчинила мені, і я квапливо мовив:

— Передайте цю річ і лист адвокатові. Скажіть йому, 
що мені зараз ніколи, і я зайду через годину.

Передавши все це їй у руки, я пішов. Ту годину я 
проблукав безлюдними вулицями, повторюючи подум- 
ки слова, які мав сказати адвокатові. У піднесеному на
строї і з ясною головою я був певен, що знайду пот
рібні слова в розмові з адвокатом. Через годину я був 
біля особняка і подзвонив. Я сподівався побачити лю
дину мого віку, а виявилось, то чоловік років за п’ят
десят, лисий, з одутлим, млявим, червоним обличчям, 
сльозавими очима, як у сен-бернара. Я подумав, що 
його покійна мати мала не менш як вісімдесят років. 
І справді, на письмовому столі стояла фотографія ста
ренької сивокосої синьйори із зморщеним обличчям. 
За заваленим книжками столом сидів адвокат з довгою 
бородою у шовковому смугастому халаті. Просторий 
кабінет заповнювали книги, картини, статуетки, різна 
зброя та вази з квітами. Адвокат, голосом, в якому вчу
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вався смуток, запросив мене сідати. Потім, обхопивши 
обома руками голову, наче зосереджуючись, він про
казав:

— Я отримав вашого вельми зворушливого листа...
Я з вдячністю подумав про Стефаніні і відказав:
— Синьйоре адвокат, це правдивий лист, тому й зво

рушливий. Він іде від самісінького серця.
— Але чому ви обрали саме мене?
— Синьйоре адвокат, скажу відверто; я знаю, що ви 

пережили важку втрату,— адвокат слухав, примру
живши очі.— І я подумав: переживши смерть матері, 
ви зрозумієте горе сина, у якого на очах помирає ма
ти і який не може нічим зарадити...

Па ці слова, які я промовляв жалібно, бо вже вві
йшов у свою роль, адвокат схвально похитував голо
вою, ніби кажучи, що розуміє, а потім глянув на мене:

— Ви безробітний?
— Безробітний? Мало сказати, що безробітний, синь

йоре адвокат. Я у відчаї... Я ніде не знайшов притул
ку... Обійшов усі контори. Вже два роки нічого не знахо
джу. Синьйоре адвокат, я вже й не знаю, що його робити.

Я говорив запально. Адвокат знову обхопив руками 
голову, а тоді спитав:

— А що з вашою матір’ю?
— Синьйоре адвокат, вона хвора на оце,— сказав я і, 

щоб більше розжалобити його, жалісливо скривився 
і вказав пальцем на груди.

Він тільки зітхнув і промовив:
— А ця річ... Вона з бронзи?
Я передбачав таке питання, отож відразу відповів:
— Синьйоре адвокат... ми бідні, справжні злидні... Але 

не завжди так було... Колись і ми були заможні, мож
на сказати... Мій татко...

— Татко?
— Хіба ж так не кажуть? — здивовано поспитав я.
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— Чому ж,— мовив він, потираючи собі скроні,— са
ме так і кажуть. Продовжуйте.

— Мій татко мав крамницю тканин... У нас був дім, 
жили в достатку, синьйоре адвокат, та все довелося 
продати, все до крихти... А ця бронза — останнє, що 
залишилося... Вона стояла на письмовому столі 
татка.

— Татка?
Збентежений, я, не знати чому, виправився:
— Так, мого батька... Словом, це наш останній скарб... 

Синьйоре адвокат, я хочу, щоб ви прийняли його на 
знак моєї вдячності за вашу ласку...

— Так, так, так,— повторив адвокат, потираючи скро
ні, мов кажучи, що все розуміє. Хвилину він сидів 
з опущеною головою, наче б обмірковував щось. На
решті стрепенувся і поспитав:

— Через скільки «м» ви пишете слово «мама»?
Тут я справді розгубився. Майнула думка, що пере

писуючи лист Стефаніні, я зробив помилку. Тож сказав 
невпевнено:

— Я писав через два «м» — одне на початку, і одне 
посередині.

Він застогнав і видавив із себе майже болісно:
— Бачиш, через усі ці «м» воно мені не подобається.
Тепер я питаю себе, чи, бува, смерть матері не зать

марила йому розуму.
Про всяк випадок я сказав:
— Але так кажуть... діти, та й дорослі так говорять 

усе життя, поки мати жива... І навіть пізніше.
— Так ось! — скрикнув він ураз, вдаривши кулаком 

по столі, що я аж здригнувся. Через "Ті всі «м» слово 
мені і не подобається, дуже не подобається... Втямив, 
Лопресто? Дуже не подобається.

— Але ж, синьйоре адвокат, що ж я вдію? — про
белькотів я.

— Я знаю,— і знову обхопив руками голову, мовлячи
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вже спокійним голосом,— я знаю, що кажуть і пишуть 
«мама», як треба казати й писати «тато»... про це зга
дує навіть Данте... Ти читав коли-небудь Данте, Ло- 
престо?

— Так, синьйоре адвокат, я читав... Щось читав.
•— Але все одно ці два слова мені не подобаються,—

провадив він далі,— і, може, «мама» мені ще більше 
не подобається, аніж «тато».

Я змовчав, не знаючи, що й казати. Потім, після 
довгої мовчанки, таки наважився:

— Синьйоре адвокат, я розумію, що слово «мама» 
через те горе, що вас спостигло, не до вподоби вам, але 
ви повинні мати співчуття до мене... У всіх нас є ма
ми... тобто матері...

— Так, у всіх...— погодився він.
Знову мовчанка. Потім він узяв зі стола мого лева 

і простягнув мені:
— Бери, Лопресто, свою статуетку.
Я взяв статуетку і підвівся. Він витяг з кишені га

манця, дістав, зітхаючи, банкноту на тисячу лір і ска
зав, даючи мені:

— Ви, здається, непоганий хлопець... Але чому не 
працюєте? Ви скоро опинитеся в тюрмі, Лопресто. Ось 
вам тисяча лір.

Ні живий ні мертвий я взяв гроші і подався до две
рей. Він провів мене до порога:

— До речі, Лопресто, у вас є брат? — раптом запи
тав він.

— Ні, синьйоре адвокат.
— Два дні тому приходив один з таким же листом, 

як ваш... Хвора мати, все так само... Навіть статуетку 
мав, хоч трохи іншу: не лева, а орла... Оскільки зміст 
листа той самий, я подумав, що то ваш брат.

Я нічого не міг сказати, тільки спитав:
— Такий маленький, чорнявий, з блискучими очима?
— Точнісінько так, Лопресто,
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З тими словами він виштовхав мене за поріг, і я, 
приголомшений, притискуючи до грудей лева — іміта
цію під бронзу, опинився на вулиці.

Ви зрозуміли? Стефаніні скористався моїм листом, 
де все написано по моїй вигадці, раніш за мене. І в 
тої ж самої особи. Скажу по правді, я обурився. Нічого, 
коли б якийсь бідака, злидень, як ось я, міг скориста
тися тим листом, окремими зворотами. Але, щоб до та
кого дійшов Стефаніні, письменник, поет, журналіст, 
хоч і збіднілий чоловік, що стільки перечитав книжок 
і знав до того ж і французьку — то вже занадто. Якщо, 
до дідька, тебе звати Стефаніні, то таких речей тобі не 
слід робити. Я подумав, що марнославство зіграло тут 
не останню роль. Він, певне, подумав собі: «Вийшов 
гарний лист, чом би не поживитись і самому»,— і по-* 
дався до адвоката Цампікеллі.



КИТАЙСЬКИЙ ПЕС

Тієї зими, не відаючи, як собі зарадити, я надумав 
стати гицлем. Але не найматись у муніципалітет, де 
собак посилають на смерть, а приватно, щоб мати ви
нагороду за кожну поцуплену собаку. Я ходив по фе
шенебельних кварталах о порі, коли здебільшого виво
дили собак на прогулянку. Щойно виходила котрась із 
служниць, я, тримаючи в кишені шворку із затяжною 
петлею, простував за нею на певній відстані. У служ
ниці, звісно, обмаль часу на розваги, отож кожну на
году вона використовує для зустрічі з подругою чи на
реченим. Вона пускає собаку, який зразу ж біжить 
попереду, обнюхуючи та піднімаючи ногу біля кожного 
рогу. Як тільки я бачив, що служниця забалакалась, 
мерщій підходив до собаки, закидав петлю і зникав за 
рогом. Важко було потім добиратися до Тормаранчо, 
але трохи пішки, трохи підвозили таксисти, що меш
кали на моїй околиці, і я добирався до Гарбателля, а 
звідти вже вантажною автомашиною до мого дому. Аж 
смішно сказати — «до мого дому». Скоріше — до кутка 
однієї з тих халуп на Тармаранчо, що я наймав у Бо- 
ніфаці, одного робітника, мого приятеля. В тій же 
кімнатці спав він, його дружина та троє дітей, отож 
на ніч розкладали матраци, і, щоб пройти, треба 
було комусь піднятися та згорнути свою постіль. 
Я залишав собаку у Боніфаці, котрий знав про 
це моє заняття, а наступного дня йшов у той бу
динок, звідкіля була служниця, і казав, що знайшов 
собаку.

Мене відразу кликали у пишні, в мармурах та дзер
калах передпокої, де мене мало не носили на руках.
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Другого дня я відводив собаку і, отримавши винаго
роду, ішов починати нове діло.

Якось, вийшовши, як звикле, зі своєю шворкою, я впій
мав дивного собаку. Таких я ще не бачив: ніби лев, голо
ва велика, як м’яч, з пишної шерсті, тулуб пострижений, 
морда коротка, язик чорно-фіолетовий. Гарна тварина, 
але малорухлива, та ще й сумна, ніби замислена, плен
талася за мною похнюплена, наче вже знала, що ї ї  
чекає. Саме йшов дощ, на мені були тільки майка, дра
ний піджачок та зношені черевики. Одне слово, промок 
я так, що мені зуб на зуб не попадав, а в черевиках 
хлюпала вода. В Тормаранчо знову таки дощ —бо ж 
місцевість низинна — порозмивало будинки, і я, за
мість тепла в хижці Боніфаці, опинився у воді. Його 
дружина голосила з розпуки, діти плакали, а він сам 
заходився прокладати дошки по залитій водою долівці. 
Я ліг спати без вечері, і тієї ночі мене залихоманило, 
та так, що вранці не міг встати з постелі. Хворів я цілий 
тиждень. Лежав у кутку на розкладачці, а наді мною 
висіло моє дрантя на шнурках, протягнутих від однієї 
стіни до другої. Я дивився на ту кімнату із загорну
тими матрацами у кутках та іншим лахміттям, що 
звисало зі шворок, які перехрещувались у всіх на
прямках, а по землі рухались якісь липкі, чорні пля
ми: то були таргани, що вилазили щоразу після дощу 
із щілин цегляних стін.

Я лежав майже в темряві, бо дощ не вщухав і за
мість шибок двоє з трьох вікон були забиті картоном. 
Дружина Боніфаці куховарила в сусідній кімнатці, а я 
лишався сам і не нудьгував, бо, коли хворий, не маю 
охоти говорити, а роздумую собі мовчки про всяку вся
чину. Собака поводив себе добре, і, щоб йому не зашко
дила волога, я вистелив з ганчір’я та стружки барлі- 
жок під розкладачкою, і те й робив, що простягав руку 
та гладив його по голові. Навіть у тій гарячці я думав 
про собаку і давав гроші дружині Боніфаці, щоб купи*
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ла йому щось поїсти. І робив це не з думкою про ви
нагороду, а просто я люблю тварин і не зношу, якщо 
вони мучаться. На сьомий день я почав марити, мені 
ввижалося, що від мене забирають собаку. Отож я по
просив Боніфаці, щоб він поклав мені його на розкла
дачку. Він поклав, а я, пригорнувши собаку, притулив
ся обличчям до його тепленької шерсті, і так заснув. 
Собака не ворушився.

Вночі, може, через той собачий кожушок я так спо
тів, що аж мокрий став. Потім я відчув знемогу, а під 
ранок гарячки як не було. Собака всю ніч не вору
шився, а я, прокинувшись, відчув, як він дихав мені 
в лице, своїм трохи уривчастим подихом, може, я його 
надто притиснув.

Я пролежав іще кілька днів, тим часом виногодилось. 
Задля розваги я пішов прогулятися по Тормаранчо, 
ведучи за собою собаку на поводку. За околицею вид- 
нілося кілька бараків, ще гірших від халуп на Тор
маранчо. Уявіть собі їх: з дощок та з бляхи, дахи з 
гофрованих бляшаних кусків, двері такі низькі, що, 
коли заходиш, треба нагинатись. В одному з бараків 
жив китаєць, з тих, що продають краватки. Він при
їхав кілька років тому, залишився і тепер жив з од
нією жінкою на ім’я Фессерія. То вона робила ті кра
ватки, сама була худорлява, білява, тендітна й довго
браза, з великими чорними бровами та чорними очима. 
Волосся в неї було густе, чорне й м’яке, як шовк 
і, коли трохи наводила губи помадою, виглядала навіть 
гарною. Китаєць був як китаєць: подивишся ззаду — 
ніби італієць, низький, приземкуватий, але як обер
неться, відразу видно, що китаєць. Я прогулююсь з 
собакою побіля того барака, і враз вийшли на двір 
вони обоє —вона з відром води, яке мало не вилила 
мені під ноги, а він з каструлею у руках — щось 
варив. Підійшовши до мене, китаєць досить вправною 
італійською мовою сказав:
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— Цей собака з моїх країв... китайський собака,
І він пояснив мені, що у них, в Китаї, ці собаки 

такі ж поширені, як у нас пуделі, що хотів би мати 
в себе цього собаку, бо він нагадує його рідний край, 
але не може мені нічого дати, окрім тих краваток 
з натурального шовку.

Я не погодився, бо, опріч краваток, хотів ще грошей. 
З відром у руці перестрибуючи калюжі своїми зграб
ними білими ногами, Фессерія весело гукнула мені:

—- Луїджі, то як, даєш собаку?
Не почуваючи себе ще зовсім здоровим, я тільки 

жадібно дивився на неї, струнку та біляву, з густими 
чорними бровами. Нічого не сказавши, я повернувся 
до Боніфаці. Наступного дня я подався в Рим, до 
будинку, де бачив служницю, що виходила з собакою. 
Але що то значить не везе.

— То були американці,— сказала мені служниця,— 
тільки вчора виїхали.« Скільки було галасу через того 
собаку. Але мусили виїжджати, тож виїхали.

Я лишився з породистою собакою і не знав, що 
діяти. Спершу думав продати, але ніхто його не хотів; 
глянувши на моє дрантя, казали, що собака крадений, 
що й було таки правдою.

Мені жаль було вести його до муніципалітету — 
там би вбили бідну тварину, я ж ніяк не міг забути 
тієї ночі, коли він своїм кожушком допоміг мені 
одужати. А водночас він обходився мені дорого, бо 
чималий був та їв багато. Якось пополудні я не пішов 
до міста, а з Тормаранчо, де тепер калюжі вже пови- 
сихали, вийшов на один із пагорбів.

Настала весна, на небі ні хмаринки, кругом сонячно, 
чисте повітря, навіть Тормаранчо з його довгими, низь
кими хатинками та червоними дахами не здавався 
таким каторжним виселком, як звикле. Пагорб вкрився 
ніжною, свіжою зеленню, що аж любо глянути. Тут 
і там в траві густо розцвіли стокротки, що здавалося
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наче випав сніг. Посвистуючи собі, руки в кишені, я 
подався гуляти, пробираючись з одного горбика на 
другий. Після хвороби мені полегшало, і я з радістю 
у серці дивився, як на сонячнім обрії великі білі мете
лики здоганяли один одного, ніби летячи мені на
зустріч.

А собака, як на диво, навіть пожвавішав, бігав дов
кола мене, то знову повертався і гавкав до мене, та 
все якось незграбно та глухо, бо з натури був понурий. 
В одному місці я зійшов у долину і зупинився біля 
струмка між двох високих пагорбів. Потім почув, як 
собака загавкав, глянув — аж то Фессерія, що й собі 
прогулювалась. Вона була сама, розпущене волосся 
спадало на плечі, в зубах травинка, руки в кишенях 
довгого смугастого фартушка. Вона зупинилась, на
гнулась, погладила собаку, а тоді сказала:

— То як, даєш собаку?
Не подумавши гаразд, я відповів:
— Дам, але з однією умовою.
Одне слово, ми тут же на траві поміж тих двох па

горбів біля потоку покохались. Собака тим часом хлеп- 
тав у потоці воду своїм фіолетовим язиком, а потім 
приліг неподалік, дивлячись на нас, що мені аж було 
соромно. Я вчинив це не тільки тому, що вона припа
ла мені до вподоби, але й тому, що за те маленьке 
кохання приємно було віддати собаку, бо прихилився 
до нього і мені здавалось, що таким чином запла
чено за нього стільки, скільки він вартий. Нарешті 
ми підвелися, і Фессарія, взявши поводок собаки, ска
зала:

— Він буде радий, бо собака нагадає йому рідний 
край.

Я стояв, дивлячись, як вона віддаляється з собакою, 
потім простягся на землі і заснув на кілька годин.

Наступного ранку я подався до міста і там зали
шився на ніч з таксою, котру спіймав неподалік площі
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Сантяго дель Чіле. Переночував у нічліжці, а потім 
повернувся до Тормаранче. Пополудні пішов прогулю
вати таксу і, не знаю як, опинився перед бараком 
китайця. Фессерії не було, мабуть, пішла до Рима. 
Він же вийшов з відерцем сміття, що висипав за барак. 
Чомусь я хотів, щоб він подякував мені за собаку, отож 
спитав, де чотириногий. Він посміхнувся, зробив 
якийсь незрозумілий знак і вернувся в барак. Такса 
нишпорила у смітнику, а я підійшов і серед качанів 
та викинутих паперів побачив замащені кров’ю собачі 
лапки.

Потім мені пояснили, що в їхньому краю їдять 
собак, і в тому нема нічого поганого. Але в ту мить 
кров шугнула мені в голову, я увійшов у барак, коли 
він стояв, одвернувшись до плити. Посміхаючись, він 
повернувсь до мене з тарілкою, на якій було якесь 
темне м’ясо у соусі. Я втямив, що то м’ясо собаче 
і він пропонує мені скуштувати його, Я вибив тарілку 
йому з рук і закричав:

— Убивце, що ти зробив з собакою?
І враз я збагнув, що він не розуміє, чому я такий 

розлючений. Він кинувся з барака і побіг в напрямі 
Тормаранчо. Я схопив камінь і жбурнув у нього, а тоді 
наздогнав і схопив за барки. Збіглися люди, а він, при
голомшений, з розмазаним по обличчю м’ясним соусом 
на лиці репетував:

Тримайте його! Він божевільний!
Я, трусячи його, горлав:
— Що ти зробив з собакою, вбивце? Що ти зробив 

з собакою?
Кінець кінцем, нас розборонили, і Боніфаці та інші 

посадовили мене на вантажну автомашину, що їхала 
до Рима.

Того ж таки дня я одвів таксу власникові та отри
мав винагороду. Але до Тормаранчо не повернувся. 
Там у мене нічого не було, та й у Боніфаці я нічого
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не лишив. Заборгував, щоправда, йому за місяць і 
гадав, що не такий то вже злочин.

Та історія з китайським собакою відбила мені охоту 
до гицлювання, і я вирішив перемінити заняття, став 
вуличним продавцем. На візочку розвозив та продавав 
усього потроху: солодкі оливки, гарбузові зернята, 
сухі каштани, лісові горішки, сухі фісташки та горіхи. 
Цілими днями наповняв кульочки біля нового мосту, 
коло тунелю Джаніколо, і сяк-так перебивався. В той 
час я завше був сумний, життя було мені немиле, 
певно, через того собаку.

Тільки раз бачив я Фессерію, і то здалека, але не 
заговорив до неї. І якби мені сказали, що й вона їла 
собаче м’ясо, я, мабуть, вбив би її.



МАРЮ

А було так. Філомена ще спала, коли я вранці встав, 
взяв сумку з інструментами, нишком вийшов з дому 
і подався на Монте Паріолі на вулицю Грамші, де 
треба було полагодити водонагрівач. Скільки часу 
забрав той ремонт? Певне, години дві, бо треба було 
зняти стару трубу та закласти нову. Впоравши роботу, 
я автобусом повернувся на вулицю деі Коронарі, де 
у мене домівка й майстерня. Зважте на час: дві години 
на Монте Паріолі, півгодини туди, півгодини назад, 
усього три години. Багато це чи мало? Залежно від 
роботи, скажу я. Все залежить від обставин. Я витра
тив три години, щоб поміняти свинцеву трубу, а 
хтось би інший...

Але по порядку. Щойно я зійшов на деі Коронарі 
і закрокував по тротуару, хтось гукнув мене. Озираюсь, 
аж то стара Феде, що здає кімнати в будинку навпроти 
нас. У тієї бідолашної Феде від подагри так порозпу
хали ноги, що були як у слона. Захекавшись, вона 
каже мені:

— Ну і дме сірокко сьогодні! Ти додому? То понеси 
мені трохи кошика.

Я відповів, що охоче, перекинув сумку з інструмен
тами на друге плече і взяв її  кошик. Вона дибала 
поруч, ледь переставляючи свої ножиська, як колоди. 
А згодом запитує:

— А де Філомена?
— А де ж їй бути? — відповідаю.— Вдома, звичайно.
— А, вдома,— мовить вона, похиливши голову.— 

Зрозуміло.
Я спитав просто, аби щось казати:
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— Як це «зрозуміло»?
А вона:
— Зрозуміло... Ех, синку мій бідолашний.
Мені це здалося підозрілим. Через якусь хвилину 

я знову питаю:
— А чого «бідолашний»?
— Бо жаль мені тебе,— сказала стара відьма, не 

дивлячись на мене.
— А що таке?
— А те, що не ті тепер часи, що колись... Жінки 

зовсім інші.
— А чого?
— За моїх часів жінку спокійно можна було лишати 

вдома... Як чоловік її  залишив, так і заставав... А те
пер...

— Що «тепер»?
— Тепер не так. Ну, досить... Дай мені кошика. 

Дякую.
Вся радість того погідного ранку відразу розвіялась. 

Я потягнув кошик до себе і мовив:
— Не віддам, поки не поясните... До чого тут Філо- 

мена?
— Я нічого не знаю,— каже вона,— але береженого 

і бог береже.
— Та що ж, врешті-решт, зробила Філомена? — 

скрикнув я.
— Спитай у Адальджізи,— відповіла вона і, висмик

нувши свого кошика, спритно подріботіла геть у своєму 
довгополому плащі.

Я вирішив, що не варто зараз іти в майстерню, і 
рушив назад — шукати Адальджізу. На щастя, й вона 
мешкала на вулиці деі Коронарі.

З Адальджізою я був колись заручений, ще до того, 
як зустрів Філомену. Вона залишилася в дівках, і я 
підозрював, що це вона щось вигадала про Філомену. 
Я миттю злетів на п'ятий поверх, і так загрюкав кула
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ком у двері, що мало не втрапив їй в обличчя, коли 
вона відчинила двері.

У неї були закасані рукави, а в руках мітла.
— Джіно, чого тобі? — запитує сухо.
Вона була дівчина миловида, середнього зросту, 

з трохи завеликою головою і гострим підборіддям, 
через яке поза очі ї ї  прозвали Торохкалом.

Знетямлений, я крикнув їй:
— То це ти, Торохкало, роздзвонюєш скрізь^ що 

Філомена, поки я на роботі, казна-що виробляє?
Розгнівана, вона люто втупилася в мене:
— Твоя Філомена, ти за нею і дивись.
Я схопив ї ї  за руку, але відразу ж пустив, бо вона 

якось напрочуд ніжно глянула на мене.
— Отже, то ти? — наполягав я.
— Ні, не я. За що купила, за те й продаю.
— А в кого купила?
— *В Джаніни.
Я мовчки повернувся, щоб іти, але вона перепинила 

мене і промовляє з викликом:
—* І не смій обзивати мене Торохкалом.
*— А хіба у тебе не торохкало замість підборіддя? — 

відповів я і, вирвавши руку, кинувся сходами вниз.
— Краще мати таке підборіддя, аніж носити роги! — 

гукнула вона навздогін.
Я почував себе кепсько. Мені здавалося неймовірним, 

що Філомена зрадила мене. Адже ті три роки, відколи 
ми побралися, вона завжди була такою ніжною. 
Але ж бачите, що таке ревнощі? Тепер, після розпові
дей Феде та Адальджізи, саме це впевнювало мене 
в ї ї  зраді.

Джаніна працювала касиркою у барі неподалік, на 
тій же вулиці деі Коронарі. То була русява, тендітна 
дівчина з прямим волоссям та блакитними і наче 
порцеляновими очима. Спокійна, неквапна, розважлива 
така.
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Я підійшов до каси і тихо запитав:
— Скажи-но, це ти вигадала, ніби коли мене немає 

вдома, Філомена приймає когось?
Біля каси саме був клієнт. Вона неквапом потикала 

пальцем по клавішах каси, вибила чек, неголосно про
мовила: «Дві кави», і вже тоді повернулась до мене:

— Що таке, Джіно?
Я повторив запитання. Вона розрахувалась з клієн

том і каже:
— Схаменися, Джіно... Невже я щось можу сказати 

погане про Філомену, мою найкращу подругу?
— То Адальджізі це приснилося?
— Ні,— заперечила вона,—їй не приснилося, але 

і я не вигадала... Я тільки повторила.
— Оце так подруга! — не втримався я.
— Я ще казала, що не вірю цьому... Адальджіза, 

мабуть, тобі цього не говорила.
А ти від кого чула?

— Від Вінченціни. Вона вмисне прийшла з пральні, 
щоб мені розповісти.

Я мовчки повернувся і рушив до пральні. Ще з ву
лиці я помітив її: вона стояла біля столу, обома ру
ками тиснучи на праску. Вінченціна,— смагляве дів
ча, дрібне, жваве, з лукавим як у кішечки обличчям. 
Я знав, що подобаюсь їй, і справді, тільки я поманив 
її  пальцем, вона зразу ж вибігла надвір.

— Джіно, я так рада бачити тебе! — вигукнула вона.
— Відьмо,—напустився я.— То це ти скрізь патя

каєш, що коли я в майстерні, Філомена приймає 
чоловіків?

Вона, певно, не сподівалась такої розмови, бо встро
мила руки у фартушок і насмішкувато запитує:

— А хіба тобі неприємно?
>- Кажи,— наполягаю я,— це ти вигадала таку під

лоту?
— Який же ти ревнивий! — здвигнула вона плечи
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ма.— А що ж тут такого? Невже жінці не можна по
теревенити з дружком?..

— Отже, ти! Ти!
— Слухай, мені просто жаль тебе,— промовляє ця 

змія,— Чи хочеш, щоб мене обходили витівки твоєї 
дружини? Я нічого не вигадала... Мені сказала 
Аньєзе... Навіть знає як звати.

— Як же його звати?
— Хай вона сама скаже!
Тепер я впевнився, що Філомена зраджує мене. 

Навіть ім’я знають! Я подумав: «Добре, що в моїй 
сумці нема чогось важкого, а то в нестямі я міг би 
уколошкати її  на смерть». Мені не вкладалося в голові: 
Філомена, моя дружина, і з кимось іншим...

Я зайшов у тютюновий кіоск, де Аньєзе продавала 
сигарети сама, бо батька не було і, кинувши гроші на 
прилавок, сказав:

— Пару «Національних».
Аньєзе, з копицею кучерявого жорсткого волосся на 

голові, була сімнадцятирічним дівчам. У неї повне, 
бліде, завжди обсипане рожевою пудрою обличчя, а 
очі чорні, як ягоди лавровишні.

ї ї  на деі Коронарі знали всі. Як і всі, я знав, що 
вона пожадлива на гроші і заради них ладна продати 
свою душу.

Коли вона подавала сигарети, я нахилився і иитаю:
— То як його звати?
— Кого? — не зрозуміла вона.
— Приятеля моєї дружини.
Вона злякано глянула на мене. Щось у мені, певно, 

вжахнуло її.
— Нічого я не знаю,— квапливо відповіла вона.
Я силувався посміхнутися:
— А все-таки скажи. Це ж усім відомо, окрім мене.
Вона пильно дивилася на мене і похитала головою.

Тоді я додав;

112



— Якщо скажеш, матимеш оце.
І я витяг з кишені банкноту в тисячу лір, яку заро

бив уранці. Вона зніяковіла, наче я говорив їй про 
кохання. Губи в неї затремтіли. Озирнувшись довко
ла, вона схопила гроші і тихо проказала:

— Маріо.
— А звідки ти знаєш?
— Від портьєрки.
Отже, все правда. Я, як у тій грі «холодно-тепло», 

дійшов до свого будинку, отже, скоро доберусь і до 
квартири.

Я кинувся додому; ми живемо майже поруч, через 
кілька під’їздів. Я все повторював: «Маріо, Маріо», 
й усі знайомі мені Маріо поставали перед очима — 
молочар Маріо, столяр Маріо, продавець фруктів Маріо, 
Маріо колишній солдат, а тепер безробітний, Маріо, 
син різника, Маріо, Маріо, Маріо. У Римі тих Маріо 
з мільйон, а на деі Коронарі — не менше сотні.

Я вбіг у під’їзд нашого будинку — і навпростець 
до портьєрки. Стара, вусата, як і Феде, вона сиділа 
біля вогню і перебирала салату у подолок. Я підійшов 
до неї:

— Скажіть-но, то еи. вигадали, що Філомена, коли 
я на роботі, приймає якогось Маріо?

Вона сердито випалила мені:
— Нічого я не вигадую. Твоя дружина сама мені 

сказала.
— Філомена?
— Атож. Так і так, мовляв, має прийти один моло

дик, звати Маріо. Якщо Джіно буде вдома, скажіть 
йому, щоб не заходив, а не буде, то хай зайде. Тепер 
він у вас, нагорі.

— Нагорі?
— Авжеж, скоро година, як він там.
Отже, Маріо не тільки справді існував, але навіть 

зараз сидів у моєму домі майже годину. Я кинувся
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нагору і, миттю подолавши три поверхи, загрюкав 
У двері.

Філомена відчинила сама, і я відразу зауважив, що 
вона, завше така спокійна та впевнена, зараз наче 
перелякана.

— Он ти спритна яка,— просичав я.— Коли мене 
нема — приймаєш Маріо.

— Тобто як це? —* почала було вона.
— Я все знаю! — крикнув я і хотів був увійти, але 

вона заступила мені дорогу:
— Стривай! Хіба тобі не все одно? Зайдеш пізніше.
Я, не тямлячись, ляснув ї ї  по щоці:
— Ах, так! То мені однаково!
Відштовхнувши її, я пробіг на кухню.
О, прокляті жіночі плітки, о прокляті жінки! То 

був таки Маріо. Він сидів за столом, збираючись пити 
каву; але не Маріо — столяр, не Маріо — продавець 
фруктів, ані Маріо — син різника, жоден з тих Маріо, 
про котрих я думав на вулиці. То був брат Філомени, 
Маріо, що два роки відсидів у в'язниці за крадіжку 
зі зломом. Знаючи, що він незабаром має вийти на 
волю, я казав дружині:

— У своєму домі я і ноги його не хочу бачити!
Вона ж, бідолашна, любила брата, хоча він і злодюж

ка, отож хотіла прийняти його саме тоді, коли мене 
не буде вдома. Побачивши мене таким несамовитим, 
Маріо підвівся, а я проказав спантеличено:

— Здоров, Маріо!
— Я піду,— мовить він квапливо,— не бійся... Я 

піду...
У коридорі чулося схлипування Філомени, і мені 

стало соромно за свій вчинок. Я зніяковіло проказав:
— Та ні, лишайся вже... Поснідаємо. Правда ж, Фі- 

ломено,— додав я, повернувшись до неї, що стояла на 
порозі і втирала сльози,— нехай Маріо лишається на 
сніданок*
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Одне слово, я викрутився, як міг, потім пішов у 
спальню, гукнув Філомену, поцілував її, і ми поми
рились.

