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ТАЄМНИЦЯ КНУТА ГАМСУНА
(1859-1952)

77<?рм" укра/нськ; переклады m .a p /. А н ута Лм/суна, 
W ^ K . e .  нысь^енныка, нрынада/ать на на- 
^ о л ,п ,п ,л . А д т а д / з д а л а с я  н а./ лнператури/

' "и*"'- ^   ̂^е.нен/ст/а 
" . ^ а  ст.ердж у<ю ты , т .  одна /з наыжарстакнаык нысь- 
^ен//ынькых траеед/ы -  mpaeedm не.ызнання / з а д к а м  -  
w  аю р к ^ л ясь т .а р н а ст ы  А н ута Гал/суна, якыы на д ^ к ^

^ а л ы  A Y  е т а р / , ,я .  Г .а р т с т ь  ць.еа, за еы сла..^  ^ а  
Ф ранка „нераорядноео т а л а н т у '" ,  дез суми/еу, с т а л а  
кл/ане/и да наеаеа разутн/ння людська/ нрырады / настаемла

С ряд 3 ЯЯЯЯ/ЯЯА̂ Я ЯЯ//ЯЯЯЯдЯ ЯЯСЬЖЯЯЯ/ЯЯЯ.
У <?обу ^Я/7АіуяЯЯЯЯ А/ЯС/ЯЯ/{ЬХЯХ ЯЯ^яб/Я / /ЯЯЯ/?ЯЯ/ А/Я-

^  /& мсуяя у  яя/?яязьх/я я//яя/?я/яу/7/, ях ; с  ус/х  
я//яя/?я/яу/?ях ЯЯ//Яу, ЯЙ%УЯЯЛЯСЯ су/я/яяя/ з,м/яя. /?яял/с- 
АЯЯЯЯЯЯ Ate/nod яя/?ялсяяяя сяряязяу яяяя/я////я, яяяУ/зяяу
/з ЯЯ/?ябу?ЯЯЯЯАі ЯЯЯЯХ Яб/?ЯЗЯЯ ЯС/ЯЯ/ЯЯ^ЯЯХ Х/7Яй!бряя, збя/Я- 
ЯЯХ d0A70Af0d/MM у зябрялсяяя/ /ЯЯ ЯСАІЯЯЯЯЯЯ/ яяяях суя- 
Я/ЛЬЯЯХ ЯЯЯ/^. СЯЯ/?Я/ЯЯЯЯЬ ЯЯ ЯЯ/ЯЯ/ЯЯЯЯ/ Я/?ЯЯЦЯЯЯ сяя/х 
ЯЯЯ6/?^ЯЯХ/Я — Л /бяяяя, F . ^яряяяяя, я х / А/яяя зяяяяяя
ЯЯЯЯЯ ЯЯ ЯЯ^Я /ЯЯЯ/? /̂С/ЯЬ, Аяу/я /яА/суя я/я яяя/ух яяяс- 
ЯО̂ О XydяЛCЯbЯдЯ бяяяяяя ЯЯ//яу, ЯЯЯЯХ АІЯС/ЯЯЦЬХЯХ яря- 
ЯОАУ/Я / ЗЯЯЯб/Я, Я/Я уА/ЯЖЯЯЯЯ/ЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ /ЯЯЯ/2/Я, 
ся/язяуяяях чясяя/.

Аіяуя! /ЯА/СуЯ я/бхябяя ЯЯ/ЯУ/?ЯЯ/Я/ЯЯЯЯ/ / яязя/яяя/я/яяьх/ 
/M ^ d ^ ^ /z, я х / яяяяяя з^яляяіяяя у  /?яял/с/яяяя/я л//яє/?я- 
/яуря/я я?ячя* б/?уая/ яяляяяяя Â AV яя?я/?/^я. Мехяя/с/яячя/ 
уяяляяяя я/?я язяяА/язяУ/зях л/ядяяя / яуяя/льяядя ся/?^яяя-
Я/Я, ЯяdAf//?яy бя/ЯЯ/УАИЯЯЯЯЯ/С/ЯЬ Я ЯЯЯ^/ЯХЯ ЗЯЯЯ/Я/Я/А/Я, 
у  /ЯЯА/у ЯЯСЛ/ Я б/яЛЯд/ЯЯЯА/Я ЯЯЯЯЯХЯАЇЯ, /яАЯГуЯ /УЯЯуЯЯ 
я/dxяdяя. ^/Я ЗуА//Я яябяяя/яя яб^Х/ЯЯЯЯу СХЛЯдя/С/ЯЬ яяя- 
6ЯЯ/ЯЯХ / ЯуЯЯ/Л6ЯЯХ Я/^ЯЯЯЯЯ /ЯЯ ЯЯА/ЯдЯЯЯЯ я/бябрялся/яя
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/х, умикаючи ная/урал/ая/ично/ я/a яозия/иа/ая/сько/ еяро- 
щаноая/// аа/я/оаярийняя/я/я. Д̂ля яисьА/анника було ааж- 
лиао алоаия/и загальний саме, дух реального жия/я/я, а на 
а/дя/аор/оаая/и у чаая/коаих / др/бних дая/алях йоао яод/б- 
н/ая/ь. Ja/даи А/ааи/я/абн/ая/ь харакя/ар/а йоао ааро/а. Ануя/ 
/аА/аун аолод/а ярия/аА/анно/о лии/а йому здая/н/ая/ю до 
/яия/за^/7, що а/дкриаало ярося//р для узагальнення жия/- 
я/ааих яаищ чи харакя/ар/а ааро/а.

7ак аал/о наахаально, як до ма/яуралктяичмо/ ояиаоаоая/и, 
ая/ааиася Ануя/ /аА/аун / до схильмосАяи яиаьА/анник/а-раа- 
л/ая//а яара/яаор/оаа/яи аао/ я/аори у ная/ахудожн/, ная/ана- 
укоа/ я/ракя/ая/и, як/ А//ся/или аиклад A/одних со///олоа/чних 
ком^ая /̂й чи б/олоа/чних /яаор/й. Я/дкрия/а яублщиая/ич- 
н/ся/ь яіакож р/дко яромикала у його художн/ я/аори.

Я/н уоаобл/оааа /яия л/и/яця моа/7ямьо/ доби, чи/ яол/я/ичн/ 
яоаляди яоаднуаалиаь /з художн/А/и оаоблиаоая/ЯА/и / аму/я- 
р/и/нм/ зА//ся/од/ його /яаор/а. //а ма означало, що рол/амаА/ 
/амсума ма були ярия/аА/ан/// ^й/осо /̂чн/ая/ь / А/орал/зуаання, 
а я/акож я/амданщя до узааальнання я/их ааяакяї/а еуся/ль- 
ноао буя/яя/, як/ яиаьА/анник ааажаа найеажлие/и/ил/и. Ллаа- 
я/иаа йоА/у а/дчуяія/я жия/я/я яоая/уяоао яарая/аор/оаалоаь 
у ааоар/дний а/я/ал/ЗА/, який /аА/аун /з надзаичайно/о ма- 
ая/ирлиа/ся//о яроя/ися/ааляа /мя/алакя/оа/ / //иа/л/за///7.

Жия/я/я яиаьА/анника, аяоамама я/руднощ/а / р/зноА/а- 
н/я/них ускладнень, /яриаало А/айжа ая/ол/я/я/я — а/д часу 
к/нних ак/яаж/а до ая/аораммя ая/ОА/но̂  боА/би. ^ааая/о 
хя/о /з л/я/арая/урознаа/ /̂а яраануа розаадая/и я/аєА/ни///о 
я/аорчоая/и Ануя/а /аА/ауна, знайя/и щось, що обладнало 
б уа/ окраА// яод/7 а єдина щле  ̂ аяомукало йоао азяя/иеь 
до л/я/арая/урно/ яра/ /̂. у4ла /̂ а аияаилось аажкиА/ заадам- 
мяА/. /7раамаммя заробия?и соб/ ма жия/я/я, бажання буя/и 
аизмамиА/, заяочая/куаая/и моаий л/я/арая/урний ся/иль, 
аикориая/ая/и як я/очку ояори якийсь /з //их А/оя/иа/а — 
означало ая/ая/и на хибний м/лях. ^о, яари/ н/ж аибрая/и 
л/я/арая/урну каріару, /аА/сун а/дчуа, що а/н аидраний для 
на7 /Скликання яиаая/и ая/ало йоао аль^о/о / оА/аао/о, 
ая/рия/ичниА/ засобом за/льнання а/д А/ая/ар/альноао са/я/у, 
я/иА/, що дааало йоА/у силу зуая/р/чая/и кожний моаий дань.

Як н/хя/о /ни/ий Ануя/ /аА/аун надаааа ааличазно/ аааи 
А/оа/, яку а/н ярир/ан/оааа за А/елод/ин/ся//о я/a аарА/он/а/о
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до музякя. /7яйьмйяяяк, яя яойо думку, яойяяея зяя/яя 
яй ляя/й ярязяяяйяяя, ЯЛЙ я /яяймяу сялу ЙЛОЙЯ. /4джй 
ЙОЯО може бу /Я Я  /Я/7ЯЯЙ%Ю/7МОЙЯЯЙ у кол//7, йй//яло, ЗЯ- 
яях... Яясьмйяяяк А/7/й/яо̂ й/7 Єясоя зеядуйяй, ЩО Аяуя?
/ЯА/йуЯ „М/2 й/Я/7Ябя/ЯЯ й/д /7Ядой/ЯЯ / ЗЯЙМЯ2Я/ЯЯ й/д 20/7- 
дой/ЯЯ Я/70/ЯЯ20М ///Л020 дяя ЯЙ/7ЙЗ 0/7ЯЙ/ЯЯЛЬЯЯЯ ^Я ОЙОб̂ Я- 
ЙО ЙЯ/7ЯЗЯЯЯ Я/7ЯКМЙ/Я//ЯК, ЯКЯЯ Й/Я ЗЯЯЯЯ/Ой у як/яйь 
КЯЯЖ///, ябо ЙЯЯЯЯЯ/ОЙ йям" .̂

Одяяк Яй /Я/ЛЬКЯ ЙМ/ЯЯЯ йдяЛО 0ЯЙ/7уйЯ/ЯЯ / добя/7Я/ЯЯ 
слойя яя/7/зяяй /яйо/7я/й/яь Аяу/яя /ям суяя. ^/Я МЯЙ ЙЛЯЙ- 
ЯЯЯ ЙЙ//Я, ЙЛЯЙЯЯЯ ЖЯ/Я/ЯЙЙЯЯ й/яяль, ЯКЯЯ ЯЙ зм/яяля я/ 
М/ЛЬЯОЯЯ Я/7ЯМ//7ЯЯК/Й Я020 КЯЯЖОК, ЯЙ/7йКЛЯдйЯ/ бЯ2Я/ЯЬД/Я 
МОЙЯМЯ, Я/ М/ЛЬЯОЯЯ/ 20Я0/7Я/7Я, ЯЯ/ ЛЯЙ/7Я ЯобйЛ/ЙЙЬКО/ 
Я/7ЙМЯ. Якусь ЯЯЙ/ЯЯЯу /70КУ Й/Я Я/70ЖЯЙЯЙ у ЙЙО/Я Я/ЙЯ/^Я/Я 
/7ЙЗядйЯЯЯ, Я /7Й/Я/ЯУ Я/70й0дяй у  яодорожях, ЯЯЯ̂ /ЯЙ/Я/Я/Й 
я/укя/ояя сямо/яяой/яя, уяякя/о*/я йй/одясущях ЖУ/7ЯЯЛ/Й- 
/Я/Й, ЯКЯХ ЗЯйЖдя ///КЯЙЯЛО, ЩО /70бя/ЯЬ /ям суя, ЩО Я0Й020 
ЯЯЯ/Й / ЩО д^МЯЙ Я/70 Я0Я/0*/Я/ яодя.

/? 0 2 0  /ЯЙ0 / 7Я/Й/ЯЬ й/дзяЯ*/ЯЛЯЙЬ ЯОМ/Я/ЯО/О Й/ЯЯЛ/ЙЯМО у ЙЯ- 

б о /7/ /ЯЙМ, 2Й/70/Й, ЯЯЙ/Я/70/Й. ^дяй /Я Ь Й Я , / я м й у я  ЯЙ ОЯЯЯуйЯй 

/Я /й/ Я /70^ 7ЙЙ/Я//0 / Я/ЯЙМЯЯЩ, ЯКЯ д я й  ЗМ02У ЯЯЙЬМЙЯЯЯКЯ^/ 

ЩО/7ЯЗУ ЗЯ Я Х О дяя/// //Ой/ С/ОЖЙ/ЯЯ / ЩО/7ЯЗУ „Щ К Я Й /Я /й" /X

/я/яй/7я/7йя?уйя/яя. ^/я зяляя/яййя я/ям йямям дякям йям/я/- 
ЯЯКОМ, ЯКЯЯ ЯЙ обдумуй КЯЯЖОК, бо //Й обдумуй ЖЯЯїЯ/Я.

С я я  ЯЙЙЙЛЯЯКО/ К/7Я/ЯЯ, ЩО Л Й Ж Я / Я Ь  у Я/ЙЯ/*/Я/Я */ЯЙЯ/ЯЯ/ 

6 й / 7 0 Я Я , К /70Й Я0 ЯОЙ ^ З Я Я Я Я  /3 /7/дЯ0/0 ЗйМ Лй/О, Я  ЯЙЯЙК/7Я- 

ЙО/О Я/7Я/70до/0, й/я /7ЙЯ!ЙЛЬЯ0 ЙЯ/ЙЖ ЯЙ З Я  Л/СОЙО/О Й У Щ Я Й Я - 

ЯО/О, д й  зд/ЯЙЯ/ОЙЯЛЯЙЬ // Я/Я/ЯЙЯ/ЙЯ / й /дк/ 7Я й Я Л 0С Я  Й/Я//Й 

К О Л у й Я Я Я Я  ЖЯЯ/ЯЇЯ, ЩО ЗЯ / Я Я йу й Я Л О  У  ЙЙ/Я /7ЯЯ/М / л / о д я я у .

у4лй щ е  я /о я я /й , я / ж  ж я я / я / я  я /7 я /? о д я , Д я у я / / я м с у / /  

ОЯЯйуйЯЙ Ж Я /Я /Я Я  Л /одйЬК ЯХ я о ч у я т я ї/й , д я й 2Я /7М 0Я //0  й я у я ? -  

/7 /Я /Я Ь 020  ЙЙ/Уяу ЙЙО/Х 2Й/70/Й, Й Л Я дяу, ЯЯЙОМ ЯЯЙ/Я!Ь /7 Я б -  

йьку, сялу Л/обОЙЯО/ Я/7ЯЙЯ//7ЯЙЯ/Я, / /  д я й Я ^ /Я й Я  /ЯЯ Я/7ЯМ - 

Х Я , з я я л у /я я я у  2/7У ЙМОЩЯ, КОЯ^Л/К/ЯЯ/Й/ЯЬ / Я Я /ЯЯ20Я/ЗА / 

й /д я о й я я , Я К / ХОЙЯ/О/ЯЬЙЯ ЗЯ будйЯ Я /й/Я /О  Л /о д й Ь К 020  б у /я -  

/ЯЯ. А Ь я ^ Л /К /Я Я  Я 0 2 0  2Й/70/Й ЗййдйЯ/ д о  к/лькох д у ж е  зя -  
2Я Л 5Я Я Х Я 0/Я /7й б —  б о /70 /Я Ь б я  ЗЯ /ЙЯуйЯЯЯЯ, КОХЯЯЯЯ /ЯЯ

/ядяй/дуяльяо/ ййободя. ^я л/одяяя йя/7Яйд/ мяй я/7Яйо //я 
/// Я/7Я2ЯЙЯЯЯ ? ^я йояя муйя/яь здобуйя/яя /X ЙЯМЯ, */я ^я- 
ЙОМ ЯОЙЯЯЯЯ КО/7Я/ЯЯЙ5 Я/7Я/70д/, ЯКЯ 2/7ЯЙ/Я5ЙЯ ЯЙ/О, ЩО/7ЯЗу
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ЛЯЯЛЯ/ОЧЛ 7/ ЯКО/СЬ ЛО#0/АУудрО#/ЛЛ? 77/ лрО^#АУЛ Л ЛЯАУЯ- 
#Я#АЛЬ#Я рОЗ#!^ЗЯЛ7Л ТяАУСуЛ.

ЗяодяКЛ ОРЛЛ/ЛЯЛЬЛОСЛ!/ АЛЯ С#0#р/длО#АЛ/ #Аллл/о, б#зло- 
##р#длосАл/ олкляду с#о/х художл/х обряз/# — АлуАл ТяАУ-
#ул, ЛО#АЛ АУр/Л / Л#3р/#ЛЯЛЛЛЛ Я̂Л/ЛЯОАЛ, здобу# ЙЯ2ЯАЛО
лрлхлльллк/# ##р#д ллАля^ько/ лубя/кл усього с#//лу. 77/д
ЛЯО Л/Лр0К0#0 ##ЯЛ7Ку#ЯЛЛЯ Л0#0 с/АУд#СЯАЛЛЛ/Л!/ЛЯ 77P2P)
7амяс АТялл зязлялл#, що Яодея/яськя лр#АУ/я щ# л/колл 
Л# буЛЯ #ру*У#ЛЯ КОАУуСЬ, ХАЛО зя#лу#о#у#я# я д/льл/#, л/ж 
АлуАЛ ТяАУсул.

27о укря/л#ьклх ЛЛ/ЛЯЛ/# ЛУ#ОрЛ АлуАЛЯ ТяАУсуля сло- 
лял х̂у доходллл *у#р#з л/АУ#цьк/, лольськ/ Аля рос/л#ьк/ 
л#р#клядл, як/ з!яялялл#я #/дрязу л/#ля /х олубя/куяяяяя 
//ор##зько/о. ^л#рл/# у л#р#кляд/ ук^я/лоько/о АУООО/О з ?̂#- 
ля#Аль#я урл#ок з ло#о роАУя/уу „Толод" 7#РР року у Лб#0- 
#/. йодолі укря/лськ/ л#р#клядл Ал#ор/# A/ууАля ТяАУоуля 
#лходя/ль / ля Сх/дл/л Усря/л/. 2окр#АУЯ 7РРР року # жур- 
лял/ „ З г̂ря/лоькя хяАля " було ляфукоояло оло#/дялля А//у- 
Л1Я ТяАУОуЛЯ „Ж/ЛКЯ Л#р#АУО#ЛЯ ". 7Ь#0 ж  року # „77/Ал#ря- 
Алурло-яяукояоАуу #/#л?ллку" л#р#кляд#ло ло#о роАУял „77ял", 
що #/дрязу #ллл/о# у Ал##/ окр#АУО/о кллжко/о.

/7рО ##ЛЛКу ЗЯЦ/КЯЯЛ#Л/#АЛЬ # УкрЯ/Л/ АЛ#Орл/0АЛ/О лор- 
##ЗЬК0#0 ЛЛСЬАУ#/УЛЛКЯ с#/дллл!5 АЛ#, що ляояль у #яжк/ 
рокл #ЛЗ#ОЛ6ЛЛХ ЗАУЯ2ЯЯ6 з!я#ля/0Аль#я л#р#клядл ло#о 
Ал#ор/#. Длдя#ллщл#о „ТрулАл" 7Р7<Уроку #лдяло кллжку 
Алулія ТяАісуля „77##ольллкл кохялля". 77/кязо, що л#- 
р#дАУо#у ляллся# л/д л###до/у/АУОАУ 27##ь 7ор#лко — #/до- 
АУЛЛ ЛО#АЛ Af. С#АУ#ЛКО. 7/#Л #АЛ/од, ЯК ЛЯЗ#Я# Л#р#дАУО#у 
ЛО#АЛ, лодя# Л# АЛ/Л5КЛ коро/лку д/02ря%м/0 АлуАЛЯ ТяАУ#у- 
ля, я л розкрлоя# фяоооф/о ло#о лу#ор*уо#Алл.

У 7Р7Д-7Р7Р рокях # Укря/л/ окрамлАУл кллаяАУл #лхо- 
дялуь роА/ялл „Т?/кл:ор/я"Аля „Толод". 777# б/льл/лл /ллу#р## 
ОЛКЛЛКЯ# АЛ#Ор*У/СЛ!Ь Алу/ля ТяАУсуля л/#ля лрл#удж#лля 
ЛОАУу Яоб#Л/#СЬКО/ лр#АУЛ. ^ укря/лськлх журлялях / #яз#- 
АЛЯХ З !я#ЛЯ6УЛЬСЯ дя#ЯЛ!0 С/ЛЯЛЇ#Л лро ЛЬОдО, р#ц#лз/л ля 
ло#о лу#орл. У 7Р20-Л7-Х рокях д#як/ Ал#орл Алу/ля ТяАУ- 
суля л#р#клядялл А7. J#po#, А7. Ая/лр#лко, Ф. Ф#дор /̂#, 
7. Оляоялчлл, R Тлядкя, А. Абряк/ля, М Т^длл^ьклл. 
7/#, зокр#АУЯ, „А7ялдр/#л/ дл/" 77Р267, „Толод" „77ял", 
,,^/к/лор/я" 774Щ), „Бродягл^7Р2Д7, „№#л?#рл" 77Р№^
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Зяслуяяяус яя уяяяу яих/d 7Р2Р /?я/бу /?я /̂яяу „77/д яс/я- 
я/ми зя/жми", я/?иу/?яяяяий 7Р-̂ ?/яя/я Аяу/яя Тял/суяя, 
з /руя/яяяяя/я яя/?ядл/яяя/я Af. Т̂ удяицькяяя, я я/б/и дя-
ХЛЯ^ЯЯ Я/7ЯЯЯЯЛ/ЗОЯЯЯЯ /ЯЯЯрИ, ЯИСЯ//ЯЛЯЯЯ ЖИ/Я/ЯСЯИЙ и/лях 
ЯИСЬ̂ МЯЯЯИХЯ, ХЯИЖ/бИ ЯХЯЯЯ, ЗЯ СЛЯЯЯЛ/И Af. Т^дяи/^Ь/бЯЯЯ, 
„ЯЯ/УЯЯИ/ЯуС̂ МЯ з ядяя/бяяил/ ЗЯЯру/ИЯЯЯЯ.м"

УжЯ СЯЯЯЯ/Я/бу ЯЯИ/ЯЯЯ С/ЯЯЛ/АЯ/ЯЯ СЯЯС/ЯЯ/7/ЯЯС/ЯЬСЯ яя- 
А///яяий яялия Аяу/яя Тяжсуяя ЯЯ /ЯЯЯ/?Я/С/ЯЬ улгря/ясьхих 
ЯИСЬА/ЯЯЯИ/б/Я. ТлИ̂ ЯХИЙ ЯСИХЯЛЯЯ/ЗЛ/ /ЯЯЯ/?/Я И̂АЯ/(Я, л/яй- 
С/ЯЯ/7ЯЯ з^ял/яяяяяя яяу/я/?7и/яьяяя ся/Уяу л/ядияи ярияяй- 
л/яяяли А/. Ая///я^иясь/бяяя. Улис/я/ дя яидяяяи/{/яяя „Р/Уб" 

я̂/?удяяь 7РР2 ряку7 я/я яязияяс АУ/у/яя Тямсуяя ся/?яд 
/яих сяряяяйсьлгих яисьмяяяих/я, я/б/ .мяли яяйбяіь/иий яялия 
ЯЯ ЯИ/7ЯблЯЯЯЯ ЙЯ2Я Л//ЯЯ/?ЯАЯу/?ЯЯЯЯ смя/бу̂ . Сяяс зяхяя- 
ляяяя яяли/би̂ и яя/?яяж/{ял/ яисляяия А/. Аяц/яй/яський 
у лияя!/ дя Р. 7яя/я/я/бя л̂/я/яий 7Р̂ ?4 /?я/бу̂  яяс/яяяияи/и
ЙЯЯЯ ЯЯ ЯЯ/?И/Я А//С//Я Я ЯИЗЦ/ СЯЯ/Х уЛ/Я̂ ЛЯЯИХ ЯИСЬА/ЯЯЯИ- 
/б/Я. „Ляли Я ЯИ/ЯЯ/Я Я̂̂ ЯЯ̂ Я ЯЯ/ЯЯ/7Я ('я я л/яяя я л/я̂ и̂ и/,
я/б-я/я Тятисуя, 777я///лс/?, У7/, /іхя, 7я/?̂ я/?, Р/д, С/я/?/яд- 
dc/?r, А7с/яс/?л/и/б), — зязяяяяс А/. Ая/ /̂я̂ иись/бий, — и̂яя/
ЯЯ ХЯЧЯ/ЯЬЯЯ ЯИСЯ/ЯИ, ^Я Я ЗЯЯ/Я, И{Я И//6ЯЛИ яя дясяяяу
/яяяя, и̂ я дяяяяли, и̂ я з/?я̂ или ц/ /яяляи/яи" .̂

Яяя/ ярия^ияи худяжяьяяя зябряжяяяя л/ядияи, яяяя я^- 
/?язяя яяйяябячяяяя, ях/ /?яз/?я̂ ия Аяу/я Тямсуя, Я АЯЯКЯЖ 
/мя/?яя/яя/яАЯияя/ яяс/я/?я/, я/?ис/б/ялияу уяяяу дя дуи/яяяя/ 
ЯЯЯЛЯИ//ЯЯЯЯЯЯС/ЯИ, сумя/яи /ЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯ ЯХ̂ ЯА/Я/ ясяб^ис/яяс- 
/ЯИ Я/?ЯЯЯ!ЯЖуЄМЯ / у /яяя^ях Af. Аяильяяяяя. 77ЯС/ЯИЯЯ/ 
яфязи, худяжя/ Я/?ИЙЯМИ, Л*ЯЯ!Я(%)Я/?И АУ/у/яя Тямсуяя яилгя- 
/?ис/яяяуяяли М Рильський, Af. Сямяяхя, Є. АТяляя/як, ях/ 
ЯС/?СЗ уся ЖИ/Я/ЯЯ яряяяяяи ЯЯЯЯ ЗЯХЯЯЛЯЯЯЯ /ЯЯЯ//Я/С/Я/Я яя- 
ЛИКЯЯЯ ЯЯ/7ЯЯ35АГЯдЯ ЯИС5МЯЯЯИАГЯ. 77я схил/ л/Уя Є. А7яляя/яА: 
яисяя. „ 7Р.02. 7PJ2 /?. яя Р2-му ряц/ жи/я/яя уяяхя/яся Аяу/я 
/ямбуя/ 7? Ц/JM СЛЯЯ/ — /ЯЯ/С/Я5, /7/6?я/ /с/?яяяиди, яядих яясяи 
Я САЯЯЯЯЯАМ Я/АЯ/?/, jM/СЯЯЯ/ ЯЯЯ/, ЯС/ЯЯ/ cy3//?jp, зяяях д/яяяя/ 
ХЯСИ / ЯЯ/МИИЙ яя/̂ й/уяях. Тял/суя/ Ся/?ядяя И//6ЯЛЯ я с/яяяя- 
Я/И САЯЯЛИ/̂ /, дисхуся я/?я Амяряс/яя/зд/ ("„дяхядяя/яс/яяя 
музи/ся Т/7/ГЯ / ся/льяя ('з „ЯЯ/Я  ̂ ЯИАЯЯЯЯЯ „Р/х/яя/?//" — 
я „яяяя" /яяж мяля яяряяяяяяя, / /ЯЯЖ були „СЯ/(/ЯЯЬЯ/ 
/?/зяи///". 7 були яжя яя/?м// яфи//... Сляяяж, уся ^уля /ЯЯ/бЯ
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Я0д/бяе, Я Ж  СЯ///ЯЯ/ЯО СЯ7ЯЗЯЛО. /ІЛЄ я  солодко... /яА/суя/

Г2Д 02. VR52

А яу/Я  77еде/?сея (" с я ^ я з ж я с  я /? /з з я я /е  яя сьА *еяяякя7  яя /?о - 
д я з с я  4  се /?я яя  7R5P / /о к у  я  с ш 7  с м ь с ь к о е о  я /е з ц я  я я  к / /я я -  
Я/Я Я/ЗЯОЧ/ 77о/?ЗЄЄ/7. ЛЬлЯ 3/Я А/ЯЗ /Я//Я /70КИ, я о е о  ся и ^ / 
ЯЄ//Є/ХЯЛЯ д о  ТЯАШЯ//ЄЯЯ у  Яо//ЛЯЯЯ/. 7яА/ ЗОЯЯ ЗЯ/706ЛЯЛЯ я я  
ЖЯ/Я/ЯЯ ЯЯ ЗЗЯЧЯЯЯ/ <%)Є/7А/Є/7Я. Л яу/Я  б у з  ЧЄ/ЯЗЄ///ЯЯА/ /З С/-

А/ох д/7яея 77еде//сея/з. № ео дя/яяяс/язо було д/дяяА/ / зя ж -  
КЯА/. С/А/ ^ ЯЄ А/ОЄЛЯ Я/?020дуЗЯ/ЯЯ д//яея / Ляу/ЯЯ з/ддяля 
/ядяоА/у дядькоз/, л/одяя/ /з жо//с/яоко/о / сузо//о/о здяче/о.
СяА/Є З /ЯОЄО ЧЯ(у ХЛОЯЧЯЯЯ Я/уКЯЗ ЯО//Я/яуЯКу у  СЯА/О/ЯЯОС- 
/я /, я я  л о я /  д я к о /  л/?я/?одя. 2  7 4  / /о к /з  Л я у /я  з / з  А /яяд/?/зяе 
ЖЯ/Я/ЯЯ, с я о з я е я е  /й д у д я о и і/й  / я я  з л я д я /з ,  з я я / /о б у з я з  д я е я -  
/ЯО Я//0(^ЄС/Я. 0С З//Я у 0/Я//ЯА/ЯЗ у  с /л ь с ь к /я  я /к о л /, д е  ЯОдО 
ЯЯЗЧЯЛЯ ЧЯ/ЯЯ/ЯЯ / ЯЯСЯ/ЯЯ, Я //ЄЯ//яу ЗЯЯЯЬ зд об н о  СЯА/О- 
/ я у ж к я ,  ЧЯ/ЯЯ/ОЧЯ <?а/ІЯЧЄЗЯ.у КМЬК/С/ЯЬ КЯЯд.

ДоСЯ/ЯЬ /?ЯЯО У Т я м с у я я  ЗЯЯЗЯЛЯСЬ /Я30//Ч/ зд /б яоо /я /. 77/сяя 
у с я /х у  я о е о  я е /? я /ях  /я з о ///з , я я я я с я я я х  у  с /я я л / я я //о д я я х  КЯЯд 
для л е е к о е о  ч я /я я я я я  —  „ З я е я д к о з я  л /о д я я я . ТТ^ЛЯЯЯСЬКЯ 
л /о д о я я я  /с/яо/?/я f7($7/^  /я я  „ 7 7 о д я ч е я я я " f 7 ^ 7 ^  з /я  з я / // -
Я/ЯЗ Я03Я/С/Я/0 Я/7ЯСЗЯ/ЯЯ/ЯЯ себ е Л//ЯЄ//Я/Яу//Я/Я /ЯЗО/7ЧОС/Я/.

З я  л /я 7 е /? я /я у //я я я  я с е зд о я /А / з / я  з з я з  с о д / ЯЯЗЗу Ху/ЯО/7Я 
Т яА /суяд  д /л я  /ЯА/А/Я/?ЄЯЯ, д е  ж я л я  я о е о  С/А/ ^/, / я /д я я с у -  
е я е  яяА / с з о /  / / я я я /  /я з о р я .  З я я я д к о з о ,  у  яубл/К Я/{/7 о д я /с /  
/з  е я з е / я я я х  с /я я /я е я ,  З /{ЬОЄО /А/ЄЯ/ е я я я л я  о с /я я я я я  б у к з я .  
7 7 р /ззя я ^ е  Т яА /суя с я о д о д я л о с я  яоА /у, / я /д  я  я  А/ А я у /я  77е- 

д е р с е я  у з / я я / о з  у  с з / / я о з у  л //я е //я /я у //у .
Ок/7ЯЛЄЯЯЯ ЯЄ//Я/ЯА/ уСЯ/XOAf, 0/Я//ЯА/ЯЗЯ/Я Су/Я/ЯСЗу А/Я- 

/ЯЄ///ЯЛЬЯу Я/д/Я/7ЯА/ку з/д одяоео куя/ я̂, ГяА/суя яяяясяе 
яоз/с/яз /з с/льськоео ЖЯ/Я/ЯЯ „Ф/ндя" (^737  ̂ / ЗЯ///Я/ЯЗ 
ояудл/куея/яя /7 е ^ояеяеялея/. Одяяк „ Ф/яду" з/дА/оея- 
лясь друкузя/яя зс/ зядяз/ /̂. З зелячезяяА/я /я//удяоя̂ ЯА/я 
ТяАісуя яе/?еб/?язся яязяд до Яо/?зее/7 / зуяяяязся у А]ояс-
/Я/ЯЯ/7, СуЧЯСЯОА/у Осло. 3 /Я  ЯЯА/ЯЄЯЗСЯ Я/?0/Я/?ЯА/Я/ЯЯС6 я я  
л//яе/7я/яу/7я/ зя/?од//якя. чясоА/ яоА/у здязялось яяд/?укузя- 
/ЯЯ К/ЛЬКЯ С/ЯЯ/ЯЄЯ ядо ЗЯА///ЯОК у  ЄЯЗЄЯ/ЯХ А//ЯС/Я/ЯЯ/7. 
Д л я  ж я / я / я я  цьоео д^ло А/ЯЛО / яос/яуяозо, я/уодя/очя зсе,
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/ЦЯ Л*ЯЯ — ТяА/СуЯ ЯЯЯЯ у ЯЯЯЯЄ / Х//ЯЯ/ЧЯЄ ЖЄ6//ЯЦЯ/ЯЯ.
бдияил/ яихядял/ для яьяея ея/яля ел/яряц/я. 7̂я/Ч/ — 
у /(У(У2—7(У<У4 я/я /(У(Уб—/(У(У(У рякях Ат/уя/ Тя /̂еуя яябуяяя
Я у4уМЄрИЦ/, де ярЯЦ/ЯЯЯЯ ЯЯ ///ê jM/, ЯЯ̂ //Ч//ИКЯЛ/ яя скляд/, 
КЯядукЯ/ЯрЯА/ Я И̂КЯЛЯ, ЯИЄЯ/уЯЯЯ 3 яуЙЛ/ЧЯЯМИ ЛЄКЦ/ЯуМИ 
ЯЯ Л/Я/ерЯЯ/урЯ/ Я/ЄА/И.

