
Димитр ДИШ ЕВ

Пар 1935 р. в с. Каран-Вербовка Русенського округу. Закінчив Софій
ський університет. Працює в редакції газети «Трудово дело» Видав 

книжку оповідань «Дивні вітри».

ТУТ, НА ЦЬОМУ МІСЦІ...
г
^  першу це почуття З ЯВЛЯЛОСЯ, коли 

він бачив мармурову дошку. «Тут жив...», «Тут загинув...», «На цьому 
місці хан Крум...». Він довго дивився на стіну, на бруківку й порослу 
травою землю, і недовірливо думав: невже тут, на цьому самому місці?

Так тривало довго, тоді Райко сказав собі, що коли найважливіше 
відбувалося саме там, де прибита дошка, то це ще не значить, ніби десь 
осторонь не сталось нічого цікавого. Вбивці напевно ж ховалися за оти
ми деревами, вистежуючи жертву, а потім один по одному, лякливо 
озираючись, тікали ярком. І вже був Райко майже певен, що на всій 
земній тверді немає такого місця, де б щось та колись не відбувалося, 
скрізь вирувало життя, там хтось пройшов, там спинився, там пошкріб 
нечесану потилицю чи застебнув гудзик на сорочці, й земля береже ці 
спогади століттями... Якою була ти, незнайома людино, що прийшла 
тисячу років тому й ступила на це саме місце, де зараз, опівночі, за
плющившись, лежить старший інспектор Міністерства транспорту Райко 
Атанасов? Яка була та мить і якими були всі ви, такі не схожі на нас 
люди минулого, що незбагненно пов’язали хвилини й дні свого життя 
з цією загалом безприкметною географічною точкою, котру ми тепер
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називаємо мікрорайон «Юність»? Молодими ви були тоді — чи стари
ми, наївними сумовитими добряками — чи жорстокими й самовдоволе- 
ними тиранами? Радість була в очах ваших, коли ви ступали на це 
місце,— чи сльози? І святкували ви перемогу — чи прощалися з 
життям?

Уклін вам од мене.
Райко тепер міг уявити собі все, бачив перед собою вершників < 

рабів, старців і вбивців, змиршавілих собак і дітей, брудних і заплака
них, бачив білі кінські кістяки й поламані списи, присадкуваті хатини 
й горщики на плотах. Усі ці люди та речі, роз’єднані віками й тисячо
літтями, були тісно пов’язані між собою місцем. Усе те трапилося тут. 
Саме тут.

Захоплений такою думкою, Райко вистояв колись під високим ка
м’яним муром не знати й скільки. В те провінційне містечко він приїхав 
у відрядження з товаришем, і товариш одного разу сказав, ніяковіючи:

— Слухай-но, ходім зі мною... це недалеко, хвилини дві...
І повів Райка до того муру, що підпирав кручу над старим бруко- 

ваним завулком. Унизу, з протилежного боку, підступали криті піща
ником хати, й між ними звивалася стежка. Тут у мурі не знати нащо 
була ніша, й Стефанов кивнув:

— Бачиш?.. У цій ніші я вперше поцілував дівчину.
Трохи більше як на метр од землі, в кінці муру випинався темний 

недотесаний камінь. Райко підвів голову й побачив небо. Воно було по
мережане гіллям дерева, яке росло вгорі над муром.

— Отут... Я обняв її, а вона сіпнулася й притисла мені руку до му
ру. Каміння було тепле...

— Гм...— замислено відгукнувся Райко.
Щось у тому є, подумав він, щось є, хай йому чорт. До цього нерів

ного муру притулялося тепле струнке дівча, яке вперше в своєму житті 
цілувалося. Був вечір, але все навкруги сяяло, і це ледь видиме сяйво 
не зовсім розвіялося й досі.

— А гарна дівчина, Стефанов?
Руки її були легкі й прохолодні, а тіло гнучке й таке гаряче, що 

хлопцеві не стало чим дихати, і він раптом збагнув, що в цьому ніжно
му дівочому теплі с щось дуже важливе і для НЬОГО, Й ДЛЯ ЦІЛОГО світу, 
важливе, значне й вирішальне, мов фатум...