Проте залишався призвідець цих пліток. Я вагався, 
не знаючи що робити, а тоді мовив до Маріо:

— Ходімо, Маріо... Сходимо в майстерню, може, гос
подар знайде тобі якусь роботу.

Він рушив за мною, і вже на сходах я сказав:
— Ніхто тебе тут не знає... Всі ці роки ти працював 

у Мілані. Зрозумів?
— Зрозумів!
Ми зійшли вниз і біля дверей портьєрки я взяв 

його під руку і познайомив із старою:
— Це Маріо, мій свояк. Приїхав із Мілана, тепер 

житиме в нас.
— Дуже приємно, дуже приємно.
«А найприємніше мені»,— подумав я, виходячи на 

вулицю.— Через оті плітки я викинув тисячу лір, та 
ще й маю злодюжку вдома.
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ГАВ-ГАВ-ГАВ

Десь так опівночі я відвіз господарів, а потім, за
мість загнати машину в гараж, майнув додому, скинув 
шоферську робу, вдягнув святковий синій костюм і не
квапом рушив у напрямку вулиці Венето на побачен
ня. У барі мене чекав Джорджо з двома клієнтами, 
латиноамериканцями; вона вже немолода з чорним, 
наче фарбованим волоссям, змарнілим, підмальованим 
обличчям і розгубленим поглядом блакитних очей; він 
трохи молодший з гладким, понурим і невиразним, як 
у манекена, обличчям.

А ви знаєте Джорджо? Коли я його вперше зустрів, 
то був білявий хлопчина з янгольським рум’янощоким 
личком; тоді ще в Італії стояли союзники, і він у роз
христаній куртці та військових штанях вештався 
сюди-туди в дні, коли дув північний вітер, вулицею 
Трітоне, шепочучи перехожим: «Америка». Отак по
чавши, він навчився сяк-так говорити по-англійському, 
а потім, коли союзники пішли, так і осів у районі ву
лиць Трітоне та Венето.

Як Джорджо сам казав, працював він гідом, удень 
тинявся біля пам’ятників, а ввечері по нічних клубах.

Безперечно, тепер він отесався: завжди в шинелі 
десантника з каптуром на спині, у вузеньких штанях, 
у черевиках з мідними пряжками, але й трохи погір
шав і не був більше тим янголям з часів чорного рин
ку; з’явились залисини, очі стали блакитними, наче 
скло, щоки безбарвні, запалі, губи — густо-рожеві з від
тінком якоїсь брутальності, свавільності. Отож Джор
джо відрекомендував мене як друга, і двоє латиноаме
риканців відразу озвалися до мене мовою, що мали за
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італійську, а насправді справжнісінькою іспанською. 
Джорджо, здавалось, був невдоволений і шепнув мені, 
що ці двоє никають у пошуках клубів, де збираються 
всякі покидьки, а що тих клубів у Римі нема, то він 
не знає, чим догодити їм. Синьйора тою ж італійською 
мовою, а насправді іспанською, з усмішкою мовила 
мені, що Джорджо недостатньо люб’язний і не вміє 
розважити їх; вони ж бо хочуть відвідати клуб, де 
збираються пістолерос. Я спитав, що то за чортовиння 
оті пістолерос, і все з тим же невдоволеним виразом 
Джорджо, втрутившись, пояснив, що то вбивці, злодії, 
звідники та інша погань; на їхній батьківщині вони 
зі своїми жіночками збираються в деяких затишних 
клубах, аби кохання й злагоду перетворити в якусь 
лукаву витівку.

Тоді я рішуче промовив:
— У Римі нема пістолерос, у Римі є папа, і рим

ляни — порядні батьки родин... Зрозуміло?
Дивлячись тими своїми сірувато-голубими очима, 

вона здивувалась:
— Нема? Це ж чому?
— Бо такий вже Рим... Без пістолерос.
— Без пістолерос? — перепитала вона, дивлячись на 

мене майже з благанням.— Без жодного?
— Без жодного.
— Тоді що ж роблять увечері римляни? — втрутився 

ї ї  чоловік.
— Що роблять? Йдуть у тратторію, пригощаються 

спагетті з маслом, смаженою бараниною, дивляться 
фільми, дехто йде на танці,— відповів я.

Я глянув на нього і додав, щоб перемінити тему 
і виручити Джорджо:

— Я знаю один клуб, де танцюють. Це зовсім поруч.
— Як він називається?
— Гротте ді Поппеа.
— А там є пістолерос?
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Я кивнув, на власний ризик, в, мовляв, додавши:
— Іноді трапляються, один або кілька... Як на який 

вечір.
— Ваш друг кращий од вас,— звернулась синьйора 

до Джорджо,— ось бачите, таки є клуб з пістолерос... 
Ходімо, ходімо мерщій до Гротте ді Поппеа.

Ми підвелися й вийшли з бару. До клубу Гротте 
ді Поппеа було не далеко, він містився в напівпідвалі, 
неподалік від площі Езедра. Сидячи за кермом поруч 
із синьйорою, що торочила мені про пістолерос, я в 
думці готувався до зустрічі з Корсіньяною після дов
гої розлуки. Я був певен, що не кохаю її  більше, але 
зненацька груди стиснуло від хвилювання, і я зрозу
мів, що моє почуття ще не згасло.

Ми не бачилися відтоді, як дійшло до сварки саме 
через Гротте ді Поппеа, де вона співала й танцювала, 
а я того не хотів. Думка про зустріч з нею схвилю
вала мене, і це не пройшло повз увагу синьйори, бо 
вона спитала:

— Луїджі, дозвольте вас так називати, про що ви 
так зосереджено думаєте?

— Я ні про що не думаю.
— Неправда, ви задумались про щось, б’юся об за

клад, що про жінку.
Але годі про це. Ми приїхали до Гротте ді Поппеа: 

в провулку невеличкі двері, ліхтар, черепичний дашок, 
наче сільська будівля.

Ми зійшли по сходинках, викладених плитками, як 
у Стародавньому Римі, амфори у нішах кам’яних стін 
вилискували під неоновим світлом. Латиноамериканець 
тепер, здавалось, був задоволений, проте зауважив:

— Ви, італійці, ніяк не забудете Римської імперії, 
скрізь пхаєте старовину, навіть у нічні клуби.

Передаючи гардеробниці плащ, що почепила його 
на вішалку під велику арку з білого вапняку, я від
повів:
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— Ми не забуваємо Римської імперії, бо ми рим
ляни... Ось у чому річ.

Гротте ді Поппеа — це ряд салончиків з низькими 
дугастими стелями. У глибині просторішого залу міс
тився бар з лінолеумовою підлогою для танців та 
оркестром. У закурених салонах лунали голоси і 
тут же танули, наче у ваті. Проходячи тими салончи
ками, я роззирнувся: не людно, може, по півдесятка 
відвідувачів у кожному залі. Але пістолерос це було: 
кілька американців, кілька подружніх пар, кілька мо
лодиків, як Джорджо, дві чи три пари дівиць, що до
жидались клієнтів. Корсіньяни, яку я так побоювався 
побачити тут, не було. Ми сіли за столик якраз перед 
мікрофоном, і відразу до нас кинулися офіціанти.

Я спитав, ніби знічев’я:
— Так-так. А хто співає? Часом не дівчина на ім’я 

Корсіньяна?
— Корсіньяна?.. Ні, сьогодні и  щось не видно,— 

влесливо відповів офіціант.
— Це чорнява дівчина з кучерявим волоссям, чорно

ока і з плямою на щоці.
— Ах, синьйорина Тамара,— запобігливо сказав метр

дотель.— Вона співатиме... Якщо бажаєте, я ї ї  зараз 
пришлю?

Синьйора здавалась розгубленою; зате ї ї  чоловік 
заявив, що з радістю почастував би синьйорину Та
мару лікером. Ми замовили питво. Оркестр заграв 
самбу, і Джорджо запросив синьйору до танцю. За 
столом лишився я з латиноамериканцем.

А ось і Корсіньяна. Випірнувши з невеликих дверей, 
яких я навіть не помітив, вона підійшла до мікрофона 
і заспівала.

Я придивлявся до неї, не можучи второпати, чи то 
вона, чи не вона. Русява, з світло-рожевим обличчям, 
що контрастувало з ї ї  очима, наче вуглинки, недбало 
підмальована, з устами, надмірно збільшеними роже-
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вою помадою, вона була в декольтованому зеленому 
корсеті й чорній спідниці. Єдине, що лишилось від 
колишньої Корсіньяни, то це мускулясті плечі й черво
ні, трохи грубі руки простої робітниці. Навіть голос 
у неї змінився: огрубів, захрип, начеб надірвався.

Пісня, яку вона співала, мала приспів, що скоріше 
нагадував собачий брех на місяць:

Знаєш сам, що ти брехунчик,— гав-гав-гав.
Знаєш сам, що ти брехунчик,— гав-гав-гав.
Через те і не наважусь,— гав-гав-гав.
Не наважусь все сказати,— гав-гав-гав,
Що ти справді баламут,— гав-гав-гав.

То була якась ідіотська пісня. Повторюючи «гав-гав- 
гав», вона зводила простерті руки на висоту скронь, 
де в неї була пришпилена рожева квітка, трусячи 
водночас грудьми і вихляючи стегнами.

—• Вам подобається? — запитав я свого гостя.
— Негтова !,— впевнено відказав він.
Я не зовсім зрозумів його, тому замовк. Корсіньяна 

співала впродовж усього танцю, потім Джорджо й 
синьйора повернулися до столу. Метрдотель сказав 
щось Корсіньяні, і вона підійшла до нашого столика, 
вихляючи та неголосно мугичучи собі. Ми відре
комендувалися, а вона недбало проказала:

— Привіт, Луїджі!
— Привіт, Корсіньяно! — мовив і я.
Вона сіла, і латиноамериканець спитав, що вона 

бажає випити. Та відповіла, що полюбляє віскі, і 
метрдотель послужливо підніс їй віскі. Оркестр заграв 
румбу, я підвівся і запросив Корсіньяну до танцю. 
Вона прийняла запрошення, і ми пустились в танок. 
Раптом я спитав її.

— Ти не сподівалась знову побачити мене, еге ж?
Жуючи американську гумку, вона відповіла:

1 Н е г т о в а  — гарно (ісп.).
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— Чому ж? Це громадський заклад, сюди може зайти 
кожен.

— Отже, ти рада?
— Так собі.
Вона не дивилась на мене, а, відвернувши голову, 

не переставала жувати гумку. Я плеснув її  по стегні:
— Та не відвертайся ти!
— Ох,— схаменулась вона, дивлячись уже на мене.
— Отак краще... Скільки ж ти заробляєш?
— Двадцять п’ять тисяч на місяць.
— Так мало?
Але вона, нараз пожвавівши, задирливо промовила:
— Стривай! Двадцять п’ять тисяч на місяць... Тоді 

ще двісті лір за кожну чарку віскі, що мені ставлять, 
за кожну партію в кості з відвідувачами,— тут вона 
засунула руку в кишеню, витягла кості й показала 
мені.— Та й випадковий підробіток...

— Як випадковий?
— Ет, всього потроху.
Вона стала ще приязнішою, майже відвертою:
— Але це тільки початок... Я сподіваюсь перейти 

в інший клуб, кращий... Тут багато скнар, шахраїв. 
Уяви собі: замість віскі мені в чарку наливають бруд
ну воду, намагаються піддурити мене, і коли не помі
чаю, що то не справжнє віскі, то так і проходить... 
Хазяїн каже, що коли виявлю прихильність до нього... 
це зрозуміло... то... Але я — дзуськи!

Одне слово, вона почувалась, як у себе вдома, і од- 
верто говорила все, як є. Та мене це прикро вразило. 
Я залишив її  колись скромною, ба навіть боязкою 
дівчиною, а тепер вона зробилась безсоромна й по
жадлива. Вона говорила розважливо, грубо, і було 
видно, що тільки гроші для неї щось значили, тільки 
зиск цікавив її. Щоправда, вона співала пісень, але 
колись співала їх для мене, прогулюючись навесні
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вулицями; тепер вона ними торгувала, обертала їх на 
гроші.

— Я вже щось стомився... Ходімо до столика,— за
пропонував я.

— Як хочеш.
Ми повернулися до столика, Корсіньяна замовила ще 

віскі, витягла з кишені гральні кості і запросила ла
тиноамериканця пограти. Синьйору тепер уже не 
цікавив Джорджо, вона тільки зиркала на свого чоло
віка розгубленим поглядом. Корсіньяна тричі вигра
ла по три тисячі лір.

Латиноамериканець витяг гроші, узяв Корсіньянину 
руку, тицьнув їй банкноти, тоді поцілував і запросив 
до танцю. Вони пішли в танок, а синьйора не спускала 
з них очей.

— Цей клуб мені не подобається,— мовила вона не- 
вдоволено.— Підемо собі?

Після танцю ті двоє повернулися до столика. Потім 
Корсіньяна підійшла до мікрофона і заспівала пісень
ку ще більше ідіотську, ніж перша.

Проспівавши, підійшла до нас, замовила ще віскі й 
почала грати в кості з латиноамериканцем. Синьйора ж 
наполягала, щоб іти вже, але чоловік ї ї  чи й слухав 
і звелів принести ще питва. Джорджо запросив синь
йору до танцю, на що вона неохоче погодилася.

Тільки синьйора відійшла, латиноамериканець і Кор
сіньяна почали любенько перемовлятись собі; він, 
сидячи навпроти неї, торкався колінами ї ї  колін. Я 
дивився на них і страждав, але в душі навіть тішився 
тим, бо вже не хотів зазнавати прикрощів через Кор- 
сіньяну.

Зрештою латиноамериканець щось сказав Корсіньяні 
на вухо, і вона відповіла йому теж на вухо. Тоді він 
витяг з кишені велику банкноту, узяв Корсіньянину 
руку в свою долоню. Зненацька перед столом наче 
вродилась синьйора і схопила її  руку:
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*— Розтули кулак!
Корсіньяна розтулила кулак, і банкнота впала на 

стіл. Тоді Корсіньяна підхопилась і випалила синьйорі:
— Шановна синьйоро, якщо ви так боїтесь за свого 

чоловіка, то тримайте його при собі. Я приходжу сюди 
на роботу, а не для розваги... Він шепнув мені, що 
хоче зробити мені подарунок за мої пісні, і я сказала 
гаразд, чом би мені той подарунок не прийняти?

— Зухвала посудниця! — І, розмахнувшись, синьйора 
ляснула Корсіньяну по щоці раз, другий.

Не знаю чому, але мене ці два ляпаси навіть вті
шили, так ніби ото я сам їх дав. Але потім, коли я 
побачив ї ї  застигле обличчя, перед очима постало її 
личко, таке, як у день наших заручин. І тепер я від
чув жалість до неї. Підбігли метрдотель та офіціанти, 
і розлючена синьйора вийшла, а за нею її  чоловік та 
Джорджо.

У тій метушні я підійшов до Корсіньяни і стиха 
мовив:

— Я почекаю, поки ти скінчиш... Там у мене маши
на... А коли ти звільнишся?

— О четвертій,— проказала вона, і вогник надії спа
лахнув в ї ї  очах.— Ти підвезеш мене додому?

Я раптом збагнув, що і тут вона шукала власної 
вигоди; о четвертій вона прийде, але не до мене, а до 
машини. І власне, слушно; адже мешкала вона аж на 
Сан Джованні. Збагнув я і те, що для мене вона 
більше не існує, і мені б не боліло за неї, якби вона 
була такою корисливою завжди.

Отож я сказав, що чекатиму на неї, а сам вийшов. 
Не знайшовши на вулиці ні латиноамериканців, ні 
Джорджо, я вскочив у машину і помчав додому. Кор
сіньяни для мене більше не існувало,



КРАДІЇ В ЦЕРКВІ

Що робити вовкові, коли вовчиця з вовченятами 
скавулять і гризуться, бо животи у них аж до спини 
попідтягало від голоду? Певно, вийти з лігва, податися 
шукати здобич і навіть у відчаї забігти в село до 
якоїсь хати. І селяни, що його вб’ють, матимуть слуш
ність так само, як і вовк, що загнався в оселю і по
кусав їх. Отже, всі вони праві, і нічиєї провини тут 
нема. А саме це й призводить до біди.

Тієї зими я був як вовк, достеменно, мов той звір, 
бо жив не у хаті, а в покинутій печері крихкої кам’я
нистої гори Монте-Маріо. Тих печер було там кілька, 
здебільшого зарослі чагарями, і тільки дві правили за 
житло — моя та ще одного старця на ім’я Пуліті, 
який трохи жебракував, а трохи збирав старе лахміття 
на перепродаж. Обдертий, пожовклий другий схил 
гори мав чорні, закурені входи в печери. Перед пе
черою Пуліті завше повно всякого мотлоху, в якому 
старий бабрався; перед моєю — бідон, що замінював 
плиту моїй дружині, яка з дитиною на руках лопатою 
роздмухувала вогонь.

В середині печери було навіть краще, ніж у іншій 
кімнаті,— просторо, сухо, чисто, вглибині простелено 
матрац, на гвіздках висить одежа. Я залишав сім’ю 
в печері, а сам ішов до Рима шукати роботу. Був чор- 
норобочий, копав канави, а коли настала зима, безліч 
разів міняв заняття, та все ненадовго і, зрештою, ли
шився безробітним.

Увечері, повернувшись до печери, я при світлі олій
ного каганця бачив скоцюрблену на матраці дружину 
з дитиною біля себе та ще двійко діточок, що гралися
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на землі. Усі вони очікувально вдивлялись у мене — 
я читав у тих чотирьох парах очей все той же голод
ний вираз. Здавалось, я вовк, і думка та не покидала 
мене: одної днини, якщо я не принесу їсти, вони роз
деруть мене.

Бачачи нашу нужду, Пуліті, отой схожий на святого 
старець з пишною бородою — хоча, як тільки він роз
туляв рота, зразу втямиш, що то грішник,— казав, 
бувало:

— Навіщо ти наплодив оцих дітей? Щоб мучилися? 
А сам навіть недокурків не збираєш? І на них можна 
мати зиск!

Та я не почував себе аж таким нікудишнім, щоб 
збирати недокурки. Мені хотілося заробляти своїми 
мозолястими руками. Доведений до відчаю, я сказав 
якось дружині:

— Далі я вже не можу... Знаєш, що я зроблю? Стану 
за рогом вулиці і першого ж, хто попадеться...

Дружина урвала мене:
— Ти хочеш за грати?
— Там хоч нагодують!
— Тебе!.. А ми?
Останні слова дружини, визнаю, були вирішальними.
Саме Пуліті підказав мені думку про церкву, бо 

ходив по храмах божих жебрачити і знав їх усі до 
одного. Він порадив звечора заховатися в церкві так, 
щоб мене замкнули на ніч, а вранці непомітно вийти.

— Дивись! — попередив він.-— Священики не в тім’я 
биті, усе коштовніше тримають у сейфах, а те, що на 
виду,— підробка.

Кінець кінцем я виснував, що мушу піти на це, а 
потім продати крадене. Словом, хоч про це більше мови 
не було, думка ота, наче блішка у вусі, дошкуляла 
мені. А думка, звісно, що комаха, стрибає собі, а коли 
ти найменше сподіваєшся, вкусить тебе, та так, що аж 
підскочиш.
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Власне, одного вечора і вкусила мене ця блішка, і 
я повідав усе дружині. А треба сказати, що вона в мене 
дуже побожна і в селі, певно, більше бувала в церкві, 
аніж вдома.

— Ти з глузду зсунувся! — коротко кинула вона.
Я передбачав ї ї  заперечення і відказав:
— Це не крадіжка... Бо навіщо ці речі в церкві? 

Для доброчинності... Невже, коли ми щось візьмемо, 
то зробимо зле? Навпаки, вчинимо добро... А кому 
потрібно добро, як не нам, нужденним?

— А як ти гадаєш це зробити? — вже дещо спокій
ніше поцікавилася вона.

— Не журися! Хіба не записано: «Голодного наго
дуй»?

— Записано.
— А ми живемо впроголодь, адже так?
— Авжеж!
— Отож, якщо ми самі виконаємо божу заповідь, 

то... зробимо добре діло.
Словом, я настійно втовкмачував їй, покликаючись 

усе на волю божу, бо ж знав її  слабинку. І таки пере
важив. Наостанок я додав:

— Але я не хочу залишати тебе са:яу... Підемо 
разом. Якщо вже нас і спіймають, за гратами будемо 
разом.

— А діти?
— Дітей залишимо на Пуліті... А втім, господь нас 

не забуде.
Отак ми й вирішили, а згодом втаємничили в свій 

задум Пуліті. Поміркувавши трохи, він схвалив план 
і, погладжуючи свою пишну бороду, мовив:

— Доменіко! Не забудь і про мене, бо вже старий 
я... А ті срібні штучки не чіпай... То дешевеньке... Бери 
щось інше!

Не раз, коли згадую бородатого Пуліті і ту поважну 
настанову, мене пориває на сміх,
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В домовлений день, залишивши діточок на Пуліті. 
ми спускались до трамвая, що їхав до Рима. Як оті 
зголоднілі вовки, що збігають із гір в оселю. Якби хто 
нас тоді побачив, певно, прийняв би за вовків — мою 
присадкувату дружину, плечисту та грудасту, з роз
куйовдженим волоссям, що здіймалося, наче полум’я, 
над рішучим обличчям, та й мене — худющого, циба
того, з довгобразим виснаженим обличчям, з чорною 
бородою та запалими блискучими очима.

Ми вибрали старовинну церкву в провулку неподалік 
Корзо. То був великий, оточений звідусіль будинками, 
темно-сірий храм, в якому за двома рядами колон 
у вузеньких темних нефах містились вівтарики з кош
товностями. На стінах висіло чимало вітрин з пришпи
леними срібними та позолоченими серцями. Але я 
накинув оком на маленьку вітринку, де, серед кількох 
коштовних сердець на рожевому оксамиті, виднілося 
лазуритове намисто. Ця вітринка містилась у капличці 
матері божої. Над вівтарем під балдахіном стояла 
гарно розписана статуя богородиці у натуральну ве
личину з німбом лампадок над головою, а в ногах чи
мало квітів у вазах та свічників.

Ми зайшли у церкву ввечері і, коли нікого в храмі 
не було, заховалися за вівтар каплички. За статуєю 
піднімалося кілька сходинок, де ми й причаїлись. 
Увечері паламар обходив церкву і, човгаючи підопь 
вами, бурмотів: «Замикаємо!», але за вівтар, де ми 
сиділи, не приходив, тільки погасив усі лампадки по
переду двох рожевих світильників. Потім ми почули, 
як він замикав двері, а тоді пройшов через усю церк
ву і подався до ризниці. Ми скоцюрбились у пітьмі 
між вівтарем і стіною абсиди. Мене пройняв жар, 
і я півголосом проказав дружині:

— Давай угору, чимдуж... Відімкнемо вітрину!
— Стривай, чого поспішати? — почув я ї ї  голос.
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Вона вийшла зі сховку, подріботіла на середину кап
лички, там у сутінках вклякла, перехрестилася, зно
ву похилилася і, задкуючи, перехрестилася вдруге. 
Потім я побачив, як вона затихла в кутку і звела 
руки ніби для молитви.

Не знаю, яка то була молитва, але я збагнув, що дру
жина моя не збирається чинити те добро, про котре 
домовлялись, а намагається якомога довше зволікати. 
Бачив, як вона похилила голову, ховаючи обличчя під 
пасмами волосся, а потім у відблиску рожевого світла, 
звівши обличчя, ворушила губами і знову схилялась, 
як ото моляться з чотками. Занепокоєний, я підійшов 
і прошепотів:

— Помолитися можеш і вдома.
Але вона вела своєї:
— Облиш мене... Церква велика, невже тобі нема де 

стати?
— Поки ти молишся, я відімкну вітрину? — проше

потів я.
Та вона смиренно вела своєї:
— Нічого я не хочу! Подай-но мені оту залізячку.
Залізячкою виявилася лопатка, пригожа для того,

щоб одчинити хистку вітринку. Я передав ї ї  дружині, 
а сам иодався далі. Не знаючи, куди діти себе, я блукав 
по церкві. Мені стало лячно в оцій напівтемній церкві 
з високими понурими склепіннями, де навіть зітхання 
голосно відлунювало навкруг. Ген углибині ледь бли
щав величний головний вівтар, а в сутіні бокових 
нефів тьмяно проступали чорні зачинені сповідальниці. 
Сам-самісінький, просуваючись навшпиньки між двох 
рядів порожніх лав, я пробрався до дверей, і мене аж 
морозом обсипало — так начеб хтось ішов слідом за 
мною. Спробував відчинити двері, та переконався, що 
вони таки замкнені; тоді я повернув назад, подався у 
лівий неф і сів перед гробницею, освітленою рожевим 
ліхтариком,
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На гробниці, вмурованій у стіну, виблискував чор
ний мармуровий камінь з двома фігурами, що зобра
жали смерть з косою в руці та оголену жінку з розпу
щеним волоссям. Обидві фігури були майстерно вирізь
блені з гладенького жовтого мармуру.

Я знайшов собі тут розвагу, роззираючи їх, і, може, 
через оту тьмяність мені здалося, ніби постаті руха
ються: жінка намагається втекти від кістлявого косаря, 
а смерть чемно притримує її за руку. Тоді, щоб трохи 
збадьоритись, я згадав печеру, діточок, Пуліті і поду
мав, що якби мені зараз запропонували вернутися 
назад і заново вибрати спосіб подолати нужду, то я 
вчинив би те саме або принаймні щось подібне. Сло
вом, хоч сяк, хоч так, кращого б я не придумав — си
діти в печері, у безвиході, чи забиратись у церкву, 
шукаючи поживи.

Поринувши в оті роздуми, я й незчувся, як заснув. 
То був важкий сон, без видінь, у холодній, мов льох, 
церкві. А сон підкрався до мене несподівано й непо
мітно.

Потім мене хтось сіпав, і я сонливо прицитьнув:
— Тихо!.. Чого ти?
Але мене й далі сіпали, отож я розплющив очі і по

бачив перед собою людей: паламаря, в котрого від по
диву очі на лоба полізли, старого пароха із сивим зби
тим волоссям, у розстебнутому піджаці, а обік кілька 
сторожів, що оточили насуплену більше, ніж будь-коли, 
мою дружину. Я незворушно проказав:

— Облиште нас! Ми переселенці й зайшли в церкву 
переночувати.

Тоді один з сторожів показав мені щось, котре мені, 
сонному, видалося чотками, а виявилось лазуритовим 
намистом.

— І це щоб переночувати?
Словом, після кількох таких закидів охорона нас 

повела з церкви. Була ще ніч, але вже перед світанком,
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порожні вулиці огорнулися ранковою млою. Мовчки, 
під сторожею ми квапливо проходили тими вулицями. 
Мені стало жаль бідолашної дружини, низенької, у ко
роткій спідничці, з розкуйовдженим волоссям, що 
йшла попереду.

— Шкода мені її та діточок,— мовив я.
Але сторожі одвітували:
— Ти голова сім’ї... І як тобі стрілило таке в голову? 

Тоді ти не думав про своїх дітей?
— Саме тому, що думав, я і вчинив це,— мовив я.
У комісаріаті молодий русявий чоловік, що сидів за

письмовим столом, побачивши нас, промовив:
— Злодії, святотатці! Ех!
Але моя дружина скрикнула враз страшкйм голосом:
— Присягаю богом, я не винна!
Я аж рота роззявив, бо ще не чув такого її  прониз

ливого голосу.
— Тоді винен твій чоловік! — сказав комісар.
— Він теж ні!
— Отже, винний я... А як до тебе потрапило намисто?
— Мати божа зійшла з вівтаря, відімкнула своїми 

руками вітрину і передала мені намисто!
— Мати божа... он як... А ту залізяку вона тобі теж 

подала?
Моя дружина звела руки вгору і тим же жахливим 

голосом зойкнула:
— Нехай я вмру, якщо брешу!
Тут пішли допити, і не знаю, скільки вони тривали, 

але я відповідав, що нічого не бачив, бо ж воно таки 
справді було так. А моя дружина все голосила, що на
мистом її  обдарувала богородиця.

— Люди добрі, поклоніться чудові! — вигукувала 
вона.

Одне слово, здавалось, вона була в такому захваті, 
наче не від світу цього. Скінчилося тим, що коли її 
виводили, вона все вигукувала ім’я матері божої. Певно,
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ї ї  відправили в лікарню. Комісар схотів дізнатися від 
мене, чи й справді вона з глузду з’їхала, і я одказав:

— Може, й божевільна.— Бо подумав, що причинні 
не страждають, вони бачать світ таким, як їм видається.

Я теж мислив собі: цілком можливо, що моя дружина 
казала правду. І шкодував, що не бачив на власні очі, 
як богородиця зійшла з вівтаря, відімкнула вітрину і 
передала їй намисто.



ВИПАЛО ТОБІ

Малим я із своїми ровесниками грався в лічилку, яка 
починалася так:

Хто хоче — сокоче,
А хто — кудкудаче.

А закінчувалася словами:

Що хочеш роби,
А випало тобі.

Як я тоді хотів, щоб палець того, хто водив, зупи
нився саме на мені. Звісно, у житті самолюбство — це 
все, і хто не розуміє цього, нічого не тямить у житті. 
Згодом, уже дорослий, я так і залишився тим, хто зав
жди сподівається, що «випаде» йому. Та тільки не дуже 
часто щось випадало мені; скорше — майже ніколи. 
А нещодавно до моєї вдачі — надто я вже соромливий — 
доточилася ще одна прикрість: ремесло сміттяра. Ба
гато розводяться про чистоту та про сміттярів. Кажуть, 
ніби сміттяр — ще гірше, аніж жебрак. Нехай так. Але 
що б було без сміттярів? Коли вони страйкують, усе
ньке місто брудне, запущене, скрізь понакидано папе
рів, ящики завалені сміттям. Найгарніші вулиці стають 
брудні, бо, звісно, багачі більше смітять, як бідняки, і 
вже з цього можна судити, як хто живе. У такі дні, 
повторюю, видно, хто такий сміттяр і що він значить 
у сучасному житті. Та годі про це. Поки я підбирав на 
віз усяке сміття, здавалося, начеб ту фразу «випало 
тобі» ніхто і ніколи не промовить мені. Вона призна
чалась завжди іншим, особливо коли справа стосува
лася жінок.
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Щоразу в розмові з дівчиною, яка мені подобалася, 
я казав відверто: «Працюю сміттярем». Вона похмур
ніла, супилась, а тоді, раніше чи пізніше, залишала 
мене. Так, ніби казав, що я злодій. Спершу я цього не 
міг збагнути, але потім став здогадуватися, що краще б 
приховувати своє ремесло. Сільвестро, старий, що 
їздив зі мною, можна сказати, відкрив мені на це очі.

Якось ми їхали, як звичайно, від дому до дому, і я 
поскаржився, що жінки глузують з моєї роботи.

— Бо це робота покидьків,— сказав він.— А жінкам 
це не подобається... А ти б не казав.