Десь цей ЧЯС ТяА/еуЯ ЯИЄЯЯ, фукуЯЯЯ СЯ/ЯЯ/Я// Я ЄМ////ЯЦ/Й-
я/й яяряезьк/й ярее/ я/я яя дяя/ьк/ещия/, у Яяреее/7. ^/я 
и/еидкя яерекяяяеея, /ця ямермкяяське А/ИСЯ/ЄЦЬКЄ еередя- 
еи/це для яьяея чуже. 77яея ерЯЖЯЛЯ, /ЦЯ ЛІ ЯМ мяя/ер/яльяе 
ЯЄРЄЄЯЖЯЄ яяд духяяяял/, брякуе Я/рядиЦ/Й Я/Я ЗЯЦ/КЯЄЛЄЯ//Я 
/деямм. 77//Я це Я/Я ЯЯЯЯЄЯЯ Я ЯК/7ЄМ/Й яубл/цися/ичя/й кяиз/ 
„З духяяяяея жия/я/я еучяеяя/ у4мерики '

7яя/ЄрЄЄ дя /ІЯА/еуЯЯ ЯЯЧЯЯ ЗрЯЄЯ/ЯЯ/И е/дя/яд/, як 
у яер/ядиц/ з!чеилиея (//рЯЛМЄЯЯ/И ЙЯ2Я ееликяея я/еяру, 
яяд яки^ я/я яряц/яяяя дяяея / яеея/я^яя / який яяя/ш 
яязяяя „Тялядя^м". /7уб/?/кяц/я цьяея я/еяру якрел/я/я кяи- 
2Я/Я 7(?Рд /7. ЄЯ/ЯЛЯ для 7&МЄуЯЯ Л/Я/ерЯЯ/урЯИА/ ЯЄ/7ЄЯЯ/7Я- 
/ЯЯ ,̂ яяд/е/я, /ЦЯ /7/ЗКЯ ЗА//ЯЯЛЯ йяея л/я/еряя/уряу дял/я. 
У яяея/уяя/ десяя/ил/я/я/я З Я̂ЯМЛЯСЯ СЄр/Я Я/ЄЯр/Є, як/ уя/- 
еердили реяуя/яцяя А)/уя/я /ял/еуяя як яяйліяляд/ия<?я 
/ яяйяереяекя/иея/и/яея яиеьл/еяяикя ЯярЄЄ2/7. 77яея яя- 
я/е/я/ „№ея/ер/7" 7̂(УР27, „77яя" f „&кя/яр/я^  ̂7̂ Р(У)
ЗЯЄЯ/дчу/ЯЯ!Ь А/ЯЙСЯ/ЄрЯ/ЄЯ/Ь ЯИЄЬА/ЄЯЯИКЯ-рЯА/ЯЯЯ/ИКЯ, який 
яея/яуе К/7ЯСУ яриряди Я/Я КЯХЯЯЯЯ. У Я ИХ Я/Я СЯ/ЯЯ/7ИЯ 
ябрязи ееря/е, як/ яряя/ис/яяеля/яя/ь себе еуся/льея/еу, йдуяіь 
ЗЯ деЗЯЯЄЄ/?едя/А/И ЯЯрИЄЯА/И сяяе/ еклядяя/ / еуяеречлиея/ 
дуй//. АудяЖИ/И ЛУЯЯЄ/7/ Гя^еуяя ЯЛЯСЯ/ИЯ/ 2ЯЄЯ/рЯЯ/Я 
/ Я/ЯЧЯ/СЯ/Ь ЯСИХЯЛЯ2/Ч//ИХ ХЯрЯКЯ/ЄрИЄЯ/ИК, ЙЯ2Я Л/ЯЯЯ.

Аяуя/ Тял/еуя яиеяя я/якяж для ецеяи, хячя яе я/як 
уея/и/ия, як я ея/чяял/у ЖЯЯр/. 77яея ямеьл/еяямцькя еиля 
д/ЛЬИ/е ЯИЯЯЛЯЛЯЄЯ у ХЯ/7ЯКЯ7Є/7ИЗЯЦ// Я/Я ЯЯИЄ/, Я/Ж у рЯЗ- 
яия/ку д/7Я̂МЯЯ/ИЧЯЯ2Я Є/ЯЖЄЯ/у. Яя думку КрИЯ/ИК/Є, яяй- 
Ядял//ИИА/И /З ЙЯ2Я И/еея/И дрЯА/ Є „7//Я жмя/я/я" 7̂(УРб̂ ) 
/ „АТяиях ^еядя/" f7P(%).

77/ЄЛЯ яеядяляея И/Л/ябу /З 7)Єр2Л/ЯЯ/ Аек, ЯКИЙ Я//7ИЯЯЯ /з 
7#Р<У дя 7РР6 //яку, Тяумеуя 7Р0Р //яку ядружиеся /з А/я///- 
е/я /4яде//сея, якя буля яя 22 //яки умяляд/ия/я я/д яьяея 
/ ся/яля йяея еуяуя/яице/я дя к/яця жия/я/я. А7я///я дуля 
.мялядя/я, ЯЄ/7СЯЄКЯ7ИЯЯЯ/Я ЯКЯ///ИСЯ/Я, кяли зуея////ля Аяуя/я
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ТяА/ауЯЯ. Доми g/дмоаИЛЯаЬ g/d ааоа/ бямскумм КЯр<арИ 
/ ЯО/ХЯЛЯ З ЯМА? до Af/аця ЙОдО дия/ияая/ая. 7P7# року 
яодружжя куяило ЯОА//ОЯ/Я Т/ораОЛЬА/ Af/Ж У7/ЛЛааЯЯЯОА/ 
/ Тр/А/аЯ/ядОА/.

7996 року з7?аиаая роА/яя „77/д оа/яяйми зоряА/и", який 
g/дкриа ЦИКЛ Я/gOp/g, яобудоаяяих яя аряжаяяях /ояяцькоао 
жия/я/я, як/ а/дя/аор/оаяли раял/7 я/ая/яяоао яораазькоао ауа- 
яй/ьая/ая. Тял/ауя яараая/яа яиаяя/и яоаали, як/ зоабраджу- 
аЯЛИаЬ ЯЯ /ядиа/дуЯЛЬЯОА/у / обряа И/ИрИ/ИЙ соц/о/с/яорияяий 
/̂орА/яя/ — „Ааяоя/*' f790<% „Д/я/и ая/ол/я/я/я" 7̂97J/
У яодяльи// рОКИ у аао/Й Я/аорЯОая// Аяуя/ ТяА/ауЯ яро- 

я/иая/яаляа ЖИЯ/Я/Я ауЯЯОЯОаО А//ая/Я З Й020 доаЯдЯаЯЯЯА/И 
циа/л/зяц/7 я//?ядиц/йяоА/у уклядоа/ ааляяаькоао жия/я/я, 
б^изькоао до яриродяоао кояуояяяя ярироди. ^яаари/аяий 
аирЯЗ ЦЯ ЯЯЯ/р/ЯрхЯЛЬЯЯ /дил/я ЗЯЯЙИ/ЛЯ у рОА/ЯЯ/ „Соки 
замл/" б7977), який ярия/а ТяА/ауяоа/ 77обал/ааьку яраА//7о 
^792б{). Ромяя, яя дуА/ку я/я/аряя/у/?озяяяц/я, ая/яа яяй-
А/ОЯуА/аЯЯ/ЯЛЬЯ/И/ИА/ аЯ/ЯЯИА/ Я/gOpOA/ аа/Я/ОаО/ Л/Я?Є/7ЯЯЦ%7И

ая/ол/я/я/я. Ояоа/дь у цьоА/у я/go/?/ розаоря/яая/ьая я/як 
аЯА/О ЯОа/ЛЬЯО / ОЯОК/ЙЯО, ЯК / ЯЛИЯ ЖИЯ/Я/Я Й020 ааро/а — 
яодружжя 7аяякя Я/Я 7яаар, ЯК/ А/аИ/КЯ/ОЯ/b у яуая/ияя/и, 
Я/КИА/ Яа оброблаЯ/И Л/ОИОЯ//Й Af/ацааоая//. Ая/ дуА/ки яроая//, 
ЯЛа яg яриА//я/иая/, як яроая/а / яяяоаяаяа яряца/о й яа- 
уаа/доА̂лаяиА/ /цяся/ЯА/ жия/я/я. 77оал/доаяо, яа адя/ояиаь 
до а/дкрия/о/ яубл/циая/ и̂/яоая/и, ояару/очи ауя/о художя/- 
А/и зяаодяА/и, ТяА/суя яроаодия/ь дуА/ку яро яереояаи а/ль- 
аькоао аяоаоду жия/я/я яяд АмаькиА/. У:/ йоао ааро/, як/ 
здар/ая/оя/ь а/ря/ая/ь заА/л/, я/аардо яараяоаяя/ь жия/я/аа/ 
я/рудяои{/ я/я аияробуаяяяя. 77, хя/о а/дриаяая/ьая а/д р/д- 
яоао /руяя/у, а/дяуая/оя/ь я/риаоау / яааяок/и, ая/я/оя/ь яа- 
/цяалиаиА/и л/одьА/и. Z/ай я/а/р ся/яа яоаляяяяА/ ТяА/ауяя до 
аа/я/у, зякликяа л/одая/ао яоааряуя/иая до /руяя/у, до заА/л/ 
/ аолоаяих А/оряльяих аяря/оая/ай.

У 7929-79^9-х рокях я/аоря/ая/ь Аяуя/я ТяА/ауяя доаяаяя 
ааоао я/ку. ^яаяя/о яоаих роб/я/ — „Ж/яки дй/я крияиц/ " 
f7P20, „Оая/яяяя а^яая" ^792^), ,,^олоц/оаи'У792/^, „т4а- 
/уая/" ^79J0, „/4 жия/я/я яродоажуая/ьая... " 74Щ) „Аяло 
зяА/икяая/ьая" ^79J67 — яубл/куаялиаь ааликиА/и я/иря- 
жяА/и, /х а/дрязу яараклядяли дяаяя/м/я А/оаяА/и. 7// я/ао- 
ри я/аА/яя/ияяо А/ожяя од<адяяя/и як яоа/ая// /з раяльяоао
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А/ЯЛОА*/С/ЯЄЧКОЄОЄО ЖЯ/Я/ЯЯ. /ЯА/еуЯ одяякоео еос/яро, А/яя- 
ЖЄ ЯерОА/ ЄЯ/ЯЯрЯ, ЄЯЄА///ОЄ Я АГ ЛЄЄЄдо/Я/ИЄЛ/ГЄЯЯ?/Є, /ЯЯК 
/ Є/ЛЬСЬКЯХ А/ЯЛОА//С/ЯЄЧКОЄЯХ ЯрЯА///ЯЯЄ/Є, я/о ряя/яоео, зяе- 
дяКЯ ЄЯЯЯдкОЄЯА/ обе/ЯЯЄЯЯЯА/ ЄЯЯЛЯЄЯ/0/ЯЬ ЯЯ ЯОЄЄрХЯ/0 
/ ХО/Я/ЛЯ б у/ЯрЯА/Я/ЯЯСЬ ЯЯ Я/Я. УяК/ ЯрЯКЛядя У ЯорЄЄЄ// 
— КрЯ/Я/ ЄЄЛЯЯЄЬК/Я, де люди ЯЯЗ/Є, розбяеЯ/Я/ЄЯ/Я ЯЯ /яор- 
ЄОЄЯХ ОЯЄрЯ///ЯХ, Є/дрЯЗу ЯО/ярЯЯЛЯ/О/ЯЬ до ЯЄрЯ/ЯХ ряд/Є 
„ЄЛ//ЯЯ"; р/ЗЯЯ//Я А//Ж ЄуЄЯ/ЛЬЯЯА/Я еерс/яеяА/я /яяА/ /яякя 
яееелякя, я/о яерех/д /з одя/е/ до /яя/о/ е/дбуеяе/яься чяс- 
/ЯО яе через яокол/яяя / /яяА/ яяче, яе як яяел/док яябу-
/ЯО/ ОСЄ//ЯЯ / КуЛЬЯ/урЯ.

7рЯЛОЄ/Я ,,^ОЛО///ОЄЯ", „,4е/уо/я", „/4 ЖЯ/Я/ЯЯ яродоеж у- 
е/яьея ..." об'єдяує ж яеяя / бяея/яоА//ряяя оф яз еяере/яяо- 
ео, я/дяряеА/ляеоео, кА///яляеодо у4е/уея/я. Z# /яеоря дуж е 
ЄЄОЄр/дя/ ЗЯ СЄО/А/Я ЖЯЯроеЯА/Я ОЄОб̂ ЯЄОЄ/ЯЯА/Я. яезеяж я- 
/ОЧЯ ЯЯ я/дкреслеяу рЄЯЛ/С/ЯЯЧЯ/С/ЯЬ ОЯОЄ/д/, СОКОЄЯЯ//Є/ЯЬ 
/ худож я/о ///л/ея/ь зобряжеяяя ЯОбу/ЯОЄОЄО Й1ЛЯ, др/бяях 
де/яялея, яляся/ячя/ея/ь д/яоеях ос/б, у  яьоА/у Ч//ЯКО еяяе- 
ЛЯбУЯЬСЯ здя/яя/с/яь /ЯА/еуЯЯ до ЄЯА/Є0Л/Ч//0/ уя/еерсял/зя//// 
ЄЯ/ЯуЯ///Я / хярях/яер/е. 7рЯЛОд/я ОХОЯЛ/ОЄ яояяд Я/ЄС/ЯО- 
Л/Я//ЯЯ Я0Є//ЯЯ60/ /с/яоря яореезько/ ярое/я//я, яле яяеьА/ея- 
ЯЯКЯ ///КЯЄЛЯ/Я& яе Я//ЛЄКЯ ЗА//ЯЯ, як/ ея/е чяе у  еяое/б 
ж я/я/яя яоео ееро/е, яле / /ЯЯ еяля, якя сяояукяля /X до 
ЗА//Я / А/яяяля зя еобо/о. 7/ уоеобл/ое Ие/уея/, якяя я/о 
у еоб/ дух ЯЄЯЯ/Я/орЯЗА/у /яя яеяоеяд/очое/яя. /ероя яря/яя- 
еуеяло есе яоее / А/одеряе, ХОЧЯ ЧЯС/ЯО Є/Я яе ЗЯА/ЯСЛ/ОЄЯЄЄЯ 
яяд /ЯЯА/, я/о еояо яеее з/ собо/о — добро ЧЯ ЗЛО. /?020 
яее/яряА/яе бяжяяяя я/яя е яоеу /З //ЯЄ/Л/ЗЯ///Є/0 розхяя/уе 
/яер/яяе яоесякдеяяе /еяуеяяяя ееляя, / ярязеодя/яь до ееля- 
кях яроб^еА/. У7яя/е /я/ л/одя, як/ яе ЄЯЯЛЯСЯ ЗЯ А//рЯЖЯА/Я, 
я А////яо я?ря^:яляея зя р/дяяя /руя/я, у  /ярялоея ея/яряА/у- 
/О/ЯЬ уе/ удяр// дол/ /, яе ЄЯ//Я/ОЧЯС5 ЗЯ б/ЛЬЯ/ЯА/, яоо/я/яяо 
яол/яя/у/о/яь ЖЯ/Я/ЯЯ А/ЯЛЄЯ6КОЄО яореезькоео АЯГ/ЯЄЧКЯ.

Я я ехял/ ж я/я/яя Аяу/яое/ ТяА/суяое/ доеелоеь яереж я- 
/яя я/е одяу особяс/яу дрЯА/у. У чяе, коля яяцяс/яськя  
Я/А/еччяяя окуяуеяля Яореее//о, е/я яе зрозуА//е яоеях 
еуея/льяо-яол/я/ячяях /яя /деяяях обе/яяеяя, хябяо яере- 
я/о еео/о дяея/о л/обое до Я/А*ЄЦЬКО/ куль/яуря, А/ЯС/ЯЄ//- 
/яея, я/А/е//ькоео яяроду яя <%?як/яячяях окуяяя/я/е сеое/ 
бя/яьк/ея/яяя, як/ яясяряед/ яе А/яля Я/Ч020 ея/льяоео
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3 /НИЛ?, Я/Я Я/?ЯЯЯЙ/?АЯЯЯЛЯ ЛяуАЯЯ /ЯАУСуЯЯ. Я/ЯЛЛ Д^уяя/ 
ЯЯ/АЯЯЯЯ/ Я/ЯЯЯ ЛАГ КЯЛЯЙ%7ЯЯАА! Я/Я dy(? зяяудж яяяя у зязяяя  
яуяя/льяяу узялл^я. РЯХЯ, А?/?озядяя/ я яч/хуяяяя/ Яуф  (^7P4J- 
7Р4(^ , я/я яяяяяя я яяАяяяяьяАуу уияяру „ /7 я  зя/?яялях яуяяж- 
ХЯХ^ /Z/ЯЯУЯЯЛЬЯЯХЯ ААУЯЯ/?ЧЯСАЯЯ ЯЯЯЬАУЯЯЯЯХЯ зуАУУЛЯ
я/7ЯЯЯЯАия я/?яяь АУ/ж яяяя яязяу/уя/я у  /мжи яхуяяу^уу У ЯЯЯЯ 
ЛУАЯЯ/?ЯААУу/?ЯЯ-худяЖЯЬЯУЯ яяяду^яяя/я.

А я у /я  /ЯАУСуЯ ЯЯАУЯ/? у  ЯЯЯЯАУу АУЯЯАЯХу Я Яя/7ЯЯЛЬАУУ d /л л  
//?УАУЯАЯЯду ЯЯЯЧУ 7Р ЛУЯАЯЯЯЯ 7 P J 2  /?яху .

 ̂  ̂ ^

3^?ЯЗУ уХ^ЯУЯЯЬХЯЯЯ ЧЯАНЯЧЯ Я/7ЯЯЯЯуЯАУЯ ААУ/?Я ААУЯЯ/?Я — 
„ / я л я д " ,  „ / 7 я я  " АЯЯ „ ДжА ня/ял ", ЛАГ/ ЯЯ ЯЯЯ/у дуМАГу, я я я х я -  

/7ЯХАЯЯ/?ЯУЯУУ длл  АЯЯЯ/АЧЯЯАЯЯ ЯЯЯЬАУЯЯЯЯХЯ, ЯЯЯЯЯЯЯУУЯЯ я /д я ^ -  
/?ЯЖЯЮАЯЬ АЯЯАУЯАЯЯХу У ЯАЯЯЛ/ЯАЯЯХу Я/АЯЗЯ Л/УуААУЯ /ЯАУЯуЯЯ.

РЯАУЯЯ „ / я л я д " ,  у ^ЯЯЯАЯЯ ЧЯАУу ЯЯАЯЯЙЯЯ/7Я(%)УЧЯМЙ АЯЯ//7, 

дяУУ̂ Я ЯУдсуЯЯЯ ЗЯЯУЯу я я д  АЯЯАУЯ САЯ/7ЯЯУЯЯАУЯ У ЯУ/?ХЯАУЯ ч я -  
СЯАУЯ, ЛХУ ЯЯ/УЯЖЯЯ ЯЯАУ /ЯАУЯуЯ у  А/7ЯЯАЯУЯУУУУ Я /?ЯХЯ СЯ067 
ЯЯЛЯдяЯУ УЯЯЯЯАЯЯ. ОсЯ^ЯЯАЯУЯАЯЬ АУЯЛядяяЯ зу^ЯЖУЛЯЯЯ я я с ь -  
АУЯЯЯЯХЯ, ЗЯб/?ЯЖЯЯЯЛ ЯЯЯЯ ЯКЛЯдяМХ ЯЯЯХУЧЯЯХ ЯАЯЯЯ/Я, я я -  
ҐАЯ^Я/Я, ЯЯ/7ЯХЯд/Я я /d  я /д ч я /я , ЯЯУЯу, АЯЛЖАГЯ/ ЯЗЛЯЙЯЯЯЯЯАНИ 
д я  СЯЯЯ/7УдяЯУ ЯЯ(^Я/?УУ, ЯАУЯЯЛЯЯЯЯЯ Я/дУУЯЯЯЯАУЯ ЯЯЛ —  ЯЯУЯЛЯ 
ЯЯЯЯЯЯЯАУ ЗАУ/САНЯАУ /АЯАУЯЯу. 7ЯЯХУ ЯЯАУЯЯЯЯЯАЯЯ/?ЯЖЯЯЯЛ ЯЯ- 
/7ЯЛ я я д  ЯЯЯдяХЯЯААУЯУЯААУУЯ ЯЛЯСЯЯУ ЯЯЯЯ^УЯХЯ ЖМАИЯЯЯЬ/СИАУ 
УУЯ/ААУЯАУ, ЯЯ/АЯЧЯЯЯЯЯУ ЗЯААУЛЖЯЯАУ ЯЯЛЯдЯАУ, ЯЯ/7ЯбуЯЯЯЯЛ ЯЯ-
лядууячяу луядяяя яя/?яд Ауяяя яяуяях луядяя яяхядляуь зя 
АУЯЖУ ЗЯЯЧЯЯЯЯ/ ЯЯ/дяАУЯЯАЯЯ. /Іля яя/?яя, я/d УАУЯЯУ ЛХЯЯЯ 
ЯядяАЯЬЯЛ ЯЯЯЯ/дь, ЯЯАУ /?ЯЗуАУ/Я, Я/Я дяяя/ дуАУХЯ, яляяя, 
яфязя, (̂ ЯА/АЯЯЯАЯЯЧЯ/ АГЯ/7АЯЯЯЯ, ЛАГ/ ЯЯЛЯЯЯ/ЯАЯЬ Я ЯЯЯЯ СЯУ- 
дЯАУЯЯАЯУ, ЯЯЯЯ/7ЯЯ6?/ Я ЯЯЛЯЯАУ яяяя яляяяях б^яжяяь у яяд/я. 
Ояяя/дяч у „/яляй" САЯЯ/АЯЬ Я/̂ Я ЯЯЗЯ ЗЯЯЧЯЯЯЯАУ ЛАЯ&ЬАГИМ 
УЯ/УуяЯЯЯЛАУ, ЯЯ АУЯЖЯ З ЯЯАУ ЗЛЯАЯЯЯЛ, ЗЯЯЯАЯЯ у ЯЬЯАУу ЯЯЯЯ 
АУ/С̂Я. ЛяЛЯЯдяЯАГЯЯ яяд/я, ЛА:ЯЯ ЯЯЯЯ/АЯЛ/ЯЯАЯЬЯЯ Я /7ЯАУЯЯ/, 

ЯЯЖЛЯЯЯЯ длл /ЯАУЯуЯЯ ЯЯ ЯЯАУ ЯЯ^Я/Я, Я ЛАГ яяяя/ндяяя 
АГЯАЯЯЛ/ЗЯАЯЯ/? ЯЯЯХЯЛЯЯ/ЧЯЯХ ЯАЯЯЯ/Я ЯЯ/7ЯЛ. /яляд ЗЯЯЯЯАЯ/?/ЯЯ 
ЯЯуАЯ/?/Я/Я/Я З//? ЯЯАУЯуЯ/ЯЯЬАСЯЯЯ ЯЯ̂ ЯЛ, / Я/Я ЯЯАУ/ЧЯЯ Я Я Я - 

д/7/^я/я// Я̂А:Аяя зяяя/яуяьяяя ЖЯАЯАЯЛ, АУЯАУЯЯЯЛ/ зяуяя/ячя 
/ з^/лья/у/ячя /х АУЯСМ/АНЯ& 7/я яялся/яяАяьял ЯАЯЯ//ЯАУ дяяяя-
ЯЯ Я(/)ЯХАЯу, Я ЛХЯАУу ЧЯ/?ЯЗ ЯЯЛЯд ЗЯЯХЯдЯАЯЬЯЛ ЯЯ/?ЯЯ /АЯАУЯАУу.
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/7од/бяу роль елеА/еяя/ ояясу ЯОд/Я ЄЯХОЯуЄЯЄ / у  Я/Є0рЯ0С- 
Я// ^ОСЯ/ОСЄСЬХОЄО. Рос/ЯСЬХЯЯ ЯЯСЬА/ЄЯЯЯХ Я/ЯХОЖ дуж е  
чяся/о зобряж яе сео/х ееро/е у  СЯ/ЯЯ/ Я(/?ЄХЯ/у, / яе яерез 
схялья/ся/ь до еяеяеяяя яяя/олое/яяоео СЯ/ЯЯу дум//, я /можу, 
Я/О Я^ЄХЯ/ руяяуеяе будеяяе у  е/дяосяяях л/одея /ИЯ /X 
се/доА/ося//. Ароя/яяе еолод^еяяяя / сяряяяяеяе яяА/ збуд- 
ж еяяя дяля яоА/у зА/оеу яоаляяуя/я яя соди /яя/ЯА/я ояя- 
А/я. /ер оя , яхяя е/дяуеяс е я ж х / ^ /зяяя/ А/ухя е/д еолоду, 
ояясяя/ з яеяА/ое/ряо/о еярязя/ся//о, СЯ/ЯХЯСЯ/ЬСЯ З А/ЯЯЖЄ 
яоеяо/о зяееяео/о доех/лля до олясяо/ особя. У7яя/е десь яя 
СЯА/ОА/у дя/, у  жял/ое/дяях „х/А/яяя/ях для я р я /ж д ж я х " 
серед ояуя^еяях, оя/уя/лях е/д яуж дя л/одея, еероя зяяхо- 
дяя/Ь /ЯОСЬ, ^ 0  е/ддялеяо яяеядус СЯ/ЄЯуя/Я/Я яя розум/яяя 
яоео ся/яяоеяя/я. Одяях, яя е/дм/яу е/д ееро/е ^Уося/осе- 
сьхоео, еероя /яА/суяя, яяе/я/ь у  яяяжяхяяе/м// хеяляяя 
сеоео ж яя/я/я, доеохуляяя / здряея/ояясь е/д ея/еу, яряя^яс 
се/я/ ях дяя/ся/ь / яе яосяеяс яя уся/ялеяяя се/я/ояорядох,
ЯЯЄ/Я/Ь б/ЛЬМ/е, Є/Я СЯА/ уС/ЛЯХО ЯЯА/ЯЄЯСЯ/ЬСЯ ЯрЯХОЄЯЯ/Я 
сеос схру/яяе СЯ/ЯЯОЄЯЯ{Є.

СуЯ/ЛЬСЯ/ЄО яе 6ЯЖЯС Я/ЯОЄО ЗЯЯЯ/Я яро ЯІЯХ, ХЯ/О ояя- 
ЯЯЄСЯ ЯЯ узб/яя/ ЖЯЯ/Я/Я, бо хожяя л/одяяя у сусямься/е/ 
ЗЯЯЯЯЯ/Я собо/о, сео/А/я думхяА/я / сяряеяА/я. Л^дя/яе ся- 
А/ОЯ/ЯОСЯ/Я л/одяяя серед соб/ яод/бяях яерееяжяе Є рОА/ЯЯ/ 
зе/дяо з/ се/я/обяяеяяяА/ Аяуя/я ТяА/суяя, яоео досе/доА/ я/я 
жяя/я/сеяА/я сяося/ережеяяяА/я. ^ЯА/хяея/ся/ь особя е обо- 
лоя^/ сеос/ /ядяе/дуяльяося/я робяя/ь яряхя/яяяо яеА/ож- 
ляеяА/ езясА/орозул//яяя ЛЯЖ ЛЮдьА/Я. Z//0 еяжляеу для 
/ял/суяя дуА/ху, яхя е/додряжяля яоеу, яряяесеяу суся/ль- 
ЯЯА/ розеяя/хол/ рясу у ся/осуяхях А//Ж л/одьА/я, я/дя/еердяе 
у ро^яя/ дряд/яя/яяяяя ея/зод зуся/р/я/ З ЯЄЗЯЯЯОА/ХО/0 /^я- 
ял/ — безсеясоеяяА/, А/узяяяо-А/елод/яяяА  ̂ /А/^А/, яхе А/ЯЛО 
бя яередяеяя/я // яряеяб^яе/ся/ь я/я зяеядхое/ся/ь. Яяе/я/ь 
л/обоеяя яряся/ряся/ь яе ЗА/02ЯЯ яереА/оея/я л/одсьхо/ роз Ігд- 
яяяося/я я/я дозеоляя/я деОА/ осяеяуя/я я/е сохроееяяе, я̂ о 
я/еоряя/ь осяоеу /хяьо/ суя/яося/я. Z/ея А/ОЯ/ЯЄ ся/яяе одяЯА/ 
/з осяоеяях у я/еоряося// /яА/суяя, / яоео реял/зя/{/я у ро- 
А/ЯЯ/ доееля, Я̂О „/олод" буе Я/eopOAf, ЯХОА/у яряя/я.мяя/// 
яяся/р/я я/я яроб//ЄА/яя/яхя, хяряхя/еря/ для л/я/еряя/уря 
АЗС ся/ол/я/я/я. Деях/ художя/ яряяоА/я — яоаяябяеяяя / 
еяя/ояяеяяя ЯСЯХОЛОЄ/ЗА/, дея/яльяе зодряжея//я холяеяяь
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л/ядяьхя/ яяях/хя ях яяА/яя/я/яяяяя ^яяял/яяя, яяу/я/?яия/ 
А/ЯЯЯЛЯЯЯ яя//яя, яяяя шяульяяяяяя яял/яяяял/з, яя//ядуяя- 
ля яяядяяя/я „яя/яяху яя/дял*яя/яи "  у  худяж я/я л//яя/?я/яу- 
/?у я х  яяяяяд^ дя/яялья/я/я^я я/дяб//яжяяяя ЯЯу/Я/ИЯ/ЯЬЯ2Я 
я/яяяу л/ядяяя.

06/7ЯЗ /ЛЯЯЛ/ ЯЯЯЯЯЯЯЯ яяя/я/льхя ядяляА/, я̂ я яя/?/яя/ /з 
,ДЯЯ ^УЯЯЯА/, ^ЯЯ Af/ХЯ/ЯЯА/, ЛяЯЯЯЯд^Я/Я Я/ЯЯЯ яб^ЯЗЯАі- 
яяА/яяляА/. 7яяА/яяяя яязяяяамхя, ЯЯЯ/Я3^7ЯЯ, ЯЯЯ/ЯА̂ /У/Я 
Я/?^ЯЯ/ЯЯЯ уЯ/ЯЯ/ЛЯ дя /ЯЯЯ^ЯЯ^Я Я//ЯЯЯЯЛу А/Я/Я^/Я, зях//яАія 
уХ/7Я/ЯСЬХЯХ А/ЯЯС/Я/?/Я яляяя Є. А/яляя/яхя /яя А/. СяА/яя- 
ХЯ .̂ Яяя/?я ЯЯЯЬ /Я/?Яд/ЗА/, //ЯА/ЯЯ ЯЯ ЗЯЛЯЯ/ЯЯ ЯЯЖХЯ2Я 
Я//ЯЖЯЯЯЯ, у/ЯЯЯ//джу/ЯЯЯ ЯЯЗдя/?ЯА /̂С/ЯЬ л/ядяьхяяя духу 
/яЯ ЯЯ/Я/?ябу дя//Я/ЯЯЯЯ З ЯЯЯЯ/Я/7ЯЯ/Я/Я/ИА*И ябя/яяяяяяА/я 
у яяяяяж яях уА/яяях.