— Гм...— знову прохопився Райко, не в змозі відвести погляду від 
кам'яних брил.

А через кілька років він зустрівся з отим вагоном...
Комісія з міністерства приймала в столичному депо нові вагони, 

акт уже було підписано, і коли всі вони йшли між составами новеньких 
і до смішного старомодних вагонів, Райко раптом зупинився і хлоп’я
чим голосом вигукнув:

— Люди добрі, так це ж мій вагон! Я в ньому виїздив шість років.. 
Ти ба, куди його запхали...

Товариші спинилися, та, не побачивши в тому нічого цікавого, лише 
чемно всміхнулись

— Ні, як собі хочете, а я подивлюся, згадаю молодість,— сказав 
Райко.— Не ждіть мене.

1 поліз у. вагон. Поштовий вагон відгукнувся пусткою, все вкривав 
'Товстий шар пилу. На етажерці жолобилася поруділа від часу накладна, 
в шафці висів геть вицвілий кашкет з емблемою зв’язківця, біля дверей
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же Райко побачив пришпилений кнопками табель-календар чотириріч
ної давнини.

Він сів на лаву, не змівши пилюки, уважно розглянувся й зітхнув.
Оте видушене в лінолеумі коло — його робота: поставив на столик 

склянку дуже гарячого чаю й забув. А там он, у кутку за шафою, циф
ри, виведені хімічним олівцем. Хтось іще раніше, до Райка, перемножив 
252 на 25 і здобув 6300. По той бік шафи, під грубим цвяхом, біліє 
дуга: там колись щось висіло, хиталося в ритмі вагона й поступово ви
дряпувало — дугою — фарбу на стіні.

У цьому ж кутку, на цьому самому місці, з Райком Атанасовим тра
пилась пригода...

Власне, що то було? Невже найяскравіша мить у його житті? Чи 
може, радісне потрясіння, яке додало нового змісту всім його наступ
ним дням?

А й справді — що то було? І як він жив до тієї миті?
Жив добре. Його Веска — жінка розумна, серйозна й справедлива, 

в хаті панувала атмосфера теплого затишку, на роботі Веску не тільки 
поважали, а й любили, а молодші продавщиці їхнього магазину «Одяг» 
мали її за старшу сестру: како 1 Веско те, како Веско се... Коли Райко
ві доводилося чути, як жорстоко гризуться між собою деякі знайомі* 
часом абсолютно без поважних на те причин,— серце його повнилося 
вдячною ніжністю до Вески, а оскільки Райко був людиною запальною, 
те почуття в ньому швидко переростало в запал, і він гаряче вигуку
вав: «Невже все це щастя мені?..» Йому навіть ставало якось моторош
но і трохи сумно, він підходив до Вески, щоб виразити своє раптове 
почуття палким цілунком. Але Весці ставало соромно, вона бентежила
ся й ніяковіла, він раптом теж ніяковів, мов облитий водою, і пригніче
но картав себе: сказився на старість...

Зі своїми співробітниками Райко поводився просто й щиро, і не 
було в його поведінці ні якоїсь двозначності, ні півнячої задерикуватос
ті, властивої багатьом чоловікам. Ще з часу одруження в ньому посту
пово виробилось особливе переконання, щось на зразок спокійної, доб
родушно-глузливої посмішки: «Все це не для мене, залицяльник із мене 
кепський, то чи варт отак по-дурному хихикати, розповідати масні анек
доти й давати, волю рукам... Ні, донжуана з мене не вийде». Така пози
ція надавала його будням веселої простоти. Сидячи в своєму поштовому 
вагоні, він спокійно милувався легкими вправними рухами Димитрічки, 
яка сортувала листи та бандеролі чи хазяйновито метушилася біля 
ящиків, щоб раптом зосередитися й схилити голівку над паперами.