— А як же?
— Кажи, що ти службовець у муніципалітеті... Зреш

тою, це справді так... Всі служать у муніципалітеті, і 
ті, хто возить сміття, і ті, хто сидить у конторі за вікон
цями... Ми всі служимо.

Другий товариш по роботі, Фердінандо, мого віку, 
рудий, веснянкуватий, окатий, втрутився в нашу роз
мову:

— Як на мене, нема »чого соромитися свого ремесла. 
Робота це така, як і будь-яка інша, ми трудимося, 
як і всі, і приховувати це — значить піддатися перед
судам.

— Браво! — вигукнув Сільвестро.— А як ти скажеш, 
передсуди існують чи ні? Що для Луїджі важливіше: 
йти проти передсудів чи щоб його кохала дівчина? 
Або візьми носіїв... І вони трударі, але називають 
себе багажними службовцями чи щось таке... Міня
ють назву, а не саму роботу, також через свої упе
редження.

— Слухай, Луїджі,— вів своєї Фердінандо,— нічого 
не приховуй... Якщо дівчина вірить передсудам, зна
чить, для неї більше важить передсуд ніж ти сам.

Одне слово, ми довгенько сперечалися, а тим часом 
віз, уже повен сміття, котився вулицею в ранковій 
листопадовій імлі. Ми зупинилися ще перед одним бу-
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дннком, Фердінандо схопив мішок і, зіскочивши з воза, 
подався, посвистуючи собі, до воріт.

— Ти пожив, знаєш, як воно... Скажи, що мені ро
бити? — звернувся я до Сільвестро.

Він витяг з рота люльку і відказав:
— Фердінандо воліє хизуватися своїм ремеслом... Але, 

як на мене, це просто інша манера соромитися його. 
Хто не соромиться — то це я. Я не хизуюсь, але й не 
соромлюсь... Я сміттяр, от і все.

— Так, але я...
— У тебе зовсім інше... Тобі краще приховати... Я 

вже казав тобі: видавай себе за службовця муніци
палітету.

Порада не сподобалася мені. Я сміттяр, але чому я 
маю приховувати це.

Якось у вільний день, сидячи собі без шапочки й 
фартуха на лавці у Вілла Боргезе, я знову замислився 
над цим і визнав, що Сільвестро, мабуть, каже слушно. 
Мене охопило відчуття, як ото уві сні, коли сниться, 
що йдеш у самій сорочці з оголеним задом, а сам і не 
здогадуєшся про це. А потім хтось побачив, сказав тобі, 
і ти вже похопився, що оголений, засоромлюєшся і про
кидаєшся. Два роки я був сміттярем і хоч би що. Про
гулювався в самій сорочці, сам цього не відаючи...

Стояла погідна, ледь хмарна днина середини листо
пада, дерева вдяглися в багряно-жовті шати. На вулиці 
було повно жінок з дітьми. Я настільки поринув у роз
думи, що й не помітив, як на моїй лавочці сіла дів
чина з дитиною, певно, покоївка чи гувернантка. По
чувши, як вона згодом гукнула: «Беатріче, не йди 
далеко!», я глянув на неї. То була молода, міцна й круг
ловида дівчина, рожевощока, з русявою товстою косою, 
викладеною довкола голови. Мене вразили її  очі: чорні, 
блискучі, наче оксамитові, всміхнені.

Дитина присіла навпочіпки і гралася камінчиками. 
Дівчина з відерцем і лопаткою дитини у руках, помі-
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тпвши, що я дивлюсь на неї, повернулась до мене і 
промовила:

—* Ви мене не впізнаєте... А я вас знаю.
Так почалася наша розмова. Я відчув, що червонію. 

«Вона, певно, бачила мене з мішком сміття на пле
чах»,— подумав я і відповів:

— Синьйорино, ви, мабуть, помилились... Я вас уперше 
бачу.

— А все-таки я вас знаю.
Намагаючись якось вийти з цього незручного стано

вища, я сказав:
— Може, ви бачили мене в муніципалітеті, де я слу

жу... Там буває багато людей.
Вона нічого не сказала, тільки пильно і якось дивно 

глянула на мене.
— Ви служите у бюро реєстрації? — знову запитала 

вона.
— Авжеж.
— А в якому відділі?
— Та так, трохи тут, трохи там... Відділів багато.
— Тоді,— мовила гіона повільно,— я вас там і бачила, 

два дні тому.
— Мабуть, що так.
Тим часом дитина вже порпалася в купі сміття та 

зів’ялого листя. Дівчина гукнула:
— Облиш, Беатріче... Слухняні діти не беруть у руки 

всяке сміття.
Почувши слово «сміття», я здригнувся і весь почер

вонів. І як на те, звідки не взявся підмітальник у сво
єму зачовганому фартусі, з мітлою та возиком і почав 
замітати.

— Ото роботи підмітальникам з тим зів’ялим листям,— 
озвалася дівчина.

Я знову почервонів і відповів, сподіваючись, що вона 
погодиться зі мною:

— Така вже у них робота... Вони служать у муніци-
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палітетї, як і я... Вони підмітають, я пишу... Хіба не 
однаково.

Вона знову якось дивно глянула на мене і сказала:
— Мене звати Джачінта... А вас?
— Луїджі.
Так ми познайомились. Вона не дала мені своєї ад

реси, мовляв, не хоче, щоб хазяйка знала про наше 
знайомство; але, як я зрозумів, вона мешкала в тому 
районі, де ми щоранку проїжджали возом.

Ми бачилися часто, кілька разів на тиждень, і що
неділі ходили в кіно, на футбол чи в кав’ярню.

Я закохався в неї, чи не найперше через ї ї  вдачу. 
Такої дівчини я ще не зустрічав: спокійна, лагідна, 
врівноважена, може, й трошки потайна, все затаїть у 
собі, наче у воді, тихій та глибокій.

Коли я говорив, вона тільки легенько похитувала го
ловою, мов схвалюючи мої слова, мов кажучи: «Правда, 
достеменно так». Навіть коли мовчала, за неї промов
ляли її очі, завжди всміхнені, темні, мов чорний окса
мит, уважні й загадкові. Вона не допускала надмірного 
зближення між нами і, може, двічі або тричі в кіно доз
волила взяти себе за руку. Я і далі казав, що працюю 
в муніципалітеті, додаючи щоразу якісь нові подро
биці, аби впевнити її  в цьому ще більше.

Проте іноді я виказував себе, бо сміття і сміттяр так 
і крутились у мене на язиці. Якось раз вона спізни
лася на побачення, і я дорікнув їй:

— Адже я людина... а не сміттяр.
І враз прикусив собі язика й почервонів по вуха. 

Мені ще здалося, ніби вона усміхнулась, але нічого не 
сказала.

Я так закохався, що вже почав думати про заручини. 
Але відразу збагнув, що тоді муситиму кинути своє 
ремесло. Я ж бо надто багато наплів їй, і признатися, 
що я сміттяр,— значило звести все нанівець. Спершу 
вона розчарується: сміттяр! А тоді вийшло б, що я бре
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хун, а жінки, звісно, брехунів не люблять. Але не так- 
то легко змінити ремесло. До того ж я повинен був 
перемінити два ремесла — справжнє і вигадане. На доз
віллі я став шукати іншої роботи, але нічого не знаходив. 
І мені спадало на думку, що краще кинути все і за
лишитися безробітним. Бути безробітним все-таки 
краще, аніж сміттярем. Тут і трапилося те, чого я най
більше боявся.

Вранці ми об’їжджали одну й ту ж дільницю. Як я 
вже казав, на возі нас було троє: Фердінандо і я по 
черзі ходили наповнювати мішки, і Сільвестро, що по
ганяв коней і допомагав витрушувати сміття.

Ми розмовляли мало: Сільвестро з віжками в руках 
смоктав свою люльку; Фердінандо, вмостившись на 
смітті, своїм звичаєм читав знайдену серед сміття га
зету чи журнал; а я думав про Джачінту і свої 
брехні їй.

Одного ранку, коли надійшла моя черга наповнюва
ти мішки, віз, як завжди, зупинився біля чотириповер
хового жовтого будинку, неподалік площі Свободи. 
Я схопив мішок, зіскочив з воза і рушив до будинку. 
Старий будинок на три квартири, без ліфта, був такий 
тихий, що здавалося, ніхто в ньому не живе. Ступаючи 
через дві сходинки, я вийшов на площадку і постукав 
у першу ж квартиру. На дверях була табличка з прі
звищем «Джінезі». Якось невиразно я згадав, що ці 
двері відчиняла літня кухарка — похмура, дебела фріу- 
лійка, схожа на чоловіка. Як звичайно, коли двері 
відчинились, я, не підводячи очей, простягнув мішок 
і завчено сказав:

— Сміттяр.
Помітивши, що руки, які простягнули алюмінієве 

відро зі сміттям, не темні й великі руки кухарки, а 
тендітні та білі, я звів очі і побачив перед собою Джа
чінту. Вже потім я дізнався, що вдома їх було двоє: 
вона й кухарка. Вона, як покоївка, ніколи не виносила

137



сміття, але не раз бачила мене з вікна. Того ранку 
кухарка занедужала. Я дізнався згодом, що зніяковіння 
завадило Джачінті заговорити, коли вона побачила 
мене на порозі. Про все те я дізнався вже після. Але 
тієї миті, коли вона мовчки простягла відро, мені зда
лось, що ї ї  чорні очі, які дивилися на мене, глузливо 
блиснули. Я почервонів, а тоді й зблід. Висипавши сміт
тя в мішок, закинув його на спину і пішов. Уявив себе, 
який я є: в шапочці набакир, у брудному фартусі: 
який там службовець — сміттяр. І я подумав: більше 
не наважуся підійти до Джачінти. Я вже не підходив 
до інших квартир, а кинувся на вулицю, жбурнув 
Фердінандо на віз напівпорожній мішок, а тоді ша
почку й фартух і сказав:

— Бери ще й ще... Досить з мене... Так і скажи 
в конторі.

— Та що з тобою? Ти здурів?
— Ні, не здурів... Бувай здоров!
Того дня я на побачення з Джачінтою не пішов. 

Лежав на ліжку в кімнатці під сходами, яку наймав 
у кравчині. Мені хотілось плакати, але сліз не було, 
як то, бува, свербить у носі, а чхнути не можеш. Над
вечір я заснув і, коли прокинувся, то зрозумів, що кі
нець усьому. Лякало тільки одне — доки я буду без
робітним... На щастя, через кілька днів мені пощасти
ло влаштуватися сторожем на віддаленому будівництві 
в районі Мальяна.

Я пробув за містом, як сторожовий пес, безвилазно 
чотири місяці. Та якоїсь неділі я пішов до Рима і на 
площі Рісорджіменто зустрів Сільвестро. Побачивши 
мене, він промовив:

— Аж потім ми дізналися, чому ти пішов... Через 
ту дівчину... Але ти зле вчинив... Вона тебе справді 
кохала, і саме через те, що то був ти, а не хтось 
інший... Казала, що тепер покохає тільки когось із
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нас... Казала, що як тільки бачить чоловіка з мішкам 
на плечах і в шапочці сміттяра, серце ї ї  аж захо^ 
диться, що для неї смітниковий віз дорожчий від роз
кішного автомобіля... От вона тепер і з Фердінандо.

— Як з Фердінандо?
— Авжеж, хотіла сміттяра і знайшла його... Він не 

соромиться свого ремесла, навіть хизується ним... Вже 
й заручилися.

Приголомшений, я, наче сновида, пішов геть, зали
шивши Сільвестро з роззявленим ротом. Мені хотілось 
кусати собі руки з досади. Єдиний раз у житті, як 
мовиться у лічилці, випало мені, а я того не зрозумів. 
Серед усіх на світі жінок я зустрів ту, якій сподобав
ся, і я цього не розгледів. Ех, тільки той не помиля
ється у житті, хто нічого не робить.

Так і цього разу випало, але не мені.



ПОПИЙ БУЛЬЙОНЧИКУ

Оббивальником бути не легко. Я вже не кажу про 
те, що треба мати добрий зір, щоб без зморщок натягти 
тканину на меблі та прибити її; про терплйчість, коли 
обшиваєш вручну, скажімо, декоративним ситцем; про 
якість, маючи на увазі, що то делікатна робота. А 
скільки клопоту з приміщенням. Оббивальник має об
бити, скажімо, два дивани, п’ять чи шість крісел, 
стільців, більших чи менших, як воно звично буває. 
От тобі й забите все приміщення, хоч би в тебе воно 
й було досить просторе. Тому й важко підшукати при
міщення собі під майстерню. І хоч я сам оббивальник 
уже понад сорок років (почав-бо, правду казати, з 
шістнадцяти в батька, теж оббивальника), завжди ро
бив це вдома. Я мешкаю на Лунгара неподалік від 
Реджіна Коелі у великій, довгій, широкій та високій 
кімнаті з чотирма вікнами, що виходять на Тібр. 
У ній, поки ще жива була моя перша дружина, я не 
тільки працював, а й спав разом з усією родиною. 
В одному кутку стояло ліжечко мого сина Фердінан- 
до; в протилежному, за ширмою — широке моє та 
дружинине ліжко. Таке розташування викликане 
було тим, що в цій же кімнаті було ще дві комірчи
ни — кухня та вбиральня. Коли моя дружина, заледве 
досягши п’ятдесяти років, померла, я у своїх шіст
десят спробував жити сам, але побачив, що не вихо
дить, і одружився вдруге. І все відразу змінилося. 
Джудітта, моя друга жінка, була на тридцять років 
молодша від мене і, сказати б, навіть вродлива, хоч 
дехто й твердив, що в ній є щось відразливе: бліда, 
ніби мрець, з чорними витрішкуватими очима, як у
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зарізаних ягнят, що їх бачиш у різника, з чорним 
волоссям та білим, міцним, але холодним тілом. До 
заміжжя воїіа була простою робітницею, а одружив
шись, хотіла стати синьйорою. До заміжжя вона була 
янголом, після заміжжя стала відьмою. До одружен
ня все їй подобалось: я, моя домівка, геть усе, а піс
ля одруження їй остогидли і я, і наше житло, і все 
інше. Бувають же несподіванки в подружньому жит
ті! Стала говорити, що не гаразд спати з Фердінандо 
в одній кімнаті, і таки змусила мене викласти цегля
ну перегородку й відокремити йому кімнатку. Потім 
їй заманулось переладнати кухню й поставити нову 
плиту, далі — закласти раковину в туалеті. Тоді пере
сварилась із сусідами, іцо до них я останні двадцять 
років ходив розмовляти по телефону. Довелося вста
новити телефон собі.

Прийшли встановляти телефон, здається, в понеді
лок, а в середу опівдні оббиваю атласом крісло стилю 
ампір, водночас розмірковуючи про мої справи, аж 
дзвонить телефон. Я підійшов і взяв трубку:

— Періколі. З ким маю честь говорити?
На другому кінці якийсь різкий, неприємний, досте

менно римський голос прогримів^
— Це оббивальник Періколі?
— Так, синьйоре, я до ваших послуг,— відповів я, 

з думкою, що то клієнт.
— Ех,— прогув той,— хотів би я знати, навіщо ти 

одружився, Періколі? Невже ти не знаєш, що в твоєму 
віці не одружуються? І ти гадаєш, твоя дружина лю
бить тебе? Нещасний йолоп!

Мені враз кров шугнула в голову ще й тому, що 
той грубий голос висловлював сумнів, який і так по-« 
збавляв мене спокою.

— Але хто ти такий? — з притиском запитав я.
— Хто я, ти не здогадаєшся, хоч би ще раз наро^
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дився на світ,— відповів він протяжно,— Краще послу
хай моєї поради.

— А чого ти хочеш? Хто ти такий?
— По-дружньому раджу: попий бульйончику!
Цей дзвінок я сприйняв, як жарт якогось гультіпаки, 

нашого знайомого. Але це вже одне сповнило мене 
злобою, бо, як вже казав, і я з деяких пір став вва
жати своє одруження помилкою.

Звісно, я й словом не прохопився Джудітті, котра, 
між нами кажучи, робилась нестерпною і ставилась 
до мене гірше, як до жебрака. Минув десь тиждень. 
Якось о тій самій годині, що й раніше, задзвонив теле
фон і грубий голос мовив:

— Добридень, Періколі! Що поробляєш?
— Що тобі треба? — огризнувся я.
— То я тобі сам скажу: оббиваєш стільці, що тобі 

привезли вчора ввечері... Молодця!.. Так і продовжуй!.. 
Можу ще сказати, що поробляє твоя дружина.

— Та хто ти такий, хотів би я знати?
— Твоя дружина кокетує з барменом на Порта Сет- 

тіміана... Ось так!
— Хто тобі це казав?
— Я тобі кажу... А втім, піди та й подивися сам! 

Слухай, Періколі: ти старий шкарбун, а жінки не 
хочуть жити із старими шкарбунами.

— Та хто ти, сучий сину?
— Не сердься, попий бульйончику!
Тим разом я не міг стриматися і, коли Джудітта 

повернулася додому, запевняючи, як звичайно, що 
була на рибному базарі, я випалив:

— То я працюю як віл, а ти собі пересміюєшся з 
барменом на Порта Сеттіміана.

Ліпше б я промовчав: спочатку вона накинулась на 
мене з лайкою, а потім захотіла взнати, хто мені таке 
наплів, і, коли я їй розповів усе, почала шпетити мене 
на всю губу:
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«- А-а, то ти слухаєш, що плеще на мене по теле
фону якийсь негідник... Більше віриш йому, ніж мені,. 
Та знаєш, хто ти після цього! Здитинілий шкарбун. 
І справді заслуговуєш, щоб тобі роги наставити, але 
такі, щоб і в двері пе проліз.

І так далі, і так далі. Скінчилося тим, що я, старий, 
сивий, розрюмсався, впав на коліна перед нею, ви
прохуючи пробачення. І щоб умилостивити її, мусив 
дати гроші на шовкові панчохи; і тільки бог один 
відає, як я роздобував гроші на всі ї ї  забаганки. 
Тепер я почував себе вкрай зажуреним та розбитим: 
сам соромився і водночас був певен, що вона не лю
бить мене. Збігло ще кілька дпів, знову задеренчав 
телефон і той же грубий голос поцікавився:

—■ Періколі, як ти там?
— Добре. А ти? — вдавано байдуже відказав я,
— Чудово... А от твоя дружина почуває себе кепсько,
— Чому?
— Бо ти старий, Періколі, ти її  не задовольняєш.
От бачите, як воно є. Я заприсягався зберігати спо

кій. Але почувши, що кажуть про мою старість, то аж 
підскочив:

— Гляди, сучий сину, відтепер, як почую тебе, від
разу кину трубку.

— Який же ти затятий... Але не бідкайся, Періколі.« 
Твоїй дружині незабаром покращає.

— Та щезни ти, мерзото!
— Періколі, чого ти так лютишся. Чини так, як я 

раджу тобі: попий бульйончику!
Тим разом я нічого не казав Джудітті, але злостив

ся і ще більше катувався, бо капосний не переставав 
дзвонити. Грубий голос повторював одне й теж: Джу- 
дітта молода, а я старий, вона зраджує мене з тим 
і тим і всі про це знають. І так без кінця. Або ж без 
жодного вступу той голос сповіщав:
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Періколі, твоя дружина...— І доточував словечко, 
поширене серед візників.

Один мій добрий знайомий порадив мені щодня 
голити бороду, щоб не показувати Джудітті свою си
вину, Лишалося з’ясувати зміст фрази по телефону* 
Що вона означає? Я здогадувався, що то якийсь бруд
ний натяк, бо то старим і хворим кажуть: «Попий 
бульйончику». Але чому завжди одна й та фраза? 
Я начеб уже чув ці слова, але не міг пригадати, де й 
коли. Тим часом Джудітта ставилась до мене дедалі 
гірше. Сказати б, говорила зі мною тільки роздрато
вано, нетерпимо, чисто відьма! Заради спокою я терпів 
це, ходив пригнічений. І все більше пересвідчувався, 
що це не життя. Та несподівано одного вечора Джу
дітта, як ніколи, була зі мною ласкава і запропонуй 
кала нам усім трьом відвідати одну остерію за Тіб- 
ром. В ній ми колись справляли весілля. І коли ми 
там опинились, я пригадав ураз ту подію. Чи то від 
розчулення, чи від випитого вина, мені заболів живіт. 
І тоді, коли всі замовляли собі спагетті, Джудітта, як 
віддана й дбайлива дружина, бачачи, що я вагаюсь, 
стала наполягати:

— Попий бульйончику!.. Слухай, Мео, попий бульйон
чику!

Я збагнув: це ж початок фрази, що повторювали 
мені по телефону: але не міг второпати, хто саме був 
тим голосом, бо того вечора, окрім офіціантів та інших 
клієнтів, нас сиділо за столом чоловік двадцятеро. 
Певна річ, я змовчав про те моє відкриття, і вечір 
минув досить весело. Наприкінці Джудітті схотілось 
навіть випити за моє здоров’я і поцілувати мене. Тоді 
я випив чимало, може, тому і почував себе щасливим 
і повернувся з Джудіттою та Фердінандо сповнений 
світлих сподівань. Спав я як убитий, а коли прокинув
ся, Джудітта вже пішла на базар. Я встав, усе з тим 
відчуттям, що Джудітта, нарешті, схаменулась, і взяв-*
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ся до роботи. Була спечна днина, у вікна лилося 
сонячне проміння, канарка в клітці виспівувала аж 
захлиналась. І я радо працював, приспівуючи, як ка
нарка, коли задзеленчав телефон. Я підійшов, узяв 
трубку і почув грубий голос:

— Періколі, дзвоню тобі востаннє.
— Непогано,— зраділо відповів я.— Ти збагнув, на

решті, що все даремно. Отож бувай здоров!
— Стривай, Періколі! А знаєш, чому я востаннє 

дзвоню?
— Чому?
— Бо дружина покинула тебе. Пішла собі до Джіджі, 

того, що дає машини напрокат. Він заїхав за нею о сьомій 
зеленим фіатом.

Він таки справді телефонував мені востаннє. Про 
Джудітту мені більше шкода й мови: звісно, я гірко 
страждав, перш ніж до всього збайдужів, і говорити 
про це не хочу, щоб зайве не завдати собі болю. Та 
для мене було загадкою, хто ж то так добре знав мої 
справи, що застерігав чи не з першого дня. Мало ска
зати, загадкою — я тільки й думав про те і, зрештою, 
ця таємниця цілком заволоділа мною. Усе це я розкрив 
зовсім випадково. І навіть тепер воно здається ней
мовірним.

Фердінандо мав тоді майже п’ятнадцять років, і від 
якогось часу я не водив його вже до школи. Та одного 
дня мені закортіло пройтися до технічної школи, так 
собі, щоб разом повернутися додому. Я не застав його, 
бо він пішов на майданчик біля школи грати в м’яч 
з товаришами. Був сонячний день, і я на мить зупи
нився глянути на гру. Чомусь я став порівнювати 
свого сина з іншими і завважив, що і з ним мені не 
поталанило. Може, тому, що народився він від уже 
літніх батьків. Фердінандо не був гарним: малий, з 
незвично довгими ногами та руками, жовтим обличчям, 
з носярою, що заглядав у рот, та ще одною вадою —
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був косоокий. Я помітив, що він дужий, посилав м’яча 
такими оглушливими ударами, але навіть його сила 
здавалась надмірною, як на його статуру, ото як У 
карликів чи горбатих. Спершись на осонні об мур 
і ось так роздумуючи, я раптом почув грубі, злостиві 
вигуки:

— Не рахується, ти торкнувся рукою м’яча!..
Мене наче пронизало струмом. То був той самий

голос, голос підлітка в перехідному віці — неприємний, 
грубий, ламкий. Потім, піднявши ногу до м’яча, він 
додав: «Попий собі». Я впізнав і те. Мені захотілося 
гукнути його, потягти додому і надавати добрячих 
потиличників. Казати «старий йолоп, шкарбун» бать
кові, чого я і мачусі не скажу! Нехай воно й правда, 
але син, справжній син повинен шанобливо ставитись 
до батьків. Потім він помітив мене, облишив гру і, 
задиханий, кинувся до мене, вигукуючи своїм грубим 
голосом:

— Ой тату... Що ти тут робиш? А я й не бачив тебе!
Я відчув себе роззброєним. Він, такий негарний

у довгій сорочці, з носярою, зизоокий, але видно було, 
що зрадів батькові.

— Фердінандо, хочеш, грайся далі,— пробелькотів 
я.— Я піду додому.

Але він сказав:
— Я вже закінчив... Ходімо разом.
Безмежно втішений, він схопив мене під руку, і ми 

подалися до набережної Тібру. Йшли мовчки, поволі, 
і сонце світило нам в очі. Тепер, після всього, я поду
мав: хоч і по телефону, а він казав мені правду і за
стерігав од помилки. А якщо син не скаже батькові 
правди, то хто ж скаже?



ЯК ПОМСТИВСЯ ТАРЗАН

Того літа, не знайшовши іншої більш серйозної та 
гідної мене роботи, я найнявся очолювати колону ве
лосипедистів із п’яти чоловік, щоб рекламувати фільми 
для одного нового кінотеатру.

Барвисті щити у дві-три літери на кожному з нас 
при повільному і послідовному просуванні вулицями 
міста складали назву фільму. Словом, ми були живою 
рекламою на колесах. То було досить-таки нелегке 
заняття, тим більше, що нас вдягнули в голубі комбі
незони, в яких скидалися на ангелів, що їх носять на 
пасхальних процесіях... Але нікуди не дінешся: хочеш 
їсти, берешся і за таку роботу.

Я рекламував фільми: «Покохай мене цієї ночі», «По
лум’я архіпелагу», «Два серця в грозу», «Донька вул
кана» та інші. їхав я завжди попереду, бо мав п’ят
десят років, сам сивий, і рекламне бюро поклало на 
мене відповідальність за всю колону. За мною йшов 
Польдіно, сімнадцятирічний русявий хлопчина з гост
рим, наче мордочка тхора, лицем та очима ніби скля
на блакить. За вдачею він був свавільний, буйний, 
словом — шибайголова.

Четверо інших — хлопці десь так між п’ятнадцятьма 
і двадцятьма роками. Усім п’ятьом я годився в батьки, 
і, справді, вони жартома кликали мене дядьком. Усі 
вони були тієї ж породи, що й Польдіно,— обірванці, 
які з’явилися після війни разом з чорним ринком, аме
риканськими неграми та повіями. Я не користувався 
авторитетом серед тих вуркаганів, про це мене й попе
редили в рекламному бюро, і вони, коли тільки могли, 
виступали спільно проти мене.
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Було літо, липень, і просуватися поволі вулицями 
під пекучим сонцем було справжньою мукою. Наш 
маршрут був довгий і без зупинок. Ми рушили від 
кінотеатру, що за Санта Марія Маджоре, повільно про
їхали, наче пішки пройшли, вулицю Кавур, Привок
зальну площу, а далі вулицями Вальтурно, П’яве, Са- 
ларіа, По, Венето, Біссолаті, Націонале, Депретіс і, 
нарешті, знову виїхали на Санта Марія Маджоре. Отой 
пробіг здійснювали безліч разів, вранці та опівдні, згід
но угоди з бюро. У нас було дві колони: одна чоловіча, 
як я вже казав, в голубому, і одна жіноча, вдягнута 
ще гірше — в білих туніках, обсипаних срібними блис
кітками, та у золотисто-жовтих штанях зуавів.

Того ранку, коли ми рушили, як звичайно, від кіно
театру, небо затягло хмарами, і я сподівався, що на
решті не буде так спечно, як у попередні дні. Але вже 
невдовзі через ті темні грозові хмари задуха дедалі 
більшала. В наглухо застебнутому комбінезоні, я піт
нів ще гірше, ніж на сонці, і з кожним натиском на 
педалі все дужче набрякали руки, ноги, лице налива
лося кров’ю. «Як помстився Тарзан» — так називався 
кольоровий фільм, який ми того дня рекламували. 
У мене був склад «Як», далі їхав Польдіно зі складом 
«пом», а за ним відповідно «стив», «ся», «Тар», «зан». 
На щитах було зображено Тарзана в шкурах, що бо
реться з величезною мавпою, а трохи осторонь украй 
налякану вродливу дівчину, напівголу, як і він сам.

Серед тієї нестерпної, наче у вулкані, жари за мною 
повільно тяглася ця вервечка велосипедистів. Рекламне 
бюро зобов’язало нас не галасувати, не перемовлятися 
і не курити, словом, ми повинні були справляти вра
ження чогось безживного, як ті велосипеди, без ви
разу — німі, повільні, байдужі.

В такому разі, сказали нам, реклама справді буде 
дійовою і люди звертатимуть увагу не на нас, а на 
щити. Як я сказав, п'ятірка хлопців творила назву
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фільму. Коли вже ми дісталися Привокзальної площі, 
я почув, що мої хлопці перемовляються, щоправда, 
неголосно, але достатньо, щоб чули перехожі. Я не міг 
повернутися, бо ж їхав попереду, а якби й повернувся 
на такій площі, як Привокзальна, вся колона потра
пила б під колеса автобуса. Але, коли ми в’їхали на 
вулицю Вальтурно, я таки повернувся і гукнув з при
тиском:

— Що там за теревені?
Знаєте, що на те відповів Польдіно? «Бридке бов

кало».
Я промовчав, тримаючи шлях до міністерства фі

нансів.
Минули міністерство, виїхали на вулицю П’яве, а на 

площі Ф’юме регулювальник у будці з чорно-білими 
смугами затримав наш потік, і ми змушені були зупи
нитися. Скориставшись нагодою, я зіперся ногою на 
землю і глянув, що робиться позад мене: справи були 
кепські. Чи то вони домовились, чи просто випадково 
зустрілися, Польдіно й інші вже були біля двох дівчат, 
приземкуватих і зовні непривабливих, із тих, щр про
дають по ресторанах квіти,— одна русява, друга чор
нява,— і теревенили між собою, начеб мої хлопці і не 
складали рекламну колону.

Коли регулювальник підняв жезл, двоє дівчат ско
чило на рами велосипедів, чорнява до Польдіно, а ру
сява до того, що їхав за Польдіно. Це вже було занад
то, я розсердився, бо ж маю почуття відповідальності. 
Зіскочивши з велосипеда, я підійшов до Польдіно і рів
ним голосом звелів:

— Нехай вона злізе і не робить тут комедії.
Та він наприндився, може, тому, що та задрипанка 

вчепилась за кермо, і відказав:
— Чого тобі?
— Злазь! — І я схопив дівчину за руку.
— Відчепись! — пручнулась вона.
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— Дивись, цей старий шкарбун ще сміє торкатись 
моєї дівчини! — погрозливо мовив Польдіно.

Тим часом вуличний рух збився, люди оточили нас, 
голосно обговорюючи випадок, автомобілі сигналили. 
Що й казати, всі були проти мене. Я зрозумів, що ні
чого не вдію, сів на велосипед і, обурений, рушив 
вулицею Саляріа. На перехресті вулиць Саляріа і По 
я звернув до Корсо д’Італія, але зненацька помітив, 
що їду сам, бо Польдіно та інші звернули до Квадрат- 
ної площі.

Розгублений, я зупинився і крикнув:
— Куди ви?
Польдіно озирнувся і гукнув:
— На Тібр купатися!
— Та ви що, подуріли?
— Ти сам здурів, сивий діду в голубому дранті. 