РяА/яя „/7яя  ̂ я̂ я яя думху я/дя^яяя ух/?я/яяьхяяя л//яя-
/7Я/Яу/?ЯЗЯЯЯ^Я / Х/7Я/ЯЯХЯ Af. Р^дяЯ^ЬХЯЯЯ, Я Я/7ХИ/ЯЯЯ/7ЯА? 
Ляу/яя Тял/яуяя^ я//яяяхяу/яяя ЯЯЯЯХЯ/Я ЯЯЯЗ/Я/Я /ЯЯ Af/Я- 
/яяхя/я, яяяу/я/яяА/ яяя/дд/льяяя/яи л/ядяяя я/д я/?я/?ядя. 
/я/?яя ряА/яяу ляя/яяяяя/я /ляя, яхяя ж яяя у  л/с/ /з яяяш 
А/ЯЯЛЯЯЯЬХЯА/ ЯЯЯА/ Езяяя^, ЯЯ//ЯЯЖЯ/Я яяядяд^ /яя яяяяя/яу 
я^яя/яя я/дяуяяя ляя/я /яу/я, яяряд ЯЯЯЯЯ/ ЯЯА/Я/ЯЯЯС/ЯЯ, 
яяядяя^/ /3 ЯЯдЯЯЯуЧИЛ* дяЯА/ Я/ЯЯ/ЯЯЯЯЯ Л//ЯЯ, яялухя/я^яяь 
у яяя^яьяя дяхяяяя я//я/?ядя, я^я яяуя я/чяу яя/яху бу/я/яя. 
У ЦИЯ/Л/ЗЯЯЯЯЯА/у ЯЯ//Я/ я/я я/дяуяяя яябя яязя/яяя/яя / яя- 
з//уяяя. /?яяя „зяфияия яяяляд' яяд/яя яряяяхляяяя, я^яд 
яя /?язяяяд//яи яуя/яяяя/яя яяаляд/я / ячиях/я л/ядяя, ях/ 
жяяу/яь ЯЯЯСЯХдяЯЯЯА/ ЖЯ/Я/ЯЯА* ЯЯ^яд /3 ЯЯА/, у  ЯЯЛИЯ(/ 
р я б ц я х. /УяА/у яя /^/хяяя яя/?яд /яяяяряя/яяя, яхя збя/?я- 
Я/ЯЬЯЯ Я дЯА// Af/Я̂ ЯЯЯЯЯ бядя^/я-хуя/^я АУяхя, яеряд бяяяль- 
ЯЯХ //ЯЗА/ЯЯ я/?я /?яч/, ях/ для /ляяя ЯЯ А/ЯЛЯ Я/ЯХЯ/ /{/ЯЯЯЯ/ЯЯ. 
Яяяя хя//ях/яя/?, яяяя яяядяя/я/с/яь я уяяябляяяяА/ А/ужяяя/яя 
/яя ЛЯЦЯ/7Я/ЯЯЯ, яясуді/яяяя /з А/ярхяя/яяльяяА/ духяА/, яхяя  
яяяуяяя у  яяяяяхдяяяя^му ЖЯ/Я/Я/. Д^А/ХЯ я/?я дяяяя//А^яя//я 
яя/я/у — ядяя з я/?яя/дяих у /?ЯА/яя/ / дядяя яяА/у яяяя/?/дяу 
А/ЯЛЯЯХЯЛ/ЯЯ/С/ЯЬ, яху ЯЯ А/ЯЖЯ яядяля/яя ЯЯЯЯЯЬ Я/7ЯЯЯ/ЯЯЯ 
жя/я/яял/ядя/я/яь ЯЯЯЬА/ЯЯЯЯХЯ.

/яляяяя/я Ж /ЯЯА/Я/Я //ЯА̂ ЯЯу Я ХЯХЯЯЯЯ. /?ЯЯЯ ЯЯЯЯХ(7Я 
Я //ЬЯА̂ у ЯХ ЯЯЯЯ/7ЯЙ%?ЯЯ яяля, яхя яя я/ддяя/яьяя хяя/я- 
/7ЯЛ/Я //язу^у, ЯЯ ЗЯЯЯ ЯЯ//ЯЯЯЯ / ЯЯ ЗЯЯЖЯЯ ЯЯ А*Я/7ЯЛЬЯ/
уя/яя/ /яя //я/7А/я. Яяяя я/яях/я зяхяял/яя у яя/я яя/я/х
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/ляяя, яле ЯК будь-ЯКЯ ЯЯ/ЯХ/Я, яяйязяячяя / яяд/^яя до 
яяяяяськяяя Й?2Я, /^я яяя//?я^я жя/?я/йяя/?яяяя/яяяя.

/ял/суя зяймяя ядяя /з Я^?Яй/дяЯХ Af/C^b Я ЯЯ/7ЯЯЯЯСЬК/Я 
Л/Я/Я̂ ЯЯ/ур/ ЯК ЯЯЯЯ/ КЯХЯЯЯЯ, ЖЯЯ/Я^5, Я/Я Я/дк/7ЯЯ / я/д- 
Я!ЙЯ/?ЯЙ ЯЯЯЯЇЯЯЯ// й/дя//ЯКЯ Л/Я̂ ЯЙЯЯЯЯ яячуя/ям?. 7яф „/7яя" 
ЖЯЖЯЯ ЯЯЗЙЯЯ/Я Лі/СЯ/Яр/Я/Я КЯХЯЯЯЯ, ^Я СЯА/Я яяяя яизяя-
чяя йс/ яяяякя / й/дяяяяяя яя/?я/й /?ял/яяу. 7̂/я̂ яя я^Мяуя 
Єйу, Ж/ЯКу Я/ЛЬСЬКЯЯЯ КЯЯЯЛЯ / ЛЯЙЯ/ЯЯЯЯЯ/Я /ляяя. АЬхяя- 
ЯЯ ЯЯрЯЯ/ЙЯ/?/ЯЯ Єяу /з яяк/ряя/ /ЯЯ/ЯЯ/Я, я/я /яяузяля з дяя 
ЯЯ дйЯЬ, Я ЯЯЯ̂ ЯЯЯ//ЯЯ/Ь. // ЯЯ ЛЯКЯ/ЯЯ/Ь уя/МСКМ /7ЯЙЯЯЙЯЯО 
куя^я А/ЯКЯ, ЯЯЯЯ ЯЯ А/ЯЯ ЯЯ/̂ ЯХу / яяряд чяляя/кял*. ^яяя 
я/чяяя яя яяя//?ябуя я/д /ляяя, ЯЯЯЯ ЯЯ зяяя чмм зяяя/?- 
Я/ЯЯ/ЬЯЯ /хя/ яя/ясуякя, яяяя яя думяя я/?я я̂. бяя яяяяяя- 
яя я/жяяяя/я / дяя/рм дя сяяяя кяхяяяяя. /ляя уяя/дял/л/яя 
ЧЯ/7Я я дябряя/я, /̂ /лья/яя/ь яяя/урм, я/дчуяяя хяяляяя я̂ яя- 
Я/Я, ядяяк Єяя ЯЯ ЯЯЛЯЯМЛЯ Я/ ЯЯЯЯ СЯ/7ЦЯ, я/ яяяя ду/я/. 
С/ИЯХ/Я КЯХЯЯЯЯ ЗЯХЯЯЛ/ЯЯ У яя/я ЯИ/7 Єяу / /УЯ̂ЯАЯЬ я 
ЯЯр/ЯЯ/Я ЖЯ/?Я/ЙЯ/Я. №яя яяяя я/д уяял/кями з/^яяяя/ якял/.

Яяя Я//?ЯЯ/ЧЯЯ ЯЯЛ/Я!ЯЯЯ!ЬСЯ, яяядяуя/яьяя Я /Я/ЯЯЯЯ ЖЯЯ7 - 
ЯЇЯЯМЯ яузял. ЯЯ/УЯХ я/д ЯКЯЛ/Я Я/дкЛЯЯ /ляя, ЯКЯЯ ХЯЯ//Й 
яля/яя/уяяя/я яязяяяяяяя яядяяяя^я у чяя я/д 7зду Едяя^дя 
З ЯЯ/7ЯЧЯЯЯА/, у М!ЯЯ ЯЯЯ, КЯЛЯ Й/Я А/Яй ЯЯ!/?ЯЯ!МЯ!М ж/яку, 
яку КЯХЯЙ яяльяя / ^яляяя. 7як у Аіяря/ йяляд/яяя ^яяя 
Яяяя Й/УЯЙЯ/Я/ЯЬЯЯ л/ядяьк/ Я/?ЯЯЙ!/?ЯЯ/Я/ — ЖЯ/7Я/ЯЯК/ 
/ ЯЯЯ/7ЯА/Я/?ЯЯЯ/.

Лйяярдя — ЗЯЙЯ/Af /ЯЯ/ЯЯ Я!ЯЯ ж /якя , я /ж  6йЯ. ^яяя  
яяльяя яяя/уря, яя здяя/яя /7ЯЗЯЯЯЯ/ЯЯСЯ й Л/ябййЯЯЛ*у яя- 
чуя/я?/. Д^я яя/ л/ябяя — /̂ Я ^Я^ЯЯ/Ь^Я / ЙЯЯЯ хяяя яя/?я- 
АІОЯЯ/Я Й Ц/Я ^я^яя/bd/, Я/УЯЯЯЯ я/дкя/?яяяя / ЯЯЯЯЙЯЛЯЯЯЯ 
кяхяяяяя. 7яА/у я с/яяяуякя З /ЛЯЯЯА/ — /{Я Л/Я^ЯЙЯЯЯ 
яяядяяяк, ЗЯЙ^ЗЯЯЯЯ ЯЯ ЙЗЯЯА/Я/Я яя/?дяя/я/ / ЯЯА*0ЛЯЙ?ЯЯ1Я/. 
/АІЯУЛЬЯЯЙЯ/Я/ЯЬ ЙЯЯЯК/Й /ляяя / ЕдйЯ/?дя яяяяя/яяя/ься /А/- 
ЯуЛЬЯЯЙЯ/Я/Я/Я, ЙЯбуХЯЯ/ЯЯ!/Я /ХЯЬЯЯЯ КЯХЯЯЯЯ. Яяй/я/ь у  Я!/
хйяляяя, кяля /хя/ дуя// яяяїяя/ й/дкря/яяся ядяя ядя/я, 
я/яяь /х я/я/?ял/уя. У я/яясуякях Е^йярдя / /ляяя буля якясь 
Я/ЯЯА/ЯЯ/̂ Я, яку ЯЯЯЬМЯЯЯЯК /ЯЯК / ЯЯ й/дкряя ЯЯЯЇЯЯЯЙ/. 
Ясяхяляя/яяяя й/зя/?уяяк я̂/?яя/ь̂ я дяях яяльяях хя/?якя/я- 
р/й /ял/яуя Я/&ЯЯЯ/7ЯЯ /ЯЯЯЯЯ / Я̂ <ЯКЯ/ЯЙЯЯ. F/Я ЯЯКЯЗЯЙ, /ЯЯ 
зя йяуя//?/я/я/А/я я/я/?яяяяяА/я /йяярдя с/яя/я/ь я̂ ясь d/ль- 
я/я, я/ж кяяряз я^я /яяя/ ь̂кя яяз/7/л/ся/ь. /йяярдя яякяя



g / д к О Х Я Я Я Я  д я й Я ,  ЯСЗО ЯЧ ЯЯ ЯО / ЯО Я ЯО /ЯЯ Ж Я / Я / Я Я . О ч / к у -

с я я я я  ч у д я  з я с я ж я я о  /я я я я е ж я о  о / / / яя/ яя р с я я ь я / с / я ь  —

/яод/яо КОХЯЯЯЯ /ЯЯЯЯ.
РоМЯЯ, ЯКЯЯ ЯОЧЯЯЯОСЯ ЯК /дяЯ/Я, ЯК J/МЯ КрЯС/ семяу, 

ЗЯССрЯ/ЯССЯ дрЯЯЇЯ/ЯЯЧЯЯЯ/, ЯОСЯЯЯ/ СМу/ЯКу %?/'яяяом / ЯС 
рОЗС̂ ЗЯС КОЯ̂ Я/К/Я/О, ЯК/ ЯОдяЧЯО ЯЯСЬМСЯЯЯК. /ямсуя, 
одяяк, дорозяо#/# доя/ дояосяях jcpo/c /ясору. С/яях/я 
кохяяяя, якя зяхояяяя /яяяя, зябряяя / MOJO жя/я/яя. 
У яосся/ „Смср/яь /яяяя*' — ссоср/дяому ся/яоз/ ромяяу 
— /яяя, якяя оябрясся яя яоя/осяяяя до /ядя, О/ярЯМус 
зяяром/еяяя Едеярдя, ко/я/?я еяяя/яя зям/ж зя дярояя, 
яоесряу/яясь до яс/ у //орзеемо. /яяя с/дкядяс сяму дум
ку яро МОЖЯЯО/С/ЯЬ яооо/ зус/яр/ч/ з ж/яко/о, яку яс 
ясрсс/яясяс я/одя/яя. т4̂ с я жя/яя дез яс/ с/я яс може. 
7ому /яяя сир/и/ус я//яя /з жя/я/яя, яросокус СООО сдяс- 
с/ясо яя яоя/осяяя/.

Аяу/я /ямсуя — ся/сець кохяяяя. Одяяк кохяяяя у /ям- 
суяя яс ярясодя/яь до иіяс/яя / яс дяс сяоко/о, я о с/чяям 
дсодосм oopojy/очях сия, ко/яр/ ярясяуя/ь сдяяяяя. А^с 
сдяяяяя Я С М О Ж ^ Я С С , / Я/ЯЯХ до ЯЬОСО СЯСЯЇСЯСЯЯЯ „К С /Я /Я - 

мя /яя кросію". А7яо ся/яс яя /̂ ся и/яях, с/яяс ЯСС0Я 6Я Я - 

ком. ^у/яя я/якям яссояьяяком — яяясяя^с я^яс/яя, до 
кохяяяя ойяясороджус / созссяячус я/одяяу. Ая/яя/ссся///- 
С/О /ЯЯКОдО С/ЯЯЯЯСЯЯЯ /ямсуяя до КОХЯЯЯЯ С/ЯЯЯЯ ЯОСО 

я/рячяя яос/ся/ь „ ̂ /к/яор/я ", одяя /з яяясязяячя/м/ях я/сор/с 
СС/Я/ОСО/ л/я?еряя:уря, як/ яряссячся/ я/одояя/я я/см/.

Л^ося/яя, дрямяя/ячяяя / аяядокяя с/ожс/я яое/ся!/, якя 
розяос/дяс яро с^ядокс / ясзд/ясясяяс кохяяяя дсох я/о- 
дея, розд/ясяях со/ /̂яяьяямя ясрсяояямя, мяяяосямя /я- 
я/срссямя, /^яяья/ясо/о моряяя/о. Сяя С/ЛЬСЬКОСО мсльяякя 
/Осяяясс / F/к/яор/я, дочкя елясяякя колясь дясяя/осо, 
я яяя/ зяяеддяяосо мяся/ку, ся/я/оя/ь дсомя яол/осямя, 
м/ж якими д ся/ься / сябляскус ЯСЗСЯСЯС ЯОЛуМ J4 кохяяяя. 
Мяяя/о/яь рОКЯ, розяо /̂я/ямя / СЯЯ̂ ЯМЯ с/яя/о/яь дсрсся 
д/яя мсяьяякояосо с/яяоу, с/яяр/я/я/о/яь с/я/яя яом/с/яя; сяя 
М6Я6ЯЯКЯ яярос/яяс / с/яяс зяямсяя/яям яясьмсяяяком, с^яяя 
якосо доходя/яь до р/дяях м/с/̂ ь, де сосяодяр зяхяр/яодо 
мяс/яку здяряс/яься еядя/яя зям/ж /̂к/яор//о. Сам /Осяя- 
ясс зяручяс/яься /З ЛіШ/ЛЯО/О, д/ячяяо/о, як/я е/я кояясь 
еря/яуеяз жя/я/яя. F/d еяяядкооосо яос/яр/яу ЯЯ ЯОЯ/ОЙЯЯЯ/
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ояяо яя/?очояяя й/х/яо/7//, /70зяядя/о/яьоя зя/7уяяяя /Оояя-
ЯООЯ, do ЛІЯЛ//ЯЯЯ ЯОХОХЯЯЯ /ЯЯ/ООО. ЙОО/7ЯО Л/ЯО/ЯОХ дя/ЯЬ- 
ХЯ Й/К/Я0/7Я, ОЯЯО / ЯООО бяяояях. й/х/яо/7/я зяяяя/яо/яьоя 
одяя, ЯЯО ЖЯАЯ/ЯЯ, odo/ЯЯбЯЯЯ, Я/одя, 00/7д/СЯ!Ь дяя/ зябя- 
жяяммь й/х/яо/7я я/я /Оояяяоооб/ яоодяя/яя обо/ доя/. Од-
ЯЯХ ЯОЯул/)/ КОХЯЯЯЯ ООрЯ/ЯЬ, / ЯООО С6//ЯЯ0 ОЯ/70ЛЯЯ/00 
ООАЯЯЯЯ/ дя/ Й/ХАЯО/7Я... // ЯЯСАЯ до ХОХЯЯООО — */яо/яо, 
Я/70ЯЯЯ/ЯО ОуЛ/ОЛі Я/70ЩЯЯЯЯ 3/ 06/АЯ0Л/.

Ляуяі /ял/оуя ол//яябо ббодя/яь у 060/0 яоб/о/яь ооояоя/ 
ОО̂ /ЯЯЬЯ/ Л/0/ЯЯ6Я, яо do/Тяьоя, що бояя я/703буяя/яь дяоо- 
яяяоотм у яооо яоо/яя*/я/я яооля я/?о хохяяяя. Яяоя/?ябд/ 
60ЯЯ ЯИМ/О ЯО̂ ЯЯ̂ /ОСЯЯЯ д/7ЯЛ/Я/ЯЯЗЛУ АЯООО, що б/дбуяяяо- 
оя. АЬя^я/х/яя, Я АГ/ ояяяяхубяяя ЛЯЖ /ОоЯЯЯОСОЛ/ / 0/ЯАЯО, 
яя/7ояояял/ й/х/яо/7я, яя о/70/я/ яхооо /70з/?яхобубЯб Я дЯАЯЬ- 
ХО, Я0/70джубЯЯЯ ЯО ЯЯ/ЯО /706Я0Щ/. ЙЯ ЯЯЛ/Я ОАЯОЯЯЯ 60/70- 
Ж/О/ЯЬ Af/Ж ООЯЯЯЯЯОЛ/ / дбО/7ЯЯЯЯОЛ*, ЯЯОЬЛ/ОЯЯЯХ ОЯЛ/ЯЯ-
я/язубяб ояяоб/ л*ояьяяхя, яяя яя/яуря я/дхуяобуо 0 6 0 dodo/ 0  

/ яяодояоьхо/о оо/7д/о/я/о.
/ҐОХЯЯЯЯ 600b ЧЯО Я/7Я/ЯЯОубЯЯО Й/Х/Я0/7//0 / /ОдЯЯЯООЯ. 

Яо36ЯЖЯ/ОЯЯ ЯЯ 60/ Я0/70ЯОЯЯ, ЯОХ/яу/ОЯЯ ул*06Я00ЯІЯЛ*Я, 
Я/7ЯЩ0ЯЯ0ЯЯЛ/Я 6ЯХ06ЯЯЯЯЛ/ / 36ЯЯЯЯЛ/ ухяядол* ЖЯАЯ/ЯЯ, 
Й/Х/Я0/7/Я 6Я/7/Я/уО ОЯЛ/Я ОХЯЗЯ/ЯЯ ЙЙОЯЯЯОООб/ Я/70 0600 
ЯОЯу/ЯАЯЯ. /  ЯО 6 //7/7Я̂ /ОЯЯЯЬЯ/Я /^я/яяяьяоо/я/ хохяяяя 
буяя Ц6000 /7ЯЗУ Я/7Я*/ЯЯЯ /ХЯЬО/ д/7ЯЛ/Я, — 60ЯЯ Х/7ЯЯЯСЯ 
6 od'oX/ЯЯбЯЯХ ул/ОбЯХ ЖЯЯЇ/ЯЯ.

У „й/х/яо/7я" д/обяя d/x ояоб/д/ л/яо я/дяо/7ядхоояяяя
ХЯ/7ЯХ/ЯО/7 — ЦОЯ/Я/7 6Я0Я ЯОЖЯ/ЯЬ у 6/доб/7ЯЖОЯЯ/ OJMO////V 
/ ЯОЯХОЯООЯ ООЯ06ЯЯХ 00/70/6 Я06/0/Я/. ЙЯОЯ/ЯЯ ЯЯ 6/д/Я/ЯХЯ 
ХЯ/7/ЯЯЯЯ 6Яу/Я/7/Я/ЯЬООО 06//яу Й/Х/Я0/7Я, ЩО ЗЛ/у/ЯОЯЯ Я/7Я-
дуя^убя/яя 0600 бояя /̂озяо яояу/я/яя до Юояяяооя б /л/!я
/Я/Я0/700/6 0/Л/ 7, дяЯОО/70дя/0/ЯЬ, Ж/ЯОЯ/О/ЯЬ Я ЯЯ/ЯУ/7Я, яо- 
О/Я/ЯЯЯ 6Яу/Я/7/Я/ЯЯ do/70Wbdo /70д/ЇЯЯ!Ь Я од/7ЯЗ Я/7Я/ЯЯОЯЯ6-
яял/ / яоо/яя*/яял/.

Адхяяяя /ЯЯХОЖ ЯЯЯ06Я/00 ояядокял* ЗЛ//0/Я0Л/ ЖЯАЯ/ЯЯ 
Юояяяооя, дяо ЯОЛ/у ОЯЯЯ 6ЯЯ!/7ЯЛ/убЯ/ЯЯ удя/7Я доя/, 60//0 
ЖЯбЯ/ЯЬ ЯООО /Я60/7Я/С/Я6 / я/7ял/уяууо здяояяубя/яя дух. 
Яяя/Ружоя/ОАЯЬ 06//яу яочу/яяяб /Оояяяося Я0/70дя/ОАЯЬ 
у /Я60/7/ ЯООО Я//7ЯЯЯ/ Л/ОЯОЯООЯ, ЯХ/ дяхя/о/яь Я/7ЯО/Я/7ЯО/Я/0 
/ Х6ЯЯ/06ЯЯЯЯЛ/.
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& 7 0<МЯЯЛЯ60Ю Я/?ОСАЯОАЯОЮ ЯОЯАЯЯЛГЯ ЯОЯ/С/Я/ САИО/ЯІЬ 3/?/-

л я  / я я А я о я я я я я  л*ясА ияцА ияо А я у / я я  /ялуяуяя. , ^ / я я ! о / ? / я "  

ял: х у д о ж я я  ^ у я я  д о я о л /  яялядяу ся?/?ул:Аиу/?у. О д  ял: -

АЯЯЯЯЯ 0Я 06/ дь ЯЯ/?ЯЯЛ/Я2ЯЯАЯЬСЯ 3/ ЯЯ/ЯЯЯЯЯАУЯ ЯОЯЯЛЯАУЯ, 

У Я/0 Ж ЯЯ 1 , ЩО дяЯЯЖ/ЯЯО /УОЗЯЯЯЯЯЯАЬЯЯ, (УЛ:/7ЯЯЛЯН/ л//?яяя/

я/дя/яуяя, що я, яо яу/я/, я//?я/я^я у я/?оз/. 3 яояяяду су-
ЧЯЯАУЯХ ЯЯАЯЯАЯ Я ЧЯО-л/Я7Я/?ЯАЯу/?ЯЯХ ЯО/?^, ЯОЯ/САЯб /Ъимяуня 

АУОЖЯ здяАЯЯЯЬ дяЩО ЯЯЯ/ЯЯ^ЯЯ/ЯЯЛЬЯО/О. Д л я  яо/уя я я я о я -  

А/яяя Аяяж, щ о  е ж е  САняло -/н'&лсАн/о у  яу яя яя / я х у д о ж я / я  

Л/АЯ^ЯАЯур/. у  ЯОЯ/ЯАЯ/ Я до#Я/7И/ЯЯ/Я Х у д о ж я / Я  (^0/?Af/ з я у -  

ЧИ/ЯЬ ЩЯ/7ЯЯ / 3/?03у^/ЛЯЯ ЯОЛОЯ ЯОЯу/ЯАЯЯ.

7яО/?ЯАУ АлуАЯЯ Г я ж с у я я  судяЛОЯЯ доЯЯЯ ЖЯАЯАЯЯ. АЬжяя 
ЯОЯОЛ/ЯЯЯ ЯЯАЯЯЯ/Я ЯО-ЯОЯОЛУу Я/дх/?ЯЯЯЯ для Сядя АЯЯЯДУЯЯ- 

ЩО АЯЯО/?ЧОЯАЯЯ ^УЯ/ЯЩУ, ^УЯЯ^УО ЗАУОЯу з/?одя/ня у̂я я жя.

А/ЯТЯЯЛУЯ Дм/ЯОМ/ОК

!. Франко і Юрій Брандес //Зібрання творів: У 50-ти т. — 
Київ: Наук, думка, !9Й!. — Т. 3!. — С. 383.

2. Lars Frode Larsen. Knut Hamsun //Norway information. — 
!996. -  June. -  P.2.

3. Українська літературна енциклопедія. — Київ, І988. — Т. 1. — 
С. 386.

4. Коцюбинський М. Твори: У 3-х т. — Київ, 1965. — Т. 3. — 
С. 253.

5. Там само. — С. 280.
6. Маланюк Є. Пригадка //Книга спостережень. — Торонто, 

і 966.
7. Лисенко Наталка. Прекрасна незнайомка ілаялі //Парадиг

ма: 36. наукових праць / ін-т українознавства ім. !. Крип'я- 
кевича НАНУ. — Львів: Класика, !998. — С. 92-І04.

8. Рудницький М. Кнут Гамсун. Передмова //Гамсун К. Під 
осінніми зорями. — Львів: 3 друкарні видавничої спілки 
„Діло", 1929. -  С. і і.
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I
Останніми днями я усе думав і думав про вічний 

день нурланнського літа, на далекій півночі Норвегії. 
Усе стоїть те літо мені перед очима, хатина, в якій я 
мешкав, а за хатиною — ліс. Я занотовую спомини на 
папері, аби згаяти час та й просто так, для власної 
втіхи. Час спливає дуже повільно, я не можу пришвид
шити його плин, хоча й навіщо, адже ж не маю жодної 
гризоти, і живу цілком безтурботним життям. Я вдово
лений усім, а тридцять літ — то ж не вік. Кілька днів 
тому здалеку прийшли мені поштою два пташині пера, 
від людини, яка б не мала почуватися у боргу переді 
мною через них. Два зелені пера у складеному аркуші 
гербового паперу, скріпленому облаткою. Та все ж ті 
з біса зелені пір'їни розважили мене. А так ніщо мене 
більше не гнітило, хіба занила ліва нога від старої 
вогнестрільної рани, щоправда, уже давно залікованої.

Пригадую, два роки тому час злітав неймовірно швид
ко, незрівнянно швидше, аніж зараз. Літо промайну
ло, я й озирнутися не встиг. То було два роки тому, 
1855 року, а тепер, просто задля власного задоволен
ня, мені кортить написати про те, що тоді зі мною 
трапилося, а може, лише наснилося. Чимало подро
биць тих подій я уже забув, бо майже не згадував про 
них відтоді; однак пам'ятаю, що ночі були надзвичай
но ясними. Багато чого видавалося мені дивним, рік 
має дванадцять місяців, але ніч перемінилася на день, 
і жодної зірки не виднілося на небі. Люди там теж 
особливі, ніколи раніше не доводилося таких зустріча
ти; бувало, за одну лише ніч дитя ставало дорослою, 
зрілою людиною в усій своїй неповторності. 1 — жод
ного чаклунства. Просто я ніколи не стрічався з таким. 
О ні, ніколи.

У великому білому будинку, унизу, над самим морем, 
я запізнався з жінкою, яка на короткий час заполонила
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усі мої думки. Її образ більше уже не переслідує мене, 
хіба що... та ні, я її забув. А згадую про зовсім щось 
інше: лемент морського птаства, полювання у лісах, свої 
ночі, кожнісіньку годину того лагідного літа. Та й по
знайомився я з нею завдяки чистій випадковості; якби 
не та випадковість, то й не думав би про неї ані дня.

Зі своєї хатинки я бачив хаотичне скупчення біль
ших і менших острівців, шхер, клаптик моря, сині 
гірські верхи, а за хатиною простягався ліс, ліс без 
кінця і краю. Мене переповнювала радість, коли 
я вдихав пахощі коренів та листя, масної соснової 
живиці; лише у лісі все в мені стихало, ніщо не 
гнітило мою душу, я почувався всемогутнім. Щодня 
удвох з Езопом ми вибиралися в гори, і нічого в жит
ті мені більше не треба було, окрім цих прогулянок, 
хоча не всюди ще зійшов сніг і подекуди доводилося 
чалапати по мокринню. Моїм єдиним товаришем був 
Езоп; тепер у мене Кора, а тоді я мав Езопа, собаку, 
якого я потім застрелив.

Часто вечорами, коли я повертався після полюван
ня додому, до своєї хатини, солодке відчуття затишку 
проймало мене усього, радісне тремтіння бриніло 
в моєму єстві, і я розмовляв з Езопом про те, як 
гарно нам живеться. „Ось ми зараз розкладемо ватру 
і спечемо птаха, — казав я. — Що ти скажеш на це?" 
Після вечері Езоп вмощувався на своєму місці позаду 
ватрища, а я прикурював люльку, лягав на лежак 
і дослухався до глухого шемроту лісу. Вітер віяв з гір 
у бік моєї хатини і виразно доносив до моїх вух 
токування тетеревів десь далеко у лісі. Навколо 
ж мого обійстя панувала тиша.

Не раз я отак і засинав, повністю споряджений, 
і прокидався лише тоді, як над морем починали ячати 
чайки. Визирнувши з віцна, я бачив у далині великі 
білі торгові будівлі, причали Сірілунна, крамничку, де 
я купував хліб, а потім ще якусь хвилю я лежав на 
постелі, не ймучи віри, що ось я тут, в хатині у Нур- 
ланні, на краю лісу, на краю світу.

Та ось Езоп підводився зі свого місця за ватришем, по
тягався своїм довгим щуплим тілом, дзвенів ошийником,
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позіхав і метляв хвостом. Я теж зривався на рівні ноги 
після трьох-чотирьох годин сну, виспаний і всім, геть 
усім вдоволений.

Так минуло чимало ночей.

її
Часом ллє, мов з відра, і штормить на морі, а тобі 

й байдуже; у такий непогідний день огорне тебе тиха 
втіха, і ти боїшся, як би не спіткнутися, не оступити
ся зі своїм щастям. А часом станеш, глянеш просто 
поперед себе, засмієшся стиха та й озирнешся. Про 
що тоді думається? Про чисту шибку вікна, про со
нячний промінчик на тій шибці, про струмок, що 
видніється з того вікна, а ще про небесну блакить, 
яка прозирає крізь ополонку розпанаханих хмар. 
І нічого на світі тобі більше не треба.

А деколи навіть щось небуденне не в змозі вивести 
тебе зі стану тупого оціпеніння; сидиш у святково 
прибраній залі, бал — у розпалі, а веселощі довкруги 
анітрохи тебе не зворушують. Бо ж джерелом смутку 
чи радости є тільки наша душа.

Пригадую собі один день. Я спустився до берега. 
Дощ захопив мене зненацька, тож я заховався під 
тентом човнярської кагати, стиха мугикаючи собі щось 
під ніс, але якось невесело, без вдоволення, лиш би 
згаяти час. Езоп був разом зі мною, сидів поруч, 
сторожко нашорошивши вуха. Я перестав наспівувати 
і також прислухався. Віддалік почулися голоси, хтось 
підходив до кагати. Випадок, звичайнісінький випа
док! Двоє статечних панів та дівча сторчголів влетіли 
під тент і, регочучи, репетували один до одного: „Гайда! 
Тут і перечекаємо!"

Я підвівся.
Один з чоловіків був у білій накрохмаленій маніш- 

ці, яка намокла на дощі і повіддувалася пухирцями; 
у цій мокрій манішці стирчала діамантова шпилька. 
На ногах він мав довгі дещо фраєруваті гостроносі
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черевики. Я привітався з ним, то був пан Мак, ку
пець, я упізнав його, бо не раз купував у нього 
в крамниці хліб. Якось він запрошував мене до своєї 
господи, але я поки що так і не скористався з його 
запросин.

— О, знайомі люди! — вигукнув він, загледівши мене. 
— Ми вибралися до млина, однак довелося повернути
ся. Як Вам погода, га? То коли ж Ви врешті виберете
ся до Сірілунна, пане лейтенанте? — він познайомив 
мене зі своїм супутником, невисоким паном з чорною 
борідкою, доктором із сусідньої парафії.