Та все-таки судилось і Райкові пережити мить, яка несподівано 
схвилювала тиху прозору гладінь його буднів. Коли б йому хтось ска
зав про це завчасно, Райко б тільки недбало відмахнувся: «Балачки. 
Таке трапляється хіба в романах». Але воно трапилось і з ним.

Райко саме збирався відчинити шафу, здається, хотів повісити каш
кет, і тільки-но взявся за ручку, як вагон хитнуло на старій стрілці, 
й хитнуло так, аж Димитрічка не встояла. Він міцно вхопив її обома 
руками, не даючи впасти. Так тривало, поки вагон перестав сіпатись 
і покотився у звичному ритмі. Райко всміхнувся, хотів щось докинути, та 
Димитрічка враз обпекла його поглядом і припала йому до грудей. У 
тому несподіваному пориві було стільки чистоти й ніжного самозречен
ня, що всі сумніви Райка розвіялися, і він увесь віддався на ласку

1 Кака — старша сестра в болгарській родині.
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почуттів, покірний і захоплений миттю. У нього було таке відчуття, ніби 
він летить і летить кудись угору, далі від розсудливих, але безкрилих 
буднів, летить не замислюючись, добре це чи погано.

— Райку, любий мій Райку!— шепотіла дівчина, знемагаючи від 
хвилювання.

Він бачив на своєму віку багато фальшу і з недовірою сприймав 
ефектні вияви людських почуттів. І якби помітив у Димитрічки хоч тінь 
гри, хай і найбезневиннішої, усе б згасло в одну мить, і він знову б 
замкнувся в своїй звичній шкаралупі. Та двадцятирічна дівчина, яка 
ще нічого не чула й не бачила, тепер знала набагато більше від Райка 
і впевнено вела його кудись, де була її, тільки її територія.

— Райку, любий мій Райку! — повторювала вона знов і знов, і в го
лосі її звучала радість, від якої все навкруги дзвеніло, і біль, що міг 
би спопелити цілий всесвіт. А в ньому прокидалась пісня і прокидалися 
сльози, й дивні щемкі хвилі оживали в нього під шкірою голови, мовби 
корінець кожної волосинки починав світитись.

Поїзд летів і летів, за вікном мигтіли хмарки дерев, зелені й хвиляс
ті, а око, не дивлячись, бачило весь розлогий степ.

Але настала мить, коли їхні обійми розімкнулися, і це було так 
само звичайно й просто, як і те за вікном, де кінчались кукурудзища 
й починалися стерні, щоб по хвилі дати місце люцернам або нивам. 
Райко сів на стілець і довго дивився у вікно, далі спробував оформити 
якісь папери, але руки його тремтіли, й увесь він був наче з теплого 
воску.

Він не питав себе, що робитиме далі, як працюватиме з Димитріч- 
кою та як завтра гляне в очі Весці. Просто сидів і дивився у вікно, 
бездумний і втомлений.

Потім усе знову пішло, як і доти. До Димитрічки він ставився так 
само доброзичливо, й так само втішали його її гарні руки — втішали, та 
й годі. Димитрічка теж, як і раніше, називала Райка «товариш Атана
сов» і звично всміхалася. Тільки вряди-годи вони раптом замовкали на 
кілька хвилин, замовкали мовби звичайно й звично, та в тому було й 
щось нове, і вони без жалю й самокартання згадували собі мить отих 
несподіваних обіймів. Просто згадували...

Через кілька місяців дівчина звільнилася й зникла. Більше він її 
не бачив. Лише через два чи три роки після того довідався, що начебто 
вона встряла в якусь аферу, працюючи в торговельній мережі, й дістала 
шість місяців умовно. Та ця звістка не мала для нього значення...

Тепер він сидів на лавці в покинутому запиленому вагоні, дивився 
на шафу в кутку й думав про те, що сталося колись на тому сотнями 
ніг вичовганому лінолеумі, біля самого столика, під вікном... Отут...

Щораз глибше поринаючи в спогади, Райко на мить відчув хитави
цю вагона й стрімкий лет дерев назад, у минуле... Ні, це сталося не 
тут, у мазутному переплетінні колій столичного депо, а десь серед 
степу, між Левським і Плевеном.