Блазень! — презирливо гукнув він.
Дівчата зареготали, а я, присоромлений, ладен був 

убити його, але вчасно опанував себе.
Ми проїхали вулицею По, промчали проспект Льєжі, 

Угорську площу, проспект Паріолі. Тепер Польдіно 
їхав попереду колони, хлопці не відставали від нього, 
а я, трохи перепочивши, тягся останнім. Назва фільму 
читалась тепер так: «пом Тарзан стився як», по суті 
нісенітниця. Перехожі зупинялися на тротуарі, озира
ючись на п’ятьох хлопців у голубому, які щодуху 
натискали на педалі, з двома хвойдами на рамах та ще 
на старого, теж у голубому, що плентав позаду. Люди 
тільки похитували головами і реготали. А ті шибайго
лови горланили по-тарзанячому, наче справді десь 
у джунглях, а не під платанами римської вулиці. 
З площі Сант-яго дель Чіле почався спуск, і вони по
роз’їжджались навсібіч, так що я самотою їхав до 
Кисловодної набережної.

Кілька разів збивався, повертав назад, і, нарешті, 
мені здалося, ніби бачу, як вони женуть стежиною
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вздовж річки. Лютий, зарошений потом, я й собі звер
нув туди. Вони вибрали місце, де Тібр розлився по 
широкій піщаній низовині, вкрите густими заростями. 
Річка тут звивиста, а на протилежному березі видно 
рибальські сіті, що то піднімалися, то опускалися на 
воді. Я нагодився, коли вони роздягалися: хлопці — 
тут-таки біля покиданих велосипедів, а дівчата — за 
кущами. Розлючений, я зіскочив з велосипеда, підбіг 

.прямо до Польдіно, що вже полоскав собі ноги, і крик
нув:

— Негіднику! То це так ти виконуєш угоду з бюро?!
— Що ти хочеш? Хотів би я знати, що ти хочеш? Ні, 

ти скажи, що ти хочеш? — насівся він і за кожним «що 
ти хочеш» штовхав мене в груди тильним боком долоні, 
а другою рукою підсмикував труси. Захеканий від їзди, 
бо ж немолодий, я відчув, що земля піді мною хита
ється, і, коли він ще раз штовхнув мене в груди, пова
лився на землю.

Наче по сигналу, всі відразу збіглися: дівчата у білих 
бавовняних комбінаціях, взявшись за руки, вискочили 
з-за кущів. По правді, не було там на що й дивитися, бо, 
як я вже казав, обидві вони приземкуваті, вузькогруді 
й широкі в стегнах, як усі ті волоцюги та вуличні про
давці, що мало їдять, а багато ходять. П’ятеро хлопців 
хвацько, як на балі, ступили їм назустріч, підсмикуючи 
руками труси. Вони почали танцювати, бігати, ганятися 
одне за одним.

— Я Тарзан! — кричав Польдіно.— Зараз тебе схоп
лю і понесу!

Горлаючи, як Тарзан, він наздегнав чорняву, на яку 
аж жаль було дивитися, бо ж таке задрипане, благеньке 
та миршаве.

Ганяючись та підстрибуючи, вони підбігли врешті до 
річки і поплигали у воду.

На березі з їх комбінезонами та дівчачим шматтям 
залишився я сам, сивоволосий, в голубому, мов блазень,
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з обличчям постійного безробітного, з недокурком у 
тремтячих губах.

Вкрай знесилений, я мало не плакав. Я ненавидів їх 
за те, що вони так негідно повелися зі мною, а водночас 
лютився сам на себе, бо не міг спекатись того почуття 
обов’язку. Навіть зараз, коли, безсилий щось вдіяти, я 
дивився, як вони весело плюскочуться В Тібрі, я боязко 
запитував себе подумки: «А що скажуть у рекламному 
бюро?» Злість брала мене за той страх, і водночас не
сила було позбутися того лякливого почуття відпові
дальності. Я хотів, як і вони, кинутись у воду, вдавати 
Тарзана, жартувати з дівчатами. Але я був старий, не 
дозволяло почуття обов’язку, і тут уже нічим не за
радиш.

Безмежно щасливі, вони бовтались у воді, аж поки 
перші краплини дощу не впали у жовті води Тібру. 
Тоді всі повилазили на берег. Польдіно ще вигукував, 
що йому подобається той дощ. Дивлячись на них, мож
на було сказати, що їх силоміць заганяють у сховок.

Одна з дівчат, одягнувшись, підійшла до мене і по
просила сигарету. Я пригостив її, тоді й другу, а далі 
й усіх хлопців. Я роздав сигарети, а сам залишився 
без курива. Та байдуже. Хмари тим часом розвіялися 
і попливли понад нивами за Тібр. Ми вишикувались 
у назву фільму і рушили вздовж греблі до Кисловод- 
ної набережної. Тут двоє дівчат сіли в автобус, а ми 
подалися угору по проспекту Паріолі. Трохи згодом 
ми влилися в потік розкішних автомобілів і похорон
ним темпом продовжували шлях уздовж кав’ярень 
на вулиці Венето.



РОМУЛ І РЕМ

Потребу вгамувати голод годі порівнювати з яко
юсь іншою потребою. Спробуйте гукнути: «Подайте 
мені взуття... подайте гребінець... подайте хусточку», 
перепочиньте трохи, а тоді мовте: «Подайте обід», і 
ви одразу відчуете різницю.

Про якусь річ ви можете думати, шукати її, виби
рати, ба навіть обійтися без неї, але тої хвилини, коли 
ви вимагаєте подати вам обід, зволікати вже годі. 
Вам треба таки роздобути їжу, щоб вгамувати голод.

П’ятого жовтня цього року опівдні на площі Колонни 
я сидів на поруччі біля фонтана і промовляв собі: 
«Подайте мені їсти» і задумливо споглядав вуличний 
рух на Корсо, що видавався мені якимось тремтливим 
й геть затьмареним. Уже кілька днів я не мав у роті 
й ріски, а звісно, коли тобі підтягує живота, то все 
видається зголодніле, хистке, немічне, начеб усе дов
кола мліє від голоду, як і ти сам. Тож, подумав я, 
треба якось давати собі раду, бо ще трохи і я вже не 
здужатиму й думати. От я й став мізкувати, як би 
його чимшвидше зарадити лиху. Але ж, коли поспі
шаєш, нічого путнього не надумаєш. Те, що спадало 
мені на думку, було скорше маренням: вскочу в трам
вай... поцуплю в когось гаманця... та й дам ногам знати; 
або ж: зайду в магазин, підійду до каси, схоплю виторг 
і гайну в двері. Я був майже у розпачі і тому поду
мав: «Буде що буде, хай навіть мене заарештують за 
порушення громадського порядку... У квестурі при
наймні хоч юшечки дадуть».

Цієї миті хлопчина, що стояв біля мене, гукнув ко
мусь: «Ромуле!» Той вигук нагадав мені про іншого
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Ромула, що разом зі мною служив у війську. Мав я 
тоді звичку точити всякі баляндраси: начебто у себе 
на селі у розкошах купався, хоч насправді я не з 
села; народився я поблизу Рима, біля Перших Воріт. 
Тепер на цьому можна було зіграти. Ромул розжився 
собі на тратторію біля Пантеона. От якби зараз гай
нути туди й попоїсти досхочу. А коли б дійшло до 
розрахунку, перевести мову на наше давнє приятелю
вання, спільну службу, на різні спогади... Одне слово, 
до поліції Ромул справи не довів би.

Насамперед я підійшов до вітрини магазину і за
зирнув у дзеркало. На щастя, вранці я поголився, 
щоправда, бритвою та милом господаря дому, швей
цара в суді, що в нього я наймав комірчину під схо
дами. Сорочка, хоча й не дуже свіжа, все ж при
стойна — тільки чотири дні, як одягнув її. А світло- 
сірий костюм виглядав наче новий; подарувала мені 
його одна добросерда жінка: чоловік ї ї  був на війні 
моїм капітаном. Зате червона краватка, котрій мало 
дати й десять років, добряче таки обшморгана. Під
нявши комірця, я зав'язав вузол так, щоб один кінець 
краватки був довший, а другий — коротший; коротший 
я заховав під довгий, а тоді застебнув піджак на всі 
гудзики. Відходячи від дзеркала, все з думкою про мій 
вигляд, я відчув, що в голові паморочиться і несамо
хіть наштовхнувся на поліцейського, що стояв на 
тротуарі.

— Ти що, не бачиш! Чи вже зовсім п’яний? — по
чув я. «Так, від голоду»,— хотілося відповісти мені.

Непевною ходою я рушив у бік Пантеону.
Адресу я знав, але коли відшукав знайомого, не по

вірив своїм очам. У кінці глухого завулка я побачив 
невеличкі двері, а за якихось два кроки далі стояли 
чотири чи п’ять повних скриньок сміття.

На густо-кров’яного кольору вивісці значилось: 
«Тратторія, домашня кухня». На вітрині, теж розма^
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льованій у червоне, красувалося одне-однісіньке яб
луко. Всього одне, кажу вам без жартів. Я завагався, 
але вже було пізно передумувати, тож увійшов до 
середини.

Роззирнувшись, я збагнув усе, але голод став враз 
іще дошкульнішим і я насмілився пройти далі і сісти 
за один з чотирьох чи п’яти столиків у пустому на
півтемному приміщенні.

Брудна завіска за прилавком заслоняла двері до 
кухні. Я стукнув кулаком по столі і гукнув: «Кель
нере!» На кухні щось зашурхотіло, відхилилась за
віска, за якою з’явилось і щезло якесь обличчя, 
в котрому я впізнав свого Ромула. Я зачекав трохи, 
а тоді знову стукнув по столі. Цим разом мій приятель 
поспіхом застібав стареньку, геть пожмакану білу 
курточку, а тоді вийшов з запопадливим виразом, що 
мене аж за серце взяло. Але раз уже втрапив на бал, 
то мусиш танцювати.

— Хочу попоїсти,— промовив я#
Він заходився був витирати стіл ганчіркою, та рап

том зупинився і, придивившись до мене, промовив:
— То це ти, Реме...
— О, таки впізнав! — радісно скрикнув я.
— Та як тебе не впізнати! Чи ж то ми разом не 

служили у війську? Хіба не нас називали Ромул, Рем 
і Вовчиця, через оте дівчисько, до якого разом топ
тали стежку!

Словом — спогади. Відчувалося, що вдавався він до 
них не з приязні до мене, а тому, що перед ним сидів 
відвідувач. Саме так, відвідувач, адже в тратторії не 
було більше й живої душі. Відвідувачів, певне, він 
мав обмаль і навіть спогади тут могли прислужитися.

Скінчивши, він поплескав мене по плечу і проказав: 
«Друже», а тоді, обернувшись до кухні, гукнув:

— Лорето!
Завіска відхилилася, і на порозі постала огрядна

155



жінка у фартусі з невдоволенням і недовірою на 
обличчі. Кивнувши на мене, господар промовив:

— Це той Рем, що про нього я тобі стільки роз
повідав.

Ледь посміхнувшись, вона привіталася помахом 
руки. За нею вигулькнуло двійко діток: хлопчик 
і дівчинка.

— Чудово, чудово... їй же бо, чудово,— не переста
вав вигукувати Ромул, наче той папуга. Певна річ, 
сподівався, що я замовлю чималий обід.

— Ромуле,— перебив я його,— я проїздом у Римі, 
у ділових справах. От і подумав, якщо вже десь їсти, 
то чом би не в свого приятеля Ромула?

— Чудово,— проказав він.— То що подати? Спа*< 
гетті?

— Авжеж.
— Спагетті з маслом і пармезаном... Це ми вмить 

приготуємо. А що іще візьмемо? Смачненький біф
штекс? Два шматочки телятинки? Чи гарненької во- 
лятинки? Або ескалоп на маслі?

Усе це були страви далеко не вишукані, я міг би 
приготувати їх на спиртівці і сам. Тож я рішуче 
мовив:

— Ні! А баранина у вас є?
— На жаль... Вона тільки на вечерю.
— Тоді філе з яйцем, а-ля Бісмарк.
— Атож, а-ля Бісмарк. З картоплею?
— З салатою.
— Так, з салатою... І винця сухого, еге ж?
— Сухого.
Він подався на кухню, і я залишився сам. Я так 

охляв, що голова йшла обертом, відчував, що затіяв 
недобру справу, але мене вже поривало довести її  до 
кінця. Голод давався взнаки, але хто зна, може, Ромул 
ще голодніший за мене, і я, власне, знаходив навіть 
втіху в цій жорстокій грі.
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На кухні загомоніли: я почув, як Ромул стривожено 
й тихо настійно щось бубонів, а жінка невдоволено 
відказувала йому. Нарешті завіска піднялася і двоє 
діток вискочили надвір. Я здогадався, що Ромул, 
мабуть, не має і хліба в своїй тратторії. Та й на кухні 
не топилось. Коли завіска відхилилася, я помітив там 
його дружину, що віялом роздмухувала вогонь у груб
ці. Господар знову вийшов з кухні І сів за стіл нав
проти мене, прийшов розважати мене, поки повер
нуться діти. А я, безжалісний, усе допитувався:

— А як твої справи? Ти, бачу, обзавівся славнень
кою остерією.

Він одказав, понуривши голову:
— Нічого, непогані... але ж, розумієш, тепер криза. 

До того ж сьогодні ще й понеділок... Але звичайно 
тут відвідувачів не густо.

— Ех, ти то хоч якось влаштувався.
Перш ніж відповісти, він поглянув на мене. Обличчя 

в нього грубе, округле, як ото у власників харчевень, 
але розгублене, бліде, з довгою бородою.

— Але ж і ти влаштувався,— нарешті мовив він.
Я відказав байдужим тоном:
— Нарікати не можу... Своїх сто — сто п’ятдесят 

тисяч лір на місяць вже зароблю, хоча й нелегкою 
працею.

— Звісно, воно не так легко, як нам.
— Що вам, власникам. У вас все йде як по маслу. 

У вашого брата праця не та, і їсти є що. Йду на за
клад, що й грошенята відкладаєш у банк.

Він промовчав, тільки посміхнувся якось болісно, 
що аж мені стало жаль його. Потім мовив, наче від
рубав:

— Ех, друже! А ти пригадуєш, як ми були в Гаеті?
Одне слово, він вдарився у спогади, бо ж соромився

брехати, а може, вони й справді переносили його 
у найкращі хвилини життя.
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Я пройнявся співчуттям до нього і бадьоро запевнив, 
що пригадую. Він ураз повеселішав, розбалакався і, 
поплескуючи мене по плечу, навіть сміявся. Повернув
ся хлопчина; зводячись навшпиньки, наче той най- 
святіший отець, він тримав обіруч пляшку вина. Ро- 
мул налив мені, та й собі, щойно я припросив його. 
За чаркою він став ще говіркіший, певно, і сам добря
че зголоднів. Отак попиваючи і теревенячи собі, ми 
просиділи хвилин зо двадцять, аж гульк — заходить 
і дівча. Бідолашне тулило до грудей вузлик, у якому 
було всього потроху: біфштекс у жовтому пакетику, 
загорнуте в газету яйце, хлібина в тоненькій корич
невій обгортці, масло й сир у пергаментному папері, 
пучка салати і, як мені здалося, пляшечка олії. Вдо
волене, воно повагом задріботіло на кухню. Ромул 
відхилився убік, щоб заслонити її від мого погляду. 
Тоді й далі попивав, згадуючи минуле. А з кухні 
долинав жіночий голос; не знаю, що вона там гово
рила — чув тільки, як дитина винувато виправдува
лась: «Не давав більше».

Словом, злидні, цілковиті, безвилазні, мабуть, ще 
гірші за мої.

Але я конав з голоду, тож, коли дівчатко принесло 
тарілку спагетті, де й ділися докори сумління; та й 
нагода поживитися на дурничку у такого ж бідака, 
як і сам, ще додавала апетиту. Ромул заздрісно ди
вився, як я наминаю, і мені подумалось, що й йому 
рідко коли випадає отак ласувати.

— Хочеш покуштувати? — запропонував я.
Він похитав головою, мовби відмовляючись, але я 

підчепив трохи спагетті і підніс йому до рота.
— Смачні, нічого не скажеш,— проказав він наче 

сам собі.
Після спагетті дитина принесла філе з яйцем і са

латою. Тепер Ромул, може, соромлячись стояти біля 
мене і заглядати в рот, подався на кухню. Я їв і аж
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захмелів від страви. Як то добре наїдатися, коли ти 
голодний! — то відкусиш хліба, то пригубиш вин
ця, пожуєш, проковтнеш... Давно я вже не їв із таким 
смаком.

Дівчатко принесло фрукти, і я ще поласував шмат
ком пармського сиру з грушкою. Поївши досхочу, я 
розсівся на кріслі, колупаючись зубочисткою; вся 
родина вийшла з кухні і видивлялася на мене, немов 
на якусь коштовність. Повеселілий, певно, від випи
того, Ромул розводився про всякі любовні пригоди за 
часів військової служби.

Зате його дружина з вимазаним сажею обличчям 
стояла сумна. Я глянув на дітей: бліденькі, худі личка, 
здавалося, на них тільки й було, що великі очі. Мене 
на мить охопила жалість до них, а разом і якийсь 
сором, та ще коли жінка скрушно зітхнула:

— Якби ж то таких клієнтів харчувалося в нас хоч 
чотири-п’ять, то ще можна було б перебиватись.

— Чому? — перепитав я простодушно.— Невже ніхто 
не відвідує?

— Відвідують,— невесело відказала вона.— Здебіль
шого ввечері. Та все бідаки: приносять свої згортки, 
а замовляють лише вино, інколи щось перехопити. 
А вранці ніхто й не загляне.

Чомусь ці слова роздратували Ромула, і він невдо- 
волено перебив її:

— О, вже розпустила нюні... Ще й справді наврочиш.
Вона враз спалахнула:
— Це ти врочиш, а не я! Ти відьмар! Я цілий божий 

день не розгинаю спини, а ти склав руки, варнякаєш 
про свої походеньки.

Поки вони отак гиркалися, я, блаженствуючи, мір
кував, як би його чкурнути звідсіля. І тут, наче сама 
доля змилувалась наді мною, Ромул підскочив до 
дружини і затопив їй ляпаса. Не довго думаючи, вона 
метнулась на кухню, схопила довгий і гострий ніж,
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що ним ріжуть шинку, і з криком: «Я тебе порішу», 
кинулась до чоловіка. Той злякано сахнувся до дверей, 
перевертаючи столики й стільці. Дівчатко зайшлося 
плачем, хлопчина й собі кинувся на кухню і вибіг 
з качалкою, не знаючи вже кого боронити — батька 
чи матір.

Я збагнув, що кращої нагоди вже не трапиться, 
отож відразу підвівся примовляючи:

— Перестаньте, дідько б вас забрав, перестаньте, 
годі вже!

А сам нишком позадкував з тратторії. Опинившись 
за порогом, я майже бігцем звернув убік, а на площі 
Пантеону спокійною вже ходою попростував на Корсо.



СТОРОЖ

Я полюбляю самотину, бо люди кепкують з мене за 
мої окуляри, жіночий голос та за те, що я, коли хви
лююсь, заїкаюсь. Отож, коли одна фірма запропонува
ла мені сторожувати склад на двадцятому кілометрі 
від Саляріа, я відразу погодився. Склад містився у ви
балку серед зелених та обдертих пагорбів. Уявіть собі 
запорошений, без рослинності прямокутник у долині, 
обнесений новим цегляним муром, до якого тулилось 
чимало довгих приземкуватих бараків, а посередині 
крива бочка під прогнутою ринвою. У бараках було 
всього потроху — мішки з цементом, труби, черепиця, 
бочки з смолою, балки, цегла. Один барак був мені 
за житло — дві, без меблів, кімнати, ліжко, стіл та 
кілька стільців. Здавалося, наче сидиш серед поля 
просто неба, далеко від світу, але досить зійти на 
один із пагорбів, як побачиш неподалік і праворуч 
Саляріа з ї ї  пишними платанами в білих цятках, а 
трохи нижче рекламний щит «Остерії мисливців», 
де я столувався. Мені видали пістолет з кілько
ма обоймами патронів та рушницю, з якою я інко
ли ходив на перепілок. Одне слово, ніхто до мене 
не заглядав і тільки й роботи було мені, що ті 
обходи.

Чотири місяці я просторожував без пригод. Та одно
го вечора хтось постукав у двері. Я вийшов одчинити 
з думкою, що то хто-небудь із фірми, аж дивлюся — 
переді мною стоять двоє чоловіків та жінка. Одного 
з чоловіків я знав добре, його звали Рінальді, він 
шоферував на будівництві, де я перед цим працював. 
Він один не кпив з моїх окулярів та голосу, і сам
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був протилежністю мені: я злидень, а він собі пан, 
гарний, ставний, чорнявий, дужий; я непоказний, жін
ка зі не подобався, а в нього їх було, скільки бажав. 
Може, саме тому, що він такий несхожий на мене, я 
і хотів скидатися на нього, він любив мене. З ним була 
жінка, на ім’я Емілія — мала, кругленька, з блідим дов
гобразим лицем, великими й безживними сірими очи
ма, ротом трошки задертим вгору, і вся наче посмі
халась. Другий чоловік, із околиць Монтеротондо, 
звався він Теодоро, з рудим кучерявим волоссям, жов
тими котячими очима, гострим носом та синюватими 
щоками, так начеб йому постійно дув холодний 
вітер в обличчя.

Рінальді сказав, що хоче зі мною поговорити, і я 
запросив його до себе в барак.

— Вінченцо,— мовив він, пригостивши мене сигаре
тою,— у нас тут е одне діло, в якому і ти можеш під
робити без особливих зусиль... отут-таки.

Я тільки витріщив очі, а він, підбадьорений моїм 
мовчанням, пояснив: вони мають велику партію това
рів, поцуплену, скажемо так, в одній крамниці, і я 
мав би приховати оте все в якомусь бараці, а че
рез деякий час повернути їм, за те вони не обійдуть 
і мене.

Мене аж у жар кинуло від тієї пропозиції, але від
мовити я не міг: Рінальді був мені ніби брат.

— Рінальді, адже я сторож, чи не так? — невпев
нено мовив я.

— Авжеж.
— То я хочу ним і залишитись.
— Що ти цим хочеш сказати?
— А те, що ви робіть, як знаєте. Лишайте в бараці 

свій крам, ідіть, приходьте... я нічого не відаю, нікого 
не бачив і вас не знаю... А якщо трапиться, що вас 
питатимуть, кажіть, що вперше бачите... Я нічого не 
знав, що ви тут поклали.
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Вони здивовано похитали головами, а Теодоро майже 
погрозливо мовив:

— Але ти пильнуй того добра... Нехай так, ми не 
знаємось...

Рінальді урвав його:
— Ти не знаєш Вінченцо. Облиш його.
— Я сторож, отож сторожуватиму й ваше добро,— 

відповів я.
Теодоро ж не вгамовувався:
— Ти не бійся... Ми тебе не скривдимо.
А я йому на те:
— Ти, чоловіче, не турбуйся. Мені од вас нічого не 

треба.
Одним словом, ми домовились. Рінальді вийшов і 

через кілька хвилин в’їхав вантажною автомашиною. 
Скинули ті речі в барак, за якісь бочки — я навіть не 
бачив, що там, але вони казали, ніби тканини. Перед 
від’їздом Емілія глянула на мене, як здалося, вдячно, 
і це було все, що я Мав від них.

Після того вони приїжджали ще кілька разів, разом 
з Емілією. Сигналили, я хутенько відчиняв браму, 
вони скидали крам і забирались. Я не хотів їхніх 
затримок, тож, поки вони вивантажувались, сидів, за
чинившись, у бараці. З тим Теодоро я не ладнав — він 
завше вівся зухвало, і я не переносив його. Але Емілія 
посміхалась мені і все знаходила ласкаве слово. Якось 
вона сказала:

— А ти не нудьгуєш тут?
— Я вже звик,— відповів я.
Якось я розгорнув газету і побачив там повідом

лення про арешт Теодоро, Рінальді та ще багатьох. 
У газеті їх називали бандою «пролаз», бо вони про
лазили через діру в стіні із сусідньої крамниці. Іноді 
вони забиралися з підвалу, але все одно пробивали 
діру. Газета вмістила фото Рінальді, Теодоро та 
ще когось, з гострим підборіддям, без комірця.
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витрішкуватого. «Небезпечна зграя злочинців знешко
джена правосуддям» — так сповіщав заголовок. Але' 
Рінальді, як водій, був менше причетний до цієї спра
ви, а про Емілію, власне, й не згадувалось.

Була зимова пора, вночі періщив дощ, несамовитів 
вітер, складський двір розквасило, наче болото. Зне
нацька хтось постукав у двері. Відчинив — переді 
мною стояла Емілія. Але яка!? З великим животом, 
уже вагітна, гарне личко похйюплене, зодягнута в 
якесь дрантя, вся мокра, волосся позбивалося — бо ж 
дощило. Вона зайшла і, не кажучи й слова, подала 
мені записку від Рінальді. На клаптику паперу він 
писав, що вийде з в’язниці через рік, а поки лишає 
під мою опіку Емілію, платить за її  утримання і до
віряє мені й надалі стерегти речі, що лишились і пов
ністю належали йому, бо спільники вже взяли свої 
пайки. Більш нічого в записці не було. Я подумав, що 
Рінальді впевнений у моїй прихильності до нього, 
і таки слушно, бо задля нього я ладен був на все.

Отож я сказав Емілії, що вона спатиме в моєму 
ліжку, а я із своїми подушками прилаштуюсь иа 
долівці в іншій кімнаті. Так і почалось наше спільне 
життя під одним дахом.

Кілька місяців кожен, хто приходив на склад, міг 
подумати, що в мене є дружина, а я ї ї  чоловік і щас
ливий батько. На залитому сонцем складському дворі 
Емілія, закасавши рукави, прала й прополіскувала 
в ночвах своїми гарними пухкими руками мої сорочки. 
На шворках сохла розвішана білизна, а я собі сидів 
на табуретці проти сонця, погойдуючи на руках Емі- 
лину дитину, що, як і я, звалася Вінченцо. Неподалік 
нашого барака стояла маленька кухонька, що я сам 
змурував. Від неї несло запахом макаронної підливи. 
Я вже не ходив в остерію, бо ж Емілія мені й готувала.

Тож і кажу, що кожен, хто бачив мене, спокійну та 
всміхнену Емілію, яка, перемовляючись зі мною, прала
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білизну в ночвах, і те, як я забавляв немовля, при
йняв би нас за щасливу сім’ю. А насправді ж батьком 
дитини був Рінальді, Емілія — його дружина, крам, 
схований у бара ці, теж належав йому, і яя ото я сто
рожував добро фірми, так само пильнував добра Рі
нальді з дитиною та Емілією на додачу.

Здавалось, я ніби одружився: Емілія була метка, 
я не відчував нестатків, маля росло спокійне, гарнень
ке. Єдина незручність була хіба та, що я з Емілією 
мусив говорити про Рінальді. Вона рахувала дні та 
місяці до його звільнення. І не тому, що мені було 
неприємно згадувати про нього; просто вона була 
йому дружиною, а я тільки приятелем.

І ще одне: здавалось, ніби на світі для неї не існує 
більше нікого, окрім нього. Якось увечері я сказав їй 
про це, а вона, мовби вперше завваживши, що і я лю
дина, відтоді почала підколювати мене розмовами про 
любощі. їй жарти, а я страждав, бо ж розумів добре, 
що вона подобається мені.

— У тебе є Рінальді, тож дай мені спокій,— нарешті 
не витримав я.

А вона одказала:
— Певно, що так, але ти йому щирий друг і не 

повинен ревнувати.
Однієї ночі я почув надворі якийсь гамір. Я встав, 

взяв пістолет і вийшов з барака. Ніч була ясна, місяць 
паче скупаний виблискував як те срібло. Чітко вид- 
нівся найменший камінчик й тінь, що він кидав, 
а також чорні пагорби на тлі безхмарного неба. Одне 
слово, було як удень, тож я відразу помітив, що хтось 
причаївся між двох бараків. Зненацька той хтось ви
йшов зі свого сховку, проказав:

— Прийми пістолет! Чи, може, вже не впізнаєш мене?
То був Теодоро, той, з Моитеротондо. Але ж як він

Змінився! В лахмітті, запалі щоки, зарослі рудуватою
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щетиною; витріщивши очі, як голодний вовк, він про
мовив:

— Я приїхав забрати той крам. Вантажна машина 
і мої хлопці чекають за брамою.

Я відповів:
— То крам Рінальді.
Одне слово, ми засперечалися. Він спершу нахабно 

домагався свого, а потім запропонував дати йому 
половину того добра, але я відмовив. Ми стояли біля 
бочки, і Емілія бачила все з освітленого віконця.

— Краще йди собі, не вводь мене в гріх,— пора
див я.

— Що ж, піду,— одказав він і рушив до виходу.
Але я не спускав з нього очей, бо знав, то такий,

що і ножем може шарнути. І справді, не зробив він 
і кількох кроків, як зненацька кинувся до мене. 
Я сахнувся назад і вистрілив. І що ви думаете? Він 
метнувся до мене з безтямним обличчям та витріще
ними, як у вовка, очима; в одній руці ніж, а другою 
схопив мене за руку, якою я взяв його за барки. 
Я вистрілив удруге, і він повалився на землю.

Уранці карабінери провели розслідування. Вияви
лося, що його вже раз судили, але він утік із в’язниці, 
і от тепер знову маєш. Фірма відзначила мене пода
рунком за те, що я так ревно пильнував її  добра. 
А Емілії я сказав:

— Через Рінальді я спершу став злодієм, а тепер 
і вбивцею.

— Ти захищався, от і все,—відповіла вона.
Тоді я промовив:
— Це я сказав так, аби щось сказати. Я сторож 

і за всяких обставин мусив стріляти.
Так сталося, що того дня, коли Рінальді, вийшовши 

нарешті, приїхав забирати Емілію, дитину та тканини, 
фірма повідомила мене, що незабаром будівництво 
має згортатися. Отож усе кінчалось разом, і мені вже

166



не треба буде сторожувати ні для фірми, ні для Ріналь
ді. Якось опівночі він приїхав автомашиною, над віт
ровим склом якої були виведені білі літери: ЕМІЛІЯ.

Я сказав йому:
— Рінальді, ось тобі Емілія, така, яку ти мені дові

рив. Ось твій синочок, а в бараці твій крам. Усе на 
місці, можеш перевірити.

Він усміхнувся, радий, що знайшов свою Емілію та 
дитину, і промовив:

— Гаразд, Вінченцо. Я знав, що на тебе можу по
кластися...

Але мене охопило якесь двоїсте почуття — гніву 
і водночас смутку, і я, мало не зажурений, повторив:

— Рінальді, можеш перевірити. Все, що ти мені до
вірив, я зберіг і повертаю тобі.

Він хотів дати мені гроші, наполягав взяти у дару
нок годинник, пропонував поїхати з ним до Рима, 
але я рішуче відмовився:

— Нічого не потрібно, я ж бо сторож... Нічого не 
хочу...

Аж тепер я збагнув, що Емілія полюбила мене, 
і жалкував, та водночас радів, що ставився до неї так 
шанобливо.

Я допоміг навантажити їхнє добро на машину, по
садив в неї Рінальді та Емілію, яка, щасливо всміха
ючись, тримала на руках сповиту дитину. А він іще 
гукнув мені на прощання, певно, нічого поганого не 
маючи на думці:

— Ну, бувай! Ех, стороже! — І машина рушила.
Через кілька днів прибули машини фірми, наванта

жили черепицю, мішки з цементом, труби, бочки зі 
смолою, потім розібрали огорожу, поскидали в кузови 
цеглу, розібрали бараки і не залишили навіть столів.