Дівчина підняла вуаль на носа і тихенько розмовля
ла з Езопом. Я звернув увагу на її светр, з підшивки 
та петель на ґудзики було видно, що його перефарбо
вували. Пан Мак познайомив мене і з нею також, то 
була його донька Едварда.

Едварда глипнула на мене крізь вуаль і далі шепоті
лася собі з собакою. Вона вголос прочитала напис на 
ошийнику.

— Ага, то тебе звуть Езопом... Докторе, хто такий 
Езоп? Пам'ятаю тільки, що він писав байки. Чи не 
фригійцем він був? Та ні, не знаю.

Дитя, школярка. Я подивився на неї, вона була 
висока на зріст, але ще й без натяку на жіночі округлі 
форми, десь п'ятнадцяти, шістнадцяти років, з довги
ми, смаглявими руками без рукавичок. Певно, того 
ж самого пообіддя розгорнула лексикон і вичитала 
з нього, хто ж такий Езоп, щоб мати напохваті.

Пан Мак розпитував мене про полювання.
Що найчастіше вдається вполювати? Я будь-коли 

можу скористатися одним з його човнів, досить мені 
лише сказати. Доктор не зронив ані слова. Коли това
риство полишало наш сховок, я помітив, як доктор 
трохи накульгує і спирається на палицю.

Я поплівся додому, у душі мені анітрохи не розпо
годилося, тож я знічев'я щось наспівував. Ця зустріч 
у човнярській кагаті ніяк не вплинула на мій душев
ний стан; найбільше запам'яталася промокла манішка 
пана Мака з діамантовою шпилькою, також мокрою 
і тьмавою.
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HI
Неподалік від моєї хатини височів камінь, великий 

сірий камінь. Він мав такий привітний вигляд; він, наче 
пізнавав мене, коли я підходив ближче. Виходячи вран
ці з дому, я намагався проходити повз нього; на зворот
ному шляху він мене завжди чекав немов добрий друг.

Розпочався сезон полювання. Деколи мені вдавало
ся підстрілити якусь дичину, а деколи й ні...

За островами простиралося обважніле й спокійне море. 
Не раз я піднімався високо в гори і дивився на нього 
з верховин. У тихі погожі дні кораблі, здавалося, май
же не рухалися з місця, бувало, я три дні поспіль 
бачив одне і те ж вітрило, біле і крихітне, мов чайка на 
воді. А коли з південного заходу налітав вітер, обриси 
гір майже зникали вдалині, здіймалася буря, я ставав 
глядачем незвичайної вистави. Усе затягало мрякою. 
Земля і небо зливалися воєдино, море ставало дибки 
у шаленому герці, вивергаючи зі своїх надр вершників, 
коней та понівечені знамена. Я стояв, заховавшись під 
навислою скелею, моя душа нап'ялася, наче струна; 
які тільки думки не роїлися тоді в моїй голові. Один 
лише Бог знає, думав я, свідком чого я став нині, і чо
му море відкрилося моїм очам? Можливо, у цю мить 
мені було дозволено заглянути у мозок нашого земного 
світу й побачити його сподвижницький труд! Езоп став 
неспокійний, час від часу задирав угору писок і при
нюхувався, йому було лячно, у нього дрібно тремтіли 
лапи. Коли я так і не обізвався до нього, він ліг коло 
моїх ніг і теж задивився на море. Ані згуку, ані люд
ського голосу не чутно довкруги, лише важкий моно
тонний гул. Далеко в морі лежала велетенська кам'яна 
брила, лежала собі тиха й самітня; коли ж над нею 
прокочувалася хвиля, вона здіймалася, немов якийсь 
шаленець, ні, немов мокрий морський бог, що вири
нув з глибіні й озирає навколишній світ, форкаючи 
так, що аж волосся його й борода ставали сторч, а тоді 
знову занурювався у морську безодню.

А крізь шторм прокладав собі шлях маленький, чор
ний, наче сажа, кораблик...
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Коли я надвечір прийшов на пристань, маленький 
чорний кораблик вже стояв у гавані; то був поштовий 
пароплав. Багато людей зібралося на пристані, аби 
зустріти нечастого гостя. Я помітив, що в усіх цих 
людей, в усіх без винятку, якими б несхожими вони 
не були між собою, — блакитні очі. Молоде дівча, 
пов'язане білою вовняною хусткою, стояло віддалік. 
Біла хустка різко вирізнялася на тлі її дуже темного 
волосся. Дівчина зацікавлено розглядала мене, мою 
шкіряну куртку, рушницю, та коли я заговорив з нею, 
вона зніяковіла і відвернулася. Я сказав:

— Завжди носи білу хустку, вона личить тобі.
Тієї ж миті до нас підійшов кремезний чоловік 

у плетеній ісландським візерунком куртці з грубої вовни 
і назвав дівчину на ім'я, Евою. Дівча, очевидно, було 
його донькою. Я впізнав кремезного здорованя, то 
був місцевий коваль. Кілька днів тому він приладну
вав новий курок до однієї з моїх рушниць...

Дощ і вітер зробили свою справу, наче злизали 
з землі увесь сніг. Кілька днів надворі було холодно 
і дуже незатишно, з лускотом обламувалося з дерев 
гниле гілля, зграями збиралося гасливе вороння. Але 
так тривало недовго, сонце було уже не за горами, 
і ось одного ранку воно зійшло над лісом. Сонце встає, 
і мене усього пронизує солодкий дрож; я закидаю на 
плече рушницю і аж тремчу від нестримної радости.

IV
V той час я не відчував браку дичини, вибльовував 

усе, що мені, забагалося, зайця, чи глухаря, чи куріп
ку, а коли випадала нагода зійти до берега і підійти на 
віддаль вистрілу до морського птаха, то часом підстре
лював і його. Гарна то була пора, дні ставали довши
ми, повітря гострішим; я запасався харчами на два дні 
і вибирався високо у гори, до самих вершин, зустрі
чав там оленярів-кочівників, саамів, а вони клали мені 
до торби сир, невеличкі масні головки з присмаком
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пряних трав. Я не раз бував у саамів. На зворотному 
шляху завжди впольовував якогось птаха і теж клав 
його до торби. Згодом сідав відпочити і чіпляв Езопо- 
ві до ошийника поводок. За милю піді мною лежало 
море; скелі, мокрі й чорні від води, що просочується 
з-під них, вода скрапує й жебонить, наспівуючи одну 
й ту ж простеньку мелодію. Ті тихі звуки скрасили 
мені не одну годину, коли я сидів десь ген у підне
бессі, озираючи неозорі простори. Ось дзвенить собі 
тиха нескінченна музика води, думав я, і ніхто її не 
чує, ніхто й не замислиться про неї, а вона все ж 
дзвенить без кінця, без кінця і краю! ! гори вже не 
здавалися мені пусткою, коли я чув те жебоніння. Час 
до часу траплялися якісь події: то грім стрясає землю, 
то відколеться уламок скелі і прогуркоче вниз, до 
моря, залишаючи по собі кам'яну куряву. Тієї ж миті 
Езоп повертав писок проти вітру і непорозуміло при
нюхувався, звідки ж то запахло паленим. Коли тала 
вода підточить камінь, досить одного вистрілу чи на
віть голосного скрику, щоб велетенська брила відірва
лася від гори і покотилася вниз...

Минала година, а може, й більше, час спливав так 
швидко. Я спустив Езопа з поводка, закинув торбину 
на інше плече і подався додому. День хилився до 
вечора. У лісі я відразу виходив на свою уже не раз 
ходжену стежину, що дивовижними вихилясами вила
ся тоненькою стрічкою поміж дерев. Я не обминав 
жодної звивини, мені не було куди поспішати, час не 
квапив мене, і вдома ніхто мене не чекав. Вільний, 
наче всевладний володар, я обходив свої володіння, 
брів умиротвореним лісом, поволі, не наддаючи ходи. 
Усі птахи вмовкли, тільки десь далеко токував тетерів, 
не вгаваючи ні на мить.

Я вийшов з лісу і побачив перед собою двох людей, 
які неквапом проходжувалися, я наздогнав їх. То була 
йомфру Едварда, я впізнав її і привітався; Едварду 
супроводжував доктор. Мені довелося продемонстру
вати їм свою рушницю, вони оглянули мій компас 
і мою торбу; я запросив їх до своєї хатини, і вони 
пообіцяли якось заглянути до мене в гості.
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Звечоріло. Я прийшов додому і розклав ватру, спік 
птаха і повечеряв. Завтра буде новий день...

Тиша і спокій навкруги. Я лежу і дивлюся у вікно. 
Феєричне сяєво оповило землю й ліс, на ту пору 
сонце уже зайшло, залишивши край обрію широке 
багряне пасмо, немов густа олива розлилася видноко
лом Небо нап'ялося навсібіч чисте й бездонне, 
я вдивлявся у цю ясну глибінь, і мені здавалося, наче 
я впритул наблизився до дна всесвіту, і моє серце 
схвильовано стугоніло й рвалося до цього оголеного 
дна, прагнуло знайти там собі прихисток. Один лише 
Бог знає, думав я собі, чому обрій вечорами одягає 
золоті й багряні шати, чи не бенкетують там, нагорі, 
мешканні Раю, може, влаштували шалену вечірку, 
вигойдуються на хвилях небесних потоків під музику 
зір. Ой, схоже на те! Я заплющив очі і поплив разом 
з ними тим небесним човном, і думки в моїй голові 
попливли, попливли услід...

Так минув не один день.
Я блукав околицями, спостерігаючи, як тане сніг 

і скресає крига. Бували дні, коли у моїй хатині не 
бракувало їжі, я навіть рушниці не заряджав, а просто 
гуляв вільний і безтурботний, просіваючи час поміж 
пальців. Куди не глянеш, усе милувало око і леліяло 
слух, щоднини довкілля потроху змінювалося, навіть 
верболози і ялівець завмерли в очікуванні весни. Виб
рався я якось до млина, його крижаний панцир ще не 
розтанув, земля за безліч років була утрамбована й свід
чила про те, що сюди справно приходять люди з міш
ками зерна, а повертаються з борошном; я наче відчув 
себе у гурті тих людей. На дерев'яних стінах млина було 
викарбувано літери і якісь дати.

Ось так!

v
Чи то писати й далі? Ні, ні. Хіба що трохи, задля 

власної втіхи, а ще марную час, розповідаючи, як два
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роки тому прийшла весна і як заквітчалася земля 
навкруги. У повітрі витав дух землі та моря, солодко 
запахло минулорічним прілим листям у лісі, а сороки 
літали з гілочками у дзьобах, будуючи гнізда. Ще 
кілька днів, і струмки набухли і зашумували шумо
винням, повипорхували на світ ясний метелики, по
вернулися з промислу рибаки. Дві купецькі баржі, 
навантажені рибою, кинули якір поблизу сушарок. На 
одному з найбільших островів, де в'ялили рибу, вмить 
закипіло життя, заварився шарварок. Я усе це бачив 
зі свого вікна.

Але до хатини гамір не долинав, я й далі зоставався 
наодинці зі собою. Час від часу хтось проходив повз 
мою хатину, якось я перестрів Єву, ковалеву доньку, 
її носик поцяткували веснянки.

— Куди прямуєш? — запитав я.
— По дрова, — відказала дівчина ледь чутно. 

У руках вона тримала мотузок, щоб перев'язати в 'я
занку. На голові дівчина знову мала білу хустку. 
Я дивився Єві услід, але вона не озирнулася.

Так минуло кілька днів, ніхто більше не стрічався 
мені. Весна наставала завзято, і ліс просвітлів; для 
мене було розвагою спостерігати за дроздами, які пов- 
сідалися на верхівках дерев, позадиравши голови до 
сонця, і верещали. Не раз бувало, я вставав навіть 
о другій ранку, щоб разом із звіриною та птаством 
урочисто зустріти схід сонця.

Весна підкралася й до мене, і кров у жилах пульсу
вала, немов чиїсь лункі кроки. Я сидів удома і мірку
вав про те, що слід було би оглянути своє рибальське 
причандалля, натомість й пальцем не ворохнув, радіс
ний, тремкий неспокій нуртував у моєму серці. Рап
том Езоп зірвався на рівні ноги, завмер і коротко 
гавкнув. Хтось підходив до хатини, я квапно стягнув 
з голови картуза і тієї ж миті почув під дверима голос 
йомфру Едварди. Отож вони з доктором дотримали 
обіцянки і по-приятельському, без усяких викрутасів 
та умовностей, завітали до моєї господи.

— Та ні, він удома, — мовила Едварда. Вона увій
шла і незграбно, немов дівчисько, простягнула мені
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руку. — Ми були тут учора, але Вас не застали, — 
пояснила вона.

Дівчина, озираючись навколо, сіла поверх верети на 
мій лежак. Доктор примостився поруч зі мною на дов
гій лаві. Ми розмовляли, гомоніли про всяку всячину, 
я навіть розповів їм, яка дичина водиться у лісі, і про 
те, коли й яку звірину заборонено відстрілювати. Ось 
зараз, скажімо, не можна полювати на тетеревів.

Доктор був маломовним, однак помітивши фігурку 
Пана на моїй порохівниці, він одразу ж заходився 
тлумачити міт про Пана.

— Як же Ви житимете, — несподівано мовила Ед- 
варда, — коли зовсім заборонять полювання?

— Буду рибалити, — відказав я. — Віддаватиму пе
ревагу рибі. їжа завжди знайдеться.

— Але ж Ви могли б обідати у нас, — не вгавала 
вона. — Минулого року у цій хатині мешкав один 
англієць. Він часто приходив до нас на обід.

Едварда глянула на мене, я перехопив її погляд. Мого 
серця наче торкнувся ніжний, привітний легіт. А завинила 
в тому весна, ясний день, я потім згадував ту мить. До 
того ж, мене зачарували її вигнуті дугами брови.

Едварда щось сказала про моє житло. Стіни тут були 
увішані розмаїтими шкірами та пташиним пір'ям, ха
тина моя видавалася лігвом дикуна. Це їй сподобалося.

— Так, справжнє лігво, — сказала вона.
Я не мав що подарувати своїм гостям, то ж вирішив 

зробити їм приємність — засмажити птаха. А їстимуть 
печеню, мов у похідних умовах — руками. Гарна буде 
розвага.

І я засмажив птаха.
Едварда розповідала про англійця. То був літній, 

трохи дивакуватий чоловік, католик, бо й кроку не 
ступав без маленького молитовника з витиснутими 
чорними та червоними літерами, а ще мав за звичку 
розмовляти із самим собою.

— Може він був ірландцем? — запитав доктор.
— ірландцем?
— Ну, якщо Ви кажете, що він — католик.
Едварда почервоніла і пробурмотіла, відвівши погляд:
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— Ну так, певно, що він був ірландцем.
З тієї хвилі вона втратила усю свою жвавість. Мені 

стало її шкода, і, аби виправити ситуацію, я сказав:
— Звичайно ж, Ви маєте рацію, то був англієць, бо 

ірландці не подорожують по Норвегії.
Ми умовилися десь при нагоді поплисти човном до 

острова й подивитися, як сушать рибу...
Я провів своїх гостей, а повернувшись, взявся до ри

бацького обладунку. Сачок висів на цвяху біля дверей, 
кілька очок у ньому прорвалося від іржі; я загострив 
гачки, загнув їх, оглянув невід. Як важко мені було нині 
займатися справами! Якісь непотрібні думки снувалися 
у моїй голові. Враз мені здалося, що я допустився по
милки: слід було запропонувати Едварді місце на лаві, 
а не на лежаку. Я раптом уявив собі її засмагле обличчя 
і смагляву шию; фартушок вона пов'язувала трохи нижче 
пояса, щоб стан видавався довшим, як це тепер модно; 
дівоча сором'язливість її великого пальця зворушувала 
мене до глибини душі, а складочки на суглобах видава
лися такими привітними. Її великий рот аж палав.

Я підвівся, відчинив двері і прислухався, однак ні
чого не почув, бо й не було до чого прислухатися. Я 
знову зачинив двері. Езоп підвівся зі свого місця, він 
відчув мій неспокій. Раптом мені спало на думку на
здогнати йомфру Едварду і попросити у неї трохи 
шовку, щоб залатати сачок, і зовсім це не вигадка, 
я можу розстелити перед нею сачок і показати поір- 
жавлені очка сітки. Я вже навіть вийшов за поріг, 
коли раптом згадав, що маю шовкову нить, у скринь
ці для мух, скільки заманеться. Тож я сумний та 
пригнічений поплівся назад до хати.

У хатині на мене повіяло чимось чужим; щойно перес
тупивши поріг, я відчув, ніби я вже не у своєму домі.

VI
Один чоловік поцікавився, чи не покинув я полюва

ти; він сказав, що за тих два дні, коли він рибалив
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у затоці, з гір не долинуло жодного пострілу. Так, я й 
справді не стріляв, я сидьма просидів у своїй хатині, 
аж доки не вичерпався харч. Третього дня я вибрався 
на полювання. Ліс ледь зазеленів, пахло землею та 
деревами, крізь килим вогкого моху проткнулися паго
ни дикого часнику. Голова моя повнилася думками, і я 
час від часу сідав перепочити. За останні три дні 
я бачив одну лише людину, отого рибака, якого зустрів 
учора. Я собі думав: а може, сьогодні увечері, коли 
повертатимусь додому, стріну когось на узліссі, де вос
таннє бачив доктора та Едварду. Ану ж вони знову 
будуть там проходжуватися, хтозна. І чому це мені 
лізуть до голови думки саме про них? Я вполював двох 
куріпок, одну відразу ж спік, а потім прип'яв Езопа.

Я лежав на сухій галявині і трапезував. Тиша опо
вила довкілля, лише вітер м'яко шелестів та зрідка 
щебетав якийсь птах. Я лежав і дивився, як вигойду- 
ється гілля дерев, вітер виконував свою роботу як 
годиться, розносив квітковий пилок з кущика на ку
щик, не оминаючи жодної пелюстки; увесь ліс аж 
завмер від насолоди. Зелена гусениця мандрує краєм 
гілки, невтомно просувається вперед, наче й перепо
чити їй невільно. Вона майже нічого не бачить, хоч 
і має очі, раз по раз стає сторч, намацуючи, на що 
б то опертися. Ніби шматочок зеленої пряжі сам со
бою довгастими стібками мережить гілку. До вечора, 
можливо, й добереться до місця призначення.

Непорушна тиша. Я підводжуся і йду далі, згодом 
знову сідаю. Зараз десь коло четвертої, а о шостій 
я вирушу додому, і може, мені пощастить когось зус
тріти. Я маю в запасі ще дві години, однак неспокій 
вже закрався у мою душу, і я струшую вереск та мох зі 
свого одягу. Я добре знаю ці місця, не раз ходив тут, 
дерева та камені стоять дам, де й стояли, у самотині, 
торішнє опале листя шарудить під моїми ногами. Мо
нотонний гомін, знайомі дерева та кам'яні брили дуже 
багато важать для мене, я переповнений щирою вдяч
ністю; усе це — моє, я почуваюся єдиним цілим з усім 
навколо, я люблю цей світ. Я піднімаю гілочку хмизу, 
сідаю на пеньок і дивлюся на ту гілочку, тримаючи її

35



в руках та міркуючи про своє. Прутик майже струхля
вів, його порохнява кора викликає у мене жаль, мені 
стає його шкода. Я встаю і рушаю далі, але не шпур
ляю прутика геть, просто кладу його і дивлюся на 
нього з жалем. Наостанок, перш ніж податися геть, 
я озираюся на нього, і сльоза застилає мені очі.

Ось уже й п'ята. По сонцю не варто орієнтуватися, 
бо ж я увесь день йшов на захід, і розбіжність у часі, 
певно, уже з півгодини. Це я зауважив давно. Та все 
ж до шостої ще залишається година, тому я знову 
підводжуся й бреду далі. І листя шарудить під моїми 
ногами. Так збігає година.

Унизу я бачу маленьку річечку і крихітний млин, 
який взимку був схований під кригою, я спиняюся; 
лопасті обертаються, і від їхнього гуркоту я наче про
кинувся, мене мов громом уразило. „Я спізнився!" — 
скрикую вголос. Гострий біль пронизує мене, я одра
зу ж повертаю назад і квапно крокую додому, хоча 
знаю, що уже надто пізно. Я приспішую крок, я біжу. 
Езоп відчуває мою тривогу, він тягне за повідок, ска
вулить і рветься. Сухе листя випорскує з-під наших 
ніг. Та коли ми вийшли на узлісся, там нікого не 
було. Усе тихо й ні душі.

— Нікого немає, — сказав я. — Нічого іншого я й 
не сподівався.

Я простояв недовго, думки підганяли мене, я проми
нув свою хатину, спустився вниз, до Сірілунна, з Езо- 
пом, торбою, рушницею та усіма своїми манелями.

Пан Мак дуже люб'язно зустрів мене і запросив на 
вечерю.

VII
Гадаю, я умію читати в душах людей, які оточують 

мене. А може, я й помиляюся. Коли я в піднесеному 
настрої, мені здається, ніби я можу глибоко заглянути 
у чужу душу, хоча й не вважаю себе бозна-яким розум
ником. Ми сидимо у вітальні: кілька чоловіків і жінок
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т а  я, і я наче бачу, що відбувається всередині кожно
го, що саме вони думають про мене. Я зауважую 
кожну дрібницю: ось кров шугнула комусь до облич
чя, і щоки зачервонілися, а там хтось вдає, ніби ди
вився зовсім в інший бік, насправді ж не зводить 
з мене погляду. А я сиджу і геть усе помічаю, ніхто 
й не підозрює, що я бачу наскрізь кожнісіньку душу. 
Багато років я був певний, що можу читати у душах 
людей. Можливо, це не так...

Увесь вечір я провів у господі пана Мака. Я міг би піти 
одразу ж по вечері, сидіти серед тих людей мені було 
зовсім нецікаво, але ж хіба я не тому прийшов, що мене 
нестримно вабило сюди? Як же я міг піти? Після вечері 
ми грали у віст і пили тодді. Я сидів, обернувшись 
спиною до вітальні й похиливши голову; позад мене 
нипала туди й сюди Едварда. Доктор поїхав додому.

Пан Мак показав мені свої нові лампи, перші гасові 
лампи на півночі, дуже гарні лампи з важкими свинце
вими підставками; він сам засвічував їх щовечора, щоб 
не дай Боже не сталося нещастя. Кілька разів він 
згадав свого діда, консула: ось цю шпильку мій дід, 
консул Мак, одержав від короля Карла-Югана, з його 
рук, сказав він і показав пальцем на свою діамантову 
шпильку. Його дружина померла, він показав мені її 
живописний портрет в одній з бокових кімнат: арис
тократичної зовнішности жінка з укладеними локона
ми та статечною усмішкою. У тій самій кімнаті стояла 
книжкова шафа зі старими французькими книгами, 
очевидно, одержаними в спадок, оправи були гарно 
оздоблені позолотою, а чимало попередніх власників 
залишили на їхніх сторінках свої імена. Серед книг 
були й енциклопедичні видання; пан Мак був люди
ною мислячою.

На партію у віст покликали і двох крамарчуків 
з крамниці пана Мака, вони грали повільно і невпев
нено, прораховували кожний хід та однаково помиля
лися. Одному з них допомагала Едварда.

Я скинув на підлогу свій келих, настрій відразу 
ж пропав, і я підвівся з-за столу.

— Ой, я скинув келих! — скрикнув я.



Едварда засміялася і відповіла:
— Це ми помітили.
Усі, сміючись, запевнили мене, що нічого страшного 

не сталося. Мені подали рушника витерти одяг, і ми 
грали далі. Годинник пробамкав одинадцяту годину.

Мене прикро вразив Едвардин сміх, я глянув на 
неї, і вона видалася мені легковажною торохтійкою, 
а її обличчя стало негарним. Пан Мак врешті перер
вав гру під тим приводом, що його крамарям час 
спати, а сам відхилився на спинку канапи і завів мову 
про вивіску, яку він хотів причепити на крамниці 
з боку причалу. Він питав моєї поради, яку фарбу 
краще використати? Я нудився і тому знічев'я, не 
роздумуючи, бовкнув про чорну фарбу, пан Мак од
разу ж підхопив ідею:

— Чорна фарба! Саме про чорну я й подумав. „Про
даж соли та бочок" — великими чорними літерами, 
така вивіска матиме надзвичайно благородний виг
ляд... Едвардо, хіба тобі не час вже спати?

Едварда підвелася, подала нам обом руку на добра
ніч і вийшла.

Ми залишилися у вітальні, розмовляючи про заліз
ницю, будівництво якої завершили минулого року, 
про першу телеграфну лінію. Один лише Бог знає, 
коли телеграф прийде на північ!

Пауза.
— Бачите, — сказав пан Мак, — як непомітно під

крався вік, і мені вже сорок шість, сивина у волоссі 
і в бороді. Я відчуваю, як старію. Ви бачите мене 
удень і думаєте, що я ще молодий, але вечорами, 
коли я залишаюся сам, на душі шкребуть кішки. Тоді 
я сідаю у вітальні і розкладаю пасьянс. І вдається, 
якщо трохи пошахрувати. Ха-ха.

— Вдається розкласти пасьянс, якщо пошахрувати? 
— перепитав я.

— Так
Я наче читав у його очах...
Пан Мак підвівся, підійшов до вікна і визирнув над

вір; він стояв згорбившись, його потилиця й шия за
росли волоссям. Я також підвівся. Господар обернувся
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і, усміхаючись, рушив мені назустріч у своїх довгих 
шпичастих черевиках, великі пальці обох рук він зап
хав у кишеньки камізельки і погойдував ліктями, ніби 
крилами. Він ще раз нагадав мені, що його човен може 
бути в моєму розпорядженні, коли я лиш забажаю, 
і простягнув мені руку на прощання.

— Хоча дозвольте мені відпровадити Вас, — запро
понував він і загасив каганці. — Я охоче трохи прой
дуся, година ще не пізня.

Ми вийшли з будинку.
Він показав рукою на дорогу, що йшла повз кузню 

і мовив
— Ходімо сюди. Так найкоротше.
— Ні, — заперечив я. — Повз причали буде швидше.
Ми трохи посперечалися, так і не дійшовши згоди.

Я був переконаний, що маю рацію, і не розумів його 
впертости. Урешті пан Мак запропонував піти кожно
му своєю дорогою. Хто добереться швидше, зачекає 
біля хатини.

Ми водночас рушили з місця. Пан Мак невдовзі 
зник у лісі.

Я йшов своєю звичною ходою і розраховував випе
редити його щонайменше на п'ять хвилин. Та коли 
я підійшов до хатини, він уже був там і гукав мені 
назустріч:

— Хіба я не казав! Ні, я завжди ходжу цією доро
гою, вона найкоротша.

Я дивився на нього з невимовним здивуванням — 
він не зігрівся, не скидалося на те, що він біг. Пан 
Мак одразу ж попрощався, подякував за приємний 
вечір і пішов додому тим самим шляхом.

Я стояв, як вкопаний і думав: „Як дивно! Я ж ніби 
маю відчуття відстані. Обома дорогами ходив не раз. 
А може, любчику, ти знову шахруєш? А усе це просто 
привід?"

Я бачив, як його постать зникла у лісі.
Я притьмом кинувся йому навздогін, однак дуже обе

режно. Повз мою увагу не пройшло, як він раз по раз 
витирав хусточкою обличчя, і я вже не міг з певністю 
сказати, біг він чи ні. Пан Мак ледь плів ногами, і я не
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спускав з нього ока. Він зупинився біля кузні. Я зата
ївся неподалік і бачив, як двері відчинилися, й пан 
Мак увійшов досередини.

Була перша година ночі, я орієнтувався в часі по 
морю і по траві.

VIII
Минуло ще кілька днів, єдиними моїми товариша

ми були ліс і власна самотність. Всемогутній Боже, 
ще ніколи мені не було так тужно, як того першого 
дня. Весна буяла, мені вже траплялися ромашки 
і крвавник, з'явилися щиглики й коноплянки, я знав 
геть усіх птахів. Часом я виймав з кишені дві монетки 
і дзвенів ними, щоб розвіяти самотину. Я думав: от 
якби з'явилися Дідерік з Ізеліною!

Ніч пропала, сонце на мить пірнало у море й одразу 
ж вигулькувало знову, червоне, свіже, ніби напилося 
досхочу води в морській глибіні. Ночами зі мною 
відбувалося щось незвичайне, ніхто б і не повірив 
мені. Чи не Пан там сидить на дереві, і пильнує, що 
я роблю і куди йду? А у нього розпанахане черево, 
і він сидить, скоцюрбившись, наче п'є з власної утро
би? Однак він просто прикидався, підглядаючи з-під 
лоба за мною, і дерево аж трусилося від його нечут
ного сміху, бо ж від його ока не сховалося, як утікали 
від мене навсібіч мої думки. Ліс шемротів. Сопіла 
звірина, птахи перекликалися між собою, пташине 
різноголосся лунало по всіх усюдах. Того року хмара
ми налетіли хрущі, їхньому дзижчанню вторував ше
лест крилець нічних метеликів; здавалося, наче ліс 
повниться шепотами. Чого лиш не почуєш! Три ночі 
я не спав, усе думав про Дідеріка та їзеліну.

Зажди-но, думав я, ось вони прийдуть, Ізеліна зама
нить Дідеріка до дерева і скаже:

— Стій тут, Дідеріку, уважно дивись і пильнуй їзе
ліну, а я попрошу он того мисливця, щоб зав'язав 
мені черевичок.
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А той мисливець — то я, а вона по-змовницьки 
підморгне мені оком, і коли підійде, моє серце усе 
збагне, і не битиметься більше, а гатитиме, немов 
у  дзвін. Під сукнею вона гола-голісінька, від голови 
до п'ят, і я торкаюся її рукою.

— Зав'яжи мені черевичок! — велить вона, а щічки аж 
палахкотять, а за мить шепоче біля самого рота, біля 
самих моїх уст: — Чому ти не зав'язуєш мені черевичок, 
о, коханий мій, ти не зав'язуєш... не зав'язуєш...

Сонце пірнає у море і знову вигулькує з хвиль, 
червоне, свіже донесхочу, напоєне глибочінню донес
хочу. А повітря повниться шепотами.

Потім вона каже, нахилившись до самих моїх вуст:
— Я мушу покинути тебе, мені вже час.
Вона махає мені рукою на прощання, личко її па

лахкотить, воно у неї ніжне і пристрасне. Вона знову 
озирається й махає мені рукою.

Дідерік відходить від дерева і каже:
— ізеліно, що ти робила? Я усе бачив.
Вона відказує:
— Що ж ти бачив, Дідеріку? Я нічого не робила.
— Ізеліно, я бачив, що ти робила, — знову каже 

він. — Я бачив.
і тоді її дзвінкий, веселий сміх лине по всьому лісі, 

вона йде за Дідеріком, горда і грішна від голови до п'ят. 
Куди ж вона йде? До іншого парубка, лісового мисливця.

Північ. Езоп звільнився з припони і полював сам, 
я чув його гавкіт у горах, а коли я нарешті повернувся 
додому, була вже перша. Прийшла дівчинка-пастушка, 
вона плела шкарпетку, мугикала собі під ніс й роззира
лася по боках. Але де ж її отара? І чого шукає в лісі 
посеред ночі? Та нічого, зовсім нічого. Може, тривога 
пригнала її, а може, радість. Я подумав: вона, певно, 
почула гавкіт Езопа і зрозуміла, що я в лісі.

Коли дівчинка підійшла, я підвівся; стояв і дивився 
на неї, таку струнку, мов билиночка, і юну. Езоп 
також стояв і дивився на неї.

— Звідки ти? — запитав я її.
— З млина, — відказала вона.
Але що ж вона робила у млині такої пізньої пори?
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— Тобі не боязно гуляти по лісі глухої ночі? — 
запитав я. — Такій тоненькій і молодій?

Вона засміялася і відповіла:
— Не така вже я й молода, мені дев'ятнадцять.
Та їй не могло бути дев'ятнадцять, певен, вона приб

рехала собі два роки. Певно, сповнилося лише сім
надцять. І навіщо вона додала собі років?

— Сідай, — запросив я. — Розкажи мені, як ти 
називаєшся?

Зашарівшись, вона сіла поруч зі мною і сказала, що 
звуть її Генрієтою.

Я поцікавився:
— Ти маєш коханого, Генрієто? Чи він уже пригор

тав тебе?
— Так, — відповіла вона, ніяково сміючись.
— Скільки разів? — не вгавав я.
— Двічі, — мовила вона тихо.
Я притягнув її до себе і запитав:
— Як він це робив? Ось так?
— Так, — прошепотіла вона, тремтячи усім тілом.
Була четверта година ранку.