Там...
Сісти б там і дивитися на рейки та чорні сходини шпал, на далекі 

дерева та шляхи, що змережали поле.
А якщо по правді, то й не там... Зібравшись з думками, Райко Ата

насов сказав собі, що, власне ж, «те місце» тепер десь за мільярди кі
лометрів звідси,— там, де була тоді Земля, загублена в просторі.
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Трохи бентежачись від думки, що схибив на літературні манівці, 
він силкувався уявити собі холодну й чорну порожнечу всесвіту, мерех
тіння його зірок і туманностей. Десь серед них — і разом з тим на 
Дунайській рівнині, десь там — і водночас у цьому старому поштовому 
вагончику,— за мить, точно визначену й неповторну хвильку (до й після 
цього була й буде незбагненна безліч «не таких митей» і «не таких 
хвильок»),— спалахнула в його серці несподівана заграва радості й 
повноти буття.

Думка, спокійна й осяйна, плинула далі, Райко згадав Стефанова 
та його кам’яний мур у тому містечку, навіть в уяві почув голос това
риша, той голос, що розповідав про дівчину і перший поцілунок, а тоді 
побачив Стефанова в кабінеті начальника вокзалу того самого провін
ційного містечка. Стефанов схилився над підшивкою документів, і голос 
його став зовсім інший:

— Ви й далі твердите, ніби вагон номер шістдесят два тридцять 
із фуражною сумішшю й концентратами для птахоферми прибув на 
станцію двадцять дев’ятого липня? Чому ж тоді...

Місцевий начальничок безбарвним голосом удавано шанобливо від
повів:

— Так, прибув двадцять дев’ятого липня, але тоді ми не мали під 
рукою маневрового локомотива, й тому...

Не знав той бідолашний чиновник з удавано ввічливою фізіономією, 
що не далі як за годину суворий інспектор підійде до кам’яного муру, 
і голос його зміниться, навіть обличчя стане іншим.

Авжеж, звичайно... Цієї миті Райко Атанасов був певен, що не тіль
ки він зі Стефановим, а й багато хто зберігає в спогадах бодай по крап
линці такого хвилювання, хоч під буденними масками цього й не видно.
І Бакалов із планового відділу такий, і Кіро, свояк, що завжди хитро 
посміхається й примовляє: «Мовчи та диш!», і телетайпістка Дора, яка 
скромно мовчить і червоніє, і однокласник Васко Донев, котрому... Ні, 
Васил Донев не такий. Даймо спокій цьому самозакоханому дивакові. 
Під розпеченим за день муром, на хтозна-коли фарбованій лаві сквери
ка̂  в канцелярії з важкими темними столами чи в неодмінно жовтому 
будиночку шляхового майстра, в завулку між старими сивими будинка
ми, балкони яких виснуть над самі тротуари, а вікна вузькі й високі, в 
тісному проході між ящиками, що й досі пахнуть сосниною, навіть 
у кімнаті, в яку заглядає вуличний ліхтар, переламавши вікно на стелі 
й на стіні... Всі ці вулички, сквери, кімнати, закути й кутки — то не про
сто безликі місця, кожне з них чимось подібне до «того» вагона й «того» 
муру, бо в безконечній низці митей і хвилин була хоч одна мить, коли 
тануть душі й починають світитись обличчя двох людей, чоловіка й жін
ки, охоплених самозреченням кохання...

За відчиненими дверима вагона почулись квапливі кроки людей. 
Кроки розбігались і вибивалися з ритму, і хтось голосно підсумував:

— То я й кажу Антонові, кажу, чотири, воно, звісно ж, не три, та 
коли вже вирішив, то купуй таку машину, щоб...

1 голос, і кроки вщухли, Райко ж сидів, і сидів, і дивився на дощату 
стіну свого колишнього вагона й на цифри, виведені хімічним олівцем. 
Хтось колись перемножив 252 на 25 і здобув 6300...

28 БОЛГАРСЬКА НОВЕЛА.