Кілька днів автомашини сновигали туди-сюди, здій
маючи пилюку, перевозячи матеріали до міста. Поки 
нарешті одного ранку не розібрали й мій барак та не
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скинули все на машину. Залишився тільки я. Тепер 
на дворі, серед пагорбів, виднілася витоптана земля, 
поросла де-не-де травою, порозкидані то тут, то там 
уламки цегли та калюжі. Тут я прожив майже два 
роки, і тепер усе скінчилось. Поскладавши своє ма
наття у парусинову валізу, я прив’язав ї ї  до вело
сипеда і вивів його на Салярійську дорогу. Тут сів 
і, поволі натискаючи на педалі, рушив до Рима.



НІС

На площі Свободи ми сіли на лавочці, і Сільвано 
показав мені газету. В дві колонки було вміщене по
відомлення про смерть однієї визначної особи; напри
кінці зазначалося, що доступ до тіла небіжчика три
ватиме цілий день в його домі; при вході в будинок 
будуть ставитись підписи у пам’ятну книгу. Унизу 
курсивом перераховувалось все те, що покійний вчи
нив за життя. Коли ж я почав вдаватися в подробиці, 
Сільвано відняв тазету, кажучи, що це неістотно. Повз 
нас саме проїхав розкішний автомобіль, з якого 
напіводягнена дівчина викинула недопалок сигаре
ти, Сільвано кинувся підбирати його, а вернувшись 
до лавочки, докинув, що головне — це перстень із 
вправленим смарагдом. Про той перстень розповів 
йому носій з похоронного бюро, його приятель, який 
допомагав одягати небіжчика. То був подарунок са
мого короля, і небіжчик просив поховати його з цією 
відзнакою. Наприкінці Сільвано висловив здогад, що, 
оскільки померлий жив тільки з покоївкою, вона, пев
но, не ночуватиме в домі, бо боятиметься.

Все, про що Сільвано дізнався від носія, він пере- 
повів мені.

Я мовчав, а він тим часом розповідав, де будинок, 
вулиця і квартира покійного. Я зважив усі «за» і 
«проти». З одного боку, мене приваблювала слушна 
нагода запопасти перстень, та водночас і відстрашува
ло те, що Сільвано був одним з найбільш відомих мені 
невдах. Щастя ніколи не всміхалося йому — як не 
вскочить у халепу, то втрапить у якусь пастку. Безта
лання провіщало вже саме його обличчя, але найбільш
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злиденним був його сизий ніс, що стирчав на його брид
кому вугруватому обличчі: гирлигуватий, закандзю- 
блений, ще й з гулею на кінці. Глянеш на нього — 
і вже тобі сумно. А як воно самому власникові!

Я бідак — це зрозуміло, погапо вдягнений, а в пору 
найбільших злиднів можу зійти навіть за волоцюгу, 
але того безпросвітного убозтва, як ночівлі в притулку 
чи юшки з монастирського черпака, я ще не звідав; 
недокурка, викинутого з автомобіля, ще не підбирав. 
Під час нашої розмови я думав про все це, а він, наче 
відчуваючи мій погляд на своєму носі, шкріб його 
нігтем, а тоді поколупався в ньому.

Тож я відразу вирішив:
— Дякую за пропозицію, але це неможливо.
— Чому?
— Бо кінчається на «у».
Я помітив, як він зблід, похнюпився, а тоді — чи 

повірите? — заплакав. Схлипуючи, він бурмотів:
—■ Глянь, який я нещасний... Один раз трапилася 

нагода, і то не можу скористатись.
— Заберися туди сам... І не ділитимеш здобич, роз

багатієш!
— Мені страшно,— зізнався він, усе ще схлипую

чи,— боюся мерців... А ти не лякливий... Я так покла
дався на тебе...

Я підвівся, щоб урвати його, і сказав:
— У такому разі перстень зостанеться на покійни

ку.— І пішов собі.
Це було в останній день липня *, і я цілий день 

протинявся по лавочках у різних парках. Скрізь як 
виметено — ні душі, тільки пилюка та порозкидані 
папірці; літо в місті — непривітне, як зношена одежа. 
Коли я блукав від одної лавочки до другої, мене охо-

1 Традиційно з 1 серпня в Італії настає період 
літніх відпусток.
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пив невимовний смуток — адже період відпусток є на 
те, щоб ним скористуватися, а хто не може цього 
зробити, почуває себе пригніченим. Я знав, що для 
мене не може бути іншої розради, як поцупити пер
стень у покійного, але й розумів, що, відмовивши Сіль- 
вано у допомозі, я і йому підклав свиню. І все ж 
меланхолія взяла гору над ваганнями. Навіть вирішив 
повідомити Сі льва но про свій намір, але виявилось, 
що я не знаю його адреси. Навіть тут не поталанило 
бідолашному Сільвано. Звіритися єдиній чесній людині 
і не мати з того ніякого зиску.

Я подався додому, до своєї кімнати, що наймав 
у старого каменяра. Зі сховку витяг свої інструменти: 
в’язку ключів різної величини, всяких залізячок, дов
гий ключ власної конструкції із загнутим кінчиком, 
важіль, напильник. Узяв також півбулки і поклав 
у кишеню. Був вечір, і я поїхав трамваєм за адресою, 
що дізнався від Сільвано.

Неподалік проспекту Паріолі я легко відшукав бу
динок, котрий не видався мені розкішним, що я відчув 
розчарування; гадав, що така видатна особа мешкає 
в куди кращому домі. А виявилось — то будівля хоча 
й сучасна, зате проста —- фасад з рожевих цеглин, 
з білими балконами, що нагадували мильниці. Я роз
рахував, що швейцар на той час вечерятиме, і справ
ді, я увійшов ніким не помічений і попростував до 
квартири номер три, де лежав небіжчик. Двері були 
тільки замкнуті, а дверний ланцюжок не накинутий. 
Квапливо, але без метушні, я перебрав усі ключі. 
Кажуть, нібито для кожного з цих сучасних замків 
потрібен особливий ключ, але то брехня,— їх не 
більше двадцяти різновидів. А взагалі, замки — як 
жінки: потрібний ключ, як і потрібний підхід, знахо
диш не розумом, а нюхом. Щоправда, жоден мій ключ 
не підійшов, але, перепробувавши їх з десяток, я вже 
знав, котрі зубці завеликі, де надрізьбити, як той
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хірург, що вмить визначить, на скільки міліметрів 
можна схибити.

Прикинувши, який тут потрібен ключ, я поволеньки 
піднявся сходами на балкон. Тут у простих дерев’яних 
дверях був замок старого зразка. Я встромив у нього 
свою відмичку, повернув її, і двері легко відімкнули
ся. Я стояв на порозі одного з тих сучасних, чистих, 
ошатних, ніби розкрита шкатулка, балконів без меб
лів, за якими можна було б сховатися. Тут не було 
ні віконця, ні переходу на інші балкони, чи горища, 
куди б можна в разі необхідності вислизнути. Згори 
лилося місячне світло, і на балконі було видно, як 
у танцювальній залі.

Все ж я знайшов куточок, затінений виступом даху, 
присів навпочіпки, витяг напильник і заходився під
точувати ключ. Зрештою, його треба було тільки 
трошки спиляти, бо остаточно підігнати я мав піз
ніше. Коли мені здалося, що ключ уже підійде, я 
вмостився зручніше, з’їв півбулки і викурив цигарку. 
У мене ще було щонайменше чотири години часу; 
я кинув недокурок, зіщулився в кутку і невдовзі 
заснув.

Рівно через чотири години я прокинувся і відчув, 
що сон пішов мені на користь. Врівноважено, спокій
но, зі свіжою головою, як службовець, що вранці йде 
до праці, я подався до сходів. Тихцем наблизився до 
квартири номер три і спробував ключ. Я не помилявся, 
він майже підходив, і досить було раз протягнути на
пильником по ключу, як він легко повернувся в 
замку, і двері м'яко відчинилися.

З першого погляду я відзначив, що квартира скром
на — просто вмебльовані чотири кімнати з кухнею. 
Такі квартири для злодіїв не знахідка. А все ж тут 
жила видатна особа, про це недвозначно писалось 
у газеті. Я пройшов коридором: одні двері були відчи
нені, і звідти сіялося тьмяне світло, начебто не від
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лампи. Виявилось, що то місячне світло пробивалося 
крізь прочинене вікно, що виходило в сад.

Освітлене було тільки підвіконня, вся ж кімната 
потопала в мороці. Я витягнув кишеньковий ліхтарик 
і почав роздивлятись: спершу я побачив кілька шаф, 
напхані книгами, потім — масивний різьблений стіл 
на ніжках у формі левових лап і нарешті — квіти. їх 
було повно, найрізноманітніших, а найбільше троянд, 
гвоздик і гладіолусів.

Зненацька серед квітів я побачив покійника — він 
мав бороду, вуса, сиве й блискуче, наче шовк, волос
ся, обличчя вгодоване, рожеве, прозорі повіки заплю
щені.

То був чоловік років сімдесяти, повний, поважний, 
з аристократичною зовнішністю. Словом — справжній 
синьйор.

Я повів ліхтариком вниз: в чорному фраці з червоно- 
жовтою стрічкою на грудях. З-під фрака виднілася 
сніжно-біла сорочка з гарно зав’язаною білою крават
кою під сріблястою, гострою борідкою; на грудях 
схрещені руки, рожеві й чисті, в легкому ластовинні, 
руки з виніженими нігтями.

Перстень я помітив відразу — зелений смарагд зблис
кував на ледь припухлому пальці. Я взяв ліхтарик 
у ліву руку, нахилився і, схопивши перстень двома 
пальцями, почав крутити й тягти його; він не злазив, 
тож я смикнув міцніше, і перстень опинився в моїй 
руці. Та мені здалось, що поштовх потривожив покій
ника. Я присвітив ліхтариком. Справді, рот його від
крився і під його моржовими вусами блищав ряд зо
лотих зубів. Тут почувся легенький свист, і я злякано 
повернувся до вікна, де несподівано побачив кумедне 
обличчя Сільвано. Блідіший за мерця, він вибалушився 
на мене, а тоді пробелькотів:

— Це ти!
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Так само несподівано, як його раптова поява, мені 
спало на думку обдурити його.

— Авжеж,— спокійно відказав я.— Але персня нема.
Скривившись, він хрипко прошепотів:
— Це неможливо.
— Поглянь сам,— відповів я.
Насилу вибравшись на підвіконня, він скочив у кім

нату. Я мовчки спрямував світло ліхтарика на руки 
покійника. Увесь трусячись, Сільвано пробурмотів:

— Перстень у тебе, бо руки зрушені!
— Не будь йолопом!
— Так, так, ти взяв його... Злодюга!
— Не верзи казна-що!
Він нічого не сказав, тільки метнувся до мене, на

магаючись промацати мої кишені, де саме й був 
перстень.

Я трохи відступив:
— Обережно, нас почують!
Але він, певно, зовсім втратив голову, бо все напо

сідав на мене. Коли у напівсутіні, розчепіривши руки, 
він підступав до мене, я, задкуючи навколо столу, 
спритно прочинив двері й шмигнув за поріг. Все це 
сталося не так миттєво, бо при світлі ліхтарика він 
устиг помітити, що то були двері в глуху кімнату. 
Опинившись у ній, я борсався серед розвішаних пальт 
і капелюхів, а згодом почув, як він замкнув двері на 
ключ і вигукнув:

— Віддай перстень, а то там і залишишся!
Мені уривався терпець, бо до всього там було задуш

ливо, і я спересердя гукнув, що персня йому не бачити.
Тоді я почув, як він відступив від дверей, засвітив 

лампу і заходив по кімнаті.
«Певне, шукає щось,— подумав я,— аби поцупити 

замість персня» — і не помилився. Та раптом пролу
нав пронизливий зойк:

— Він кусається!
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І відразу почулися голоси в саду, в домі, якісь 
вигуки, стукіт дверей.

Нарешті відімкнули кімнату, де сидів я, спалахнуло 
світло. Кілька чоловіків тримали Сільвано за руки, 
а переді мною, як і слід було чекати, стояли карабі
нери.

Вже згодом я збагнув, що сталося. Сільвано, отой 
йолоп, намагаючись будь-що відшкодувати втрачене, 
встромив пальці у рот померлого, щоб вирвати золоті 
зуби. Але ж то не квіти, щоб їх легенько зірвати, там 
потрібні кліщі, прямо-таки знаряддя дантиста. Коли 
Сільвано шарпнув мерця за зуб, щелепа клацнула, 
і переляканий Сільвано від жаху заверещав.

Та про все те я роздумував потім— за гратами. 
А тоді я тільки глянув на Сільвано, вкрай розлючений, 
і тільки скрушно похитав головою: з таким носом годі 
кудись потикатися. І тільки я один винен, що не 
збагнув цього раніше.



РЕКОМЕНДАЦІЯ

Без роботи, охлялий, в благенькій курточці, під 
якою на просякнутій потом сорочці метлялася скорше 
ганчірка, а не краватка, з головою, що паморочилась, 
і таким голодним шлунком, що аж вигравали кишки, 
я надумав спитати поради в приятеля. З ним я порід
нився ще в Сан Джованні!, де тримав до хреста 
його хлопчика. Приятель, до того ж кум мені, мав 
чудову роботу — шоферував у двох старих дів, що 
мали автомашину, старішу від них самих, і які ко
ристувалися нею десь двічі на тиждень, а то й іще 
рідше.

Я застав його в гаражі, де він якраз копирсався 
у двигуні. Він одразу здогадався, що зі мною щось не 
гаразд, і, перш ніж я заговорив, пригостив мене ци
гаркою. Тремтячими руками я закурив, а тоді пояснив, 
у чому річ.

Він заклопотано почухав потилицю і промовив:
— Сан Джованні не терпить обману і дурних жартів... 

А нас із тобою поріднив Сан Джованні, отож кажу 
тобі відверто: скрутно стало, роботи, хоч запали, не 
знайдеш, та й чи буде. Люди привчаються самі водити 
автомобіль, йдеться до того, що особистих шоферів 
скоро зовсім не буде. Але я ось що зроблю. Пошлю-но 
тебе до адвоката Мольє; він свого часу був до мене 
вельми прихильний.

І додав, що той Молье знає пів-Рима і міг би за мене 
замовити слівце, бо без знайомства хоч не потикайся 
нікуди. Не зволікаючи, мій приятель подався до гараж-

1 С ан  Д ж о в а н н і  — церква у Римі.
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ної телефонної будки і подзвонив адвокатові. Той, 
певно, все не міг пригадати Полластріні, бо розмова 
була довга і вперта. Все ж урешті він наче домовився 
і сказав, щоб я йшов, бо Мольє вже чекав. Пригостив 
ще цигаркою, я подякував і пішов.

Незважаючи на ранню пору, стояла та особлива 
спека, що римляни кажуть про неї «калачча», коли 
дме засушливий сірокко, а згори пашить жаром затяг
нуте хмарами сонце. Напхом напхані трамваї із по
вислими на підніжках людьми гримотіли повз мене, 
нужденного, безробітного, наче молотарки в жнива 
серед спеки й куряви. Я вчепився й собі і несамохіть 
торкнувся металевої стінки вагона: пекло. Так повис
нувши, я проїхав усю набережну Тібру аж до площі 
Кавур; адвокат мешкав на вулиці П’ерлуїджі да Пале- 
стріна. Тут я зіскочив, трохи пробіг, одним духом по
долав вісім сходинок у багатій будівлі. Подзвонив, 
і покоївка сказала мені пройти у великий ошатний 
передпокій з двома дзеркалами у золочених рамках 
на консолях з жовтого мармуру. Стою і чекаю. Аж 
раптом бічні двері відчинилися, і з них на триколіс
ному велосипеді виїхав хлопчина, обминув мене, наче 
регулювальника на перехресті, і зник за іншими две
рима. За ним вийшов сам адвокат і запросив мене 
увійти.

— Тобі пощастило, що застав мене вдома: я вже 
збирався до суду,— додав він.

Адвокат провів мене в простору кімнату, повну 
шаф з книгами, і сів за завалений паперами стіл, що 
за ними ледве його було видно. Він був низенький, 
із широким жовтавим обличчям і чорними, як вуглини, 
очима. Гортаючи якийсь записник, він промовив:

— Отже, звати тебе Луїджі Рондінеллі.
— Та ні,— жваво заперечив я.— Мене звати Аль

фредо Чезарано. За мене просив Полластріні... щодт 
рекомендації.
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— А хто це Полластріні?
Я спохмурнів і тихо проказав:
— Джузеппе Полластріні... Водій у синьйор Кон- 

дореллі.
Адвокат затрусився від сміху, щоправда, не злости

вого, і тут же додав:
— Так-то воно так... Але стривай... Він дзвонив, 

я йому відповідав... Справді... Але річ у тому, що я саме 
гортав картки клієнтів і відповідав йому, думаючи 
про іншого, отож, коли вже поклав трубку, схаме
нувся — хто ж то був? Що він казав? І що я йому 
обіцяв? Тепер я трохи пригадую. Отже, як я зрозумів, 
тобі потрібна рекомендація, щоб влаштуватись садів
ником у муніципалітеті.

— Та ні,—знову заперечив я,— я водій, шукаю шо
ферської роботи.

Він, мовби і не чуючи, міркував собі:
— А знаєш, що я кажу тому, хто питає роботи? 

Легше знайти банкноту в мільйон лір, аніж роботу... 
Отже, садівником.

Я ж настирливо правив своєї:
— Та ні, мені б на машину... Я водій.
До нього, нарешті, дійшло, і він вигукнув:
— Дідько б тебе забрав! Авжеж, тепер зрозуміло.
Він квапливо накидав на папері кілька слів і

розгорнув папку: шукав, як мені здалося, якусь 
адресу. Тоді дописав щось і простяг мені конверт, 
мовивши:

— Тримай. Підеш з цим листом до адвоката Скар- 
дамацці. Він, сподіваюсь, допоможе тобі... А поки що 
візьми оце, пригодиться.

Він витяг з портфеля п’ятсотлірову банкноту і тиць
нув мені. Я віднікувався для годиться, але таки взяв 
гроші, уклонився і вийшов.

Контора адвоката Скардамацці містилася в одному 
з будинків муніципалітету на Віа дель Маре, біля
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бюро реєстрації населення. Мені це видалося дивним, 
але саме так значилося на конверті. Тож я вирушив 
у зворотний шлях, як і перше, виснучи на підніжці; 
сонце весь час пекло мені в спину. На Бокка делла 
Веріта я з і с к ф ш в  і  рушив до бюро реєстрації насе
лення.

В коридорах і на сходах юрмилося стільки людей, 
що не протовпишся. З паперами в руках, вибиваючись 
із сил, вони, бідолашні, заклопотано сновигали сюди- 
туди. Я проштовхнувся на кілька сходинок вгору, 
допитуючись про Скардамацці. Повсюди — по коридо
рах, біля дверей — товпища людей, від яких відгонило 
потом і їхні обличчя, здавалося, вощані. Нарешті 
швейцар показав потрібну мені кімнату. На щастя, 
відвідувачів тут не було, отож я відразу опинився в 
приймальні. Скардамацці був іще молодий чоловік в 
окулярах з темною оправою, з чорними вусиками, 
волосся наїжачене, рукави білої сорочки підтягнуті. 
Він слухав мене, пихкаючи сигаретою, а тоді промо
вив:

— На жаль, я не знаю адвоката Мольє... А втім, сам 
я не адвокат, а бухгалтер. І звати мене Джованні, 
а не Родольфо... Єдине, що я можу зробити, то це 
одіслати вас до свого колеги Мерлуцці... Може, він 
чимось зарадить.

І, піднявши трубку, він завів нескінченну розмову. 
Допитувався, чи якась там особа справді пампушечка, 
а той, певно, заперечив, бо Скардамацці невдоволено 
відказав, що нічого не розуміє: вона ж бо обіцяла по
правитись. І таке інше. І вже сухо докінчив, що на
правляє до нього одну людину — Чезарано Альфредо. 
Поклавши трубку, він гукнув мені:

— Паняй мерщій туди... Його звати Мерлуцці.
Я вирушив на пошуки отого Мерлуцці, але невдовзі 

впевнився, що це не так-то легко зробити. Швейцари 
не знали такого, а якийсь бовдур сказав:
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— Мерлуїщі?1 Та її  повно на рибному базарі.
Проштовхуючись з поверха на поверх, з коридора

в коридор, я зненацька пригадав, що адвокат Мольє 
шукав адресу Скардамацці в своїх паперах, і збагнув, 
що він у поспіху й сам не помітив, як замість одної 
адреси написав іншу.

Я таки не помилився: у довідковому бюро мені 
підтвердили: адвокат Скардамацці насправді мешкає 
на вулиці Квінтіно Селла, на протилежному кінці 
міста. Туди я й подався.

Приймальня адвоката містилася на третьому поверсі 
ветхого занедбаного будинку. На сходах тхнуло гни
лою капустою, а в задушливому й темному коридорі 
на диванах чекали відвідувачі. Я просидів теж, мабуть, 
з годину, а люди, мов тіні, входили і виходили. На
решті надійшла моя черга. Кабінет господаря, обстав
лений чорними ебеновими меблями з кістяною інкру
стацією, прикрашало опудало орла з розпростертими 
крилами, що стояло в кутку. Сам адвокат сидів за 
захаращеними книгами і телефонами столом, під кар
тиною, що зображала усміхнену чочарку з квітами 
в руках.

На противагу бухгалтерові Скардамацці адвокат 
Скардамацці був дебелий чолов’яга, короткозорий, з 
грубими рисами обличчя і гачкуватим носом. Голос він 
мав гучний, чемний, але то була суто римська чем
ність, не більше. Глянувши на мене, він промовив:

— Ну що ж, голубе, роботи нема. Але я зроблю, що 
зможу. Зачекай-но трохи.

Я сів, а він, знявши трубку, повів напрочуд цікаву 
розмову. Його співбесідник на другому кінці дроту 
казав невідь-що, а він тільки твердив:

— Півтора або нічого.

1 М е р л у ц ц і  — риба, тріска.
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Той, видно, наполягав, та Скардамацці не посту
пався:

— Півтора або нічого.
Врешті Скардамацці загримів з притиском у трубку:
— І скажи тому шелихвісту, що я тип із пляжу! 

Зрозумів? Отак і скажи йому: Скардамацці — це тип 
із пляжу.

Закінчивши цю розмову, він розпочав другу, зовсім 
одмінну, ба навіть з іншою вимовою: перша велась 
римською, ще й трастеверською!, а тепер, хтозна- 
чому, висловлювався, як корінний мешканець півночі, 
шанобливо, влесливо.

— Отже, лікарю, домовились. Мене ви завжди знай
дете тут від п’ятої до восьмої. Приходьте, будь ласка, 
коли вам зручно. І не сумнівайтеся... Моє шанобливе 
вітання і низький уклін вашій дружині.

Нарешті він поклав трубку, безтямно витріщився 
на мене примруженими очицями й кинув:

— А тобі чого?
— Лист...— почав був я.
— Ах, лист, лист... так... Але де його чорти діли!
Він довго копався в паперах і врешті вигукнув:
— Ага, ось він! У нас ніщо не пропаде, все зна

йдеться.
Прочитавши той лист, він спохмурнів, а тоді щось 

написав на папірці і, вклавши його в конверт, тиць
нув мені:

— Паняй за цією адресою. Він якраз удома. Хай 
щастить!

Я підхопився, поклав конверт у кишеню і вийшов.
Вже надворі я витяг конверт, щоб глянути на адре

су, і сторопів: «Адвокат Мауро Мольє, вулиця П’єрлу- 
їджі да Палестріна, 20». Виходить як у тій грі — коли

1 Т р а с т е в е р і * - р а й о н  Рима на правому березі 
Тібру,

181



робиш хибний хід, вертай назад, звідки почав. Про
гнавши пів-Рима, я мав знову пхатися до Мольє, від 
якого починав. Отже, вся ця до сьомого поту біганина 
й тиснява надголодь у трамваї зійшла нанівець. Мені 
спало на думку, що серед папірців, які надходили 
адвокатові Скардамацці, він прочитав іншого рекомен
даційного листа, а про перший забув; тому й одіслав 
мене до Молье, а той, в свою чергу, відправив мене 
до нього. Словом, як у тій грі. Але за яку провину? 
Я був у такому відчаї, а головне — зголоднілий, що не 
придумав ліпшого, як вертати на вулицю П’ерлуїджі 
да Палестріна.

Довгенько простовбичив я у коридорі, де тхнуло 
кухнею. Мені вчувався навіть стукіт тарілок, ножів 
та виделок, а може, то був тільки витвір уяви голодної 
людини. Зненацька на триколісному велосипедику ви
шмигнуло те саме хлоп’я, покружляло біля мене 
і зникло за іншими дверима. Нарешті адвокат вийшов 
і кивнув мені, заходь, мовляв. Тепер його кабінет 
з опущеними шторами був напівтемний, на дивані 
в кутку лежала подушка, певно, вдягнувши халат, 
пообідавши, він збирався відпочити. Підійшовши до 
столу, він кинув оком на лист.

— Знаю цього адвоката Скардамацці,— промовив,— 
то мій добрий друзяка... Отже, ти Франчесетті і хочеш 
влаштуватися швейцаром у суді... Словом, рекоменда
ція, як звичайно. Еге ж?

Я відчув, що світ мені замакітрився — може, з голо
ду, а може, від утоми,— і тільки спромігся видушити 
з себе:

— Адвокате, я не Франчесетті, та й не роботу швей
цара шукаю. Звати мене Чезарано Альфредо, я — 
водій.

— Але ж тут написано Франчесетті, хоче швейца
ром... Що це за витівки!

Я вже не міг витримати:
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— Адвокате, мене звати Чезарано Альфредо! — за
лементував я.— Я — водій... Уранці вам дзвонив Пал- 
лестріні, ваш знайомий. Тоді я прийшов до вас, а ви 
дали рекомендаційного листа до адвоката Скардамац- 
ці... Але ви переплутали адреси й послали мене в муні
ципалітет, до бухгалтера Скардамацці... А той одіслав 
мене до Мерлуцці, якого я не застав удома... Тоді мені 
спало на думку піти-таки до адвоката Скардамацці... 
Але він, бачте, подів десь мій лист, а взяв зі столу 
інший, про Франчесетті, що шукає роботи швейцара, 
і дав мені його... І ось я знову тут, оббігавши пів- 
Рима, що й ноги не тримають від утоми, спеки й голоду.

Поки я це вигукував, він спершу насупився, а тоді 
й роззявив рота: впізнав, бач, мене і тепер, засором
лений, опинився ні в сих ні в тих. Втямив, що саме 
він, хоча й неумисне, штовхнув мене в оту кляту 
круговерть. Під кінець того жалісливого ремствування 
мені здалося, що обличчя його ширшає, здвоюється, 
а далі вже два обличчя то стикаються, то розходяться, 
і я, схопившись за голову, з гуркотом зсунувся за стіл 
на крісло і мало не зомлів. Розгублений і присоромле
ний адвокат помалу прийшов до тями.

— Пробачте, мені погано,— промимрив я.
А він, не чекаючи, поки я переведу подих, квап

ливо заговорив:
— Мені вельми прикро, але такий завал роботи, а 

безробітних так багато... Ми зробимо ось як: дотепер 
автомобіль водив я сам, тобто хочу сказати, що від
нині ти будеш моїм шофером... По правді, я обійшов
ся б, але коли вже так...

Він і чути нічого більше не хотів, а, назвавши мене 
всім своїм водієм, звелів служниці доглянути мене 
і нагодувати. На докучливі запитання балакучих пліт- 
карок з кухні, хто я, звідки та як опинився тут, я не 
втерпів і, відірвавшись від полумиска, вигукнув:
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— За цю роботу я заплатив однією миттю майже 
втраченої свідомості.

— Свідомості?
— Авжеж, і не розпитуйте більше. Єдине, що я можу 

вам сказати, це те, що моє ім’я Чезарано Альфредо. 
Але ви можете називати мене просто Альфредо,



ЖИТТЯ — ЦЕ ТАНОК

У березні мені сповнилося вісімнадцять, і батько 
нарешті дозволив мені кинути навчання, бо остаточно 
зневірився в мені. Я відстав на чотири роки і тепер 
один в усьому класі носив довгі штани. Мій батько, 
людина старих поглядів, дозволив мені кинути навчан
ня, але перше вчинив таку бучу, що годі й передати. 
Він кричав, що я, мовляв, доведу його до інфаркту 
і що він взагалі не знає, як бути зі мною. А закінчив 
тим, що запропонував мені працювати у великому 
й старому магазині канцтоварів поблизу площі Мі- 
нерви.

— Краще здохнути! — коротко відрубав я.
Тоді батько схопив мене за руку і виштовхав за 

двері. Отак у мої вісімнадцять років зневірений батько 
дав мені спокій, і я міг робити все, що захочу. Най
перше я придбав собі шикарний червоний светр, сині 
джинси, прострочені білими нитками, з шістьма кише
нями, закочені наполовину та фабричним клеймом 
іззаду, жовту нашийну хустинку й «мокасини» з мід
ними пряжками. Мама дуже мене любила і в усьому 
потурала. На день народження вона подарувала мені 
транзисторний радіоприймач і вмовила батька віддати 
мені моторолер.

Того ж дня я пішов у перукарню і сказав підстригти 
мене під Марлона Брандо. Поки мене стригли, мані
кюрниця, непримітна з виду дівчина, підійшла до мене 
і запитала, чи не бажаю я підрізати нігті. Я огля
нув ї ї  з ніг до голови і, хоч вона не була гарною, 
а скорше навпаки, вирішив: саме така мені підхо
дить.
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Я не схибив у виборі; поки Джакоміна робила мені 
манікюр, ми, як це буває, теревенили про те про се 
і я довідався, що й вона в захваті від рок-н-роллу.

Я призначив їй побачення, і вона відразу погоди
лась. Отже, коли я вийшов з перукарні, на мені було 
все потрібне: червоний светр, сині штани, зачіска під 
Марлона Брандо, транзистор, моторолер і Джакомі
на. Починалося справжнє життя!

Для мене жити — це танцювати рок-н-ролл, не біль
ше, але аж ніяк і не менше. Ніби чорт вселився в моє 
худе тіло у ті квітневі дні. Мене, мов вихор, носило 
вулицями міста, наповненого пахощами квітів та пи
люгою, які, здавалось, схилялись перед чарівними рит
мами рок-н-роллу. З кишенями, повними монет по 
п’ятдесят лір, з Джакоміною під руку (вона на той 
час уже кинула свою перукарню) я цілісінькі дні 
вештався по барах з американськими програвачами- 
автоматами. Я заходив туди, кидав монету в автомат, 
починався рок-н-ролл, і тут же, між прилавком бару 
і касою, починався наш з Джакоміною танок.

Ставши в одному кутку, я розводив витягнуті вперед 
руки і, роззявивши рота, поводив плечима і вихилявся. 
У протилежному кутку Джакоміна робила те ж саме; 
танцюючи, ми рухались назустріч одне одному, ото
чені відвідувачами та нашими приятелями, які так і 
волочились за нами хвостом.