їх
Я мав розмову з Едвардою.
— Скоро піде дощ, — сказав я.
— Котра година? — запитала вона.
Я глянув на сонце і відповів:
— Майже п'ята.
Вона запитала:
— Ви можете так точно визначити час за сонцем?
— Так, — відказав я. — Я бачу це по сонцю. 
Пауза.
— А якщо сонця не видно, як тоді Ви дізнаєтеся, 

котра година?
— Керуюся іншими прикметами, приливом або відли

вом; кожна травинка вкладається до сну у певний час; 
пташиним співом — одні птахи змовкають і починають
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співати інші. А ще я впізнаю час за квітками, які 
стулюють пелюстки надвечір, за листям дерев, яке 
буває то світло-зелене, то темніє; та й врешті, просто 
відчуваю.

— Ага, — мовила вона.
Я сподівався дощу, тож не хотів затримувати Едварду 

і взявся за картуза. Однак вона несподівано спинила 
мене новим запитанням, тож я так і не зрушив 
з місця. Вона зарум'янілась і почала розпитувати, задля 
чого я, власне кажучи, тут, чому ходжу на полювання, 
чому те і чому інше. Я ж полюю, певно, лише з потре
би, щоб прохарчуватися? А Езоп не надто втомлюється?

Едварда ще більше почервоніла і розгубилася. Я 
зрозумів, що хтось розповідав про мене, вона чула ту 
балачку, і тепер говорила з чужих уст. Я раптом зга
дав, вона не має матері, вона видалася мені самот
ньою й покинутою, її тоненькі руки та сирітський 
вигляд розчулили мене. І тут мене мов прорвало.

Так, я стріляю не заради вбивства, а для того, щоб 
жити. На день мені вистарчає одного тетерева, тож 
я не вбиваю двох, одного — сьогодні, а іншого — 
завтра. Навіщо зайве? Я живу у лісі, я мешканець 
лісу. З першого червня заборонять полювання на ку
ріпок та зайців, більше уже нічого не підстрелиш. То 
й що? Харчуватимуся рибою. Її батько пообіцяв мені 
човна, я виходитиму ним у море. Хіба весь сенс жит
тя мисливця у тому, щоб убивати? Щоб жити в лісі. 
Мені добре там; коли я їм, за стіл мені править сама 
земля, і не треба раз у раз зістрибувати зі стільця чи 
остерігатися, аби не перевернути келиха. У лісі все 
мені дозволено, я можу лежати на спині, заплющив
ши очі, а чи говорити те, що збреде на язик. Часто 
хочеться сказати щось, промовити вголос, а слова 
у лісі йдуть із самого серця...

Я запитав Едварду, чи вона розуміє, про що йдеть
ся, і вона відповіла ствердно.

Я заговорив знову, бо дівчина слухала, не зводячи 
з мене очей.

— Знали б Ви, чого тільки не довелося мені побачи
ти! Часом виходиш узимку і помічаєш сліди куріпок на
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снігу. І раптом сліди зникають, — птахи злетіли 
в повітря. Але за відбитками крил я можу визначити, 
у якому керунку вони полетіли, і невдовзі знаходжу їх. 
І щоразу це справжнє диво! А восени часто можна 
спостерігати, як падають зорі. Сидиш наодинці із со
бою і думаєш, невже валиться світ? Розлітається на 
шматочки у мене на очах? А мені було дозволено стати 
свідком загибелі зірки! Коли ж настає літо, на кожно
му листочкові — своє життя, деякі комашки навіть 
крил не мають, і нікуди їм подітися, так і доведеться 
жити й умирати на тому ж листочку, де вони прийшли 
на світ. Ви лишень подумайте! Деколи потрапить на 
очі синя муха... Усього словами не висловиш, я навіть 
не знаю, чи Ви розумієте мене.

— Ні, ні, я все розумію.
— Отож дивлюся я часом на траву, а трава дивить

ся, певно, на мене, звідки нам знати? Ось, скажімо, 
маленька бадилинка, стоїть і тремтить. Чогось же вона 
тремтить... І тоді я думаю: ось стоїть билинка і трем
тить! Або гляну на сосну, обов'язково знайдеться гі
лочка, про яку я теж подумаю. А часом у горах можна 
стрінути і людей, таке також трапляється.

Я глянув на Едварду, вона стояла, аж перехилив
шись уперед, і слухала. Я її не впізнав. Вона так 
уважно слухала, що зовсім не звертала уваги на свій 
вираз обличчя, воно стало негарне, набуло пришелеп- 
куватого вигляду, нижня губа відвисла.

— Розумію, — сказала вона і випросталася.
Упали перші краплі дощу.
— Дощ, — сказав я.
— Справді, дощ, — відповіла вона й одразу ж пода

лася геть.
Я не проводжав її додому, вона пішла сама, я ж 

попростував до своєї хатини. Минуло кілька хвилин, 
дощ припустив не на жарт. Зненацька я почув, що за 
мною хтось біжить, я спинився і побачив Едварду. її 
щоки — пашіли, вона сміялася.

— Я зовсім забула, — сказала вона задихано. — Про 
прогулянку до сушарок на островах. Доктор буде зав
тра, а Ви матимете час?
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— Завтра? Звичайно. Я матиму час.
— Я просто забула сказати, — повторила дівчина 

знову й усміхнулася.
Коли вона пішла, я помітив, які гарні й стрункі 

у неї ноги, захляпані багнюкою, бо ж вона бігла по 
калюжах. Її черевички геть стопталися.

X

Я дуже добре пригадую той день. Того дня настало 
моє літо. Сонце уже світило вночі і до ранку підсушило 
мокру землю, повітря стало м'яким і ніжним після дощу.

Пополудні я прийшов на причал. На морі був пов
ний штиль, з острова, де дівчата й хлопці розвішували 
для в'ялення рибу, долинали реготи та розмови. Весе
лий то був день!

О, який веселий був день! Ми взяли з собою коши
ки з їжею та вином, велике товариство сіло у два 
човни, молоде жіноцтво поодягалося у світлі сукні. 
Я так тішився, аж наспівував.

А у човні задумався, звідки взялося стільки людей. 
Тут були доньки ленсмана і місцевого лікаря, дві гу
вернантки, дами з плебанії. Я ніколи раніше їх не 
зустрічав, однак мені здавалося, ніби ми знайомі уже 
дуже давно. Не обійшлося без прикрих непорозумінь, 
я відвик спілкуватися у поважному товаристві і часто 
звертався до панянок на „ти". Але мені не мали того 
за зле. Якось я бовкнув: „люба" або „моя люба", та 
мені вибачали й це, удаючи, ніби нічого не трапилося.

Пан Мак, як завжди, у своїй ненакрохмаленій ма- 
нішці з діамантовою шпилькою був, видно, у чудово
му гуморі і кричав другому човнові:

— Пильнуйте кошики з пляшками, нечупари! Док
торе, Ви відповідаєте мені за пляшки!

— Добре! — відгукувався доктор.
! навіть у цих вигуках почерез море від човна до 

човна вчувалася бадьорість і святковість. Едварда була 
у тій самій сукні, що й учора, так ніби не мала з чого
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вибирати або ж не хотіла одягати іншу. Черевички 
теж мала ті самі. Мені здалося, що її руки не зовсім 
чисті. Зате на голові у неї красувався новий капелю
шок, оздоблений пір'ям. Свій перефарбований светр 
вона постелила на лавці у човні.

Коли ми сходили на берег, я, на прохання пана Мака, 
вистрелив з рушниці, з обох цівок; усі закричали „ура". 
Ми рушили островом, робітники сушарок віталися 
з нами, а пан Мак зупинявся, щоб перекинутися 
з ними словом. Ми зривали квіти і втикали їх у петли
ці, декому трапилися навіть сині дзвоники.

А зграї морських птахів ячали й ґелґотіли у повітрі 
та на березі.

Ми розташувалися на моріжку серед мізерних білих 
берізок, розпакували кошики, пан Мак повитягав пляш
ки. Світлі сукні, блакитні очі, передзвін келихів, море, 
білі вітрила. Ми виспівували пісні.

І щоки розпашілися.
Невдовзі від щастя мені починає паморочитися 

в голові; кожна дрібничка зворушує мене: ось на вітрі 
лопотить вуаль, пасмо волосся вибилося з-під капе
люшка, очі примружились від сміху — усе це мене 
розчулює. Який день, який день!

— Я чула, у Вас чудова маленька хижка, пане лей
тенанте?

— Так, моє гніздо, яке ж воно любе моєму серцю! 
Загляньте коли-небудь у гості, фрекен. Іншої такої 
хижки не знайдете. А за нею — ліс без кінця і краю.

Ось підходить ще одна і привітно цікавиться:
— Ви раніше не бували у нас на півночі?
— Ні, — відповідаю я. — Але все вже тут мені знайоме, 

любі пані. Ночами я залишаюся віч-на-віч з горами, 
землею та сонцем. Та ліпше я не вдаватимуся до пиш- 
нослів'я. Яке чудове у Вас літо! Підкрадеться вночі, коли 
все спить, а вранці — уже на порозі. Я підглядав з вікна 
і все бачив на власні очі. У мене два маленькі віконця.

Підступає й третя. Який у неї голос, а які маленькі 
долоньки. Вони усі такі милі. Третя каже:

— Може, обміняємося квітами? Це, кажуть, прино
сить щастя.
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— Залюбки, — мовлю я і простягаю руку. — Обмі
няймося квітами, я Вам такий вдячнийг Ви така гарна, 
у Вас такий чарівний голос, я б слухав і слухав його.

Але вона притискає дзвоники до себе і відказує руба:
— Що це з Вами? Я зверталася не до Вас.
Вона зверталася не до мене! Мені боляче від влас

ної незграбности, мені хочеться додому, ген далеко, 
до своєї хатини, де лише вітер промовляє до мене.

— Даруйте, — кажу я. — Простіть мені.
Інші дами перезираються і відступають убік, щоб не 

бачити мого конфузу.
У цю мить до нас хтось підходить. Це Едварда. 

Вона ступає просто до мене, щось говорить, кидаєть
ся мені на шию і кілька разів цілує мене просто 
в уста. За кожним поцілунком вона щось каже, однак 
я не розумію, що саме. Я взагалі нічого не розумію, 
моє серце завмерло, я тільки бачу, як палають її очі. 
Коли вона звільнила мене зі своїх обіймів, груди в неї 
схвильовано здіймалися. Так вона й стояла переді мною 
— смагляве обличчя й шия, висока та струнка, очі 
її блистіли, та вона однаково нічого не сприймала 
навколо. Всі дивилися на неї. t вдруге мене полонили 
її темні брови, що вигиналися дугами на чолі.

Боже милий! Поцілувала мене в усіх на очах!
— Що це з Вами, йомфро Едвардо? — запитую я, і 

чую, як стугонить моя кров, вона бухкає просто в горлі 
й не дає мені говорити.

— Нічого особливого, — відказує вона. — Просто 
мені так заманулося. Просто так.

Я скидаю картуза і механічно відгортаю назад во
лосся; стою і дивлюся на неї. Просто так? — думаю я.

Тут з іншого краю острова долинає голос пана Мака, 
він щось каже, однак нам не чутно; я з утіхою думаю 
про те, що пан Мак нічого не бачив, нічого не знає. 
Як добре, що тієї миті він опинився на протилежному 
краю острова! Мені відлягло від серця, я підходжу до 
товариства, щось кажу, сміючись, і намагаюся вдава
ти, ніби мені усе байдуже:

— Прошу всіх вибачити мою непристойну поведін
ку. Мені й самому незручно за себе. Я скористався
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моментом, коли йомфра Едварда хотіла обмінятися кві
тами, і образив її. Прошу вибачення у неї і у Вас. 
Поставте себе на моє місце: я живу самітником, не звик 
до обходження з дамами, до того ж випив нині вина, до 
якого також не звик. Отож не судіть мене суворо.

Я сміявся і вдавав, ніби нічим не переймаюся, що 
випадок з Едвардою — дурничка, не варта уваги, та 
насправді мені було не до жартів. Моя тирада не 
справила на Едварду жодного враження, вона й не 
збиралася нічого приховувати, загладжувати враження 
від свого вибрику, навпаки, сіла поруч, не зводячи 
з мене очей і час од часу намагалася мене розворуши
ти. Згодом, коли ми грали в „горидуба", наздоганяю
чи одне одного, вона прологосила на повен голос:

— Я хочу лейтенанта Глана. Не збираюся бігати за 
кимось іншим!

— О чорт, замовкніть! — шепнув я і тупнув ногою.
Розгубленість промайнула по її обличчі, вона на

морщила носа, наче від болю, й знічено усміхнулася. 
І знову оцей вираз покинутої дитини у її очах та 
в усій її тоненькій постаті розчулив мене мало не до 
сліз. Я пройнявся ніжністю до Едварди і взяв її вузьку 
долоньку у свою руку.

— Згодом! — попросив я. — Не тепер. Ми ж зустрі
немося завтра?

XI
Уночі я чув, як Езоп підвівся у своєму кутку і 

загарчав, я почув це крізь сон. Але мені саме снилося 
полювання, і гарчання пасувало до сну, тож я й не 
прокинувся. Коли о другій ранку я вийшов з хатини, 
у траві виднілися сліди людських ніг. Хтось у мене 
побував, спершу підійшов до одного вікна, потім — 
до іншого. Далі сліди губилися на дорозі.

Едварда ступила мені навстріч, щоки її палали, вона 
аж сяяла.
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— Ви чекали? — запитала вона. — Я боялася, що 
Ви чекатимете

Я не чекав, вона випередила мене.
— Чи виспалися Ви? — я не знав про що питати.
— Ні, що Ви, я й не лягала, — відповіла вона.
І Едварда розповіла, як не спала усю ніч, а просто 

сиділа у кріслі із заплющеними очима. Вона навіть 
виходила з дому.

— Хтось цієї ночі побував біля моєї хижі, — мовив 
я. — Уранці я помітив сліди у траві.

Її личко червоніє, вона хапає мене за руку посеред 
дороги і мовчить. Я дивлюся на неї:

— Може, то були Ви?
— Так, — каже вона і пригортається до мене. — То 

була я. Сподіваюся, я не розбудила Вас, я намагалася 
ступати дуже тихо. Так, то я приходила. Я ще раз 
побувала поруч з Вами. Я кохаю Вас.

XII
Щодня, кожнісінького дня я зустрічався з нею. Зіз

наюся, я тішився тому, я зовсім втратив голову. Від
тоді минуло вже два роки; тепер я згадую про те 
тільки тоді, коли самому заманеться, уся та пригода 
просто веселить і розважає мене. А що стосується 
двох зелених пір'їн, то я ще розповім про них.

Ми мали багато умовних місць для зустрічей, біля 
млина, на дорозі, навіть у моїй хатині. Вона приходи
ла туди, куди я її кликав. „Добридень!" — гукала вона 
завжди першою, а я відповідав: „Добридень!"

— Ти сьогодні веселий, ти співаєш, — каже вона, 
й очі її палахкотять.

— Так, я веселий, — відказую. — У тебе на плечі 
якась пляма, це — пилюка, певно, ти забруднилася 
по дорозі; я хочу поцілувати ту пляму, дозволь мені її 
поцілувати. Все твоє мені таке близьке, я через тебе 
трачу розум. Я не спав сьогодні уночі.

! це була правда, бо не одна ніч минулася без сну.
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Ми гуляємо удвох дорогою.
— Скажи, чи подобається тобі, як я поводжуся? — 

каже вона. — Може, я надто багато говорю? Ні? Але 
ти повинен сказати свою думку. Часом мені здається, 
що все це не може скінчитися добром...

— Що саме не може скінчитися добром? — запитую я.
— У нас з тобою. Таке добром не закінчується. 

Віриш чи ні, а мені зараз холодно; мені аж холоне 
спина, тільки-но я підходжу до тебе. Це від щастя.

— Мені також холоне спина, як я тебе бачу. Усе буде 
гаразд. Я можу поплескати тебе по спині, і ти зігрієшся.

Едварда дуже неохоче погодилася на те, я трохи 
надміру приклав руку, просто в жарт, я засміявся 
і поцікавився, чи їй вже стало тепліше.

— О ні, будь такий ласкав, не гамсели мене більше 
по спині, — сказала вона.

Лише кілька слів! Вони прозвучали так безпомічно: 
будь такий ласкав.

Ми рушили далі дорогою. Чи не розсердив її мій 
жарт? — не давала мені спокою думка, і я вирішив: 
побачимо. Я сказав:

— Знаєш, я пригадав один випадок. Якось я возив
ся на санках з однією молодою дамою, вона зняла 
свою білу шовкову хустину і пов'язала мені на шию. 
Увечері я їй сказав: „Я поверну Вам Вашу хустину 
завтра, спершу віддам її випрати." „Ні, — заперечила 
вона, — поверніть зараз. Я хочу зберегти й такою, як 
вона є зараз." і я повернув їй хустинку. Через три 
роки я знову зустрів ту даму. „А хустинка?" — запи
тав я. Вона принесла хустинку, загорнену у папір, 
непрану, я сам бачив.

Едварда глипнула на мене.
— Так? А що далі?
— Нічого більше й не було, — відповів я. — Але 

мені здається, то був гарний вчинок.
Пауза.
— Де та дама тепер?
— За кордоном.
Більше ми про це не розмовляли. Однак перед тим, 

як попрощатися, Едварда сказала:
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— Що ж, на добраніч. І не думай про ту даму, 
добре? Я про нікого не думаю, окрім тебе.

Я вірив їй, я бачив, що вона говорила щиро, те, що 
думала. А якщо так, то нічого більше у житті мені 
й не треба було. Я наздогнав її.

— Дякую, Едвардо, — сказав я. І додав від усього 
серця: — Я не вартий тебе, та все ж вдячний тобі за 
те, що ти обрала саме мене. Бог винагородить тебе за 
це. Є ж достойніші за мене, готові впасти до твоїх 
ніг. Але я зовсім твій, я до решти належу тобі, усією 
своєю невмирущою душею. Що ти скажеш на це? 
У тебе на очах сльози...

— Ні, ні, нічого, — мовила Едварда. — Це прозву
чало так дивно, оте, що Бог винагородить мене. Ти 
так говориш, ніби... Я так тебе кохаю!

Вона обійняла мене за шию просто посеред дороги 
і пристрасно припала до уст.

Коли Едварда пішла, я звернув у ліс, щоб заховати
ся від усіх, побути наодинці зі своїм щастям. Та враз 
захвилювався, кинувся назад до дороги, подивитися, 
чи ніхто мене не бачив. Але там нікого не було.

XIII
Літні ночі, тиха вода і безмежна тиша лісів. Ні 

згуку, ні кроків на дорозі, моє серце, немов перепов
нене темним вином.

Нетлі й мошкара нечутно залітають крізь моє вікно, 
приваблені світлом з грубки та пахощами смаженої 
птиці. Вони глухо вдаряються у стелю, дзижчать мені 
над вухом, аж мурашки йдуть поза шкіру, і обліплю
ють мою білу порохівницю, що висить на стіні. 
Я спостерігаю за ними, вони сидять, тріпочучи криль
цями, і дивляться на мене — нетлі, комарі та шовко
пряди. Деякі з них схожі на літаючі квітки братків.

Я виходжу на поріг хатини й прислухаюся. Нічого, ані 
звуку, усе спить. Повітря ясно мерехтить від комашні, 
від міріадів тріпотливих крилець. Віддалік, на узліссі,
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буяє папороть, вишикувався борець та кущики глоду, 
я так люблю його дрібний цвіт. Дякую Тобі, Боже, за 
кожну квіточку вереску, яку мені було дано побачити; 
вереском, замість троянд, був устелений мій шлях, і я 
плачу з любови до нього. Десь неподалік цвіте дика 
гвоздика, я не бачу її, але відчуваю її духмян.

А вночі зненацька розквітають у лісі великі білі кві
ти, їхні пелюстки розтулені, вони дихають. Волохаті 
нічні метелики сідають на них, і вони тремтять. 
Я ходжу від квітки до квітки, вони, мов одурманені; 
квіти, одурманені коханням, я бачу, як вони хмеліють.

Легкі кроки, людський подих, радісне „Добривечір!"
Я відповідаю на привітання, падаю ниць посеред 

путівця і обнімаю її коліна та благеньку суконку.
— Добривечір, Едвардо! — кажу я ще раз, розімлі

лий від щастя.
— Як же ти любиш мене! — шепоче вона.
— Я такий вдячний! — відказую я. — Ти моя, і моє 

серце завмирає, цілими днями тільки й думає про 
тебе. Ти найвродливіша дівчина на цій землі, і я тебе 
цілував. Я заливаюся рум'янцем утіхи на саму лише 
згадку про ті поцілунки.

— Чому ти кохаєш мене так безмежно саме ниніш
нього вечора? — питає вона.

Тих причин не перелічити, мені досить лише однієї 
думки про неї, і я уже щасливий. О, цей погляд з-під 
високо вигнутих брів, і ця смаглява ніжна шкіра!

— Як же мені не кохати тебе! — кажу я. — Я дякую 
кожному дереву за те, що ти бадьора й здорова. Одно
го разу на балу я зустрівся з молодою дамою, усі 
танцювали, а вона сиділа, ніхто не запрошував її до 
танцю. Я не знав її, але вона привернула мою увагу, 
я підійшов і поклонився. ї що гадаєш? Вона заперечно 
похитала головою. „Фрекен не танцює?" — запитав я. 
„Розумієте, — відповіла вона, — мій тато вродливий 
чоловік, а мама — просто неперевершена красуня, 
і батько мій кохав її шалено. А я народилася калікою."

Едварда глянула на мене.
— Присядьмо на хвильку, — сказала вона.
Ми сіли просто у вереск.
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— Знаєш, що каже про тебе моя подруга? — почала 
вона. — У тебе погляд звіра, каже вона. Коли ти 
дивишся на неї, вона мало не божеволіє. їй здається, 
ніби ти торкаєшся її.

Серце моє тріпоче від радости при цих словах, але не 
за себе, а за Едварду, і я думаю: мені потрібна лише 
одна-єдина; що вона казала про мій погляд? Я запитав:

— Що то за подруга?
— Цього я тобі не скажу, — сказала вона. — Одна 

з тих, що були разом з нами на островах біля сушарок.
— Он воно що, — мовив я.
! ми перевели розмову на інше.
— Мій батько збирається за кілька днів до Росії, — 

сказала вона. — Після його від'їзду я хочу влаштувати 
забаву. Ти бував на Кургольмах? Ми візьмемо з со
бою два кошики з вином, батько уже дав мені вино. 
Знову будуть дами з плебанії. Ти ж не дивитимешся 
більше на мою подругу, правда? Пообіцяй, бо інакше 
я не запрошу її.

і не кажучи вже ні слова, кинулася мені на шию, 
дивилася пильно в очі, прискіпливо зазирала в облич
чя. Я чув, як голосно вона дихає. Зіниці в неї зовсім 
потемніли.

Я рвучко звівся на ноги і, розгублений до краю, 
ледь вимовив:

— Он як, твій батько їде до Росії?
— Чому ти так квапно встав?
— Бо вже пізно, Едвардо. Білі квіти знову стуляють 

пелюстки, сходить сонце, настає новий день.
Я провів Едварду через ліс, стояв і дивився їй услід, 

аж доки вона зникла з очей. Ген далеко вона озирну
лася і приглушеним віддаллю голосом гукнула мені 
„на добраніч". А тоді зникла. У ту мить відчинилися 
двері кузні, звідти вийшов чоловік у білій манішці, 
озирнувся довкола, насунув на чоло капелюха і рушив 
у напрямку Сірілунна.

Едвардине „на добраніч" усе ще лунало мені у вухах.
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XIV
Я сп'янілий від радости. Я розряджаю рушницю, 

і неймовірна луна котиться від гори до гори, лине над 
морем, долинає до вух стернового на вахті. Що ж так 
тішить мене? Думка, що промайнула в голові, спомин, 
гомін лісу, людина. Я думаю про неї, стою посеред доро
ги, заплющивши очі, і думаю про неї, рахую хвилини.

Ось мені закортіло напитися, я нахиляюся до струмка 
і п'ю з нього воду; відраховую сто кроків в один бік 
і сто — у зворотному напрямку; уже час їй прийти, 
думаю собі.

Може, щось трапилося? Минув місяць, а місяць — 
то недовгий час. Та нічого не трапилося! Бог мені 
свідок, що цей місяць був дуже короткий, зате ночі, 
бувало, ставали нестерпно довгими. Я занурюю у воду 
свого картуза, потім викручую і кладу просихати, лиш 
би скоротати час чекання.

Я відлічую свій час ночами. їнколи надходить ніч, 
а Едварди немає, буває, я не бачу її і дві ночі поспіль. 
Дві ночі! Та ні, нічого не трапилося, але я знаю, 
у своєму щасті я досяг вершини, і ніколи таке вже не 
повториться.

Хіба ж не мав я рації?
Чуєш, Едвардо, як неспокійно нинішньої ночі у лісі? 

Щось безугавно вовтузиться в купинах, тріпоче листя. 
Щось там діється, та не про це я хотів сказати. У горах 
заливається співом пташка, звичайна синичка. Уже дві 
ночі сидить вона на одному місці і кличе свою пару. 
Чуєш, як виспівує, як виспівує?

— Так, я чую. Але чого ти питаєш?
— Просто так. Вона сидить там уже дві ночі. Тільки 

це я й хотів сказати... Дякую, дякую тобі, кохана, що 
ти прийшла сьогодні. Я сидів і сподівався, що ти 
прийдеш нині увечері, а може, завтра. Як я зрадів, 
побачивши тебе.

— Я також чекала. Я весь час думаю про тебе. 
Я позбирала і сховала друзки келиха, якого ти колись 
розбив, пригадуєш? Мій батько від'їхав сьогодні уночі, 
я не могла прийти, слід було так багато усього скласти
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і запакувати йому в дорогу. Я знала, що ти ходиш по 
лісі і чекаєш мене. Я пакувала його речі і плакала.

Але ж минуло дві ночі, подумав я, що ж вона роби
ла першої ночі? і чому її очі уже не світяться радістю, 
як перше?

Збігла година. Синичка замовкла, ліс, наче вимер. Ні, 
ні, нічого не трапилося, усе, як і колись, вона простяг
нула мені руку на прощання і закохано глянула у вічі.

— Завтра? — запитав я.
— Ні, завтра — ні, — відповіла вона.
Я не спитав, чому.
— Та ж завтра у нас свято, — сказала вона, смію

чись. — Я хотіла зробити тобі несподіванку, але 
у тебе такий нещасний вигляд, що я вже не втрима
лася. Я хотіла прислати тобі запрошення.

Важкий камінь впав мені з душі.
Вона пішла, кивнувши мені на прощання.
— Зажди-но хвильку, — сказав я, не рухаючись 

з місця. — Коли це ти збирала друзки від келиха?
— Коли?
— Було це тиждень тому, чи два?
— Можливо, й два тижні тому. Чого тебе це ціка

вить? Ну гаразд, скажу тобі правду. Це було учора.
Вона зробила це вчора, не далі, як учора, вона 

думала про мене! Тож все гаразд.

XV
Два човни колихалися на воді, ми розташувалися 

в них. Ми співали і перегукувалися. Кургольми лежать 
далеко в морі, за островами, до них добру годину 
веслувати, тож ми тим часом перегукувалися з човна 
на човен. Доктор одягнувся в усе світле, як і наші 
дами. Ніколи ще мені не доводилося бачити його та
ким задоволеним, він жваво розмовляв і сміявся, від 
мовчазного пасивного слухача не зосталося й сліду. 
Мені навіть видалося, що він хильнув і був трохи 
напідпитку. Коли ми зійшли на берег, доктор на мить
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попросив нашої уваги, проголосивши „Ласково про
симо". Я подумав: поглянь-но, Едварда вибрала його 
розпорядником свята.

З неймовірною люб'язністю господар свята заскакував 
коло дам. Стосовно Едварди він поводився ввічливо 
й приязно, дещо навіть по-батьківськи, не оминаючи, 
як і колись, нагоди повчати її на кожному кроці. Вона 
назвала дату свого народження: „Я народилася трид
цять восьмого року." Доктор одразу ж перепитав: „Ти
сяча вісімсот тридцять восьмого, чи не так?" Якби 
вона відповіла: „Ні, в тисяча дев'ятсот тридцять вось
мому", він би навіть не розгубився, хіба що знову 
виправив її: „Такого не може бути." Коли ж говорив я, 
доктор уважно й ввічливо прислухався, жодного разу 
не вдав, ніби мене не бачить.

Молоденька дівчина підійшла до мене й привітала
ся. Я не впізнав її, не міг згадати, де її бачив. Я щось 
промимрив нерозбірливе, і вона засміялася. То була 
одна з доньок пароха. Ми познайомилися на забаві 
біля сушарок, я ще тоді запросив її до себе у гості. 
Ми перемовилися кількома словами.

Минула година, чи, може, дві. Я нуджуся, п'ю вино, 
яке мені весь час підливають до келиха, балакаю з 
усіма довкруж, фліртую. Допускаю один ляпсус за ін
шим, гублюся й почуваюся не в своїй тарілці; у якусь 
мить не можу знайтися, як відповісти на чиюсь люб'яз
ність, починаю говорити недоладно або ж зовсім не 
годен здобутися на слово і картаю себе, на чому світ 
стоїть. Віддалік, за великим каменем, що править нам 
за стіл, сидить доктор і жваво жестикулює.

— Душа! То що ж таке душа? — гримить його 
голос. Донька пароха звинуватила його у вільнодум
стві; гаразд, хіба думки не можуть бути вільними? 
Дехто уявляє пекло таким собі будинком у підземеллі, 
де диявол у ролі шефа, ба, ні — короля. Докторові 
кортить розповісти про розпис царських врат у місце
вій церкві: Христос, кілька іудеїв та іудейок, перетво
рення води у вино — чудово. Але ж у Христа над 
головою — німб. А що то за німб? Золотий обруч з 
бочки, який тримається на трьох волосках.
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Дві дами нажахано сплеснули руками. Але доктор 
виплутався з делікатного становища і жартівливо сказав:

— Правда, жахливо! Визнаю. Та якщо повторити це 
подумки сім чи вісім разів поспіль, а потім ще трохи 
подумати, усе видається не таким вже страшним... Я 
мав би за честь випити з дамами!

Він уклякнув у траву перед дамами, однак капелюха 
поряд не поклав, а високо підняв його у лівій руці і, 
закинувши назад голову, вихилив келих. Я був захоп
лений його самовладністю і охоче приєднався би до 
нього, але доктор уже відставив набік порожній келих.

Едварда стежила за ним поглядом. Я сів коло неї 
і сказав:

— Сьогодні будемо бавитися в хованки?
Дівчина здригнулася і встала з місця.
— Пам'ятай, що нам не слід на людях звертатися 

один до одного на „ти", — шепнула вона.
Я й наміру не мав казати їй „ти" і відійшов убік.
Минула ще година. День тягнувся нестерпно довго. 

Якби я мав свого човна, то уже б давно подався 
додому. Езоп сидів у хатині на припоні і, мабуть, 
тужив за мною. Едвардині ж думки витали, вочевидь, 
десь далеко від мене. Вона розповідала, яке б то було 
щастя поїхати світ за очі, у незнані краї, її щоки 
пашіли, і вона знову припустилася помилки:

— Того дня не було би людини більше щасливішої, 
ніж я...

— Більше щасливішої, — сказав доктор.
— Що? — запитала вона.
— Більше щасливішої.
— Не розумію.
— Ви сказали „більше щасливішої", оце й усе.
— Справді? Даруйте. Того дня, коли я стоятиму на 

палубі корабля, не буде людини більш щасливої, ніж 
я Часом мене так нестримно вабить кудись, й сама 
не знаю, куди.

Її вабить кудись, про мене вже й не згадує. Я стояв 
осторонь і бачив з виразу її обличчя, що вона забула 
про мене. Ні слова не було мовлено, але я бачив це 
по ній. І так пекельно довго тягнулися хвилини.
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Я підходив мало не до кожного і все запитував, коли 
ж нарешті ми поїдемо додому. Уже пізно, казав я, та 
й Езоп прив'язаний у хижці. Однак нікому додому не 
хотілося.

Я втретє підійшов до доньки пароха й подумав: 
певно, то саме вона говорила про мій погляд звіра. 
Ми випили разом; вона мала дуже неспокійні очі, які 
ні на мить не переставали бігати — ковзне по мені 
поглядом і знову дивиться кудись убік.

— Скажіть мені, фрекен, — звернувся я до неї, — чи 
не здається Вам, що люди у своїй суті схожі чимось на 
наше коротке північне літо? Такі ж мінливі й чарівні.

Я зумисне говорив голосно, дуже голосно. Не при
тишуючи голосу, я знову запросив фрекен відвідати 
мене і подивитися на мою хатину.

— Бог благословить Вас за Вашу доброту, — благав 
я, а водночас думав, чим же її здарувати, якщо вона 
таки прийде. Окрім порохівниці, нічого більше й не 
знайдеться.

І фрекен пообіцяла прийти.
Едварда сиділа, відвернувшись, і не звертала на мене 

жодної уваги. Вона прислухалася до того, що говорять 
інші, час від часу докидаючи якесь слово. Доктор 
ворожив дамам на долоні, і рот йому не затулявся ні 
на мить. У нього були невеличкі витончені руки, а на 
одному з пальців — перстень.

Я почував себе зайвим, тож сів на камені осторонь. 
Починало смеркатися. Ось сиджу я сам-самісінький на 
камені, сказав я сам до себе, і єдина людина, яка здатна 
розвеселити мене, досить їй лише гукнути, навіть не 
помічає моєї присутности. Та зрештою, це мені байдуже.

Відчуття безмежної самотности здолало мене. Я чув 
за спиною розмови, і сміх Едварди дзвенів у моїх 
вухах; той сміх вивів мене з рівноваги, я рвучко встав 
і підійшов до товариства. Стриматися я уже не міг.

— Лише одну хвилиночку уваги, — мовив я. — Доки 
я сидів собі на камені, мені спало на думку, що, може, 
вам закортить подивитися на мою колекцію мух, — і я 
дістав пачку з мухами. — Вибачте, що дотепер про неї 
не згадав. Будьте такі ласкаві, подивіться, це мені буде
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за честь, подивіться усі. Тут і червоні мухи, і жовті, — 
я говорив, тримаючи картуз у руках. Враз я впіймав 
себе на тому, що зняв картуза, що це виглядає по- 
дурному, і відразу одягнув його на голову.

На якусь мить запала глибока мовчанка, ніхто не 
доторкнувся до пачки.

Нарешті доктор простягнув по неї руку і ввічливо 
мовив:

— О, дякую, дайте-но подивитися на ті штуки. Для 
мене завжди було загадкою, як роблять штучних мух.

— Я роблю їх сам, — сказав я, переповнений вдячніс
тю до нього, і одразу ж заходився пояснювати процес 
виготовлення мух. — Це так просто, я купую пір'я 
і гачки. Оці не надто вдалися, але ж я роблю їх лише 
для власного вжитку. Можна купити й готових мух, ті 
просто чудові.

Едварда кинула на мене та колекцію байдужий пог
ляд і продовжувала розмовляти*зі своїми подругами.

— О, та тут ще й матеріали є, — вигукнув доктор. 
— Погляньте, які чудові пір'їни.

Едварда підвела голову.
— Зелені — найгарніші, — сказала вона. — Ану, 

дайте поглянути, докторе.
— Залиште їх собі, — скрикнув я. — Зробіть мені 

ласку, я сам хотів Вас нині попросити про це. Ось 
два зелених пера. Прийміть їх від мене на згадку.

Едварда глянула на них і сказала:
— Вони переливаються зелено-золотавими барвами 

на сонці. Якщо вже Вам так хочеться мені їх подару
вати, то що ж, дякую.

— Так, я хочу їх Вам подарувати.
І Едварда пришпилила пір'їни до сукні.
За якийсь час доктор повернув мені коробку з муха

ми і подякував. Він підвівся і поцікавиввся, чи не час 
уже думати про повернення додому.

Я сказав:
— О, так, так, заради всього святого, на мене вдома 

чекає пес, я маю собаку, він — мій друг, лежить 
і думає про мене. Коли я повертаюся до хати, він стає 
передніми лапами на вікно і вітає мене. День був
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такий розкішний, але він вже завершується, час додо
му, час. Дякую Вам усім.

Я чекав на самому краю берега, щоб подивитися, 
у який човен увійде Едварда, щоб самому сісти 
в інший. Та раптом Едварда гукнула мене. Я вражено 
глянув на неї, її обличчя палало. Вона підійшла до 
мене, простягнула руку і ніжно промовила:

— Дякую за пір'їни... Ми сядемо до одного човна, 
чи не так?

— Якщо Ви того бажаєте, — відповів я.
Ми сіли в човен, вона примостилася на лавці коло 

мене, її коліно торкалося мого. Я глянув на неї, 
і вона відповіла на мій погляд. Мені аж млосно стало 
від її дотику, я відчув себе винагородженим за той 
прикрий день, душа моя готова була знову заспівати від 
щастя, та враз Едварда повернулася до мене спиною 
і завела розмову з доктором, який сидів за стерном. 
Цілу чверть години я-ніби й не існував для неї. І тоді 
я вчинив таке, про що шкодую донині і ніяк не можу 
забути свого вибрику. З ноги Едварди спав черевичок, 
я схопив його і пожбурив далеко у воду. Навіщо я так 
зробив — чи то від радости, що вона поруч, чи, може, 
прагнучи привернути до себе увагу, нагадати про свою 
присутність — не знаю. Усе відбулося так швидко, що 
я й подумати не встиг, просто на мене щось найшло. 
Дами здійняли лемент, а я сидів, мов громом прибитий. 
Але що тепер вдієш? Зробленого не повернути назад. 
Доктор прийшов мені на допомогу, він закричав:

— Веслуйте назад! — і спрямував човна до черевичка.
За мить, коли черевичок уже почав занурюватися,

зачерпнувши води, весляр підхопив його. При цьому 
у нього намок рукав. Багатоголосе „Ура!" на честь 
врятованого черевичка пролунало з обох човнів.

Я горів зі встиду, відчував, як перекосилося й по
червоніло моє обличчя, доки я витирав хусточкою 
черевик. Едварда мовчки забрала його в мене. ї щой
но за якийсь час обізвалася:

— Зроду такого не бачила.
— Справді, не бачили? — я усміхався й хорохорив- 

ся, вдавав, що вчинок мій був вмотивований, що
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зробив я це не просто так, а з певних причин. Та які 
так вже мотиви? Доктор вперше кинув на мене зне
важливий погляд.

Минав час, човни борознили воду у напрямку рід
ного берега, неприємне враження від мого вчинку 
згладилося, усі співали, ми підходили до причалу. 
Едварда сказала:

— Послухайте, ми не допили вино, ще багато зоста
лося. Влаштуймо собі ще одне свято, бал, потанцює
мо у нашій вітальні.

Коли ми зійшли на берег, я попросив вибачення 
в Едварди.

— Як мені хочеться якнайшвидше повернутися до 
своєї хатини, — сказав я. — Цей день так мене втомив.

— Вас утомив нинішній день, пане лейтенанте?
— Я маю на увазі, що зіпсув усім настрій, і собі, 

і всім іншим. Кинув Вашого черевичка у воду...
— Так, то була дивна ідея.
— Вибачте мені! — сказав я.

xvi
Чи може вже бути гірше? Я вирішив, Бог мені за 

свідка, зберігати спокій, щоб там не сталося. Хіба ж то 
я їй першим набивався? Та ніколи в світі! Просто 
одного дня я випадково трапився на її шляху. Що ж то 
за літо тут на півночі! Уже запропастилися кудись хру
щі, а люди стають для мене усе незбагненніші, хоч 
сонце світить на них день і ніч. На що дивляться їхні 
блакитні очі, що за думки метушаться за цими дивни
ми чолами? Та врешті, усе це мені цілком байдуже. Я 
брав свої вудки і рибалив два дні, чотири. Зате ночами 
лежав у своїй хатині без сну, з розплющеними очима...

— Я не бачив Вас чотири дні, Едвардо.
— Справді, чотири. Я була дуже заклопотана. Ось 

увійдіть і самі побачите.
Вона завела мене до вітальні. Столи винесли геть, 

стільці розставили попід стінами, усе переставлено
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місцями; канделябри, кахельну піч та стіни чудер
нацьки прикрашено вереском та чорною матерією 
з крамниці. Фортепіано запхали у куток.

Це вона так готувалася до „балу".
— Ну, як Вам подобається? — запитала вона.
— Чудово.
Ми вийшли з вітальні.
Я запитав:
— Послухайте, Едвардо, Ви зовсім забули мене?
— Я не розумію, про що Ви кажете, — відповіла вона 

дуже здивовано. — Хіба Ви не бачите, скільки справ 
я позалагоджувала? Як же я могла прийти до Вас?

— Та ні, звичайно, — відповів я. — Як же Ви могли 
прийти до мене.

Я був виснажений від безсоння, мені заплітався язик, 
цілий день я почувався таким нещасним. — Звичайно, 
де вже Вам було до мене. Я тільки хотів сказати... одне 
слово, у Вашому ставленні до мене зайшли якісь змі
ни, щось сталося. Так, саме так. Але я не можу прочи
тати по Вашому обличчю, що саме. Яке дивне у Вас 
чоло, Едвардо! Я щойно тепер побачив.

— Але ж я зовсім не забула Вас, — вигукнула вона, 
почервонівши, і несподівано взяла мене під руку.

— Ні, ясна річ, що ні. Може, Ви й не забули мене. 
Я й сам не знаю, що кажу. Одне з двох.

— Завтра я пришлю Вам запрошення. Ви мусите 
танцювати зі мною. Але ж і потанцюємо ми!

— Може, проведете мене трохи? — питаю я.
— Зараз? Ні, зараз я не можу, — відповідає вона. — 

Ось-ось приїде доктор. Він має допомогти мені довес
ти до ладу ще кілька справ. Тож Ви гадаєте, зала 
прибрана гарно. А чи не думаєте...

Перед будинком зупиняється бричка.
— О, доктор сьогодні не пішки? — запитав я.
— Я послала за ним кучера, я хотіла...
— Поберегти його хвору ногу... Дозвольте мені від

кланятися... Добридень, добридень, докторе. Радий 
бачити Вас знову. Як завжди, при доброму здоров'ї. 
Сподіваюся, Ви вибачите... Мені уже час.
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Зійшовши сходами униз, я ще раз озирнувся на 
будинок. Едварда стояла біля вікна і дивилася мені 
услід, притримуючи обома руками фіранки. Личко її 
було задумане. Глупа радість пронизує мене, я швид
кими кроками простую геть від будинку, ноги ніби 
самі несуть мене, очі застилає млою, рушниця у моїх 
руках легка, немов тростина. Якби вона була моєю, 
я би став доброю людиною, подумав я. Я підходжу до 
лісу, а думки снуються далі: якби вона була моєю, 
я б невтомно догоджав їй, як ніхто інший, а якби 
виявилося, що вона негідна мене, вимагає від мене 
неможливого, я б і тоді виконував кожну її забаганку 
та тішився, що вона моя...

Я спинився, упав на коліна, смиренно й з надією 
припав устами до трави на узбіччі дороги, а потім 
підвівся знову.

Урешті я майже заспокоївся. Така незвична пове
дінка останнім часом — просто стиль її життя. Вона 
стояла і дивилася мені услід, стояла біля вікна і про
воджала мене поглядом, аж доки я не зник з-перед її 
очей. Що більшого вона могла вчинити? Розчулення 
і млість пройняли моє єство. Я був голодний, але 
тепер уже не відчував голоду.

Езоп біг попереду, несподівано він загавкав. Я звів 
погляд. Жінка у білій хустині на голові стояла біля 
моєї хатини; то була Єва, ковалева донька.

— Добридень, Єво! — гукнув я здалеку.
Рум'янець залив її личко, вона стояла біля великого

сірого каменя і хухала собі на палець.
— Що трапилося, Єво? Що з тобою? — запитав я. 

— Езоп укусив мене, — відповіла вона і потупила очі.
Я глянув на її палець. Дівчинка сама себе вкусила. 

Здогад закрадається мені до голови, і я питаю:
— Ти давно уже тут чекаєш?
— Ні, не дуже, — відказує вона.
Не кажучи більше ні слова, я взяв її за руку і повів 

до хатини.
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XVII
З рибалки я повернувся, як завжди, і одразу ж 

прибув на „бал", з рушницею та торбою, ось тільки 
одягнув свою кращу шкірянку. Коли я прийшов 
у Сірілунн, було вже пізно. Я чув, що у вітальні 
танцюють, трохи згодом хтось крикнув: „Мисливець 
з'явився, лейтенант!" Кілька молодиків оточили мене, 
їм конче кортіло побачити мою здобич. Я застрелив 
кількох морських птахів і наловив риби, пікші. Едвар- 
да з приязним усміхом на устах запросила мене до 
господи, вона танцювала, вся розпашілася.

— Перший танець зі мною! — розпорядилася вона.
І ми танцювали. Обійшлося без пригод, мені зама

кітрилося в голові, але я не впав. Мої грубі чоботи 
гупали по підлозі, я звернув увагу на той тупіт 
і вирішив більше не танцювати, а ще я подряпав 
пофарбовану підлогу. Та як я тішився, що не наробив 
більшої біди! Два крамарчуки з крамниці пана Мака 
також були тут і танцювали дуже старанно, з серйоз
ними мінами на обличчі. Доктор запально витанцьо
вував кадриль. Окрім цих панів, серед запрошених 
було ще четверо зовсім молодих юнаків, синів пароха 
та місцевого лікаря. До товариства потрапив і якийсь 
випадковий комівояжер, він мав чудовий голос і під
співував у такт музиці. Час од часу він підміняв кот
русь із дам за фортепіано.

Уже й не пригадую, як минули перші години, зате 
добре пам'ятаю апогей нічної забави. Сонце увесь час 
сяяло багрянцем крізь віконні шибки, спало морське 
птаство. Нам подали вино і тістечка, ми голосно роз
мовляли і співали, безтурботний, веселий сміх Едвар- 
ди лунав у залі. Та чому вона більше ні словом не 
обізвалася до мене? Я підійшов до неї і хотів сказати 
їй щось приємне, хоч я ж не мастак до компліментів. 
На ній була чорна сукня, у якій вона, мабуть, йшла 
до першого причастя, бо та стала надто короткою. 
Однак, коли Едварда танцювала, сукня їй навіть ли- 
чила. Ось це я їй і хотів сказати.

— Як чорна сукня... — почав я.
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Але Едварда підвелася, обняла за талію котрусь із 
своїх подруг і відійшла геть разом з нею. Так повто
рилося кілька разів. Гаразд, подумав я собі, нічого не 
поробиш! Та чому ж вона тоді стоїть біля вікна 
і сумно дивиться услід, коли я покидаю її? Чому?

Якась дама запросила мене до танцю. Едварда сиді
ла поблизу, і я голосно відповів:

— Ні, мені вже час іти.
Едварда кинула в мій бік запитальний погляд й мо

вила:
— Час іти? О ні, нікуди Ви не підете.
Я оторопів і прикусив губу. Я встав.
— Ваші слова сповнені для мене великого сенсу, 

йомфро Едвардо, — сказав я понуро і зробив кілька 
кроків до дверей.

Доктор заступив мені дорогу, і Едварда також підбігла.
— Ви хибно мене зрозуміли, — сказала вона лагід

но. — Я просто сподівалася, що Ви підете останнім, 
коли вже всі розійдуться. До того ж, зараз лише пер
ша година... Послухайте, Ви ж дали нашому весляреві 
п'ять далерів за те, що він врятував мого черевичка. 
То була надто велика винагорода, — вона щиро засмі
ялася і обернулася до товариства.

Я розгубився, аж рота роззявив з несподіванки.
— Ви, певно, жартуєте. Не давав я Вашому весляре

ві ніяких далерів.
— Не давали? — вона відчинила двері до кухні 

і покликала весляра. — Пам'ятаєш нашу прогулянку 
на Кургольми, Якобе? Ти врятував мого черевичка, 
який впав у воду?

— Так, — відповів Якоб.
— Ти одержав за те п'ять далерів?
— Так, Ви дали мені...
— Добре, можеш іти.
Що це в неї за вибрики? — подумав я. Хоче виста

вити мене на посміховисько? Нічого не вийде, я не 
дам себе осоромити. ! я сказав голосно й чітко:

— Хочу довести до відома усіх, що це або якась 
помилка, або брехня. Мені й на гадку не спадало давати 
весляреві п'ять далерів за Ваш черевичок. Можливо, й 
пасувало так вчинити, але поки що я цього не зробив.
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— Нумо танцювати, — сказала Едварда, насупивши 
чоло. — Чому ми не танцюємо?

Вона повинна мені усе пояснити, сказав я сам собі, 
і почав ходити за нею слід у слід. Едварда увійшла до 
бічної кімнати, я подався за нею.

— Будьмо! — сказав я до неї, пропонуючи випити 
разом.

— Мій келих порожній, — відповіла вона коротко, 
хоча перед нею стояв келих з вином.

— Я думав, це — Ваш келих.
— Ні, не мій, — сказала вона і, відвернувшись, 

заговорила зі своїм сусідом.
— У такому разі, вибачте.
Багато хто з гостей помітив це маленьке непорозу

міння. Серце мені стиснулося, і я ображено мовив:
— Я не відступлюся, доки Ви не поясните...
Вона підвелася, взяла мене за обидві руки і благаль

но сказала:
— Тільки не сьогодні, не зараз. Мені так сумно. 

Боже мій, як Ви дивитеся на мене! А ми ж були 
колись друзями...

Я сторопіло повернувся праворуч і вернувся до гурту.
За якийсь час увійшла й Едварда, стала біля фор

тепіано, за яким грав до танцю мандрівний комівоя
жер; її обличчя у цю мить затьмарилося загадковою 
печаллю.

— Я ніколи не вчилася музики, — каже вона 
і дивиться на мене потьмянілим поглядом. — Якби 
ж то я уміла грати!

Тут я нічим не міг зарадити. Серцем знову потяг
нувся до неї і запитав:

— Чому Ви раптом так посмутніли, Едвардо? Якби 
Ви знали, якої муки мені це завдає.

— Не знаю, — відповіла вона. — Мабуть, тому, що 
все навалилося враз. Хай би уже всі ці люди розходи
лися, усі до єдиного. Окрім Вас! Пам'ятайте, Ви піде
те останнім.

і знову від цих слів розквітла моя душа, і просвітлі
лим поглядом я оглядав осяяну сонцем залу. Підій
шла донька пароха і спробувала зав'язати зі мною
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розмову. Вона мене зовсім, зовсім не цікавила, тож 
я відповідав коротко і сухо. Я зумисне не дивився на 
неї, це ж, певно, вона казала Едварді про мій погляд 
з в ір а .  Дівчина обернулася до Едварди й почала розпо
в ід а т и  їй про те, як одного разу за кордоном, здаєть
ся, у Ризі, й на вулиці переслідував якийсь чоловік.

— Він довго йшов за мною услід і усміхався.
— Може, він був сліпий? — перервав я й, бажаючи 

догодити Едварді, і при цьому стенув плечима.
Юна дама одразу ж зрозуміла грубий тон моїх слів 

і відрізала:
— Певно, маєте рацію, хто б іще міг переслідувати 

таку стару й потворну каргу, як я.
Однак я не дочекався вдячности від Едварди, вона 

схопила подругу за руку і потягнула десь убік, там 
вони шепотілися удвох і хитали головами. З того мо
менту я був цілковито полишений на самого себе.

Минула ще одна година. У шхерах почали прокида
тися птахи, їхній щебіт долинав до нас крізь відчине
ні вікна. Від цих перших ранкових звуків нестримна 
радість пронизала мене, мені так захотілося у шхери...

Доктор знову був у доброму гуморі, він заволодів 
увагою товариства, дами не відходили від нього ані на 
крок. ! це мій суперник, подумав я, кульгавий та 
мізерний статурою? Він учепився нового кумедного 
вислову, раз у раз повторював „ні сіло ні впало" і при 
цьому голосно реготав. Я геть змордувався, тож вирі
шив, що мені слід усіляко підкреслювати достоїнства 
чоловіка, який є моїм суперником. Я азартно реагував 
на кожне його слово, щоразу вигукуючи:

— Послухайте-но, що каже доктор! — і силував себе 
голосно сміятися з будь-якого його жарту.

— Я так люблю цей світ, — казав доктор. — Руками 
й ногами чіпляюся за життя, та коли врешті доведеть- 
ся-таки вмерти, сподіваюся отримати місце у раю десь 
над Лондоном або Парижем, щоб чутно було гамір 
людського шарварку во віки віків, во віки віків.

— Неперевершено! — закричав я і закашлявся від 
сміху, хоч не випив ні краплини.

Едварда, здавалося, також була в захопленні.
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Коли гості почали розходитися, я заховався у сусід
ній кімнаті і налаштувався чекати. Я чув їхнє „на 
добраніч" на парадних сходах будинку. Доктор також 
попрощався й пішов. Усе стихло. Моє серце шалено 
калатало в очікуванні.

Повернулася Едварда. Зауваживши мене, вона на 
мить завмерла від здивування, а тоді мовила, усмі
хаючись:

— Ах, це Ви! Як мило, що Ви зачекали. Але я смер
тельно втомилася.

Вона й далі стояла.
Я також підвівся і сказав:
— Вам справді треба відпочити. Сподіваюся, Ваш 

смуток минувся, Едвардо. Ви були така зажурена, це 
завдавало мені болю.

— Я висплюся, і все буде гаразд.
Що мені було казати, я рушив до дверей.
— Дякую за вечір, — мовила Едварда і подала мені 

руку. Вона вирішила провести мене до виходу, хоча 
я й відмовлявся.

— Немає потреби, — казав я, — не завдавайте собі 
клопоту, я й сам...

Однак Едварда наполягла на своєму. Вона стояла 
у передпокої і терпляче чекала, доки я знайшов кар
туза, взяв рушницю та торбу. У кутку стояв ціпок, 
я добре бачив того ціпка, прискіпливо розглядав його 
і врешті упізнав: він належав докторові. Помітивши, 
куди спрямований мій погляд, Едварда густо почерво
ніла, зашарілася від ніяковости, з виразу її обличчя 
чітко було видно, що про ціпок вона нічого не знала. 
Минула ціла хвилина. Урешті вона не витримала, не
терплячка взяла гору, голос її майже зривався:

— Он — Ваш ціпок. Не забудьте Вашого ціпка.
! оком не кліпнувши, вона простягнула мені пали

цю доктора.
Я дивився на неї, Едварда все ще тримала палицю, 

і руки її тремтіли. Щоб покласти тому край, я забрав 
у неї ціпок і поставив назад, у куток, сказавши:

— Він належить докторові. Не розумію, як кульга
вий чоловік міг забути свого ціпка.
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— Та що Ви усе торочите: кульгавий, кульгавий! — 
скрикнула вона гірко і підступила на крок ближче. — 
Добре Вам казати, Ви ж не кульгаєте! А навіть якби 
й кульгали, то Вам далеко до доктора, Ви не вартуєте 
його і ніколи не будете вартувати. Ось так!

Я не міг спромогтися на відповідь, усі слова кудись 
поділися, тож промовчав. Схилившись у глибокому 
поклоні, я позадкував до дверей і далі на сходи. Тут 
я спинився на хвильку, дивлячись просто поперед 
себе, а тоді поквапився геть.

Отож він забув свого ціпка, думав я, і повернеться 
за ним цією дорогою. Не міг змиритися з тим, що 
я останнім покину Едвардин дім... Я поволі брів 
шляхом, роззираючись по боках, а на узліссі спинив
ся Нарешті, десь за півгодини, з'явився доктор. По
мітивши мене, він приспішив крок. Я не дав йому й 
слова сказати, підняв картуза, лиш би випробувати 
його. Він також підніс свого капелюха. Я підійшов до 
нього впритул і мовив:

— Я не вітався з Вами.
Доктор відступив крок назад і втупився в мене по

глядом.
— Не віталися?
— Ні
Пауза.
— Зрештою, мені байдуже, віталися Ви, чи ні, — 

відповів він, збліднувши. — Я повертаюся за своїм 
ціпком, забув його в Едварди.

Я не мав що сказати на те, однак вирішив помсти- 
тися в інший спосіб, випростав перед ним рушницю, 
наче перед собакою і скомандував:

— Гоп!
Я насвистував, ніби заохочуючи стрибнути.
Якусь мить доктор боровся сам із собою, його об

личчя прибрало чудернацького вигляду, він міцно стис
нув уста і не відривав очей від землі. Та зненацька 
пронизав мене гострим поглядом, стримано усміхнув
ся і сказав:

— Навіщо, власне кажучи, Ви це робите?
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Я не відповів, однак його слова справили на мене 
враження.

Доктор простягнув руку і приглушеним голосом сказав:
— З Вами щось коїться. Якби Ви поділилися зі 

мною, можливо...
Сором і розпач огорнули мене. Ці спокійні слова 

вивели мене із стану рівноваги. Я хотів зробити для 
нього щось приємне, обійняв його за стан і вигукнув:

— Простіть мені, будьте ласкаві! Що зі мною може 
коїтися? Усе гаразд, я не потребую Вашої допомоги. 
Ви, мабуть, хочете побачити Едварду? Вона вдома. 
Але покваптеся, бо вона піде спати. Едварда була така 
втомлена, я сам бачив. Повірте на слово. Ви застанете 
її вдома, але ідіть вже!

Я розвернувся і швидкими кроками подався геть 
через ліс, до своєї хатини.

Якийсь час я сидів на лежаку, так, як був одягнений, 
у повному обладунку, з торбою через плече та рушни
цею в руках. Чудні думки метушилися у моїй голові. 
Навіщо я так викаблучувався перед доктором. Я сердив
ся, що обнімав його за стан і заглядав у вічі вологими 
очима. Він, певно, зловтішається тепер, думав я, певно, 
сидять вони зараз з Едвардою і глузують з мене. Доктор 
зумисне залишив ціпка у передпокої. Навіть якби 
я кульгав, однаково не вартий був би доктора, ніколи 
не зможу дорівнятися йому — це Едвардині слова...

Я стаю посеред хатини, піднімаю курок, пристав
ляю цівку рушниці до литки і натискаю. Куля прохо
дить крізь ступню і застрягає в підлозі. Езоп нажаха
но гаркає.

Невдовзі чується стукіт у двері.
Це прийшов доктор.
— Вибачте, якщо я потурбував Вас, — почав він. Ви 

так швидко пішли. Я подумав, що нам не завадило би 
порозмовляти. Тут наче пахне порохом?

Він був цілком тверезий.
— Ви побачилися з Едвардою? Забрали свого ціпка? 

— поцікавився я.
— Так, я забрав ціпка. Едварда уже лягла... Та що 

це? На Бога! У Вас тече кров!
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— Нічого страшного. Я хотів поставити рушницю, 
а вона вистрілила. Нічого надзвичайного не трапило
ся. До дідька Ваші розпитування, чого це я повинен 
звітуватися перед Вами за свої вчинки?.. Отже, Ви 
забрали свого ціпка?

Доктор уперто не зводив погляду з мого простреле
ного чобота і з цівки крові, що витікала з нього. Він 
швидким рухом відклав убік ціпок і скинув рукавиці.

— Не ворушіться, треба скинути чобіт. Постріл, 
виявляється, мені не причувся.

XVIII
Як я потім сердився на себе за ту безглузду стріля

нину! Усе й виїденого яйця не було варте, я одержав 
те, на що заслужив: сидьма просидів кілька тижнів 
у своїй хатині. Усі прикрощі тієї пори й досі не йдуть 
мені з-перед очей. Жінка, яка прала мій одяг, прихо
дила тепер щодня, день і ніч пильнувала мене, купу
вала харчі й вела мою господарку. Так минуло кілька 
тижнів. Ну що ж!

Якось доктор завів мову про Едварду. Я чув, як він 
називав її ім'я, слухав його оповідь про те, що вона 
говорила й що робила, але це вже не мало для мене 
жодного значення. Мені здавалося, ніби доктор роз
повідає про щось чуже і далеке, що ніяк мене не 
стосується. Яка ж нетривка людська пам'ять! — думав 
я із здивуванням.

— Якої Ви думки про Едварду? Правду кажучи, 
я вже давно про неї не згадував. Заждіть-но, здається 
між Вами щось було? Ви так часто бували у її това
ристві. А тоді, під час прогулянки на острови, вона 
була в ролі господині свята. О ні, заради усього свя
того, не відповідайте, Ви не зобов'язані давати мені 
жодних пояснень. І питаю я зовсім не з цікавости. 
Поговорімо про щось інше, якщо хочете. Коли вже 
я зможу ходити?
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Я сидів і міркував над щойно сказаними словами. Чому 
у душі я так боявся, що доктор захоче висповідатися 
перед і мною? Що мене обходить Едварда? Я й забув.

Десь згодом доктор знову заговорив про Едварду, 
і я знову перевів розмову в інше русло. Що я так 
боявся почути, лише Бог знає.

— Чому Ви мене перебиваєте? — запитав він. — Ви 
й імени її чути не бажаєте?

— Скажіть, — мовив я, — яка Ваша думка про 
йомфру Едварду? Мені цікаво це знати.

Доктор підозріло глянув на мене.
— Моя думка?
— Може, Ви принесли мені сьогодні свіжі новини. 

Може, Ви посваталися і одержали згоду? Привітати 
Вас? Ні? Та ну, не повірю! Ха-ха-ха!

— То ось чого Ви боялися?
— Боявся? Любий докторе!
Пауза.
— Ні, я не сватався і згоди не одержував. Це більше 

було би схоже на Вас. До Едварди не сватаються, вона 
сама бере того, кого схоче. Гадаєте, вона — звичайна 
селючка? Та Ви й самі знаєте, яка вона, бо ж тут, на 
краю світу, у Нурланні, зустріли цю кралю. Доброї 
різки вона не знала, то — дитя й водночас примхлива 
жінка. Холодна? Не на ту натрапили! Гаряча? Крига, 
скажу я Вам. Хто ж вона така насправді? Маленька, 
шістнадцяти-сімнадцяти річна дівчинка, чи не так? Але 
не намагайтеся й виховувати, марні Ваші зусилля. На
віть батько не може дати собі з нею ради; вона начебто 
й слухається його про людське око, та насправді усім 
заправляє сама. Каже, що у Вас погляд звіра...

— Ви помиляєтеся, це інша каже, що у мене погляд 
звіра.

— Інша? Хто ж?
— Не знаю. Котрась із її приятельок! Ні, це не 

Едварда. Заждіть-но, а може, й справді...
— Коли Ви дивитеся на неї, це ось так і так діє на 

неї, каже вона. Та гадаєте, це хоч на йоту робить Вас 
ближчим до неї? Зовсім ні. Пригляньтеся до неї, роз
плющіть очі. Як тільки Едварда відчує, що потрапляє
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під Ваш вплив, вона одразу ж скаже собі: Гм, ген он 
там стоїть чоловік, не зводить з мене очей, і думає, 
що все в його руках! А тоді лише одним поглядом чи 
холодним словом відштовхне Вас так далеко, що Вам 
і не снилося. Думаєте, я її не знаю? Скільки їй років, 
на Вашу думку?

— Вона ж народилася у тридцять восьмому...
— Брехня! Я поцікавився цим, просто так. їй спов

нилося двадцять, хоча ніхто й ніколи не дав би їй 
більше п'ятнадцяти. Вона — нещасна душа, купа супе
речностей розпирають її маленьку голівку. Коли вона 
стоїть і дивиться на гори та на море, у неї така болісна 
скорбота на обличчі, вона така нещаслива, та водночас 
дуже горда, ніколи не заплаче. Едварда авантюристка 
за натурою, у неї багата фантазія, і сподівається вона 
зустріти принца. Що там насправді було з тими п'ять
ма далерами, які Ви буцімто дали весляреві?

— Жарт. Нічого особливого.
— Помиляєтеся. Щось подібне вона якось витворила 

й зі мною. Десь рік тому. Ми стояли на палубі пошто
вого пароплава, він ще не віддав швартові. Падав дощ, 
і було холодно. Якась жінка з малою дитиною сиділа 
на палубі і мерзла. Едварда запитала у неї: „Вам не 
холодно?" Так, жінці було холодно. „А Вашому малю
кові?" і йому також холодно. „Чому ж Ви не підете до 
каюти?" — знову запитала Едварда. „У мене квиток на 
палубу." Едварда глянула на мене. „У неї квиток на 
палубу", — каже вона. „! що з того?" — кажу я про 
себе. Та я розумію Едвардин погляд. Я не вродився 
у родині багача, а тяжко гарував, щоб заробити гріш, 
я не звик пускати гроші на вітер. Тож я відходжу геть 
від жінки й думаю: якщо Едварді так кортить заплати
ти за цю жінку, то хай сама й платить, у неї з батьком 
більше статків, аніж у мене. ! справді, Едварда запла
тила за квиток. їй слід віддати належне — у неї щире 
серце. Але у тому конкретному випадку вона сподівала
ся, що саме я заплачу за каюту для жінки та її дитини, 
я бачив це по її очах. Що ж було далі? Жінка підвелася 
і подякувала за таку несподівану щедрість. „Дякуйте не 
мені, а он тому панові", — із незворушною міною
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відказала Едварда, показавши на мене. І що Ви дума
єте? Жінка дякує і мені, а я не можу нічого відповіс
ти, бо що тут відповіси. Це лише один випадок, я міг 
би розповісти й більше. Що ж стосується п'ятьох 
далерів, то вона, ясна річ, сама їх дала весляреві. 
Учинили б так Ви, вона б кинулася Вам на шию. Ви 
одразу ж би стали героєм у її очах, який не пошкоду
вав чималої суми грошей за стоптаний черевичок. 
Такий вчинок уписувався би в її уявлення про справ
жнього мужчину, така вже вона є. Однак Ви не вип
равдали її сподівань, тож вона зробила усе сама від 
Вашого імені. Ось така вона — нерозсудлива і вираху
вана в той же час.