Ці приятелі, здебільшого мої ровесники, трохи глузу
вали з мене, що серед багатьох куди кращих дівчат 
я вибрав саме Джакоміну. Воно й справді так; я вже 
казав, що Джакоміну не назовеш вродливою. Зачіска 
«кінський хвіст», гостре личко, бліда, аж якась синю
вата шкіра з дрібними прищиками й безбарвні очі 
бездомного пса. Зате вона мала пару таких бісівських 
ніг, які у танці не знали втоми і рухались у такт 
з моїми. Певна річ, між нами не було й натяку на те, 
іцо прийнято називати коханням,— лише рок-н-ролл!
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Та й що таке кохання порівняно з пристрастю до тан
цю? Манірність, різні дурощі — нісенітниця, чистісінь
ка нісенітниця! І потім кохання зв’язує, дурманить, 
а в танці пурхаєш по життю, ніби птах у небі. Нічого 
кохання крутити, треба танцювати. Ось так!

З Джакоміною у нас було повне порозуміння. Рано- 
вранці я заїжджав по неї на моторолері, на рулі 
висів мій приймач, і ми мчали куди-небудь за місто, 
до моря. А приїхавши, відразу вмикали радіо, ловили 
потрібну музику — і починалось. Де ми тільки не 
танцювали: на пляжі, посеред дороги, в полі, на пло
щах, у завулках.

Якщо ми не їхали за місто, Джакоміна приходила 
до мене, ми згортали у вітальні килим і танцювали 
там. Або ж ішли до неї. А оскільки вони були бідні, 
не мали вітальні, ми танцювали на площадці сходів. 
Вдень, як я вже згадував, ми з гуртом товаришів 
тинялись від бару до бару і всюди танцювали. Ввечері 
йшли в який-небудь танцзал і незабаром залишались 
одні в центрі, бо всі присутні, ставши навколо нас, 
відбивали такт долонями.

Іноді, навіть серед ночі, я раптом прокидався і від
чував, що мої ноги ворушаться під простирадлом. Ох, 
який я тоді був щасливий, ще ніколи в житті я не 
почував себе таким вдоволеним! На жаль, це не могло 
тривати довго. Ще під час наших поїздок на моторо
лері я став помічати, що Джакоміна надто вже гор
неться до мене. Коли ми зупинялись, вона, звісно, 
танцювала, але, скидалось, скорше задля того, щоб 
зробити мені приємне. А то починала зітхати, брала 
мою руку і дивилась млосними очима, аж доки одного 
дня, прогулюючись соснячком у Кастельфузано, ми 
й не помітили, як опинились в обіймах одне одного 
і припали в довгому жагучому поцілунку. Відірвав
шись від неї, я роздратовано мовив:

— Не варто було цього робити!
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— Чому ж? — заперечила вона,— А якщо ми коха
ємо одне одного?

— До чого тут це? — так само роздратовано мовив 
я,— Нам було непогано і без кохання!

Тоді, на мій подив, вона пригорнулась до мене, 
обвила однією рукою мою талію, а другою — плечі 
і стала вигукувати:

— Я кохаю тебе, кохаю, кохаю! І хочу, щоб увесь 
світ знав, що ми кохаємо одне одного! Всі мусять 
знати це! Так, так, так, усі!

Я легенько відсторонив її.
— Ну, гаразд. Тільки ти не дуже в’язни.
— А чому, якщо ми закохані?
— Воно так, але ж треба зберігати пристойність.
— Ну який же ти злий. Закохані завжди обіймають

ся, адже так?
А я відповідаю уперто:
— Ні, не так! — опирався я.— Я хочу з тобою танцкь 

вати, а не обійматись.
— Альфредуччо,— мовила вона манірно,— ми роби

тимемо те і те.
Відтоді вона все частіше в’язла до мене, їй все 

менше подобалось носитися зі мною в шаленому ритмі 
рок-н-роллу. Вона, певна річ, танцювала, але вже без 
того завзяття, що є першоосновою всякого танцю, 
і тільки й робила, що горнулася до мене. У відповідь 
я штурхав її, що в неї аж дух перехоплювало. Та все 
мов горохом об стіну: чим більше я ї ї  відштовхував, 
тим дужче вона притискалась. Іноді я ї ї  попереджав:

— Сьогодні лпше танцюємо! Домовились!
— Альфредуччо,— лащилась вона,— як я можу цілий 

день жодного разу не поцілувати тебе?
— Прибережи свій поцілунок до завтра,—відпові

дав я.— А сьогодні танцюємо.
Вона ніби погоджувалась, але потім зненацька кида

лась на мене і ну цілувати. Я майже задихався; то
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було точнісінько так, як ото грайливий пес норовить 
лизнути людину язиком. Я насилу відбивався, вибирав 
з рота ї ї  волосся, що ним вона в тому шалі забивала 
мені рот, і казав:

— Ми так не домовлялись. Отож бувай. Завтра 
зустрінемось.

Я йшов додому, ставив ііластинку, потім другу, 
третю, аж поки заспокоювався. А тоді дзвонив їй.

Вона приїздила, вечір минав спокійно, і ми мов 
дзиги крутились у танці до пізньої ночі. Але так було 
дедалі рідше. Чогось у наших стосунках бракувало, 
і, танцюючи з нею, я це незмінно відчував. Я навіть 
був сказав їй:

— Ти, моя люба, вже не та, що раніше...
— Це тому, що я тебе покохала! — вперто повторю

вала вона.
Що мене найбільше дратувало, то це ї ї  звичка ро

бити все прилюдно. Звичайно рок-н-ролл ми майже 
завжди танцювали на людях. Але одна річ танцювати, 
а зовсім інша — цілуватись.

Ті ж люди, які тобі захоплено плещуть, коли ти 
танцюєш, глузуватимуть з тебе, якщо ти цілувати
мешся. На все свій час.

— Ну й нехай! — сказала вона на те.— Нехай 
усі знають, що ми кохаємось! Так, так, так, нехай 
знають!

Так ми і не дійшли згоди. Якось ми їхали автобусом 
до мого товариша, в якого іноді збирались і змагалися 
в рок-н-роллі. Я був у поганому настрої, бо батько за 
столом знову зчинив бучу. Щоб заспокоїти його, я 
пообіцяв: того ж дня піду в магазин звикати до «діла». 
Звичайно, в думці я вирішив, що у магазин нізащо не 
з'явлюся. І водночас відчував якийсь острах на думку, 
що влаштує мені батько, дізнавшись про це. Засмуче
ний, я піднявся з Джакоміною в автобус і залишився 
стояти на задній площадці. Вона ж, своїм звичаєм, не
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спускала з мене палаючих очей, які особливо мене 
дратували.

— Ну чого ти витріщилась? — кажу я їй.
— Бо ти гарний! Поцілуй мене!
— Ти з глузду з’їхала!
— Ні, ні, ні! Поцілуй мене негайно; я хочу, щоб 

усі бачили наше кохання.
— А я тобі кажу — годі! Я сьогодні не в настрої!
Тоді вона підскакує до мене, повисає на шиї й цілує.

Почули б ви, як загомоніли люди.
— І не соромно? — мовив якийсь літній синьйор.— 

Знайшли де цілуватись!
Не відриваючись від мене, Джакоміна відповіла:
— А що таке? Ми кохаємо одне одного і робимо, 

що хочемо і де хочемо.
— Синьйорино, мені шкода ваших батьків,— відпо

відає той.
Але інші, не такі чемні, здійняли галас:
— Ідіть в кущі на Вілла Боргезе, там місце саме 

для вас!
— Ви тільки гляньте на цю задрипанку! — додавали 

інші.— Ще й приндиться! «От прекрасная млинарка, 
співає, як канарка».

— Чим злиденніші, тим безсоромніші,—докинув 
хтось іще.

Ясна річ, довелося боронити Джакоміну, хоч робити 
це мені зовсім не хотілося. Як то буває, коли щось 
робиш всупереч собі, з язика зірвалась не зовсім 
доречна фраза:

— Та замовкніть! Вам просто заздрісно!
Краще б я промовчав! Злива обурених голосів хли

нула на мене. Кондуктор теж втрутився, а я йому 
відказав, що краще б він пильнував свого діла — про
давав квитки. Тоді він зупинив автобус і висадив нас. 
Ніби навмисне ми опинились поблизу площі Мінерва, 
неподалік від канцелярського магазину мого батька.
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Я відчував себе напрочуд спокійно, ніби випадок 
в автобусі стався принаймні місяць тому.

— Бувай здорова, Джакоміио,— сказав я.
— А ти?..
—' Я піду у магазин, як обіцяв батькові. І взагалі, 

я боюсь, що нам не дійти порозуміння.
— Якого порозуміння?
— Для тебе найважливіше в житті кохання. А для 

мене — сама знаєш що. А тепер іди додому.
— Я тобі зателефоную!
— Зателефонуєш?
— Авжеж!
Ми стояли на площі Мінерви перед мармуровим 

слоником. Я знав, що вже ніколи не зателефоную їй, 
і ця думка невимовно тішила мене. Я обернувся, щоб 
востаннє глянути на неї. Мене охопила шалена весе
лість, коли я побачив її  саму. Отже, це таки правда, 
я залишив її, вирвався, пішов від неї назавжди. При
танцьовуючи, я зайшов у наш магазин, який у цю 
спекотливу післяобідню пору зовсім безлюдний.

— Чао, Біче! — весело привітав я стареньку продав
щицю.

Приймач я тримав під пахвою. Я відразу ж поставив 
його на стіл у кімнатці.

— Я прийшов вам допомагати. А поки, якщо не за
перечуєте, я послухаю музику.

Білі тенти над вітринами були спущені. В магазині, 
серед шаф з канцелярським приладдям, панували на- 
півсутінь, приємний запах паперу і заспокійлива тиша. 
Наставивши неголосно радіо, я простягся на дивані, 
твердому і прохолодному, закинувши ноги на різьбле
не поруччя. Приглушена музика заколисувала мене, 
коли зненацька я почув голосок:

— ...Чотири великих листи паперу для малювання.
Я так і підскочив, пізнавши Джіневру, дівчину

з художнього училища, також безтямно за люблену
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в танці. У неї такий же кінський хвіст, як у Джако- 
міни, тільки русявий. З її  біленького личка не сходив 
якийсь улесливий вираз, а блакитні очі були наче 
з порцеляни. Я вбіг у магазин і вихопив папір із рук 
Біче.

— їй я відпущу сам... Як поживаєш, Джіневро?
— О, Альфредо! — вигукнула вона.
— Папір ти візьмеш пізніше. А поки заходь сюди, 

дещо послухаємо...
Вона рушила за мною, і я замкнув скляні двері 

перед самим носом ошелешеної Біче. Ввімкнув радіо 
на повну потужність. Потім, не кажучи й слова,— 
Джіневра відразу зрозуміла,— обхопив її  стан і почав 
вихилятися в несамовитому танці, в якому, так мені 
здавалося, була подвійна радість: по-перше, я спекав
ся Джакоміни; по-друге, відразу ж знайшлася їй 
заміна.

Скінчилося все тим, що ми обоє попадали на диван 
і я їй сказав:

— Отже, ввечері побачимось. Я за тобою заїду.
— А Джакоміна?
— Про неї не турбуйся. Я приїду за тобою о де

в’ятій. Але домовимось відразу: зі мною ти будеш 
тільки танцювати.

* Та певно ж!



ПОКУТА

Чи друг тобі той, хто, почувши погану звістку, мерщій 
хапається переповісти ї ї  тобі, хай навіть щоб засте
регти тебе самого від зла. Чи, може, друг той, хто 
приховає погану новину і не піде говорити ї ї  при
ятелеві? Гадаю, саме другий — справжній друг. Пер
ший — то друг про людське око, друг, який хоче 
засмутити тебе, а за спиною ще й насміятися з тебе, 
не втрачаючи до тога ж твоєї дружби. Просперо саме 
такий нещирий друг. Про кожну нову прикрість я 
завжди дізнаюся від нього. І щоразу, коли тільки чую: 
«Слухай, я для тебе щось маю!», вже тремчу, бо знаю, 
що нічого доброго він не скаже.

Того зимового ранку, почувши по телефону його 
голос: «Алло, Джіджі, це я, Просперо. Хочу тобі щось 
сказати!», я одразу подумав: «От і маєш!»

Він же, спершу отак весело й бадьоро, каже:
— А знаєш, що люди кажуть? Ніби Мірелла черев 

тебе ходить засмучена.
Удар був несподіваний, і я, розгубившись, не став 

заперечувати. Але бачачи, що він мовчить, бо хоче 
взнати, як я зреагую на таку новину, я й собі питаю 
хитренько:

— А котра це Мірелла?
Він з усмішкою каже мені у відповідь:
— Котра, питаєш? Вона ж тільки одна, донька 

бензозаправника на Остійській вулиці.
— А хто там ї ї  знає? — промовляю.
— Гаразд,— каже він,— вважатимемо, ща я й не 

казав тобі нічого. Бувай!
Стривожений, я гукнув у трубку:
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— Стривай, ти мусиш мені сказати все, інакше по
думаю, що ти мені бажаєш зла!

— Йдеться про гріх, а не про грішника,— озвався 
він.— В усякому разі я подзвонив, аби ти знав, що 
кажуть люди; тебе звинувачували, а я став на твій 
захист.

— А що казали? — питаю.
— Та ніби Мірелла завагітніла, а ї ї  батько про це 

довідався і днями тобі має перепасти... Іще казали, 
що ти великий баламут. Ось так!

Цього було вже задосить, а що він не вгавав, то я по
клав трубку.

Якусь хвильку я стояв у сутінках біля телефону, 
думаючи, як він зіпсував мені день. У кімнаті було 
темно й тихо; світанок тільки займався у шибках 
кухні; з долівки, на якій я стояв босоніж, тягнуло 
холодом; у животі аж занудило, сам не знаю від чого. 
Ще був досвіток, і я не міг побачити Міреллу раніше 
ніж о дев’ятій. А що робити до дев’ятої?

Сон як рукою зняло. Я став навпомацки одягатися, 
стоячи між двох ліжок — моїм та братовим.

Він заворушився і крізь сон спитав:
— Куди ти?
— На роботу,— тихо відказав я.
— Так рано? — сонно промимрив він.
Я здвигнув плечима і навшпиньки вийшов. Справді, 

надворі тільки світало. Кілька вантажних автомашин 
з городиною мчали Остійською дорогою на базар. 
Крізь чорне мереживо газопроводів прозирало небо, 
рожеве, де-не-де білясте, але безхмарне; заносилося 
на чудову днину для всіх, тільки не для мене. Якось 
несамохіть я подався до бензозаправки батька Мірелли, 
але його там не знайшов. Рано. Повз будинки з зачи
неними віконницями, безлюдними вулицями, засміче
ними качанами та всяким паперовим мотлохом я піді
йшов до моста, що вів до річкового порту і, зупинив-
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шись перед залізним парапетом, глянув униз. Тібр, 
схожий у цьому місці на канал, паче застиг; завмерли 
баржі з мішками цементу, а над ними непорушно 
схилилися крани з тросами й гаками — усе було 
нерухоме. А в моїй голові, здавалось, гуркотіло, наче 
в турбіні. Новина, яку повідомив мені Просперо, 
дуже мене стривожила. Мене охопило таке відчуття, 
як і тоді, коли я одержав повістку з’явитися в полі
цію. Мене й тоді долали всілякі гнітючі припущення, 
хоч, як виявилося згодом, я нічого не накоїв, а про
ходив тільки як свідок. Але цим разом біди не минути; 
комісара поліції я не боявся так як батька Мірелли.

Я дивився у Тібр і зненацька почув чийсь Голос:
— Хлопче, ти що тут робиш?
Я озирнувся і побачив низенького чоловічка, лисого, 

в легкому літньому піджаку, з чорним, наче гнилий 
каштан, обличчям. Спустивши одну ногу з велосипеда 
на землю, він суворо й пильно дивився на мене. То 
був Мальйокетті, Міреллин батько.

— Нічого, йду на роботу,— пробелькотів я.
— А знаєш,— каже він,— мені з тобою треба по

балакати... Але не зараз, пізніше... Опівдні я чекатиму 
тебе біля заправочної. Ти знаєш про що?

— Не знаю,— збрехав я навмання.
— Зате я знаю. Отже, до зустрічі!
Він сів на велосипед і, натискаючи на педалі, поїхав.
Так, впевнився я, він усе знає. Просперо таки 

казав правду, й опівдні я маю стати на суд перед 
розлюченим батьком. Я почував себе вкрай пригніче
ним і думав, що й не варто сподіватись зустрічі 
з Міреллою. Такої капості зі мною ще не траплялося, 
хоч я припускав, що дівчина за таких обставин почне 
дорікати: «Що мені тепер робити? Я вкорочу собі віку, 
кинусь у Тібр». Мені, власне, зайві ті ї ї  скарги, нарікан
ня. Але ж, бачите, яка вдача у людини. Я подумав 
собі: до полудня ще довго і, як там не є, краще
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Міреллині скарги, аніж докори власного сумління. Та 
було ще зарано, і я обмірковував, як провести час, 
долаючи відстань до домівки родини МальЗокетті.

Мальйокетті мешкали у завулку Серпе, що виходить 
на Портову вулицю. Від річкового порту до їхнього 
дому добрий шмат дороги. Я перейшов міст і подався 
до їхнього дому. Мене брала якась нетерплячка, і я 
то наддавав ходи, то знову стишував її. Нарешті я 
вийшов на зупинку і сів в автобус на Фреджене, 
з думкою, що почекаю біля будинку.

Завулок Серпе — то майже село, де в низовині, на 
пагорбах, між грядок салату й капусти, вишикувались 
поодинокі будиночки. А ось і рум’яні полуниці, дім 
Мальйокетті, одноповерховий, із веленими вікнами. 
Я сподівався застати Міреллу саму вдома, ї ї  мати, що 
звичайно поралася на городі, вранці йшла на базар. 
Проте мені не пощастило. Дзвоню, двері відчиняються, 
і замість гарненького личка і стрункої постаті Мірел- 
ли переді мною виринули здоровенні груди й буря
кове обличчя старої городничихи.

— Мірелла вдома? — питаю.
— Є, але трохи недужа.
— А що з нею?
— Та лихоманить щось.
— Лихоманить? Такої погожої днини? — здивував

ся я.
— Хвороба не зважає на погоду.
Отож я, ще більше занепокоєний, мусив вернутися 

на Портову вулицю. Тепер уже не було сумнівів: 
Мірелла завагітніла і батьки її  вже про це дізналися. 
Чекаючи на зустріч зі мною, вони ще й замкнули 
дочку вдома. Певно, на моєму місці будь-хто інший, 
меткіший за мене, плюнув би на ту розмову зі старим, 
та й дав би ногам знати, що тільки його й бачили б. 
На жаль, я не з тих, хто любить поживитися на дур- 
няка. Яшцо я позичаю щось, то завтра ж віддаю. Це
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справа совісті. У одного вона в, в іншого— ні, але 
в мене вона є.

Зажурений і розгублений, я сів у автобус і поїхав 
до міста; там пройшов до церкви Святого Павла, що 
неподалік від бензозаправочної Мальйокетті. Давно 
вже я був у цій церкві, забув, яка вона велична, 
і зараз мене пойняв якийсь страх перед тою величчю. 
На щастя, з тих думок мене вихопив екскурсовод, що 
торохтів:

— Синьйори, погляньте вгору. То все портрети на
ших пап, які жили в Римі.

Я глянув угору, і мені здалося, що всі ті папи про
низують мене нищівними поглядами, немов кажучи:

— Ех, Джіджі, що ти накоїв! Доведеться тепер спо
кутувати гріх.

Раптом наче щось підштовхнуло мене, і я наблизив
ся до однієї з тих великих, як пам’ятник, сповідаль
ниць, укляк біля неї і мовив, що хочу висповіда
тись.

Після звичного вступу священик з-за граток звелів 
мені покаятись. Я виклав усе, як було,— першу зустріч 
з Міреллою, наші поїздки на мотоциклі до Остії, 
пополудневі прогулянки в соснячок Кастельфузано, 
оті ночі у виярках біля ї ї  будинку, між грядок салату 
та капусти. Не пропустив і того, що родина її  знає, 
що вона вагітна, і попросив якоїсь ради.

— Сину мій, ти согрішив і тепер мусиш спокутувати 
свій гріх,— сухо і твердо промовив він.

— А як?
— Треба обвінчатися.
— Але ж я ще молодий, отче, у мене ні гроша за 

душею, з чого нам жити... Обоє пропадемо.
— Ти одружися, а господь бог не обмине вас своєю 

ласкою.
Мене аж у жар кинуло від його наївності.
— Важко буде прогодувати сім’ю,— сказав я.— Ви ж
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знаєте, отче, що то таке одружитися в наш час. Невже 
не розумієте?

— Пусте,— проказав він сухувато.— Це твій обо
в’язок.

Словом, він був невблаганний. Зрештою я попросив 
відпустити мені гріхи, що він і зробив, з умовою, 
однак, що я одружуся. Покута не сподобалася мені. 
Похнюплений, я вийшов з церкви, сів під деревом 
і впав у задуму. Думки опосіли мене. Я згадав ті 
ніжні слова, що їх казав Міреллі, і ті мрії про наше 
спільне життя, які ми леліяли, ї ї  пестощі, як ми 
розуміли одне одного з півслова. І я відчув, коли 
навіть не брати до уваги моєї покути-обіцянки щодо 
Мірелли, сама думка про одруження з нею не дуже 
й кепська. Та така вже в мене вдача: якщо до чогось 
візьмуся з власної охоти, то доведу те до кінця, 
а присилувати мене ніхто в світі не зможе — ні свя
щеник, ні родина, ні хто б то не був. Тож я сказав 
собі: як не крути, а одружитися таки доведеться, хоч 
раніше, хоч пізніше. Я враз відчув себе легше, віль
ніше, немов гора з плеч спала. І, наче всупереч своїй 
нехіті женитися, я вже радісний, з легкою душею 
підвівся й подався до бензозаправочної.

Мальйокетті сидів на плетеному стільці біля автома
та, втупившися спущеними на ніс окулярами в газету. 
Я підійшов і торкнув його плече:

— Синьйоре Мальйокетті, ви хотіли зі мною пого
ворити... Але і я маю щось сказати. Отож кажу вам 
одразу: ми з Міреллою-хочемо побратися.

Він здивовано звів очі на мене:
— Мірелла нездужає. Я нічого не знаю, приходь 

краще додому, там поговоримо.
— Мірелла згодна...
— Побачимо, нам нікуди квапитись... Але це зовсім 

не означає, що ти можеш не платити за бензин, який 
брав минулого тижня. Пам’ятаєш, голубе, ти ще пере
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прошував тоді за боржок. Бензин — не якась дрібнич
ка, що дається задарма, він гроші коштує.

Я остовпів і ледве спромігся видобути з себе:
— То ви для цього кликали мене?
— Авжеж. Тебе Мірелла так привчила — брати й не 

платити? А воно назбиралось, бач, півтори тисячі лір.
Отже, все неправда. Мірелла справді трохи занеду

жала, батько ж хотів нагадати мені про несплачений 
борг, а Просперо своєю вдаваною дружбою штовхнув 
мене на хибний шлях. Якусь мить мені хотілось пере
просити його й відмовитися від отих заручин. Та 
згодом я подумав, що, може, мені так судилося, а що 
доля посилає, то так і треба. Отож жартома промовив:

— Скоро породичаємось, а ви мені про позичку?
— Що? На роботі я не визнаю ніяких родичів.
Ото й усього. Я сплатив борг і, полегшено зітхнувши, 

того ж таки дня відшукав Міреллу. Як виявилося, 
вона зовсім не завагітніла, як мені сказали, і зараз 
почурала себе навіть щасливою, почувши про моє 
рішення побратися. Та й я радів, бачачи її  такою. 
Того ж вечора я наставив будильник на шосту ранку, 
і, коли удосвіта я подзвонив Просперо, він, сонний, 
але й стривожений, спитав, чого мені треба.

Я повідомив йому, що одружуюся з Міреллою.
— І ти мене будиш такої ранньої пори, щоб ска

зати це?
— А ти хіба не будив мене такої ж пори, аби ска

зати, що я баламут?
— Таж я зробив це тому, бо ти мій друг.
— А я, теж як друг, кажу тобі, що, прикриваючись 

дружбою, ти завжди сповіщаєш мені самі прикрощі. 
Бувай!
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ЗАРОБІТОК

Чи доводилося вам коли-небудь жити в бараках? Ні? 
Ну, тоді ви й не уявляєте тих халабуд, як і той 
синьйор з Монте-Маріо, що про нього я хочу вам роз
повісти. Жити в такій халабуді — це значить, якщо 
йде дощ, то, встаючи вранці, треба дивитися, куди 
ступити, бо долівка перетворюється в багнюку. 
Це значить готувати їжу в каністрі з-під бензину та 
їсти, сидячи в ліжку. Це значить світити гасовою 
лампою чи свічкою. Це значить вішати одяг на цвя
шок або на мотузку, так що потім одягаєшся наче 
в якесь жмакане ганчір’я. Це значить тулитися одне 
до одного, немов та худобина, і всю зиму протистояти 
вологості й вітру, що висвистує в щілинах. І нарешті, 
у такій халабуді ніколи нічого не знайдеш на своєму 
місці. Шукаєш виделку, омилок чи сковорідку, а зна
ходиш щось зовсім тобі не потрібне — черевик, шапку, 
а то й щура, та ще чорного, кудлатого, завбільшки 
з кота. Так, саме щура, бо він безвилазний завсідник 
бараків.

Якось уночі у старому, набитому лахміттям ящику 
під ліжком я почув писк. Дивлюсь, аж серед ганчір’я 
ворушаться вісім рожевеньких мишенят, достоту як 
малюсінькі поросятка! Зрештою, я вбив їх. Але чим 
вони завинили? Бараки — мишаче житло, а не люд
ське.

До жовтня, коли трапилась ця пригода, про яку 
я вам розповім, я брав акордеон, увесь мій скарб, на 
який я розжився, спекулюючи після війни на чорному 
ринку, і разом з Джованною та Клементиною йшов 
у перший-ліпший римський квартал, де ще чимало
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добросердих ЖІНОК, які не від того, щоб, пораючись, 
послухати пісеньку.

Джованна, світловиде дівча із заячою губою, руся
вим кучерявим волоссям, була задрипана селючка, до 
того ж нетяма, що аж нікуди. Вона, як і акордеон, 
дісталася мені у спадок від післявоєнних років і так 
прилипла до мене, що я не знав, чи одружитися з нею, чи 
прогнати під усі чотири вітри. Клементина ж — дів
чинка років так дванадцяти, худорлява, смаглява, з 
кругленьким личком і великим, аж до вух, ротом. Про 
неї я не знав анічогісінько, навіть де живе та з ким; 
та вона й сама не розповідала про себе. Я знайшов 
її  поміж гурту хлопчаків, з котрими вона бавилася 
під муром, бо чув, як вона співала, д той спів сподо
бався мені. Отак утрьох ми йшли в район площі На- 
вона або Компо ді Фйорі. Я ставав на край тротуару 
і, ставши однією ногою на дорогу, відхилявся трохи 
назад і починав грати.

Джованна роздавала слухачам віддруковані білетики 
з провіщенням долі і номерки лото, а Клементина 
співала.

Ви, певно, гадаєте, що Клементина мала приємний 
і ніжний голосок? Аж ніяк. Тільки вона розтуляла свій 
величезний рот, в якому, здавалось, губилися малень
кі рідкі зуби, як чувся голос, такий фальшивий і про
низливий, що важко й уявити. Той голос аж проймав 
тіло дрожем, і звучав він упевнено, зухвало, задир
ливо. В цьому й крилася причина її  успіху, тобто 
я хочу сказати — нашого успіху, бо своїм немилозвуч
ним голосом Клементина висловлювала те, що я хотів 
сказати. І, власне, робила це краще від мого акордео
на. В ньому було все — і життя в бараках, і злидні, 
і чорний ринок, і радість, і смуток, і необхідність ту
литись одне до одного холодної ночі, і доконечна 
потреба шукати сковорідку? і переляк, коли з-під ніг 
зненацька вискакує щур. Зачувши її пронизливий
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і жалісливий голос, що сягав у пронизаному сонцем 
повітрі найвищих поверхів, люди визирали з вікон, 
слухали й кидали униз гроші.

Якось я вирішив змінити місце виступу і пішов 
вулицею Фламінія, щоб вийти на Паріолі. То було 
в неділю, відразу пополудні. Йдучи повз стадіон, 
я побачив болільників, що, як завжди, юрмилися тут. 
І вирішив цим скористатися. Я став трохи осторонь 
і заграв на акордеоні, а Клементина почала верещати 
своїм надривним голосом якусь пісню; Джованна ж 
ходила навколо, намагаючись мало не силоміць дати 
болільникам свої білетики. Та де там! Наші намагання 
виявились марними — болільникам було не до нас. 
Збившись у купи, вони завзято обговорювали свої 
справи, сперечалися. Спорт, відомо, ворог мистецтва. 
Раптом біля нас зупинилася машина, за нею друга. 
За кермом сидів чоловік років шістдесяти з обличчям 
наче складеним з двох різних половинок: верхня час
тина рум’яна, свіжа, з чорним чубом над гладким 
чолом, жвавими очима, а нижня — жовта, як у мерця, 
із перекошеним ротом, посинілими губами і обвислим 
набухлим другим підборіддям, ніби мішечок під дзьо
бом пелікана.

Чоловік той дивився на нас і ніби слухав, а коли ми 
скінчили, поманив мене рукою. Я підійшов. Він ска
зав, що дуже хотів би послухати кілька гарних пісень 
у своїй віллі, це неподалік звідси. Ми можемо сісти 
в машину, а потім він одвезе нас назад до міста. 
Я подумав: у багатих свої примхи, але в цього 
можна б чимось поживитись. І я погодився. Ми всі 
троє сіли в машину, і вона рушила; за нею на деякій 
відстані — друга.

Ми проїхали міст Мільвіо, звернули на вулицю 
Кассія, далі промчали через Монте-Маріо і закружляли 
по Каміллучча.
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Наша трійця сиділа позаду; попереду вмостився той 
старигань, що запросив нас, і його приятель, молод
ілий віком, лисий та опасистий; як мені звалося, його 
підлеглий. Старий поводився з ним досить нецеремон
но, а раз навіть урвав його: «Не будь йолопом!» Той 
тільки всміхнувся, начеб йому сказали приємне. Потім 
старий, що сам вів машину, не обертаючись, запитав 
мене:

— Де ти живеш?
— У бараках, біля акведука Феліче,— відповів я.
— У бараках? — голос у нього був неприємний, з 

якимось металевим відтінком.— А ця дівчина — твоя 
сестра?