— Невже нікому не під силу переламати її? — 
запитав я.

— Едварду слід виховувати, — ухильно відповів док
тор. — Погано те, що їй надто багато дозволено, вона 
робить усе, що їй тільки заманеться, вона не любить 
програвати. Нею захоплюються, вона постійно у цен
трі уваги, завжди знайдеться хтось поруч, на кому 
можна випробувати силу своїх чарів. Ви помітили, як 
я поводжуся з нею? Мов зі школяркою, збиточним 
дівчиськом, щокроку повчаю її, виправляю її мову, 
підстерігаю усі її промахи, щоб загнати у пастку. Га
даєте, вона цього не розуміє? Вона горда і вперта; мої 
слова і поведінка зачіпають її за живе, однак вона 
настільки горда, що й бровою не поведе; ніхто й не 
помітить, наскільки, їй боляче. Однак тільки такої 
лінії поведінки й слід дотримуватися. Перш ніж з'я
вилися Ви, я уже рік її виховував, мої зусилля, мож
ливо, й не були б марними: вона почала уже плакати 
від болю і люті, почала ставати звичайною людиною. 
Та ось з'явилися Ви, й усе пішло шкереберть. Ось так. 
Досить кому одному покинути її, як на його місці уже 
є інший. А після Вас, очевидно, буде й третій, хтозна.

Ого, подумав я собі, певно, доктор прагне мені 
помститися. Я сказав:

— Скажіть, зробіть ласку, докторе, чого це Ви завда
єте собі клопоту й так детально усе розповідаєте мені? 
Може, хочете, аби я допоміг Вам у вихованні Едварди?
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— До того ж, вона гаряча, немов вулкан, — вів далі 
доктор, незважаючи на моє запитання. — Ви питали, 
чи ніхто не може дати собі з нею ради? Чому ж? Вона 
чекає на принца, а той усе не йде. Вона знову 
й знову помиляється у своєму виборі. Ось і Вас спер
шу вважала за принца через Ваш погляд звіра, ха-ха. 
Знаєте, Вам слід було привезти із собою Ваш військо
вий однострій. Це справило б на неї враження. Чому 
ж Ви гадаєте, ніхто не в змозі впокорити її? Я бачив, 
як вона заламувала руки в очікуванні того, хто прий
де і забере її, повезе геть звідси, володітиме її душею 
і тілом. Так. Але той хтось — незвичайна, неординар
на постать — повинен з'явитися звідкись іззовні, не
сподівано вигулькнути на її видноколі. Підозрюю, що 
пан Мак подався у дорогу неспроста, мусить існувати 
якась прихована мета його виправи. Це вже не перша 
подорож пана Мака, з останньої він повернувся 
з якимось паном.

— Повернувся з якимось паном?
— Ах, бідака не мав успіху, — мовив доктор, гірко 

сміючись. — То був чоловік мого віку і кульгав, так 
само, як і я. На принца анітрохи не схожий.

— І куди ж він подався? — поцікавився я, не відво
дячи від доктора погляду.

— Куди подався? Звідси? Не знаю, — відказав док
тор розгублено. — Ми вже дуже заговорилися. Не 
мине тижня, і Ви ходитимете. Бувайте здорові!

х і х
Знадвору долинає жіночий голос, кров шугає мені 

до голови, то голос Едварди:
— Я чула Глан... Глан хворий?
Моя прачка відповідає, стоячи під дверима:
— Він уже майже одужав.
Оте „Глан, Глан" пронизало мене до кісток. Як 

я збентежився! Вона повторила моє ім'я двічі, її голос 
дзвенів і дрижав.
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Вона відчинила двері, навіть не постукавши; увірва
лася досередини і зупинилася, дивлячись на мене. Ураз 
мені здалося, наче повернулися давні часи, на ній був 
перефарбований светр, а фартушок пов'язаний нижче 
живота, щоб стан видавався видовженим. Я одразу ж 
усе помітив: і її погляд, засмагле обличчя з високими 
дугами брів на чолі, дивна м'якість і ніжність її рук. 
Хвиля спогадів захлюпнула мене так зненацька, аж 
мені памороки забило. Я її цілував! — подумав я Під
вівшись з лежака, я стояв, не рухаючись.

— Ви встали, Ви стоїте, — мовила вона. — Сідайте, 
Ваша нога ще не загоїлася. Ви поранилися. Боже мій, 
як же це сталося? Я щойно тепер про все довідалася. 
Увесь час мені не давала спокою думка: куди подівся 
Глан, що він уже не приходить. Я нічого не знала. 
Я чула, Ви прострелили собі ногу, уже багато тижнів 
тому, а ніхто й слова мені не сказав. Як Ви себе 
почуваєте тепер? Ви дуже зблідли, я Вас не впізнаю. 
А нога? Ви кульгатимете? Доктор каже, що Ви не 
будете кульгати. Яка ж я безмежно рада, що Ви, дяку
вати Господу, не будете кульгати! Сподіваюся, Ви 
вибачите мені за те, що я отак, без попередження, 
увірвалася сюди, я не йшла, я бігла...

Вона нахилилася до мене, і стояла так близько, що 
я відчував її подих. Я простягнув до неї руки, але 
вона відсахнулася. її очі ще були вологими від сліз.

— Ось не пофортунило, — пробурмотів я. — Хотів 
поставити рушницю в куток, але неправильно її три
мав, цівкою донизу. Раптом пролунав постріл. То був 
нещасний випадок.

— Нещасний випадок, — повторила вона замислено 
і кивнула головою. — Покажіть-но, це ліва нога. Чому 
ж саме ліва? Так, це випадковість...

— Маєте рацію, випадковість, — перервав я її. — 
Звідки мені знати, чому саме ліва? Бачите самі: так 
я тримав рушницю, тож ніяк не міг поцілити у праву 
ногу. Нічого приємного у цьому не було.

Вона усе ще замислено дивилася на мене.
— Отож Ви одужуєте, — мовила вона, роззираючись 

по хатині. — Чому ж Ви не прислали свою служницю 
до нас за харчем? З чого Ви жили?

76



Ми ще порозмовляли кілька хвилин. Я запитав:
— Коли Ви увійшли, Ви були такі зворушені, Ваші 

очі палахкотіли. Ви простягнули мені руку. Тепер Ви 
знову збайдужіли. Чи, може, я помиляюся?

Пауза.
— Не можна ж бути весь час однаковою...
— Скажіть мені лише цей один-єдиний раз, що 

я такого сказав чи зробив, що Вам не сподобалося? 
Хоч на майбутнє знатиму, чого мені слід остерігатися.

Вона дивилася у вікно, на далекий крайобрій, сто
яла й задумано дивилася перед собою, а тоді, не 
обертаючись, відповіла:

— Нічого, Глане. Різні думки часом приходять до 
голови. Ви сердитеся? Згадайте, хтось дає мало, та й те 
занадто для нього, а інший віддає усе і не шкодує. Хто 
ж у виграші? Ви вдалися в тугу за час свого нездужан
ня. Про що ж це я хотіла з Вами поговорити?

Раптом вона зводить на мене очі, втіха рум'янить й 
щічки, вона каже:

— Одужуйте скоріше. На все добре!
З тими словами подає мені руку.
Та на мене щось найшло, мені не хотілося подавати 

їй руку. Я підвівся, заклав руки за спину і глибоко 
уклонився. Ось так подякував їй за люб'язний візит.

— Вибачте, що не можу провести Вас, — сказав я.
Коли вона пішла, я ще раз обміркував усе, що

тільки-но відбулося. А тоді написав листа з прохан
ням надіслати мені однострій.

х х
Перший день у лісі.
Я так тішуся, хоч і зовсім не маю снаги. Усяка 

звірина безбоязно підходить до мене і розглядає з усіх 
боків, на деревах сидять жучки, дорогу мені перепов
зають жужелиці. Яка зустріч! — думаю я собі. Дух, 
атмосфера лісу пронизують моє єство, я плачу від 
любови і безмежної радости, я млію від вдячности.
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Мій добрий лісе, моя домівко, Божа благодате, — про
мовляю я від усього серця... Я зупиняюся, повертаюся 
навсібіч і, хлипаючи, називаю на ймення кожну пташ
ку, дерево, камінь, травинку чи комашку, озираюся 
і називаю їх по черзі. Дивлюся на гори і думаю: „Іду 
до Вас!" Так, ніби мене там хтось кличе. Ген високо 
звив гніздо сокіл, я знаю його. Але думка про соколів 
у горах завела мене у нетрі фантазії.

Опівдні я вийшов у море, пристав до маленького 
острівця далеко від берега. Там росли на довгих стеб
лах фіалкові квіти, що сягали мені до колін; я брів, 
наче по воді, дивовижними травами, хащами малини 
та чортополоху. Ніде жодної звірини, і людська нога 
тут, певно, також ще не ступала. Прибій шумував, 
набігаючи на берег, і заколисував мене тихим шемро- 
том, десь далеко, на Еггегольмах, верещало морське 
птаство. Море огортало мене зусібіч, наче брало у свої 
велетенські обійми. Благослови, Господи, життя, і небо, 
і землю, благослови ворогів моїх. У ту мить я готовий 
був виявити прихильність до свого найзапеклішого 
ворога, вклякнути і скинути взуття з його ніг...

До мене долітають гучні голоси вантажників на од
ній з барж пана Мака, і світла радість від знайомих 
звуків переповнює мене. Я пливу до причалу, йду 
повз рибацькі обійстя і прямую до своєї хатини. День 
у розпалі, я готую свою трапезу, розділяючи її з Езо- 
пом, а потім знову йду до лісу. Легенький вітерець 
безгучно обвіває моє обличчя.

Благословенний будь, кажу я до вітерця, котрий дмухає 
мені в обличчя. Кожнісінька моя жилка переповнюється 
вдячністю до тебе! Езоп кладе свою лапу мені на коліно.

Втома знемагає мене, і я засинаю.

Дін-дон! Дзвонять дзвони? Далеко в морі стоїть гора. 
Я проказую дві молитви: одну — за свого собаку, 
іншу — за себе, і ми входимо в гору. Ворота зачиня
ються за нами, я здригаюся і прокидаюся.

Небо яскріє багрянцем, сонце засліплює очі, ніч, 
обрій тремтить від світла. Ми з Езопом зайшли у заті
нок. Навколо тиша. Ні, не будемо більше спати, кажу
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я до Езопа, завтра пополюємо, он, червоне сонце сві
тить на нас, ми не заходили в черево гори... Щось 
дивне відбувається зі мною, кров шугає мені до голо
ви. Мені здається, ніби хтось цілує мене, палко цілує 
в уста. Я озираюся, але навколо нікого не видно. „Ізе- 
ліно!" — шепочу я. Шарудить трава, певно, листок 
упав з дерева, а може, то чиїсь кроки. Зітхання лине 
лісом, може, то подих Ізеліни, думаю я. Цим лісом 
блукала Ізеліна, тут дослухалася до благань мисливців 
у жовтих чоботях та зелених плащах. Мешкала у своїй 
садибі, не дуже й далеко звідси, сиділа біля віконця — 
чотири людські покоління пройшли попід тим вікном
— і слухала, як трубить у лісах мисливський ріг. Олені, 
вовки і ведмеді водилися тут, та й мисливців не браку
вало. Вона зростала при них, і кожен сподівався її 
дочекатися. Одному пощастило бачити її очі, іншому
— почути голос. Та якось вночі не спалося одному 
парубкові, і він зважився просвердлити дірку у стіні 
хати Ізеліни; він побачив її білий оксамитовий живіт. 
Коли їй сповнилося дванадцять, з'явився Дундас. Він 
був шотландцем, торгував рибою, йому належало бага
то кораблів. У нього був син. Коли Ізеліні виповнило
ся шістнадцять років, вона вперше побачила молодого 
Дундаса. То було її перше кохання...

Щось дивне відбувається зі мною, важчає моя голо
ва; я заплющую очі і знову відчуваю смак поцілунку 
ізеліни на своїх устах.

— Ти тут, Ізеліно, кохання мого життя? — кажу я.
— А Дідерік, певно, стоїть під деревом?.. Усе важчою 
і важчою стає моя голова, і я поринаю у хвилі сну.

Дін-дон! Чийсь голос промовляє; здається, ніби мі
ріади зір Чумацького Шляху співають у моїх жилах, 
це — голос Ізеліни:

— Спи, спи! Поки ти спатимеш, я розповім тобі 
про своє перше кохання і про свою першу ніч. При
гадую, я забула зачинити двері; мені було шістнад
цять, настала весна, повівав теплий вітерець. Прий
шов Дундас, наче орел прилетів, шелестячи крильми. 
Я зустріла його вранці перед полюванням, йому було 
двадцять п'ять, він повернувся з далекої подорожі.
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Ми гуляли удвох садом, він торкнувся мене рукою, 
і я одразу закохалася в нього. У нього на чолі висту
пили дві червоні плями, мені захотілося поцілувати їх.

Увечері, після полювання, я ходила садом, вигляда
ючи Дундаса і водночас боячись, що таки зустріну 
його. Я стиха, про себе, промовляла його ім'я і боя
лася, що він почує мене. Зненацька він вийшов з-за 
кущів і прошепотів:

— Сьогодні вночі о першій!
Та й зник.
Вночі о першій, кажу я, що він мав на увазі? Нічого 

не розумію. Може, він хотів сказати, що знову їде в 
дорогу нинішньої ночі о першій годині? Але що мені 
до його подорожей?

Так сталося, що я забула зачинити двері...
0  першій годині він став на порозі.
— Хіба двері не були зачиненими? — питаю я.
— Я зачиню їх, — каже Дундас.
1 зачиняє двері зсередини.
Я так боялася гупоту його великих чобіт.
— Не збуди мою служницю! — сказала я.
А ще я боялася, що заскрипить стілець.
— Ні, ні, не сідай на цей стілець, він скрипить!
— Можна мені сісти до тебе на канапу? — запитав він.
— Так, — погодилася я, але тільки тому, що скри

пів стілець.
Ми сіли на канапу. Я трохи відсунулася, однак він 

знову присунувся до мене. Я потупила очі.
— Ти змерзла? — запитав він і взяв мою руку в свої 

долоні. А згодом знову: — Як же ти змерзла! — 
і обняв мене за стан.

Я спалахнула у його обіймах. Отак ми й сидимо. 
Піє півень.

— Ти чула? — каже він. — Запіяв півень. Скоро ранок.
Він торкнувся мене, і я геть пропала...
— Ти добре чув, що це був півень? — ледь вимовила я.
Знову мені ув очі впали дві червоні плями на його

чолі, я поворухнулася, щоб устати, але він рукою 
стримав мене, я поцілувала дві кохані плями і, заплю
щивши очі, поринула в його обіймах...
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Настав день, розвиднілося. Я прокинулася і не впіз
нала стін своєї оселі, я стояла й не впізнавала своїх 
черевичків: щось бриніло у моїй душі. Що ж це бри
нить і жебонить у мені? — думала я, сміючись, 
і котра це вже година? Я нічого не розуміла, пам'ята
ла тільки, що забула зачинити двері.

Приходить моя покоївка.
— Твої квіти в'януть без води, — каже вона.
Я забула про свої квіти.
— Ти зім'яла свою сукню, — не вгаває вона.
Де ж це я могла зім'яти сукню? — думаю я, а серце 

аж дзвенить від сміху. Може, вночі?
До воріт під'їжджає бричка.
— І кішка твоя ненагодована, — знову каже моя 

покоївка.
Але я уже забула і про квіти, і про сукню, і про 

кішку. Питаю:
— Чи не Дундас там приїхав? Одразу проси його до 

господи, я чекаю на нього... я маю... маю...
А сама собі думаю: чи зачинить він знову двері, як 

увійде?
Він стукає. Я відчиняю йому двері і сама замикаю 

їх на замок, аби зробити йому послугу.
— їзеліно! — скрикує він і цілу хвилину не відрива

ється від моїх уст.
— Я не посилала за тобою, — шепочу я.
— Хіба? — питає Дундас.
Я знову мало не млію і відказую:
— Неправда, я таки посилала за тобою гінця. Я так 

прагла знову тебе побачити. Побудь зі мною.
Я заплющую очі від кохання. Він не відпустив мене, 

мені підігнулися ноги, я схилилася йому на груди.
— Здається, знову піє півень, — сказав він і при

слухався.
Коли до мене дійшов сенс його слів, я скоренько 

перервала його мову і сказала:
— Та що ти, ніхто не піє! Нічого ніде не чути!
Він поцілував мої груди.
— То була курка, — мовила я в останню мить.
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— Почекай, я лише замкну двері, — сказав він 
і хотів підвестися.

Я не пустила його, прошепотіла:
— Я вже замкнула...
Знову настав вечір, і Дундас поїхав геть. Щось зо

лотими струмочками дзюркотіло в мені, я сіла перед 
дзеркалом, і двоє закоханих очей дивилися на мене 
звідти, щось від того погляду ворухнулося в мені, 
дзюркотіло й дзюркотіло навколо мого серця. Боже 
мій, я ще ніколи не дивилася на себе такими очима, 
я закохано цілую свій власний рот у дзеркалі...

Ось я й розповіла тобі про свою першу ніч, і про 
ранок, і про наступний вечір. Колись іншим разом 
розповім тобі про Свена Герлуфсена. Його я також 
кохала, він мешкав десь за милю від мене, на острові, 
он там, вдалині. Я сама припливала до нього тихими 
літніми ночами, бо кохала його. А ще розкажу тобі 
про Стамера. Він був священиком, я кохала і його. 
Я всіх кохала...

Крізь дрімоту я чую, як унизу, в Сірілунні, піє 
півень.

— Чуєш, Ізеліно, півень піє і для нас! — вигукую 
я щасливо і простягаю руки.

Я прокидаюся. Езоп уже на ногах.
— Немає! — кажу я, і пекучий жаль огортає мене. 

— Тут нікого, нікого немає! Я весь палаю від збу
дження і йду додому. Ранок, півні в Сірілунні ніяк не 
вгамуються.

Біля хатини стоїть жінка, Єва. У руках у неї мотуз
ка, вона зібралася до лісу по дрова. Молоде дівча ще 
тільки на порозі своєї юности, її груди здіймаються, 
сонце золотить її.

— Не подумайте лише... — белькоче вона.
— Про що я маю не подумати, Єво?
— Я прийшла сюди не для того, аби побачити Вас, 

просто йшла повз хатину. ..
! її личко густо червоніє.
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XXI
Моя нога не давала мені спокою, часто вночі свер

біла і позбавляла мене сну, часом зненацька її прони
зував гострий біль, а на зміну погоди аж викручувало. 
Так тривало довго. Але кульгавим я не став.

Минали дні.
Пан Мак повернувся зі своєї подорожі, і я це відразу 

відчув. Він забрав човна, і я опинився у дуже незруч
ному становищі, бо сезон полювання ще не розпочав
ся, тож я нічого не міг собі роздобути на прохарчунок. 
Чого це він без жодного попередження забрав у мене 
човна? Двоє робітників пана Мака, які працювали на 
причалі, щоранку вивозили у море якогось чужинця.

Я зустрів доктора.
— Мені забрали човен, — пожалівся я.
— Прибув гість, — повідомив доктор. — Щодня 

його відвозять у море, а ввечері привозять назад. Він 
досліджує морське дно.

Чужинець був фіном, пан Мак випадково зустрів його 
на кораблі; той саме повертався зі Шпіцбергена з колек
цією скойок та дрібної морської живности. Його назива
ли бароном. У будинку пана Мака йому відвели велику 
залу та кімнату. Ставилися до нього надзвичайно уважно.

Я заскучив за м'ясом, можна було би попросити 
нині ввечері трохи їжі в Едварди, подумав я собі, 
і ось я крокую до Сірілунну. Я одразу ж помічаю, що 
на Едварді нова сукня, дівчина видається вищою на 
зріст, бо сукня дуже довга.

— Вибачте, що не встаю, — кинула вона коротко 
і простягнула мені руку.

— Так, на жаль моя донька недужа, — сказав пан 
Мак. — Застудилася, не шанує себе... Ви, напевно, прий
шли з приводу човна. Доведеться позичити Вам іншого, 
каяка. Він не новий, але якщо старанно вичерпувати 
воду... У нас саме гостює науковець, Ви ж розумієте, що 
такий чоловік... У нього ані хвилини зайвого часу, він 
Цілими днями працює і лише ввечері повертається до
дому. Якщо Ви не поспішаєте, то зможете побачити 
його. Вам, напевно, було би цікаво зав'язати з ним
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знайомство. Ось його візитівка, з короною. Він — ба
рон. Надзвичайно милий чоловік. Я зустрівся з ним 
цілком випадково.

Ага, подумав я собі, на вечерю тебе не запрошують. 
Слава Богу, що я не покладав на це великих споді
вань, піду собі додому і приготую рибу, там ще трохи 
зосталося. Не пропаду. Усе, баста.

Прийшов барон. Невисокого зросту чоловічок, мав десь 
років сорок, з видовженим вузьким обличчям, гострими 
вилицями та рідкою чорною борідкою. У нього був про
низливий, колючий погляд, хоча він і ховав очі за груби
ми скельцями окулярів. На його запонках теж була зоб
ражена п'ятизуба корона, як і на візитівці. Він трохи 
сутулився, його вузькі руки були помережені блакитними 
жилками, а нігті — наче відлиті із жовтого металу.

— Дуже приємно, пане лейтенанте. Чи давно вже 
пан лейтенант перебуває тут?

— Кілька місяців.
Милий чоловік. Пан Мак попросив його розповісти 

про морську живність, і той відразу ж погодився, 
пояснив нам, яка глина залягає поблизу Кургольмів, 
вийшов до зали і повернувся зі зразками морських 
водоростей з Білого моря. Він раз у раз піднімав 
правого вказівного пальця до носа і поправляв окуля
ри в масивній золотій оправі.

Пана Мака страшенно зацікавила розповідь. Мину
ла година.

Барон завів мову про мій нещасний випадок, не
зграбний вистріл. Я вже одужав? Справді? Його це 
дуже тішить.

Хто розповів йому про це? — подумалось мені. 
Я запитав:

— Від кого Ви довідалися про мою нефортунну 
пригоду?

— Від... стривайте, від кого ж? Здається, фрекен 
Мак сказала мені. Правда, фрекен Мак?

Едварда залилася палахкотливим рум'янцем.
Мені було так погано на душі, чорна туга каменем 

лягла на серце, та від останніх слів чужинця, радість 
затріпотіла у грудях. Я не дивився на Едварду, але
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подумав: „Дякую, що ти розповідала про мене, нази
вала моє ім'я своїми устами, хоч для тебе й було воно 
порожнім звуком. На добраніч."

Я попрощався, Едварда не вставала з крісла. Лише 
з ввічливости попросила вибачення за своє нездужан
ня. Байдуже подала мені руку.

Пан Мак був захоплений розмовою з бароном. Він 
розповідав йому про свого діда, консула Мака:

— Не пригадую, чи вже розповідав я панові бароно
ві, що ось цю шпильку король Карл-Юган власними 
руками пришпилив на груди моєму дідові.

Я вийшов на парадні сходи, ніхто не йшов за мною 
услід. Проходячи повз вікна зали, я кинув туди по
гляд. Там стояла Едварда, висока, пряма, обома рука
ми притримувала фіранки і дивилася надвір. Я навіть 
не кивнув, забув про все на світі, бентега охопила 
мене, і я чимдуж подався геть.

Постривай, спинись на мить, сказав я сам собі, 
коли вже опинився на узліссі. Коли ж нарешті цьому 
буде край, Господи! Мене враз залила гаряча хвиля 
люті, аж я застогнав. Нема у мене ні гідности, ні 
чести, щонайбільше тиждень втішався я Едвардиною 
ласкою, та це вже було так давно, навіщо й згадувати. 
А моє серце все кличе її, повітря, пил, земля під 
моїми ногами кличуть її... Господи поможи!

Я прийшов у свою хатину, приготував рибу і по
вечеряв.

Ти спалюєш своє життя через якусь недолугу шко
лярку, марнуєш ночі марними мріями про неї. А за
душливе повітря обручем стискає твою голову, важке, 
роками застояне повітря.

А небо тремтить такою дивовижною блакиттю, і гори 
кличуть. Гей, Езопе, гайда!

х х н
Минув тиждень. Я позичив човен у коваля та й риба

лив, щоб прохарчуватися. Едварда і чужинець-барон усі
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вечори, після того, як він повертався на берег, проводи
ли разом. Якось я бачив їх коло млина. Згодом побачив, 
коли вони минали мою хатину. Я відхилився від вікна 
і, про всяке, обережно замкнув двері. На мене це не 
справляло жодного враження. Я тільки пересмикував 
плечима. Одного разу, увечері, я зустрів їх на дорозі, ми 
привіталися. Я вичекав, доки барон привітається пер
шим, а сам недбало підніс до картуза два пальці, зумис
не, щоб продемонструвати свою неввічливість.

Збіг ще один день.
Скільки уже збігло тих довгих, нескінченних днів! 

Гнітючий похмурий настрій не полишав мене, серце 
стискала туга, ніщо мене не тішило, навіть привітний 
сірий камінь неподалік моєї хатини дивився на мене 
з болем та журою, коли я проходив повз нього. Зби
ралося на дощ; куди б я не поткнувся, неймовірна 
спека не давала дихати; мою ліву ногу викручувало 
й ломило. Я бачив, як уранці один з жеребців пана 
Мака бився у голоблях. Усі ці прикмети ясно свідчи
ли, що невдовзі налетить гроза. Слід запастися харча
ми, доки ще не зіпсувалася погода, подумав я.

Я прив'язав Езопа, взяв риболовецькі снасті, рушни
цю й пішов до причалу. Так тоскно було мені на душі.

— Коли прибуває поштовий пароплав? — запитав 
я якогось рибака.

— Поштовий пароплав? За три тижні, — відповів той.
— З цим пароплавом має прийти мій однострій.
Потім я зустрів одного з крамарчуків пана Мака.

Я схопив його за руку і сказав:
— Скажіть мені, заради усього святого, невже Ви 

більше не граєте у віст у Сірілунні?
— Чому ж? Досить часто граємо, — відповів той.
Пауза.
— Останнім часом я ніяк не міг викроїти часу, щоб 

долучитися до Вас.
Я поплив до мілини, де завжди ловив рибу. Задуха 

була неймовірна, комарі густими хмарами роїлися над 
водою, і я рятувався від них тільки люлькою. Вахня 
клювала, я ловив на дві вудочки, то й улов був чима
ленький. По дорозі додому підстрелив двох гагарок.
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Коли я підгріб до причалу, там стояв коваль; він 
працював. Раптом мені зблисла в голові одна думка, 
і я питаю його:

— Може, підемо додому разом?
— Ні, — відказує він, — пан Мак звелів мені так 

багато зробити, що я й до півночі не упораюся.
Я кивнув і подумав, що саме цього мені й треба.
Я взяв свої трофеї і почимчикував додому, обравши 

шлях повз хату коваля. Єва була сама вдома.
— Я так нестерпно тужив за тобою, — мовив я до 

неї. Мене зворушила й розгубленість, вона не наважу
валася підняти на мене очі. — Ти така юна, у тебе такі 
добрі очі, я так кохаю тебе. Покарай мене за те, що 
я більше думав про іншу, аніж про тебе. Послухай, 
я прийшов сюди, лиш би поглянути на тебе, мені так 
легко стає на душі, коли я бачу тебе, я так кохаю тебе. 
Ти чула, як я кликав тебе сьогодні вночі?

— Ні, — відповіла вона нажахано.
— Я кликав Едварду, йомфру Едварду, але думав 

про тебе. Я аж прокинувся. Так, так, я думав про 
тебе, а ім'я Едварди помилково зірвалося з моїх уст. 
Але не говорімо більше про неї. Боже мій, моя кохана 
дівчинко, Єво! У тебе нині такі червоні уста. І ніжки 
у тебе гарніші за Едвардині, поглянь сама, — я задер 
поділ й суконки, і показав їй й ноги.

Радість, якої я ніколи раніше в ній не помічав, 
осяяла дівоче личко. Вона хотіла відвернутися, та роз
думала і обвила рукою мене за шию.

Минає час. Ми розмовляємо, сидимо поруч на дов
гій лавці і гомонимо про те і про се. Я сказав:

— Віриш, йомфра Едварда ще не навчилася говори
ти, вона говорить, наче мале дитя, каже „більше щас
ливіша", я сам чув. Гадаєш, у неї гарне чоло? Я так 
не вважаю. Бісівське чоло. Вона навіть рук не миє.

— Ми ж умовилися не говорити про неї?
— Слушно. Я просто забувся.
Час не стоїть на місці. Я про щось замислився, мовчу.
— Чому у тебе на очах сльози? — запитує Єва.
— У неї таки гарне чоло, та й руки також завжди 

чисті. А вибрудила вона їх якось просто випадково.
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Тільки це я й хотів сказати, — але тут же гарячково 
продовжую, зціпивши зуби: — Я день й ніч думаю про 
тебе, Єво. Мені раптом спало на думку розповісти тобі 
щось, ти ще цього не чула. Вперше побачивши Езопа, 
Едварда сказала: „Езоп, та він був мудрецем, фригійцем!" 
Ну хіба не безглуздя! Вона вичитала це у якійсь книжці 
того самого дня, не маю в цьому жодного сумніву.

— Так? — каже Єва. — І що з цього?
— Наскільки я пригадую, вона ще казала, що вчи

телем Езопа був Ксанф. Ха-ха-ха.
— Он як.
— На якого дідька розповідати вишуканому товарис

тву, що вчителем Езопа був Ксанф? Мені просто ціка
во, навіщо це робити? Ти щось сьогодні не в гуморі, 
Єво, інакше надірвала би собі живіт від сміху.

— О, це, справді, смішно, — каже Єва, із здивуван
ням дивлячись на мене, і силувано сміється. — Але 
я не все розумію так, як ти.

Я мовчу і думаю, мовчу і думаю.
— Хочеш, помовчимо, зовсім не розмовлятимемо? 

— питає тихо Єва. Доброта світиться у її очах, вона 
гладить моє волосся.

— Яка в тебе добра й лагідна душа! — вигукую я і 
гаряче пригортаю її до своїх грудей. — Я знаю, що 
гину від кохання до тебе, я кохаю тебе все більше 
й більше. Я заберу тебе з собою, коли від'їжджатиму. 
Ось побачиш... Поїдеш зі мною?

— Так, — відповідає вона.
Я майже не чую, що вона сказала, тільки відчуваю це 

з її подиху, помічаю по ній, ми міцно стискаємо одне 
одного в обіймах, і вона безоглядно віддається мені.

Десь за годину я цілую Єву на прощання і йду. На 
порозі зустрічаюся з паном Маком.

Пан Мак власною персоною.
Він здригається і тупо дивиться у кімнату, стоїть на 

порозі не в змозі відірвати погляду.
— Ага, — каже він і нічого більше не може видуши

ти з себе. Його, наче громом прибило.
— Ви не сподівалися мене тут застати, — кажу я, 

вітаючись.
Єва не наважується навіть ворухнутися.
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Пан Мак бере себе в руки, прибирає самовпевнено- 
го вигляду і каже:

— Помиляєтеся, саме Вас я й шукаю. Хочу нагадати 
Вам, шо з першого квітня і до п'ятнадцятого серпня 
заборонено стріляти на віддалі меншій, ніж чверть милі 
в ід  місць, де гніздяться гагари. Сьогодні біля острова 
Ви підстрелили двох птахів. Вас бачили мої люди.

— Я вполював двох гагарок, — сказав я розгублено. 
Я враз збагнув, що цей чоловік має рацію.

— Гагарки чи благородні гагари — це не має жод
ного значення. Ви порушили заборону.

— Визнаю, — сказав я. — Мені це якось не прий
шло до голови.

— А мало би прийти.
— Я і в травні стріляв з обох цівок приблизно 

у тому ж місці. Коли ми пливли на прогулянку до 
островів. Ви ж самі й звеліли.

— То інша справа, — коротко кинув пан Мак.
— Тож Ви тепер добре знаєте, що Вам слід робити!
— Дуже добре знаю, — відповів пан Мак.
Єва тільки й чекала кінця розмови; щойно я пішов, 

як вона накинула хустку і також вийшла з хати. 
Я бачив, як вона звернула вниз, до причалів. Пан 
Мак поплівся додому.

Я усе думав про той випадок. Як спритно він вик
рутився! Яким колючим був його погляд. Один по
стріл, два постріли, двоє гагарок, штраф, виплата. 
Усьому кінець, кінець приятелюванню з паном Ма
ком та його родиною. Як усе, власне кажучи, швидко 
й гладко вийшло...

Почало накрапати, упали великі м'які краплі. Сороки 
літали понад самою землею. Я прийшов додому і відв'я
зав Езопа; пес заходився їсти траву. Зашелестів вітер.