— Ні, не сестра. Вона просто співає зі мною.
— А та друга, теж чужа тобі?
— То моя наречена.
— А-а, наречена... А чому ти ніде не працюєш?
— Я працював, був маляром... Тепер ось без роботи.
Тим часом ми під'їхали до воріт під пагорб, на

якому, видимо, розкинувся сад. Наче якимись чарами 
відчинились ворота. І старий завернув машину до 
обсадженої кипарисами алеї, а тоді виїхав на вершину 
пагорба, де височіла розкішна вілла. Коли ми піді
ймались, я бачив розміщені терасами альтанки, мар
мурові статуї. Нарешті машина зупинилася на поси
ланому жорствою майданчику біля входу до вілли; 
назустріч, вклоняючись, вийшов лакей у білій куртці. 
Старий та його приятель вилізли з машини; з другого 
автомобіля, що їхав за нами, вийшло ще троє чолові
ків, віком десь між сорока і п’ятдесятьма роками. 
Всі вони підлещувались до старого, певно, його служ
бовці або підлеглі, бо як я пізніше помітив, він мав 
їх за ніщо. Старий увійшов перший у простору віталь
ню на першому поверсі і кинув лакею свій темно- 
синій берет. Назустріч, вигинаючись вугрем. вийшла 
молода, вродлива блондинка в червоних щільшіх шта
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нях, настільки тісних, що, здавалось, вони от-от 
тріснуть; обриси її пишних грудей м'яко підкреслював 
светрик у біло-синю смужку, схожий на тільник. Вона 
пригорнулась до нього, кажучи: «Добридень, татку!», 
хоча й за милю було видно, яка вона йому дочка. 
Ляснувши її  по озадді, «татко» подався до кімнати 
і гукнув:

— Ану, хлопці, до роботи!
Робота, як виявилось, полягала в тому, що вони сіли 

грати в покер. Всі п’ятеро повсідалися за столик 
і зразу ж почали роздавати фішки й тасувати карти; 
блондинка підкотила до них столик на коліщатах, 
заставлений пляшками та чарками і, не перестаючи 
похитувати стегнами й вигинатися, налила всім лі
керу. Коли ми ступили в цю простору залу з вишу
каними меблями, мармуровою, немов дзеркальною, 
підлогою, нам стало незручно — наше дрантя нена
че заважало нам, і ми зніяковіло тупцювали біля две
рей. Але старий, глянувши в свої карти, нараз обер
нувся:

— Ану, сміливіше. Грайте, співайте... Чи ви при
їхали сюди байдики бити?

Я вийшов наперед і заграв, а Клементина, широко 
розтуливши рота, набрала повітря і заспівала. Звуки 
акордеона глухо пливли в цій низькій залі, а голос 
Клементини, ще пронизливіший і фальшивіший, ніж 
звичайно, був просто жахливий. Але гра в карти 
настільки захопила господаря і його гостей, що нас 
чи хто й слухав. Скінчивши першу пісню, ми почали 
ДРУГУ* а Т°Д* третю, але наслідок був той самий. 
Джованна підійшла до гравців і дала кожному по 
білетику. Тільки один гравець глянув на свій білетик 
і проказав:

— Сподіваюсь, із ним мені пощастить.
Я заграв четверту й п’яту пісні, час від часу зупи

нявся, і тоді старий, не відриваючись від карт, горлав:
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— Що, вже все? Грай, грай далі!
Блондинка тепер схилилась над ним і заглянула в 

карти, раз по раз цмокаючи старого в щоку, а він 
тільки відмахувався, наче від надокучливої мухи. Кі
нець кінцем усе це мені набридло, і, стягнувши міхи 
акордеона, що видав із себе останні протяглі звуки, 
я підійшов до гравців.

— Ми вже закінчили,— мовив.
Старий саме одну за одною відкривав карти 

і навіть не розчув моїх слів, а тільки радісно вигук
нув: «Чотири тузи!» І кинув карти на стіл, а його 
партнери явно засмутились: програли ж бо чимало.

Господар зібрав фішки, підвівся з-за столу і про
мовив до блондинки:

— Пограй за мене, я трохи подихаю повітрям.
Поманивши нас рукою, він попростував до дверей,

що виходили в сад. Ми вийшли на майданчик перед 
віллою.

— Отже,— сказав він, ідучи доріжкою попереду 
нас,— ти живеш у бараках?

Мені схотілось розжалобити його:
— Авжеж, житла нема, а в тих бараках так вогко... 

Особливо, коли дощить.
— Таки справжні бараки? З грязюкою на долівці, 

дахом із дірявої бляхи і дощатими стінами?
— Так, синьйоре, справжнісінькі бараки.
Він трохи помовчав, а потім неквапом проказав:
— Так ось, я віддав би цю віллу з садом і всім, що 

в ній е, за той твій барак, за те, щоб ходити вулицями 
з акордеоном і не мати роботи.

— Якщо так хочете, можемо помінятися,— всміх
нувся я.

Краще б уже я промовчав. Він кинувся на мене як 
шуліка і схопив мене за комір:

— Давай поміняємося? Я згоден. Але разом із віл
лою ти береш мої шістдесят років і на додачу, мерзот
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нику, оцю пухлину на шиї та всі інші мої принади. 
Отак, негіднику!

— Та що ви таке говорите!
— Ти віддаєш мені свої двадцять років, своє здо

ров’я та всі свої сподівання, а навзамін береш віллу 
і все, що в ній... То як, шельмо, будеш мінятися? 
Кажи, хочеш мінятися?

Він торсав мене, мов божевільний, аж почав зади
хатися. Пухлина на його шиї теліпалася, наче мішечок 
під дзьобом пелікана, що проковтнув рибину.

— Та заберіть руки! — злякано скрикнув я.
— Ну, гаразд... Іди собі,— сказав він, ураз заспоко

ївся і різко відштовхнув мене.
— Хочете, я заграю вам іще? — чемно запропону

вав я.
— Не треба,— відказав він, украй знесилений.— 

П’єтро, відвези усіх трьох туди, де ми їх зустріли... 
Тримай,— сказав він Клементині,— це на всіх... Там 
поділитесь.

Він тицьнув їй у руку щось наче кілька вчетверо 
складених папірців по десять тисяч лір.

Ми зразу ж сіли в машину.
— Куди везти? — поспитав шофер.
— На алею Кастреназе, за Порта Меджоре,— відпо

вів я, оскільки було вже пізно.
Усю дорогу ми мовчали. Певно, з голови не йшли 

ті банкноти по десять тисяч лір, що старий дав Кле
ментині. Мені кортіло чимскоріш розділити їх, але 
при шоферові це робити було незручно. Коли ми доїха
ли до Порта Меджоре, вже зовсім смерклося. Я по
просив водія зупинитись, і ми вийшли з машини. 
Я відразу підбіг до Клементини:

— Тепер поділимо гроші... Давай-но їх сюди!
— Гроші він дав мені,— зухвало відповіла вона.
— Так, але сказав: «Поділіть між собою»,
— Я такого не чула*
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— Поменше балакай, а давай сюди гроші!
Я вже був схопив її, але вона враз нагнулася 

і вкусила мене, майже всіма зубами вп’ялася в мою 
руку. Я заревів од нестерпного болю і відпустив її. 
Вона ж, метка, стрімголов кинулась убік і зникла 
в темряві.

Словом, я повернувся у барак пригнічений, стомле
ний і в кепському настрої. Боліла рука — Клементи
на прокусила її до кості. Я зачинив двері, запалив 
свічку і, вкрай знесилений, не знявши навіть акорде
она з плеча, снопом повалився на ліжко. Тоді у про
тилежному кутку побачив Джованну. При світлі свіч
ки виднілися її  витрішкуваті голубі очі та обличчя із 
закопиленою губою. Якийсь час вона дивилась на мене, 
а тоді спитала:

— А скільки там було? Мабуть, не менше тридцяти 
тисяч лір.

Вона мало не розсмішила мене: якби ж то справа 
в грошах. Але ж той синьйор занапастив мене. Через 
його гроші Клементина втратила голову і тепер вже 
не повернеться до нас. Доведеться Джованні співати 
самій. Хоч голос у неї ніжний та мелодійний, але не 
різкий, не хапає за душу. Клементина ж своїм різким, 
грубим голосом вміла сказати багато про що, і той 
синьйор дав їй стільки грошей тому, що спів ї ї  запа
лив його бажанням знову стати молодим, здоровим, 
хай навіть і вічно голодним, бездомним волоцюгою!
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НАЙСПРИТНІШИЙ

Настало літо, і я взяв за звичай підстерігати пере
хожих у найлюдніших місцях: на площі Сан Сільве- 
стро, перед поштамтом, біля галереї на площі Колонии, 
на вулиці Гамберо. На мені був легенький шерстяний 
коричневий костюмчик і до нього я навмисне прико
лов семірку 1 під кишеньку піджака, поли якого телі
палися, наче дверцята; сорочка без краватки, застеб
нута аж під шию, на ногах — стоптані парусинові 
черевики. Одне слово, я мав підхожий вигляд для 
діла, яким займався. Отже, я чатував, а нагледівши 
когось, підходив до нього і вигукував:

— О, кого я бачу! Ти що, забув? Ми ж разом слу
жили в армії! Невже не пригадуєш! У Брессаноне! 
В офіцерській їдальні бували. Таки забув?

Треба вам сказати, що за хвилину-другу я повинен 
був дати себе впізнати або принаймні спантеличити 
людину, яка насправді мене вперше бачить. Коли б я 
питав: «Пригадуєш оту кав’ярню?» чи «Пам’ятаєш оту 
сім’ю?» — мені б легко відповіли: «Ні, ми незнайомі, 
я нічого не знаю».

Але ж в армії були всі; звісно, літа минають і легко 
забути когось із тих, що служили в армії.

І справді, дев’ять з десяти моїх жертв дивились на 
мене з ваганням. Тоді я напосідав: «Ото були часи! 
Та, на жаль, потім усе пішло шкереберть. Якби ти знав, 
скільки мені відтоді довелося зазнати лиха. А тепер, 
ось бачиш, безробітний, никаю без діла».

1 Вважають, що «7» — магічна цифра, яка прино
сить щастя.
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Тут він, чи то щоб не показати своєї слабкої пам’яті, 
чи то із співчуття, або й просто кваплячись, чи то й 
не бажаючи вдаватись у спогади, витягав гаманця, 
щоб дати отих триста чи п’ятсот лір, задля яких я 
влаштовував цю виставу. 6 таки у людей серце! Із 
сотні чоловік ніхто не сказав мені: «Та йди ти під три 
чорти, я тебе знати не знаю і вперше бачу». А з тою 
вигаданою історією мені таки щастило — нікому й на 
думку не спадало перевірити мої вигадки — я ж бо 
ніколи не бував у офіцерській їдальні, та й взагалі, як 
єдиний син удови, зовсім не служив. А містечко Бресса- 
ноне називав, бо воно не близько і мало хто бував там. 
Отже, ніхто, хоч би того й хотів, не зміг спіймати мене 
на брехні.

У такий спосіб та іншими хитрощами я давав собі 
раду, міг поїсти, заплатити за ночівлю в підвалі. Але 
раз таки вклепався в халепу. Якоїсь днини десь так 
опівдні, своїм звичаєм підстерігаючи перехожих, я 
помітив на вулиці Гамберо чоловіка, що поволеньки 
плентав, зупинявся біля кожної вітрини й роздивлявся 
на щось. Мені тут же сяйнуло підійти до нього, може, 
тому, що то був єдиний на всю вулицю перехожий, 
який не поспішав.

Сказано — зроблено: я зупинив незнайомця звичною 
скоромовкою: «О, кого я бачу! Офіцерська їдальня, 
Брессаноне!» Водночас я встиг розгледіти чоловіка 
і збагнув, що припустився помилки, та було вже пізно. 
Віком десь так між тридцятьма і п’ятдесятьма роками, 
лице жовтаве, мордочка вузька, як у куниці, видов
жена, ніс та вилиці, рот великий з синіми губами; 
капловухий, з маленькими примруженими очицями 
під низьким лобом; голова, немов те курча, що ще не 
вбилось у пір’я. На його худющому тілі метлявся 
заширокий піджак з ворсистої тканини в зелену клітку, 
на грудях і плечах підкладений ватою.
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Чи доводилося вам бачити ящірку, що підстерігав 
муху? Причаїлась, а тоді — раз і проковтнула здобич. 
Ото й він так блискавично обернувся на мій голос. 
Вислухав мою історію, а тоді радісно вигукнув:

— Та певне ж, пам’ятаю! Як ся маєш? Як тобі ве
деться? Чудово, чудово!

Ось що значить розгубитися. Якби я не розгубився, 
то я б ту ж мить відбувся пробаченням й ушився б. 
Так і треба було зробити. Але я звик приголомшувати 
інших і гадки не мав, що й сам втраплю на слизьке. 
Мов той бевзь, я тільки спромігся буркнути:

— Та так собі.— А тоді вже звично додав:— Якби 
ти знав, що я пережив!

А він, бадьорий, як півник, весело примовляє собі:
— Цікаво послухати, цікаво. Але зайдімо в бар, 

відзначимо нашу зустріч.
І він схопив мене під руку, мало не піднявши, сливе, 

залізною хваткою, а тоді потягнув у найближчий бар 
на вулиці Віте, повторюючи:

— Як чудово вийшло! Я такий радий, що зустрів 
тебе!

Голос у нього був якийсь холодний, з присвистом. 
Словом, якби змії дано говорити, то, певне, говорила б 
саме так. Тепер я роздивився його краще: про теплий 
піджак на ньому в розпалі літа я вже казав. Коричневі 
штани подекуди були аж надто старанно випрасувані 
і зацеровані. Начищені чорні черевики на товстенних 
підошвах мали тоненький зношений верх, як ото ви
тертий оксамит. А далі впало у вічі те, від чого мене 
аж морозом обсипало. Від різкого поруху його піджак 
у зелену клітку злегка розкрився і під ним я побачив 
не сорочку, а манішку на петельках, обабіч якої вид- 
нілося жовтаве, голе, як у черв’яка, тіло. Одне слово, 
злидняк ще гірший за мене; щоправда, дещо іншого 
гатунку: я веселий, приязний, а він навпаки —- якийсь 
похмурий, непривітний.
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Ми зайшли в бар. Він попростував до стойки, замо
вив два вермути і тут же випалив:

— Як же мені забути ту офіцерську їдальню в 
Брессаноне! Авжеж, прекрасне місто — Брессаноне! 
А неподалік — Больцано, теж чудове місто! А Брес
саноне. Пам’ятаєш готель «Білий кінь», ту велику 
кав’ярню, де збирались офіцери? Туди забігали моло
дички, що шукали собі товариства. Брессаноне! А які 
там виноградники на навколишніх пагорбах! А вино! 
Стривай, як воно зветься? Ага, «Терлано»!

Бармен подав вермут. Мій знайомий підняв чарку 
і вигукнув:

— За нашу зустрічі
Що ж, довелось випити, хоч я й сам добре не второ

пав, за яку це зустріч. Він спорожнив чарку, а тоді 
жваво кинувся до дверей, кажучи:

— Стривай, саме обідня пора, то ж давай пообіда
ємо. Адже не так часто зустрінеш такого щирого 
друзяку.

— Та я...— почав був я, йдучи за ним. Бармен, 
який не спускав з нас ока, гукнув:

— Ей, синьйори, а за два вермути!
Я хотів був гукнути його, щоб заплатив, але він уже 

зник за дверима. Довелося розплатитися своїми. 
Щойно я вийшов, як він наче виріс перед! мною і схо
пив за руку:

— То ходімо ж, ходімо! Тут поруч б гарна тратторія.
Зовсім спантеличений, я хотів якось спекатися його:
— Та я не голодний... Та й побачення в мене.
Але він уже розсівся в кріслі і самовпевнено замо

вив солідний обід — локшину й печену баранину, 
а тоді звернувся до мене:

— Офіцерська їдальня? Аякже, пригадую, і то добре. 
А капітана Москітто пам’ятаєш? Що ото мав звичку 
на будь-яке свято липнути зі своїми любощами до 
дівчат — байдуже, гарних чи негарних. Він іще нази
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вав це «брати на мушку». Ну й був той капітан Мос- 
кітто ловелас, але й ти, голубе, гав не ловив!

Я аж рота роззявив: з усіх міст Італії він не тільки 
знав Брессаноне з усіма його вулицями й готелями, 
кав’ярнями й жінками, річкою і вином, але навіть 
капітана Москітто і навіть, що я ловелас! Я майже 
був у захваті: ну й зух, куди спритніший, ніж я 
спершу гадав.

Принесли локшину. Він проковтнув повну ложку і 
знову, без угаву, весело й підступно заторохтів:

— Брессаноне! Ото були часи! Але ти, любий друже, 
зле повівся з Неллою. Дозволь таки це тобі щиро ска
зати! Повівся ти з нею не гаразд, як справжній дури
світ.

— Нелла? Яка Нелла? — промимрив я з повним ротом.
— Та не прикидайся, голубе, мене не проведеш,— 

всміхнувся він,— тоді ти вийшов сухим з води... 
А дівча було золоте... Русявеньке, очі блакитні! А ста- 
ночок! Але ж ти, дорогенький, узяв ї ї  на мушку, як 
казав Москітто, і влучив у самісіньке серце, а тоді 
кинув напризволяще... Навіть Модуньо казав, що ти 
великий баламут.

— Який це Модуньо? Та й взагалі не верзи дур
ниць! — почав я, сподіваючись зайти в сварку. Та де 
там! Його на слизьке не заженеш.

— Ти, бачу, неабиякий дурисвіт! — Він засміявся, 
одним духом перехилив чарку і взявся до баранини, 
яку йому звичним послужливим жестом підніс кельнер.

— У тебе ще була Піна, теж чудове дівчатко, чорня
веньке. Та й взагалі ти їх мав без ліку! Але все ж Нелла 
такого не заслужила. З досади мало не порішила себе. 
Прийняла снотворне. Але якось врятувалась, а потім 
злигалася з тим... як його?.. З лейтенантом Тессіторе.

— Тессіторе? Вперше чую!
— Атож, Тессіторе. Ото вже тип, справжнісінький 

дивак! Якось ти з ним мало не побився через оту
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Неллу. То було біля річки, ввечері, саме накрапав 
дощик, і я ще мусив розбороняти вас. Ну й розколоту 
було. Нелла тягла тебе з одного боку, а я з другого. 
Скінчилося тим, що вона пішла таки з тобою. І ба
ламут же ти був, а крутій! Неллу ревнував, як тільки 
бачив з іншим. І все ж відбив ти її  у Тессіторе. Сло
вом, бабій з тебе був неабиякий. А знаєш, що казав 
майор Патерностро, коли ти поїхав? «Наше щастя, що 
він поїхав, а то б усі жіночки були його».

З бараниною було покінчено. Він хрипко засміявся 
і поплескав мене по спині:

— Хотів би я знати, чим ти їх причаровуєш?
Я доїв свою баранину. А поївши вдосталь, мабуть, 

я й відчув себе певніше і вирішив сказати йому 
правду. Відхилившись трохи, щоб звільнитися від його 
руки на моїй спині, я глянув йому в вічі:

— Ось що! Пора вже кінчати! Я ніколи не був у 
Брессаноне.

— Ти не був у Брессаноне?
— Ні! І не знаю ні Москітто, ні Модуньо, ні Тессі

торе, ні Патерностро.
— Та що ти?
— Правду кажу. І я не бабій, хоч жінки мені й 

подобаються. В мене не було ні Нелли, ні Піни. І вза
галі я не був у армії, бо я вдовиний син і мене звіль
нили від служби.

Він глянув на мене своїми зміїними очицями, а я 
подумав: «Ой же хитрун, побачимо, що він втне іще. 
Він як той кіт — скільки не падає, а все на лапи. Та 
куди там до нього й коту».

Він тут же ображено вигукнув:
— Отже, ти мене дурив!
— Я помилився, гадав...— знічено пробелькотів я.
— Яке там помилився! Ти сам сказав, що був 

у Брессаноне! А насправді ти обдурив мене. Брехун 
ти, крутій, пройдисвіт нещасний!
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— Та годі, не мели казна-що!
— Шахрай! Ще й мене хотів обдурити! Геть звідси!
— Таж я...
— Знати нічого не хочу! І я ще панькався з цим 

крутієм, махлярем, пройдисвітом!
Отак вилаявши мене, він підвівся, застебнув піджака 

на всі гудзики і промовив:
— Спробуй тільки піти за мною, покличу поліцію.
І спритно, мов сарна, зник за дверима.
Щиро кажучи, я хоч і чекав, що він вигадав щось 

подібне, але не сподівався, що це у нього вийде так 
просто і несподівано. Ну й спритний! Куди мені до 
нього! Я зажурено понишпорив по кишенях, витяг 
останні гроші й розрахувався. Надворі мене перестрів 
якийсь чоловік і звернувся:

— Чи не могли б ви мені сказати...
Може, хотів спитати, котра година чи якусь адресу.
Але я раптом вибухнув:
— Я тебе не знаю і нікого не знаю!
Він став як укопаний, а я кинувся геть



ІНДІАНЕЦЬ

Для того, хто не має роботи, безробіття — це одне, 
а для того, в кого вона є,— зовсім інше. Для безробіт
ного воно ніби недуга, від якої треба чимскоріш окли
гати, інакше помреш. Для того ж, хто працює,— це 
пошесть, що ходить довкола і слід добре пильнувати
ся, щоб і собі не захворіти, тобто не втратити роботи. 
Усе своє життя, починаючи з шістнадцяти років, 
я можу вважати безнастанною недугою з перервами 
на той час, коли я був здоровий. Якось одного ранку, 
розмовляючи про це з іншими малярами за роботою 
у віллі на вулиці Кассія, я сказав:

— На цьому світі тільки службовцеві добре ведеть
ся... Влаштується на роботу в двадцять років, а 
в шістдесят спокійнісінько виходить на пенсію. Ніхто 
його з роботи не виганяє, ніхто йому не торочить про 
кризу. Йому не страшно, що його завтра звільнять. 
Нехай живе посада службовця!

На мої слова Гаспаріно, вже літній маляр, зауважив:
— Гаразд, усі будуть службовцями. І маляри?
— Певне, всі будуть.
— Знаєш, що я мав на увазі? Тепер працюють 

маляри, щоб будувати житла, а тоді навпаки: буду
ватимуть, щоб маляри мали роботу. Хто б тоді оселяв
ся в тих домах? Ті ж маляри?

Суперечка, відверто скажемо, філософська. Але вона 
враз обірвалася, бо Енріко, один з малярів, раптом 
поважно виголосив:

— Саме так: маляри.
Всі аж роти пороззявляли. А він, мовби жалкуючи, 

що сказав таке, одійшов убік і закурив. Усі навколо,
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люди прості, глянули на нього й похитали головою, 
наче кажучи: «Ото дурень!» Я вже давно придивлявся 
до цього Енріко, і в мене була своя думка про нього. 
Тому, трохи перегодом, я відкликав його вбік і від
верто, без околясів запитав:

— Скажи-но, тільки щпро, ти часом не переодягне
ний перський шах?

Енріко гордовито всміхнувся і собі спитав:
— А чому ти так думаєш?
Він був зовсім ще молодий, русявий, в окулярах, 

вузькоплечий; я міг одразу загнати його на слизьке, 
сказавши, що маляри хлопці звичайно плечисті й дужі, 
бо їхня робота важка і вимагає чималої сили.

Та я сказав просто, що він не такий, як інші. Тоді 
він признався мені: насправді він не маляр, а вивчає 
суспільні науки. Батько в нього — багатій, власник 
універмагу тканин, що на вулиці Націонале. Сам він 
не хоче брати грошей у батька, хоче заробляти сам, 
як ми, робітники, і жити нашим життям, щоб зазнати 
всього, чого зазнаємо ми.

— А навіщо? — поспитав я сухо.
Якусь мить він вагався, а тоді відповів:
— Щоб пізнати життя.
Я скипів:
— Вивчай скільки тобі заманеться, але одного тобі 

ніколи не відчути, хоч би ще раз народився на світ.
— Чого саме?
— Того, що відчуває безробітний. Припустімо таке: 

закінчивши цю віллу, ми залишимося без роботи, а 
так воно напевне й буде. Що ж тоді? Я та інші маляри 
опинимося зі своїм причандаллям на вулиці. А ти пі
деш собі до батькового дому і заживеш іще краще, 
ніж досі.

Усе з тією ж зверхністю, що почала вже дратувати 
мене, він відповів, що й сам ладен стати безробітним.

На ті його слова я не витримав:
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— Чудово! Але для тебе це забавка, як для дітей, 
що граються в індіанців. А істинні індіанці, то ми, ро
бітники, справжні безробітні. Ти завжди будеш тільки 
переодягнений в індіанця і в скрутну годину прийдеш 
до батька, власника крамниці, який підтримає тебе, 
навіть коли з упертості ти й надумаєш голодувати. 
А для безробітного не занепадати духом — це, мій го
лубе, найголовніше!

Він нічого не відповів на це і, наче нічого й не ста
лося, запросив мене випити з ним чарку. Я погодився, 
і на цьому наша розмова скінчилась.

Ми розмальовували кімнати вілли, що стояла на 
пагорбі, неподалік від шосе Кассія. То була велика 
вілла з чималою ділянкою землі, яку обробляла се
лянська родина, що проживала неподалік. Я рідко 
бував у тієї родини, але добре знав старшу дочку — 
Іріде, бо вона частенько приходила до вілли — прино
сила нам лина чи фруктів, та ще з якогось приводу. 
Глянеш на неї й одразу подумаєш: міська синьйорина, 
та й годі. А все ж душу вона мала селянську. Була 
вона, як то кажуть, нівроку собі: круте випукле чоло, 
великі чорні очі, носик кирпатенький, гарний великий 
рот, і коли сміялась, зблискували дрібні білі зуби. 
Висока, зграбна, з тонким станом, повногруда, з тон
кими кісточками та зап’ястками. Переходячи з кім
нати в кімнату, вона пригощала вином малярів, що 
працювали на підмостках; або вмощувалась на підві
конні — стільців у кімнатах не було — і базікала про 
всяку всячину.

Неймовірно, але в Римі вона була всього двічі чи 
тричі. З батьками. Тому їй страшенно хотілося по
їхати туди трохи надовше, скуштувати міського життя.

Якось вона сказала з досадою:
— Піду, мабуть, у найми, щоб вирватись із цієї глу

хомані.
Я відповів, що з ї ї  вродою можна б влаштуватися
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краще. І відразу помітив, що мої слова підбадьорили 
її, сповнили надією. Тоді ж, слово до слова, я призна
чив їй на вечір побачення. Вона погодилась, і ось так 
почалося наше кохання. Тільки не думайте, що Іріде 
була легковажна дівчина. Вона радо зустрічалася 
зі мною на дорозі, як це буває у селян, десь біля ого
рожі, в пору, коли мимо проноситься машина за ма
шиною. І не йшла, коли я пропонував, начеб ненароком, 
пройтись у поле або посидіти десь у лузі під деревом. 
Вона завжди відказувала:

— А навіщо? Мені й тут добре.
Словом, селянка, та ще й така, що нікому не вірить. 

І я згадав, як на людних дорогах, а то й на путівцях 
бачив не одну селянську парочку, що любенько пере
мовлялися біля паркана; бува, проходиш через годину- 
другу тією ж дорогою, а вони ще вистоюють. Я тоді не 
міг зрозуміти, про що можна стільки балакати на од
ному місці. Тепер то я знаю: теревені і ще раз тере
вені — більше нічого.

А все ж треба визнати, що Іріде вміла слухати, тут 
вона була неперевершена. Привітна й мила, завжди 
всміхнена, кусаючи зубами травинку, вона, здавалось, 
ніколи не нудьгувала. Коли я приходив наморений, 
вміла підбадьорити ласкавим слівцем. І так день у 
день балачки з нею на тому ж шосе Кассія, або, най
частіше, на якійсь утоптаній стежинці. Я виклав їй 
чисто все не тільки про себе та мою роботу, але й про 
товаришів. Звісно, як воно буває, бажаючи поділитися 
чимось незвичайним, я розповів їй про Енріко, про те, 
що він не справжній маляр, як ми, що батько у нього 
багатій і працює він з нами тільки, щоб пізнати наше 
життя.

— Ти диви, хто б міг подумати! — вигукнула вона 
на це.

От і все. Але через кілька днів вона помітно зміни
лася. Я hs хлопчина, жінок знаю, і таких речей від
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мене не приховаєш. Спочатку вона видалась мені 
якоюсь неуважливою, почала рідше приходити на по
бачення. Я відчув, що тут щось не те, і спершу н© 
міг збагнути, що ж трапилось. Та невдовзі все стало 
на свої місця.

Якось я жартома спитав Енріко:
— Ну, як твоє пізнання світу?
А він радісно відповів:
— Знаєш, є речі, збагнути які може допомогти тільки 

жінка. Без неї мати повне уявлення просто неможливо. 
А я саме й зустрів таку жінку.

Я поцікавився, хто ж вона, і виявилося, що це Іріде.
Згодом, співставивши дати і, буцімто ненароком, 

вивідавши деякі подробиці, я з’ясував, що вона заки
нула на нього вудочку ще того дня, коли я розповів 
їй, що в нього багатій-батько. Я хотів був спитати, 
чи й вони зустрічаються тільки на шосе та на стеж
ках, чи, адоже, деінде, але передумав, бо я ревнивий 
і не хотів даремно ятрити душу. Я тільки похмуро по
радив:

— Гляди, цю селючку ти не піддуриш. Гадаєш, ти 
припав їй до вподоби просто так?

— А хіба ні?
Мені урвався терпець:
— Вона знає, що ти багатій, я їй про це сам розпо

вів. Того ж дня вона тобою зацікавилася.
Чи бачили ви поле перед грозою, коли хмари 

заступають сонце. Отак точнісінько спохмурніло об
личчя Енріко, коли він узнав правду. Але він не хотів 
вірити:

— Я маляр і ніхто інший! Може, і я завтра буду 
безробітний, і нехай тоді хоч бере мене, хоч кине.

— Вона тебе не кине, бо знає, що ти тільки вдаєш 
індіанця,— відповів я і пішов. Того ж вечора я рішуче 
сказав Іріде:

— Я не потерплю такого: або я, або Енріко.
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— Що ти хочеш сказати?
— Ти наче й не здогадуєшся? Отже, Енріко. Тоді 

бувай здорова!
Ми стояли, як завжди, біля огорожі при дорозі. 

Я пішов, а вона й не гукнула мені; значить, таки 
правда. Тепер, вважав я, з нею все розірвано, і, по 
правді, я не дуже жалкував. Та й мені остогидли вже 
оті балачки. Я не селянин, і любовне вистоювання під 
парканом для мене— що непосолене їсти.

Я працював ще з більшим завзяттям, як справжній 
маляр, і ні про що, окрім роботи, не думав. Коли ми 
опорядили всі кімнати вілли, як то буває з малярами, 
і як я передбачав, ми залишились без роботи. Трапи
лось так, що останнього разу, чекаючи автобуса на 
зупинці «Гробниця Нерона», я зустрів Енріко. Напів
жартома я сказав:

— Настав кінець твоєму «пізнанню». Тепер я справді 
безробітний, а ти тільки зображаєш його. От тобі й 
«пізнання».

— Я теж безробітний,—поважно відповів він.
Мені кортіло затіяти сварку і аж руки свербіли від

лупцювати його. Але я стримався і спитав:
— А Іріде? Як вона сприйняла твоє безробіття?
— Вона дуже співчуває мені і їде зі мною в Рим.
— Ти одружишся з нею?
— На жаль, ні... Я жонатий, хоч з дружиною не 

живу. А їріде буде зі мною.
Підійшов автобус. Я скочив на приступку і гукнув:
— Бувай, Енріко! Хай тобі щастить!
Відтоді я його більше не бачив.
Десь через рік, йдучи після роботи в одному домі 

на площі Морозіні, на вулиці Кандія я несподівано 
помітив попереду струнку постать Іріде. Вона повільно 
йшла втомленою ходою з торбинкою на руці, зупи
нялась перед кожною вітриною з невдоволеним вигля
дом, який буває в людини, коли вона щось купила б
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та не мае за що. Я наддав ходи, майже наздогнав її, 
і якийсь час ішов слідом за нею. То була все та ж 
Іріде, що так подобалась мені, тепер зморена, бідно 
й недбало вдягнена. Чорні завитки волосся, що пес
тили її  ніжну шию, розбудили в мені колишні почут
тя. Вона зупинилась перед вітриною взуттєвого ма
газину, задумливо роздивляючись білі туфельки. Я 
глянув на ї ї  ноги і зрозумів усе: у неї були грубі 
туфлі, та які там туфлі, шкарбани, що давно втра
тили форму і колір. Підійшовши до неї, я проше
потів їй:

— Чому Бнріко тобі їх не купить? Він же при 
гротах.

Вона різко повернулася, наче її  вжалила оса, але 
відразу впізнала мене і без усмішки відповіла:

— Еге, купить він їх мені... Дзуськи!
— А чом би ні? Батько ж багатій.
— Так, але батькових грошей він не визнає. Хоче, 

щоб ми жили на його заробіток, а я щоб була йому 
наймичкою.

Іріде, видно, була вкрай пригнічена. Вона попросила 
провести ї ї  додому. Я взяв у неї торбину, і ми пішли. 
Вона мешкала в маленькій квартирі з двох кімнат і 
кухні, у занедбаному будиночку в одному з провулків, 
що виходять на вулицю Кандія. Енріко привіз сюди 
меблі, куплені ще за студентських часів, усі з метале
вих трубок, голі, холодні, начеб десь у лікарні чи 
поліклініці.

—- Він такий впертюх,— сказала Іріде, викладаючи 
на кухонний стіл усе з торбини,— що й важко розпо
вісти. Я йому товкмачу: помирися з батьком, скажи 
йому, що тобі треба вчитися. Він тебе золотом за
сипле. Але де там! Та Енріко, бач, торочить одне: для 
мене батька не існує. А все ж існує. Таки ж є!

Вона сіла лущити квасолю. Я підійшов до неї, узяв 
її  за підборіддя і мовив:

221



— Краще б ти мене трималася. Як гадаєш, Іріде?
Вона пильно глянула на мене і повела розповідь

далі, начеб я ї ї  не торкався.
— Я завжди сама. Є в нього якісь друзі, але вони 

розмовляють про речі, які мене не цікавлять. За рік 
тільки раз чи два ходили в кіно. Я те й знаю, що 
плачу. Та й опустилася я, що аж нікуди.

Отак розмовляючи, я пригорнув Іріде до себе, що 
обличчя ї ї  майже торкалося мого.

— Хіба це життя? — казала вона.— Як і далі так 
піде, то я кину його і повернусь додому. І там я на
терпілась від роботи, але хоч знала, що в батька гро
шей нема і йому нічого мені дати.

Наші губи майже торкались.
— Знаєш, Маріо, ти мені завжди подобався,— проше

потіла вона.
Я сказав їй, що хочу з нею одружитися, нехай зби

рається та йде зі мною. Повірите чи ні? Якусь хвильку 
вона вагалась, похнюпивши голову і тримаючись за 
бильце ліжка, мов потопаючий за соломинку. Та вага
лась вона не через Енріко, а через гроші його батька. 
На них вона розраховувала, ставила своє життя. Як 
справжній селянці, їй важко було відмовитись від них. 
Врешті вона таки зважилась, але тут же її  взяло зло, 
і, підійшовши до столу з книжками та зошитами Енріко, 
одним помахом змела все на підлогу, заходилась топ
тати їх, а тоді знесилено опустилась на стілець і, зату
ливши лице руками, розплакалась. Я зрозумів, Іріде 
відмовилась від усього; своєю безпосередністю вона ще 
більше сподобалася мені.

Вже заспокоївшись, вона зібрала свої речі у валізу, 
написала прощальну записку, поскладала на місце 
книжки та зошити, і ми вийшли.

Якщо хто хоче побачити нас, нехай приходить на 
вулицю Вашеллярі, де ми тепер мешкаємо. Я працюю, 
заробляю, скільки можу, і це справжній заробіток, без
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усяких потаємних сподівань на батька, котрий би міг 
нас утримувати. Може, я завтра залишуся без роботи, 
це буде справжнє безробіття, але теж без усяких пота
ємних сподівань. І якщо я куплю Іріде туфлі, то це 
будуть хоч і скромні, зате справжні, не підробні, не 
жалюгідна подоба тих куди кращих туфлів, які я міг би 
купити за гроші заможного батька.

Одне слово, ми з Іріде не вдаємо індіанців, як Енріко, 
бо ми і є справжні індіанці.



ПРОЩАВАЙ, ПЕРЕДМІСТЯ!

Ті кінематографісти, які беруться знімати фільм, 
маючи під рукою бараки на Гордіані, не беруть готове, 
а хтозна-чому будують для зйомок зовсім новісінькі 
житла на свій мистецький смак. Але ж кіно повинно 
нести правду, адже так? А тоді треба, щоб вони хоч 
були схожі на ті халабуди на Гордіані. Без підмурів
ка, так що в негоду вода затікає досередини, наносячи 
бруд і всякий мотлох, з громадською вбиральнею серед 
двору — одною на всіх — бо ж туалетів немає; без 
кухні — щоб зварити їжу вистачить і каністри бензину 
чи навіть солом’яних віхтів, які влітку аж кишать 
комахами. Вони ж зводять бараки взірцеві, неначе 
на Гордіані вони саме такі, а не оті нужденні, як є 
насправді. На Гордіані парканом обносять клапоть 
землі і там роблять усе: і перуть, і варять, і миються 
і всю домашню роботу порають, і пліткують. Навколо 
їхнього, кінематографічного, барака теж поставлено 
бузиновий паркан. Але ж струмочок брудної мильної 
води, купи лахміття, що взялося цвіллю, зношені 
шкарбуни, облуплений нічний горщик, поприпинані до 
дроту пелюшки, розбитий білий полумисок, що стри
мить із грязюки, та інші їм подібні речі— все те не 
показано. Бо як оту нехитру всячину прилаштувати, 
на новому місці? У житті воно все є, а в кіно не 
видно. А як його відтворити заляпані вапном давні 
написи на стінах: «Ні — війні! Геть фріців!» Тепер 
усе це розпливлося на стінах від дощових злив, наче 
чорнило на промокальному папері. Певна річ, у тих 
кінематографічних житлах напхано звичних предметів: 
подружнє ліжко, дитяче ліжечко, образи святих у рам-
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ках, два плетені стільці тощо. Та все воно безживне, 
немов узяте в лахмітника: здавалось, на тих ліжках 
ніхто ніколи не спав, а перед образами ніхто ніколи 
не молився. Або ж той барачний сморід, а точніше, 
отой заскнілий дух від щоденної одної і тої ж страви— 
супу чи макаронів з підливою, змішаний із запахом 
людського поту, брудних ганчірок і чаду. Як передати 
той сморід на екрані? Легко сказати... У фільмі пере
дати все це заважко.

Щоб хоч частково фільм був правдоподібний, най
няли лише кількох хлопців із Гордіані та одним-єдину 
дівчину. Хлопців вибрали найбільш дужих і витрива
лих, хоч, якщо по правді, на передмісті вони здебіль
шого хирляві — їсти ж бо катма. Серед дівчат вибрали 
Джулію, найвродливішу,— кажу це не тому, що вона 
моя наречена; певне, вона й там вирізнялась серед 
інших своєю незвичайною вродою. Не те, що на око
лиці бракувало гарних дівчат; але всі вони були якісь 
заморені, і про їхню вроду, може, хто й чув, але ніхто 
не бачив. А Джулія — єдина донька у матері-вдовиці, 
прачки, яка упадала біля неї, світу білого не бачачи, 
аби тільки догодити дитині. Тому Джулія й скидалася 
на справжню синьйорину. Висока, ставна, руки бі
ленькі, не як у інших дівчат на Гордіані, рудоволоса; 
чисте, пухнасте й легеньке те волосся аж палахкотіло 
на світлі, не те що в її  подруг, які ходили розпатлані, 
нечесані. А Джулія таки слідкувала за своєю зачіскою. 
Проходячи повз ї ї  барак, я не раз бачив, як вона ста
ранно зачісувалася перед вікном, дбайливо й зосере
джено, як ото кіт вилизує свою шерсть. Та навіщо 
було вибирати Джулію на дівчину, типову для нашої 
околиці? Однаково, що фотографувати сливу перед 
її  бараком, весною вкриту білим цвітом, як типо
ву для Гордіані, коли всі знають, що тільки та одна 
слива й росте там. Щодо бараків, то вони нагаду
вали,— як казав дехто з фронтовиків,— концентра
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ційні табори з тою хіба відміною, що в таборах було 
чистіше.

Я не хотів зніматися у фільмі — не сподобалося 
мені те діло, до того ж працював я механіком у гаражі 
на Касіліна. А найпаче не до вподоби було мені те, 
що Джулія погодилася, бо той фільм, що мав пока
зати наше життя на Гордіані, наскільки я пересвід
чився з пробних зйомок, не промовляв правди не лише 
про наші злиденні бараки, але й про все інше. Головна 
героїня з’явилася на околиці в розкішному платті та 
накинутій на плечі шубі. ї ї  партнер — молодий повно
щокий гладун — скидався на бичка, що не пробував 
ярма. Сама історія їхнього кохання була для мене 
малопереконливою; усе починалося на нашій околиці, 
а після виграшу у футбольний тоталізатор дія пере
носилася на Паріолі. Отакої! Легко сказати, вигратп 
в тоталізатор. Ліпше б показали, як наші хлопці отам 
на Паріолі набивають собі мозолі.

Та згодом мене обсіли зовсім інші клопоти. Якось 
увечері, коли ми розгомонілися з оператором, я дові- 
дався^ що отой чепурненький барак посеред лугу після 
зйомок продаватиметься за сорок тисяч лір. Ніде 
правди діти? щойно я почув про це, мене аж у жар 
кинуло. Тих сорок тисяч уже б якось назбиралося — 
трохи моїх заощаджень, трохи Джуліїних, бо гадалось 
уже вкупі й на господарство стягуватись; меблі вже 
були в одного приятеля на складі. Був квітень, і ми 
могли побратись за якийсь місяць, в крайньому разі — 
два. Тож я виклав свої наміри Джулії. Вона ледь заша- 
рілася і стримано мовила, що згодна. Такої вже вона 
вдачі, все спокійна, без запалу. Тут я додав: «Будемо 
сподіватися, що виграємо в тоталізатор, як ото у 
фільмі, і перейдемо з барака в апартаменти на Паріо
лі». Тоді я не надавав ваги своїм словам і, мабуть, 
даремно. Згодом Джулія познайомила мене з адміні
стратором, і коли зйомки були ще в розпалі, я вже
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вніс завдаток, і барак, так би мовити, став майже 
мій.

Але дивна людська вдача! Коли людина чогось не 
може добитися, вона задовольняється абичим. Але 
щойно людині здається, що вона зробила комусь добро, 
скажімо, майбутній дружині, то враз стає честолюбною, 
заповзятливою й діловою. Так і зі мною. Щойно я виіс 
завдаток, як враз перейнявся думкою: одружуюсь, а 
коли так, то треба роздобувати гроші. Кидаю гараж 
і там же, на Касіліна, відкриваю з одним приятелем 
майстерню, невелику, зате нашу власну. Цей задум я 
виношував давно, але дотепер через лінощі не брався 
до діла. Тепер вирішив ризикнути, і на диво справи 
піїіїли добре. Працював я як проклятий, а коли повер
тався на Гордіані, то ще знаходив слли сходити на луг, 
де при світлі юпітерів допізна продовжувалися зйомки. 
Там усе стояв той, несхожий на наші, барак? розігру
валась та історія, яка не могла трапитися на Гордіані, 
знімались герої, яких ніколи не побачиш на Гордіані. 
Я вже знав, що невдовзі перейду сюди з Джулією, 
звик до тих сцен, і чомусь той фільм вже не здавався 
мені вигадкою. А коли над дверима барака, освітленого 
прожекторами, лунав голос режисера «Увага, знімаю!» 
і з’являлася Джулія з розпущеним волоссям, що спа
дало їй на плечі, загримована, що робило її ще гар
нішою,— я уявляв, що мешкаю там і моя Джулія ви
бігає мені назустріч, коли я повертаюсь з роботи.

Зйомки наближалися до кінця, актори прощаються 
з Гордіані і переїжджають на Паріолі. Щоб якось 
відзначити таку подвійну подію — завершення зйомок 
та передачі барака у нашу власність — ми вирішили 
влаштувати вечірку, щось ніби прийом у домі Джулії. 
Була субота, і зйомки мали вестися до самого вечора. 
Учасників останніх зйомок ми збиралися посадовити 
за стіл, щоб вони випили за наше одруження, а вже 
потім, як це принаймні мені уявлялося, ми з Джулією
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мали вийти надвір і, обійнявшись, пройтися по лузі й 
помилуватися при місяці нашим житлом, вільним, 
нарешті, від артистів. Я заздалегідь розжився йа 
пляшку доброго вина і рівно о пів на дев’яту був у 
Джулії. Матері її  не було вдома, певно, вийшла десь 
недалеко, бо двері лишилися відчинені. Постукавши 
та погукавши трохи, та все дарма, я наважився зайти 
всередину.

Джуліїн барак зовні не різнився від інших, зате все
редині все було інакше. В кімнаті чисто, скрізь приб
рано, одне слово, відчувалася дбайлива жіноча рука. 
На ліжку, де спала Джулія з матір’ю, пишались дві 
чисті рожеві подушки. Між залізними бильцями ліжка 
стирчала освячена гілка оливи. На комоді, застеленому 
мереживною скатертиною, лежали акуратно розкладені 
Джуліїні щіточки і гребінці. На долівці простелено 
килимок, на вікнах — голубенькі візерунчасті фіранки, 
у вазонах — квіти. Ніякого кухонного запаху, бо кухня 
містилася в окремій комірчині. Пахощі в кімнаті 
скорше нагадували мені саму Джулію. Побачивши біля 
вікна неприбраний столик, я занепокоївся і вже поду
мав, що помилився днем. Спантеличений, з пляшкою 
під пахвою, я пройшовся по кімнаті, глянув у дзеркало, 
потім зі щітки, що лежала поруч, зняв волосину 
і обмотав нею собі палець так, що вона закрутилась 
кучериком. Мою увагу привернуло ліжко, де спала 
Джулія. Я підняв подушку, любовно погладив згорнуту 
сорочку, коли враз відчув під рукою щось тверде. 
Помацав і натрапив на коробочку. Чомусь мені зда
лося, що то подарунок для мене, на честь сьогоднішньої 
вечірки. Відкрив — а воно не для мене. В коробочці 
виблискували дві бірюзові сережки. Проте було ніколи 
дивуватися, бо раптом з кухні долинув голос Джулії, 
що розмовляла з матір’ю. Я мерщій поклав коробочку 
на місце. А тим часом зайшла і Джулія.

Ще з порога вона одним духом випалила:
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— Луїджі, мені дуже шкода; але цей вечір я не 
зможу бути з тобою. Мене запрошено в Рим на про
щальний вечір з нагоди завершення зйомок, і я не 
можу відмовитись. Я хотіла попередити тебе раніше, 
але ти був на роботі.

Я не відповів нічого, але сам вираз у мене, певно, 
був промовистий, бо вона нервово, майже роздратовано 
кинула:

— А втім, мушу сказати, мені набридла ця коме
дія,— ми чужі і краще нам більше не зустрічатись. 
Я вже місяць про це думаю; щоправда, треба було 
сказати, щоб ти не купував барака.

Я тільки скривився, мовби кажучи: «До чого тут 
барак?»

Не збагнувши цього, вона квапливо додала:
— А за барак ти не бійся, я вже розмовляла з ад

міністратором: якщо хочеш, завдаток тобі повернуть. 
Але я, бувши тобою, завдаток не забирала б, бо це діло 
вигідне, і там можна оселятись хоч завтра.

Вона; бач, ще й поради давала. Сама готуючись, як 
отой персонаж із фільму, до переїзду на Паріолі, вона 
радила мені не пускати з рук барака. На очі мені 
навернулися сльози, і я вже був ладен сказати: «Та 
на дідька мені той барак», коли мій розгублений 
погляд упав на ліжко. Враз згадавши щось, я вийняв 
з-під подушок коробочку з сережками і поклав перед 
нею:

— Ти це шукала? Ось воно!
Якусь мить вона стояла з коробочкою в руках, сто

ропіло дивлячись на мене. Тоді крутнулася на каблу
ках і вибігла з кімнати.

Вийшов і я. На шосе, що перетинало Гордіані на дві 
частини, стояв жовтий автомобіль асистента режисера. 
Було темно — бо ж ліхтарів на Гордіані обмаль,— але 
невідь чому автомобіль відсвічував навіть у темряві. 
Він був освітлений і повен людей. Я бачив, як Джулія
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неквапом простувала до машини і, закинувши голову, 
чіпляла собі сережки, почув, як ї ї  зустріли веселими 
вигуками. Тоді автомобіль, довгий і блискучий, рушив, 
і, вибравшися з темноти, помчав, кидаючи снопи світ
ла на низенькі бараки, на огорожу нашого передмістя.

Я дивився вслід машині, що швидко віддалялась^ а 
тоді подався й собі, але в протилежний бік — до авто
бусної зупинки. Я не думав ні про барак, ні про зав
даток, навіть не вітався із знайомими. Про все це я 
подумаю завтра. Сьогодні ж хотілося якомога швидше 
вибратися звідси, щоб позбутися гнітючого почуття — 
як, може, й Джулії,— що ті бараки, злидні, самотність 
і я — одне ціле. Своєю легковажністю вона розбила 
моє кохання і розбудила в мені самолюбство. Це я 
відчув у своєму твердому намірі негайно залишити 
Гордіані, хоча б і довелося ночувати десь у парку на 
лавці. У мене був свояк на Понте, тож я вирішив по
датися до нього.

В автобусі, як звичайно, було повно людей, і кон
дуктор з притиском гукнув мені:

— Хлопче, пробивайся вперед І
Слова ці видалися мені якимось добрим побажанням, 

бо ж я саме і мав іти вперед і довгі роки жити далеко 
від передмістя.



ВЕСІЛЬНИЙ ПОДАРУНОК

Городником був мій дід, городником був і батько, 
один я порушив цю традицію. А винен у цьому Рим, 
що розростається на очах і поглинає щороку частину 
поля під будівлі та вулиці. Ще тридцять чи сорок років 
тому наша місцевість прилягала очеретами до самого 
Тібру. Та Рим ступає ще крок: навпроти нашої око
лиці вишикувався ряд будинків: ліворуч виросла осте- 
рія «Переправа», власність Де Сантіса, з городом 
і видом на Тібр, а праворуч гараж Діоталле з бензо
заправкою та неоновими написами. Все ж мій батько, 
справжній землелюб, і далі обробляв свою ділянку, 
щораз вирушаючи туди на велосипеді. Я ж на Остій- 
ській алеї відкрив крамничку запасних частин для 
автомобілів. Згодом помер мій батько, і я марно 
намагався віддати землю в оренду, та ніякий дідько 
ї ї  не хотів. До огороду я збайдужів — не салат і ка
пуста були мені тоді в голові. А тим часом земля 
занедбувалась, заростала бур’яном, люди стали звозити 
туди покидьки, аж поки, всіяна купами сміття, вона 
не заросла чагарем.

Власник гаража, Плачідо, був мені друг, ба навіть, 
можна сказати, брат. У наші двадцять років ми були 
багато в чому схожі: обидва худорляві, невгамовні, 
з блискучими очима, шевелюрою над лобом, завзяті 
спортсмени^ та й чарчину перехилити мастаки. Я 
зостався більш-менш таким, як і був, а от Плачідо 
змінився — що не рік статечнішав, поважнів, поки 
врешті, як свідчило його ім’я !, не став такий, що годі

1 П л а ч і д о — спокійний ( італ
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впізнати. Гроші змінили його — прибуток від гаража, 
зиск від посередництва, чи то від перепродажу авто
мобілів. Змінився він і вдачею, та я цього не завважив, 
бо фізичні зміни помітні навіть неозброєним оком, а 
моральні виявляються тільки в скрутні хвилини. Отож 
я й надалі мав його за ліпшого приятеля, і він не 
заперечував, адже я нічого від нього не вимагав, хоча 
сам, як це я згодом запримітив, приділяв увагу тільки 
тому, що давало зиск або вигоду.

Плачідо накинув оком на мій городець, і однієї днини 
він запропонував мені: збудуємо новий гараж — такий, 
як у нього. Я даю ділянку, він обгороджує її, а при
буток — навпіл. Словом^ заснуємо спілку, а якщо з 
того нічого не вийде, то Плачідо мав намір ліквідувати 
мою частку, заплативши мені за землю. Я саме був у 
скруті, не те, щоб справи йшли кепсько, а просто 
збирався женитись, отож треба було обзаводитися гос
подарством. На тому ж кутку я побрався з Консоліною, 
донькою Де Сантіса, власника ресторану, з якою, як і 
з Плачідо, ми росли змалку — всі троє ми, бувало, 
гралися, ховаючись у заростях на березі Тібру. Що й 
казати, Консоліна було собі вродливе дівча, невеличке, 
невисоке, здоров’ям аж пашіла, жваве, міцне, з кру
гловидим личком, чорною косою, що обвивала 
смагляву шию. Вона готувала батькові і в цьому ділі 
мала, як то кажуть, золоті руки. В неї я і закохався 
однієї літньої пори, коли сидів з друзями на обвитій 
виноградом терасі остерії. Погойдуючись у кріслі, я 
бачив ї ї  на кухні біля плити, у фартусі, що сягав їй 
аж по кісточки. Пухкенькою рукою з високо закасаним 
рукавом вона то тримала сковорідку з печенею над 
вогнем, то смажила курча на рожні. Треба сказати, 
що Консоліна відчула ті мої погляди, бо й собі стала 
позирати, та так, що м’ясо й курча пересмажилися, 
і батько спересердя гримав на неї у тому димі, що
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огортав їх обох. Зрештою, ми заручилися, але ї ї  бать
кові не до шмиги було те наше одруження: Консоліна 
була його капіталом, до того ж він знав, як важко 
знайти потім таку вправну куховарку. Та й не треба 
забувати, що вона єдина його донька.

Отож у понеділок я підписав угоду, бо Плачідо не 
відступався.

Ми справді друзі,— казав він,— але краще укла
дімо угоду.

А в середу Консолінин батько після розмови про наше 
одруження і собі пропонує мені, щоб я дав грунтець, 
а він своїм коштом зведе будиночок для мене й Кон- 
соліни, розширивши заодним городець біля остерії. 
Консоліна за це мала й надалі куховарити у нього. 
А згодом, коли він постаріє, я займу його місце і все 
майно відійде мені і моїм дітям. Пропозиція мені 
сподобалася, проста, ділова, принадлива; проте я тут 
же обмовився майбутньому тестеві про угоду з Пла
чідо. Він тоді запитав, чи вже почалися роботи, а ді
знавшись, що ні, вигукнув:

— Не біда! Йди до Плачідо і попроси його розірвати 
угоду. Все-таки ви ж друзі, та й він сам ще ніякого 
завдатку не давав.

Я й сам був такої думки, тому й застеріг його 
більше для годиться. «Плачідо,— подумав я,— не від
мовить».

Я подався до Плачідо. Він саме мив автомобіль 
і мене зустрів вигуком:

— То коли ж уже, Серафіно, їстимемо цукерки!1
— Скоро, все залежить від тебе,— відказав я.
Він здивовано глянув на мене.
— Від мене? А то ж чому?

1 В Італії з нагоди весілля найближчим знайомим 
дарують цукерки.
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Я сказав, що хочу з ним поговорити, тоді він закру
тив краник гідранта, запобігливо повів мене в засклену 
конторку? де стояв письмовий стіл і два стільці.

Ми сіли, і він запитав:
— Чим можу тобі служити?
Я пояснив йому в чім річ, додавши насамкінець:
— Мені дуже незручно, ти ще подумаєш, ніби я 

переступаю слово, але, зрештою, ти не чужий мені, а 
друг, і розумієш моє становище. Як бачиш, йдеться 
не про якусь там махінацію, а про моє щастя.

З кожним моїм словом він мінився на обличчі, ста
вав не стільки приязним і ввічливим, скільки зосеред
женим, настороженим, і водночас в його очах я ніби 
віддалявся од нього, і він бачив мене уже малим- 
малим, немов у перевернутому біноклі. Він слухав, 
знічев’я постукуючи олівцем по столу, а тоді неквапно 
промовив:

— Отже, ти хочеш анулювати угоду, яку ми поза
вчора уклали?

— Саме так!
— Можна,— процідив він крізь зуби, наче промов

ляючи сам собі: «Зараз подумаю». Він швиденько наки
дав на клаптику паперу якісь цифри, втягнув голову 
в плечі і, примружившись на те мереживо цифр, як на 
якусь картину, мовив:

— Гаразд, можна це зробити. Я віддаю тобі угоду, 
а ти даєш мені п’ятдесят тисяч лір.

Я сторопів:
— П’ятдесят тисяч лір? Як це? Ти ж і копійки туди 

не вклав? Тільки підписав і...
А він мені:
— Угоду на будівництво гаража мп ж склали? Твоя 

земля, моя огорожа. Тепер ми гараж не будуємо, і я, 
сподіваючись зиску, повинен втратити його. Оці п’ят
десят тисяч лір і є моя втрата.

— Яка втрата?

234



— Втрачений зиск. За угодою, певне, було б більше, 
але оскільки ти мені друг, то я округлюю цифру.

— Втрачений зиск? — повторив я.— То воно так 
називається?

— Так.
Я тільки витріщив очі:
— Оце така твоя дружба, Плачідо? Через втрачений 

зиск?
Та він урвав мене:
— Не плутаймо наших справ з почуттями. Ми 

друзі, ніхто цього не заперечує, але йдеться ж про 
угоду.

Тут я, все ще не переконаний, кажу:
— А що воно за зиск?
— Ото дивак! Цебто прибуток!
Від того слова «зиск», якого я ніколи раніше не 

вимовляв, мені стало не по собі; то було одне з тих 
заяложених слів? що ними всякі пройди маскуються 
під чесних людей, слово-машкара.

Тому я сказав:
— Який там зиск, краще вже процент.
А він чемно й спокійно каже мені:
— Ні, зиск одна річ, а процент зовсім інше. По-тво

єму, частка в п’ятдесят процентів од суми, що я вно
шу, — то процент? Я прошу п’ятдесят тисяч лір тому, 
що відмовляюся від сподіваного прибутку, тобто зиску, 
який тепер втрачаю. Ех, Серафіно, оці слова — то 
факти, і не можна підміняти одне слово іншим.

І він прочитав мені ще лекцію про слова. Я зрозумів, 
що мені тут робити нічого, тож підвівся і сказав:

— Ти молодець, Плачідо, що підбив мене підписати 
угоду. Нехай так, я принесу тобі п’ятдесят тисяч лір, 
а ти повернеш мені угоду. Домовились?

— Домовились!
Дивна річ, щойно ми вийшли з конторки, як він уже 

любенько запитує:
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— А коли ж таки твоє весілля буде? Тепер уже ніби 
ніяких перешкод нема?

Мене так приголомшили його слова, що я ледве 
спромігся:

— П’ятнадцятого числа наступного місяця.
А він, поплескуючи мене по плечу, вигукнув:
— Вітаю, Серафіно, вітаю!
Я прийшов до свого майбутнього тестя і розповів 

йому про той втрачений зиск. Він, ділова людина, не 
вбачав у цьому нічого безглуздого, ще навіть похвалив 
Плачідо, мовляв, дружба дружбою, а гроші люблять 
рахунок. Консоліна ж, навпаки, враз зненавиділа Пла
чідо, стала шпетити на всі заставки його та інших 
моїх друзів. Як усі жінки, а надто молоді, вона ревну
вала чоловіка до приятелів і тепер дала волю своїм 
почуттям, до того ж трапилась нагода зчинити таку 
веремію.

Я слухав, похнюплений, і коли вона скінчила — не 
за браком слів, а тому, що їй уже дух забивало,— я 
повернувся до свого: чи платити йому втрачений зиск? 
Мій майбутній тесть лишався незворушним: для нього 
п’ятдесят тисяч лір таки неабияка сума. Консоліна ж, 
розгнівана, метнулась у свою кімнату, витягла з шух
ляди книжечку і, швиргонувши ї ї  мені межи очі, 
закричала:

— На, бери п’ятдесят тисяч моїх заощаджень!
Отакі ці жінки!
Тим часом мій майбутній тесть, бачачи доньчин роз

пач, ворухнувся і мовив, що сам заплатить за втраче
ний зиск, а я вже якось з ним розрахуюся.

Отож я знову подався до Плачідо. Той прийняв мене 
напрочуд люб’язно, запросив сісти, а сам тим часом 
почав нишпорити в шухлядах, шукаючи угоду. Я не 
сідав, чекав, бо збирався жбурнути йому в обличчя ті 
п’ятдесят тисяч лір. Та коли саме настав для цього 
слушний момент, я немов закам’янів. Він узяв угоду,
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прочитав її  ще раз, а тоді дописав примітку, де 
стверджувалося, що я, відшкодувавши втрачений зиск, 
більше нічого йому не винен. Потім він підписав той 
документ і дав ручку мені, щоб і я зробив те ж. 
Немов у сні я підписав, відрахував йому п’ятдесят 
тисяч п’ятитисячними банкнотами. Він, так само по
важний, ретельно перерахував гроші, а тоді, підвівши 
щасливе обличчя, сказав:

Так, п’ятдесят тисяч лір, усе гаразд.— І, склавши 
вчетверо угоду, віддав її  мені.

Ми вийшли разом, а він, йдучи поруч, обійняв мене 
за плечі й повів мову про моє весілля. Я злегка трус
нув плечем, щоб скинути його руку, а він, наче не 
помічаючи цього, провадив своєї. Так ми і розійшлися, 
ніби нічого й не було. Із звичними побажаннями 
всякого добра один одному.

Ми з Консоліною таки побралися. На щастя, весіл
ля гуляли в селі Де Сантісів; Плачі до ми так і не за
просили. Не тому, що я мав щось проти нього, а сама 
Консоліна не захотіла. Скажу іще й таке: згодом роз
віялась і вся моя прихильність до нього, і як тільки 
я бачив його, зі мною робилось таке, як ото буває, 
коли хочеш відчинити дверцята машини, а вони не 
відчиняються, бо пружина зламалася. Перед ним не 
відкривалися ні моє серце, ні вуста; я стояв не спро
можний вимовити й слова, не знаючи, куди глянути, 
мовби у нього на обличчі вискочив чиряк, а я уникаю 
дивитися на нього.

А він уже зовсім загубив тяму. От хоч би таке. 
Після весілля, щойно ми повернулися до Рима, я 
знову, як бувало, завчащав у садок біля остерії. Було 
літо, чоловіки грали в карти, попивали вино, а мені 
не хотілося потрапити на очі Плачідо. Що й казати, 
він дужчий за мене, я не зважився б і глянути на 
нього; та й сором мені було, немовбито не він наді 
мною, а я над ним позбиткувався з отим втраченим
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зиском. Тож я мало коли грав, а лише походжав між 
столиків, заглядаючи в карти то того, то іншого 
гравця. Та все ж невдовзі, якось увечері, Плачідо, 
проходячи повз мене, зупинився і, наче нічого й не 
було, приязненько каже:

— Ти, Серафіно, останнім часом якийсь не той 
став. Мабуть, гніваєшся па мене. І я навіть догадуюсь 
за що.

— Догадуєшся, то скажи, побачу, чи вгадав,— збен
тежено і трохи роздратовано кинув я. Він тоді з по
смішкою каже:

— Бо я не справив тобі весільного подарунка. 
Але ж ви одружились потайки, мене на весілля й не 
запросили. Адже через це?

Я не втерпів і кажу:
— Та що ти, подарунок ти мені справив. Невже 

забув?
— Справив?!
— А то ні! А втрачений зиск!
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