х х ш
За милю під собою я бачу море. Падає дощ, я в 

горах, нависла скеля захищає мене від дощу. Я пахкаю
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своєю куцою люлькою, припалюю одну за одною, і 
щоразу, коли тютюн спалахує, здається, ніби червоні 
жевріючі черв'ячки в'ються всередині. Як і ті черв'яч
ки, кубляться у моїй голові думки. Переді мною на 
землі валяється купка хмизу з поруйнованого гнізда. 
Наче те розорене гніздо — й моя душа. Я пригадую 
кожну дрібничку тамтешнього дня і наступного. Хо- 
хо, як же зле мені було...

Я стою у горах, гримить море і свище вітер, завиває 
і стогне буря у моїх вухах, аж моторошно стає. Одно- 
мачтові суденця зі згорненими вітрилами та баржі вид- 
ніються вдалині, на палубах метушаться люди, кудись 
прямують, і один лише Бог знає, що їх жене 
в море у таку пору, думаю я. Хвилі здіймаються спіне
ними гребенями і падають, падають; море скидається 
на зграю велетенських скажених чудовиськ, що неса
мовито б'ються і з риком кидаються одні на одних, ні, 
це — радше бенкет десятків тисяч чортів; вони круж
ляють, втягнувши голови у плечі, і верещать, і моло
тять ластами по воді, збиваючи на морі шумовиння. 
Ген далеко в морі лежить підводний камінь, а з того 
каменя піднімається сивочолий морський цар і потря
сає головою услід крихітним суденцям, що пливуть 
назустріч хвилям та вітру, хо-хо, назустріч хвилям, роз
гніваному морю...

Я тішуся, що сам, що ніхто не може бачити моїх 
очей, я довірливо тулюся до скелі, знаючи, що нікому 
не вдасться підкрастися зізаду і захопити мене зне
нацька. Якась птаха з пронизливим криком ширяє 
у піднебессі; тієї ж миті поблизу відривається від ске
лі велетенська брила і з гуркотом котиться вниз, 
у море. Якийсь час я навіть не ворушуся, мене опови
ває безмежний спокій, мені так затишно і любо, від 
дощу мене надійно захищає скеля, а дощ не стихає. 
Я застебнув куртку і подякував Богові за те, що в ме
не така тепла куртка. Час собі йшов. Я задрімав.

Надвечір'я, я простую додому, а з небес усе ще 
сіється дощ. Та враз переді мною постає несподівана 
з'ява. На стежці стоїть Едварда. Вона змокла до нит
ки, певно, давно чекає під дощем, проте усміхається.
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„От Ще!" — думаю я, і гнів охоплює мене, я щосили 
стискаю рушницю і йду їй назустріч, незважаючи на 
її усмішку.

— Добридень! — кричить вона першою.
Я підходжу на кілька кроків ближче і щойно тоді

кажу:
— Вітаю Вас, красуне-діво!
Вона торопіє від мого насмішливого тону. Ах, я й 

сам не знав, що казав. Вона збентежено усміхається 
і дивиться на мене.

— Ви були сьогодні в горах? — питає вона. — Ви 
промокли. Я маю хустку, візьміть її, будь ласка, вона 
мені не потрібна...

Та я не хочу її хустки.
— О, то Ви й знати мене не хочете, — вона опускає 

очі і хитає головою.
— Хустка? — питаю я і суплю чоло від люті та 

здивування. — Я маю куртку. Може, Вам її позичити? 
Вона мені зайва, я й так хотів її віддати першому, хто 
стрінеться, тож спокійно можете брати. Будь-яка ри
бачка зраділа би такій куртці.

Едварда напружено ловила сенс моїх слів, вона аж 
застигла в очікуванні і зовсім не слідкувала за собою: 
обличчя в неї спотворилося, а рот роззявився. Вона 
стоїть з хустиною в руках, білою шовковою хусткою, 
яку зняла з шиї. Я також скидаю з себе куртку.

— На Бога! Що Ви робите, одягніться! — вигукує 
вона. — Не робіть такого. Невже Ви так сердитеся на 
мене? О ні, Господи, одягніть куртку, бо промокнете 
наскрізь.

Я одягаю куртку.
— Куди це Ви зібралися? — питаю я глухо.
— Нікуди... Не розумію, нащо Ви скидали куртку...
— Куди Ви нині поділи барона? — запитую я далі. 

— Хтозна, чи у таку погоду граф подався у море...
— Глане, я хотіла Вам тільки сказати...
Я не даю їй продовжувати:
— Чи можу я просити Вас передати вітання герцогові.
Ми дивимося одне на одного. Я готовий знову

й знову переривати її, щойно вона відкриє рота. Врешті
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болісна гримаса спотворює її обличчя, я відвертаюся 
і кажу:

— Щира моя Вам порада, йомфро Едвардо, підне
сіть принцеві гарбуза. Цей чоловік не для Вас. Запев
няю Вас, що усі ці дні він ходить і зважує усі „за" 
і „проти", брати Вас за дружину чи ні. Ви на таке не 
заслужили.

— Не будемо говорити про це, гаразд? Глане, я думала 
про Вас. Ви здатні зняти з себе куртку заради іншої 
людини, не побоявшись промокнути. Я прийшла до Вас...

Я стенаю плечима і веду далі:
— Пропоную Вам навзамін доктора. Чим він Вам 

не вгодив? Чоловік у розцвіті сил, розумна голова. 
Подумайте...

— Послухайте мене хоч хвилинку...
— Езоп, мій пес, чекає на мене удома, — я зняв 

картуза, уклонився й сказав: — Мої Вам вітання, 
красуне.

З тими словами я рушив геть.
Вона закричала мені услід:
— Не розривай мені серце! Я прийшла нині до тебе, 

чекала і усміхалася, коли ще здалеку побачила тебе. 
Учора я мало не стратила розум, думки не давали 
мені спокою, я блукала по будинку і весь час думала 
про тебе. Сьогодні я сиділа у вітальні, саме хтось 
увійшов. Навіть не піднімаючи голови, я знала, хто то 
був. „Учора я провеслував півмилі", — сказав він. 
„Ви не втомилися?" — запитала я. „Ще й як втомив
ся! Аж пухирі понатирав на руках", — сказав він і з 
жалем поглянув на свої руки. Я подумала: „! було 
б чого розпачати!" А за якийсь час він знову загово
рив: „Сьогодні вночі я чув шепоти під своїм вікном. 
То Ваша покоївка воркувала з одним із крамарчуків." 
„Так, вони кохають одне одного", — відповіла я. „Але 
ж не о другій годині вночі!" „То й що з того", — 
сказала я і згодом додала: „Ніч належить їм". Тоді 
барон поправив свої золоті окуляри на переніссі 
і зауважив: „Чи не вважаєте Ви, що шепотітися серед 
ночі непристойно". Я так й не підвела на нього очей, 
ми просиділи у мовчанні хвилин з десять. „Може,
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Вам принести шаль, щоб Ви накинули собі на плечі?"
— запропонував барон. „Ні, дякую", — заперечила я. 
„Кому ж, цікаво, Ви віддасте свою маленьку ручку?"
— запитав він. Я не відповіла, думками я витала 
деінде. Він поклав мені на коліна маленьку касетку, я 
відчинила її і побачила там брошку. На брошці була 
зображена корона, я налічила на ній десять камін
ців... Глане, та брошка зі мною, хочеш поглянути? 
Я розтоптала її нанівець. Глянь, від неї нічого не 
зосталося... „Що мені робити з тією брошкою?" — 
запитала я у барона. „Приколоти до сукні". Але 
я простягнула назад йому подарунок і сказала: „Дайте 
мені спокій, я думаю про іншого". „Про кого ж?" 
„Про одного мисливця, — сказала я. — Він подарував 
мені на спомин лише дві чудові пір'їни. Заберіть свою 
брошку." Та барон не захотів її забрати. Я вперше за 
весь той час підняла на нього очі, його погляд прони
зував мене наскрізь. „Я не візьму брошки, робіть 
з нею, що хочете, можете навіть розтолочити", — 
сказав він. Я підвелася, поклала брошку під обцас 
і розтиснула її. Це було вранці... Чотири години блу
кала я по будинку, а пополудні вийшла. Барон пере
стрів мене. „Куди Ви прямуєте?" — запитав він. „До 
Глана, — відказала я. — Я попрошу його не забувати 
мене..." Від першої години я чекала тут, стояла під 
деревом і бачила, як ти надійшов. Ти був, наче Бог. 
Я так кохала твоє тіло, твою бороду, твої плечі, усе 
в тобі... Але зараз ти нетерпеливишся, тобі кортить 
піти, просто піти геть, я стала тобі байдужою, ти 
навіть не дивишся на мене...

Я спинився. Коли вона вмовкла, я знову рушив. 
Я був знеможений розпачем, я усміхався, я весь за
ціпенів.

— Так воно і є, — сказав я і знову зупинився. — Ви 
наче хотіли мені щось сказати?

Останніх моїх слів їй стало досить, вона вже не 
могла й далі грати свою роль.

— Хотіла щось сказати? Я вже сказала. Чи Ви не 
чули? Мені більше нічого, зовсім нічого Вам сказати...

Голос її дивно тремтить, але це вже мене не хвилює.
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XXIV
Наступного ранку, коли я вийшов на поріг, Едварда 

стояла перед моєю хатиною.
Уночі я все зважив і прийняв рішення. Ні, не доз

волю більше цій рибачці, цій свавільній малограмот
ній людині морочити мені голову. Хіба не досить її 
ім'я болючою скалкою сиділо у моєму серці і висмок
тувало з мене усі соки? Досить! Крім того ж, мені 
здалося, що демонструючи їй свою байдужість та бе
ручи її на глузи, я зумів привернути її увагу. Як же я 
їй допік! Стільки часу вона розпиналася, а я їй так 
спокійно: Так воно і є, Ви мені байдужі, Ви, начебто, 
хотіли щось мені сказати...

Едварда стояла біля каменя. Вона дуже хвилювалася 
і вже готова була кинутися мені навстріч, навіть обій
ми розпростерла, та враз спинилася і заламала руки. 
Я ледь підняв картуза і мовчки кивнув.

— Сьогодні я хочу від Вас лише одного, Глане, — 
квапливо сказала вона.

Я не рухався, просто хотів послухати, що вона скаже.
— Я чула, Ви були у коваля. Одного вечора... Єва 

сиділа сама вдома.
Я сторопіло відповів:
— Хто Вам це сказав?
— Я не ходжу за Вами назирці, — скрикнула вона. — 

Почула про це від батька, він розповів мені. Коли 
я вчора геть промокла повернулася додому, батько сказав 
мені: „Ти нині образила барона!" „Ні", — відказала я. 
„Де ти була?" — допитувався він далі. І я сказала:

— У Глана .
Отоді батько й розповів мені про коваля.
Я заганяю вглиб душі свій біль і кажу:
— Єва бувала і тут.
— Тут? У цій хатині?
— І не раз. Я запрошував її. Ми розмовляли.
— Тут!
Пауза. „Тримайся!" — думаю я собі і кажу:
— Якщо Ви вже такі люб'язні, що цікавитеся моїми 

справами, я не можу зоставатися в боргу перед Вами.
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Учора я пропонував Вам доктора. Ви поміркували над 
ним? Бо ж принц зовсім до нічого...

Її очі спалахують гнівом.
— То знайте, що Ви помиляєтеся! — каже вона 

з притиском. — Він кращий за Вас, він уміє поводити
ся у пристойному домі, не б'є посуду, і моїм черевич
кам житиметься спокійно з ним. Ось так! Він ґречний 
у товаристві, а Ви смішні, мені соромно бути поруч 
з Вами, Вас годі витримати, розумієте чи ні!

Її слова боляче шпигнули мене, я схилив голову 
і відповів:

— Маєте рацію, я не вмію поводитися у товаристві. 
Будьте ж милосердними: Ви не розумієте мене, я жи
ву у лісі, і в цьому моя втіха. Тут, на самоті, я є сам 
собою, і це нікому не заважає. Та потрапляючи до то
вариства, я змушений докладати всіх зусиль, аби по
водитися так, як це заведено. За останні два роки 
я так мало бував серед людей...

— Від Вас щомиті треба сподіватися якоїсь каверзи, 
— не вгавала вона. — Несила вже Вас впильнувати.

Якою жорстокою вона була! Пекучий біль пронизав 
мене, я аж позадкував перед цією фурією. Та Едварді 
все ще було мало, вона додала:

— Хай уже Єва пильнує Вас. От тільки шкода — 
вона одружена.

— Єва? Ви сказали, що Єва одружена? — перепитав я.
— Так, одружена!
— З ким?
— А слід було би знати. Вона дружина коваля.
— Хіба не його донька?
— Ні, вона його дружина. Чи може, гадаєте, я брешу?
Ні, я не думав, що вона бреше, але моя здивування

було безмежне, у голові металася одна-єдина думка: 
Єва одружена!

— Ви зробили чудовий вибір, — каже Едварда.
Боже, невже це ніколи не скінчиться! Я увесь за

тремтів і мовив:
— Візьміть доктора, як я Вам і казав. Прислухайте

ся до поради друга, бо принц уже підстаркуватий.
Я розходився і наговорив купу зайвого: перебільшив 

його вік, обізвав його плюгавим та підсліпуватим. А ще
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казав, що емблема корони на його запонках потрібна 
йому тільки для того, аби хизуватися своїм аристок
ратичним походженням.

— Та я ніколи й бажання не мав познайомитися 
з ним ближче, — сказав я врешті. — Він нічим не 
відзначається, у ньому не має здорового ядра, так, 
нікчема, ото й усе.

— Неправда, він не нікчема! — скрикнула вона, 
і голос її аж зривався від гніву. — Він вартує більшого, 
ніж ти вважаєш. Лісовий дикун, ось ти хто! Та постри
вай, о, він ще поговорить з тобою, я попрошу його 
про це. Гадаєш, я його не кохаю? Помиляєшся! 
Я вийду за нього і думатиму про нього вдень і вночі. 
Запам'ятай собі: я кохаю його! Хай приходить собі 
Єва, о, Боже милостивий, хай собі приходить! Як мені 
це байдуже! Хоч би вже скоріше звідси піти геть...

Едварда квапно рушила униз стежкою, зробила кілька 
дрібних кроків, обернулася, бліда, як смерть, і про
стогнала:

— І ніколи більше не потрапляй мені на очі.

xxv
Жовтіє листя, картопляна гичка вигналася вгору, цвіте. 

Знову розпочався мисливський сезон, я полював на 
куріпок, глухарів та зайців, якось навіть підстрелив 
орла. Тихе високе небо, прохолодні ночі, дзвінкими, 
чистими звуками дзвенить поле і ліс. Умиротворено 
спочиває безмежний світ...

— Пан Мак більше ані разу не згадував про двох 
гагарок, які я підстрелив, — сказав я докторові.

— Подякуйте за це Едварді, — відповів він. — 
Я чув, як вона сперечалася через Вас з батьком.

— Я не маю за що бути їй вдячним... — мовив я.
Бабине літо, бабине літо... Стежки, немов пасками,

посмугували золотистий ліс, щодня народжується нова 
зірка, місяць мерехтить тінню, золотою тінню, скупа
ною у сріблі...
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— Господь з тобою, Єво! То ти одружена?
— Ви того не знали?
— Ні, я не знав.
Вона мовчки стискає мою руку.
— Поможи тобі, Боже, дитино! Що ж нам тепер 

робити?
— Що ти захочеш. Я щаслива, доки ти тут. Ти 

ж іще не покидаєш наших країв?
— Ні, Єво.
— Так, так, доки ти тут, я рада.
У неї такий нещасний вигляд, вона увесь час стис

кає мою руку.
— Ні, Єво! Йди! Так більше тривати не може!

Збігають ночі, надходить днина. Від тієї розмови 
минуло три дні. Дорогою простує Єва зі своєю в'я
занкою. Скільки ж дров це дитя наносило за літо 
з лісу! Поклади свою ношу, Єво, дай мені заглянути 
у твої очі, чи вони такі блакитні, як і колись.

Очі у неї були червоними.
— Усміхнися, Єво! Я не здужаю більше опиратися, 

я твій, я твій...
Вечір. Єва співає, я чую її спів, і гаряча хвиля 

захлюпує мене.
— Ти сьогодні співаєш, Єво?
— Так, я така щаслива.
Вона маленька на зріст, тому підстрибує, щоб обня

ти мене за шию.
— Ой, Єво, у тебе подряпані руки? Боже мій, я б 

усе віддав, щоб цього не було.
— Не біда!
Її обличчя так дивовижно сяє.
— Єво, ти розмовляла з паном Маком?
— Один раз.
— Що він тобі сказав, і що сказала ти?
— Він став суворішим до нас, змушує день і ніч 

працювати мого чоловіка на причалі, і мені не дає 
спочинку, велить виконувати чоловічу роботу.

— Чому він так поводиться?
Єва опускає очі.
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— Чому він так чинить, Єво?
— Бо я кохаю тебе.
— Звідки йому знати про це?
— Я сама розповіла.
Пауза.
— Господи, хоч би він не знущався над тобою, Єво!
— Та це нічого. Зараз для мене нічого не важить.
І голос й дзвенить під склепінням лісу, наче ледь 

чутна, тремтлива пісенька.

Ліс ще більше пожовтів, надходить осінь, усе нові 
й нові зорі з'являються на небосхилі, а місяць, наче 
срібна тінь, скупана у золоті. Ще не холодно, ще нічо
го не змінилося, лише прохолодна тиша та дзюркотли
вий струмок життя бринить у лісі. Замислилося кожне 
дерево. Налилися стиглістю ягоди.

Настало двадцять друге серпня, пора трьох залізних 
ночей, коли північне літо прощається з землею.

XXVI
Перша залізна ніч.
О дев'ятій сонце заходить. На землю лягає густа 

тьма, зблискує кілька зірок, десь години за дві на небі 
з'являється серпик місяця. Я бреду лісом з рушницею 
та собакою, я розкладаю вогонь, і світло від моєї ватри 
мерехтить на стовбурах сосен. Морозу ще немає.

— Перша залізна ніч, — кажу я. ї шалена нестрим
на радість проймає мене, що я тут, на цьому місці і в 
цей час...

Благословенні будьте, люди, і Ви, звірі та птахи! 
Дякую за цю самітню ніч у лісі, у лісі! Благословляю 
темряву, і шепіт Бога у кронах дерев, і солодку зне
могу тиші, неповторну музику, що бринить у моїх 
вухах, зелене листя і жовте листя! Благословляю жит
тя, що бринить, переливається розмаїттям звуків, фор
кання пса, що винюхує щось у траві! ! дикого кота, 
який припав до землі, наготувавшись для стрибка на
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горобця у темряві, у пітьмі! Благословляю неземну тишу 
земного царства, зорі та серпик місяця, усе, усе!..

Я встаю і прислухаюся. Ніхто мене не чув. Я знову 
сідаю на траву.

Дякую за цю самітню ніч, за гори, шум моря та 
темряви, я чую його у своєму серці! Дякую за життя, 
за подих, що зривається з моїх уст, за милість жити 
у цю ніч, дякую від усього серця! Настав вухо на схід 
і на захід, слухай, слухай! ! ти почуєш предвічного 
Бога! Ота тиша, що бринить у моїх вухах, то кров 
кипить у жилах природи, то Бог, котрим повниться 
увесь світ і я! Я бачу блискуче плетиво павутини 
у відблиску ватри, я чую сплеск весел у гавані, північ
не сяйво заливає окраєць неба на півночі. Від усієї 
своєї безсмертної душі я вдячний за те, що сиджу ось 
тут, біля ватри у лісі!

Тиша. Соснова шишка з глухим стукотом падає на 
землю. Впала шишка! — думаю я. Місяць піднімаєть
ся вище, вогонь ледь палахкотить, дрова перегоріли, 
ось-ось зовсім погаснуть. Коли западає глупа ніч, 
я повертаюся додому.

Друга залізна ніч. Та ж тиша і тепло. Я думаю, моя 
душа не має спочинку. Я й не помічаю, як підходжу 
до дерева, насуваю низько на чоло картуза, і, заклав
ши руки за голову, прихиляюся спиною до стовбура; 
дивлюся просто поперед себе і думаю, вогонь моєї 
ватри засліплює мене, та я й не відчуваю того. Я дов
го стою у такій безглуздій позі і дивлюся на вогонь. 
Ноги втомлюються і штивніють, ледве переставляючи 
їх, я сідаю. І щойно тепер починаю усвідомлювати 
свою поведінку. Навіщо було так довго дивитися на 
вогонь?

Езоп підводиться і нашорошує вуха, з-поміж дерев 
з'являється Єва.

— Важкі думи опосіли мене, мені так сумно нині, 
— кажу я.

Вона мовчки співчуває мені.
— Я люблю три речі, — кажу я тоді. — Я люблю 

сон про кохання, який колись мені привидівся, кохаю 
тебе і цей шматочок землі.
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— А що любиш найбільше?
— Сон.
Западає мовчання. Езоп впізнав Єву, він лягає, кла

де голову на бік і не зводить з неї очей. Я бурмочу:
— Я бачив сьогодні на дорозі одну дівчину, вона ішла 

за руку зі своїм коханим. Дівчина показала очима у мій 
бік і ледве стримувала сміх, проходячи повз мене.

— Чому вона сміялася?
— Цього я не знаю. Напевно, з мене. Чому ти 

питаєш?
— Ти її упізнав?
— Так, я привітався.
— А вона тебе упізнала?
— Ні, вдала, наче вперше бачить... Та чому ти ви

питуєш мене? Це так бридко з твого боку. Ти не 
примусиш мене назвати її ім'я.

Пауза.
Я знову бурмочу собі під ніс:
— Чого ж вона сміялася? Вона шелихвістка, але 

чому ж сміялася? Господи милосердний, що поганого 
я їй зробив?

Єва каже:
— Це паскудно сміятися з тебе.
— Ні, не паскудно! Не смій ганити її, вона не чи

нить нічого паскудного. Правильно, що сміялася з мене. 
Замовкни, чорт би тебе взяв, і дай мені спокій, чуєш!

Єва нажахано замовкає. Я дивлюся на неї, і гостре 
каяття за свої грубі слова охоплює мене, я падаю 
перед нею на коліна і заламую руки.

— Йди додому, Єво. Тебе я кохаю понад усе. Наві
що мені любити якийсь сон? Усе, що я казав, неправ
да, жарт. Я кохаю тебе. Але зараз повертайся додому, 
я прийду,до тебе завтра. Пам'ятай, що я твій, не 
забувай цього! На добраніч!

І Єва йде додому.

Третя залізна ніч, найнапруженіша ніч. А мороз хоч 
би ледь прихопив! Натомість ліс, нагрітий за день 
сонцем, дихає теплом, а ніч, наче розморений мочар. 
Я розпалив багаття...
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— Знаєш, Єво, буває одержуєш задоволення від того, 
то  тебе тягнуть за волосся. Яка дивна людська нату
ра. Тягнуть тебе за волося то вгору, то вниз, а запи
тають, шо ж, власне, відбувається, ти скажеш із за
хопленням у голосі: „Мене тягають за волосся!" А ко
ли запитають: „Може, тобі допомогти, визволити тебе?" 
— скажеш: "Ні, не треба!" А якщо запитають: „А чи 
витримаєш?" Скажеш: „Так, витримаю, бо кохаю ту 
руку, яка тягне мене!.." Чи знаєш, Єво, що означає 
сподіватися?

— Гадаю, так.
— Бачиш, Єво, надія — це щось дуже дивне і таке 

незбагненне. !деш, скажімо, якось уранці по дорозі 
і сподіваєшся зустріти кохану людину. Зустрінеш? Ні. 
А чому?.. Бо людина та цього ранку зайнята і перебу
ває у зовсім іншому місці... Якось я познайомився 
в горах зі старим сліпим лапландцем. П'ятдесят вісім 
років він нічого не бачив, а зараз йому поза сімдесят. 
Йому здається, наче зір у нього з часом поліпшується, 
він усе краще й краще бачить, так він вважає. Якщо 
нічого не трапиться, за кілька років він зможе побачи
ти слабе сяєво сонця. У нього немає жодного сивого 
волоска, та очі — білі більма. Ми сиділи у його зем
лянці, пахкали люльками, а він розповідав про все, що 
бачив, до того, як осліп. Він міцний і здоровий, йому 
нічого не долягає, і він живе своєю надією. Коли я 
зібрався йти геть, він вивів мене за поріг і почав 
показувати рукою у різних керунках. „Он там — пів
день, сказав він, а там — північ. Спершу ти йтимеш на 
південь, а коли спустишся трохи вниз, повернеш на 
північ", — сказав він. „Цілком правильно!" — відповів 
я. Тоді лапландець вдоволено засміявся: „Сорок-п'ят- 
десят років тому я цього не знав. Отже, зараз я бачу 
краще, аніж тоді. Справи мої поліпшується, це видно." 
Він нахилився і знову заповз у землянку, свою спокон
вічну домівку на цій землі. Він знову сидітиме перед 
багаттям, сповнений, як і перше, надії, що за кілька 
років зможе побачити сонце... Єво, надія — така не
збагненна, чудернацька річ. Ось зараз я живу надією 
забути людину, яку зустрів нині на шляху.
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— Ти говориш так дивно.
— Це — третя залізна ніч. Обіцяю тобі, Єво, стати 

завтра іншою людиною. А зараз я хочу побути на 
самоті. Завтра ти мене не впізнаєш, я сміятимуся 
і цілуватиму тебе, моя чудова дівчинко! Подумай, мені 
залишилася тільки ця ніч, а тоді я стану іншим, лише 
кілька годин дай мені. На добраніч, Єво!

— На добраніч.
Я лягаю біля самої ватри і дивлюся на вогонь. Сме

рекова шишка падає з гілки, десь обламується суха 
гіллячка, згодом ще одна. Ніч — бездонна наче безо
дня. Я заплющую очі. Невдовзі усі мої думки та по
чуття починають кружляти у якомусь визначеному 
ритмі, мене долає безмежна тиша, я зливаюся з нею 
воєдино. Я дивлюся на серп місяця, він висить у небі, 
немов біла шкарлупка, і мене проймає любов до ньо
го, я відчуваю, як червонію. „Місяцю! — кажу я ніж
но і пристрасно. — Місяцю мій!" І серце моє рветься 
йому назустріч. Минає кілька хвилин. Здіймається ві
тер, чужий вітер налітає на мене і приносить дивний 
дух. Що це? Я озираюся, але нічого не бачу. Вітер 
кличе мене, і моя душе згідливо відгукується; наче 
якась сила піднімає мене і притискає до невидимих 
грудей; сльози виступають на очах, я тремчу. Десь 
поруч стоїть Бог і дивиться на мене. Минає ще кілька 
хвилин. Я повертаю голову, дивний повів зник, мені 
здається, немов я бачу спину духа, який нечутно простує 
лісом...

Ще якийсь час я борюся з важким дурманом, 
такий зморений хвилюваннями, я смертельно втомле
ний, я засинаю.

Коли я прокинувся, ніч уже минула. У якому ж 
пригніченому стані я перебував останнім часом, ходив, 
наче в гарячці, усе чекав, що ось-ось мене здолає 
якась хвороба. Я бачив довколишній світ у спотворе
ному вигляді, малював усе у чорному кольорі, глибока 
туга не давала мені дихати.

Але тепер усе минулось.
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XXVII
Осінь. Літо відлетіло, зникло так само швидко, як 

і прийшло. Як скоро воно минає. Я полюю, ловлю 
рибу і співаю пісень у лісі. Деколи з моря здіймається 
густий туман і усе навколо оповиває млою. Якось тра
пилася мені притичина. Я заблукав, забрів у ліс сусід
ньої парафії і вийшов просто до будинку доктора. Там 
були гості, серед них — молоді дами, яких я уже знав, 
молодь танцювала, немов брикливі лошаки.

Під'їхала бричка і зупинилася біля паркану. У бричці 
сиділа Едварда. Вона сторопіла, побачивши мене. „Бу
вайте!" — сказав я тихо. Але доктор мене не відпустив. 
Спершу Едварда почувала себе скуто в моїй присут
ності, опускала очі додолу, коли я говорив, але потім 
відтанула і навіть кілька разів запитала мене про щось. 
Впадала в вічі її блідість, туман сірою холодною пеле
ною лягав на її обличчя. Вона не виходила з брички.

— Я приїхала у справі, — сказала вона, сміючись. — 
Я щойно з церкви, але нікого з Вас там не застала. 
Мені сказали, що ви тут. Я уже кілька годин круж
ляю, шукаючи Вас. Завтра увечері ми влаштовуємо 
забаву з нагоди від'їзду барона. Він покидає нас на
ступного тижня. Мені доручено запросити усіх. Бу
дуть танці. Отож завтра увечері чекаю Вас!

Усі вклонилися і подякували.
Потім вона повернулася до мене:
— Будьте такі люб'язні, також прийдіть. ! не надумай

те в останню мить прислати записку з вибаченнями.
Решті гостей вона такого не казала і невдовзі поїха

ла геть.
Мене так зворушила її несподівана приязність, що 

я на якусь мить заховався від людей, щоб не розхлю
пати свою радість. Потім я попрощався з доктором та 
товариством і подався додому. Якою милою до мене 
вона була, якою милою вона була! Чим я можу їй 
віддячитися? Мені ув'яли руки, солодкий холодок про
біг зап'ястями. Господи Боже, мною аж похитує від 
утіхи, думаю я, я так знесилів, що й кулаки не стисну
ти, а безпомічні сльози виступили на очах. Що мені
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робити? Додому я добрів аж пізно ввечері. Я зробив гак, 
вийшов до причалів і запитав у рибаків, чи поштовий 
пароплав прибуде до завтрашнього вечора. О ні, пароп
лав прийде хіба що наступного тижня. Я поквапився до 
своєї хатини, щоб вибрати найкраще вбрання з того, 
що мав. Я почистив і привів до ладу свій костюм, де- 
не-де з'явилися дірки, і я плачучи зацерував їх.

Усе приготувавши, я ліг на свій лежак. Та недовго 
спочивав, від несподіваної думки аж зірвався на рівні 
ноги, і, мов уражений громом, став посеред кімнатки. 
„Це знову її вибрик!" — шепочу я. Ніхто ніколи не 
запросив би мене на забаву, якби не випадкова зустріч. 
А тією реплікою про надіслану записку з вибаченнями 
вона прозоро мені натякнула не приходити...

Цілу ніч я не спав, а вранці пішов до лісу, в гаряч
ці, знеможений безсонням, я весь тремтів. Гей, зараз 
готуються до свята в Сірілунні. То й що з того? Я не 
прийду, і записки з вибаченнями не посилатиму. Пан 
Мак — розсудливий чоловік, ось і влаштовує це свято 
для барона. Але я не піду. Чуєте?

Мла важкою габою лягла на гори і доли, мій одяг 
обважнів від мжички, обличчя стужавіло від холоду. Лише 
час від часу налітав вітер, розривав сонні тумани, то 
підкидав їх угору, то жбурляв униз, то вгору, то вниз...

Настало пізнє пообіддя, смеркало. Туман усе сховав 
від моїх очей, і я не міг орієнтуватися по сонцю. Не 
знаю, як довго блукав я лісом, та й куди мені було 
поспішати? Я з непохитним спокоєм збивався зі шляху, 
обирав не той керунок, і виходив до незнайомих місць. 
Нарешті я зупиняюся, прихиляю рушницю до сосново
го стовбура і витягаю компас. Точно визначаю керунок 
і рушаю далі. Година, певно, восьма або дев'ята.

! раптом відбувається щось дивовижне.
За півгодини кружляння я чую музику, яка долинає 

до мене крізь туман, ще за кілька хвилин я впізнаю 
місцевість, я стою перед найбільшою садибою в Сірі
лунні. Невже мій компас навмисне привів мене туди, 
куди я найменше хотів потрапити? Знайомий голос 
гукнув мене, то був голос доктора. А вже за хвилю 
мене ввели досередини.
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Ах, можливо, металева цівка моєї рушниці вплинула 
на компас, і стрілка збилася з курсу. Такий випадок 
трапився зі мною ще раз згодом, уже цього року. Не 
знаю, що й думати, Може, це доля.

XXVIII
Увесь вечір мені не давала спокою гірка думка, що 

я зайвий на цьому святі. Моєї появи майже ніхто не 
помітив, усі були надто зайняті собою. Едварда ледь 
кивнула мені на знак привітання. Збагнувши, що ніх
то мені не радий, я почав налягати на вино, та одна
ково не пішов геть.

Пан Мак не переставав усміхатися і демонстрував 
усю свою люб'язність, на яку тільки був здатний, 
вишуканий фрак дуже личив йому. Він виринав то 
в одній кімнаті, то в іншій, метушився поміж півсотні 
гостей, танцював, час від часу, жартував і сміявся. 
Його очі загадково світилися.

Музика та людські голоси чулися по усьому будин
ку. Гості розташувалися у п'ятьох кімнатах, а для 
танців було відведено велику залу. Коли я з'явився, 
усі саме вечеряли. Звинні дівчатка бігали навколо столу, 
підносили келихи з вином, блискучі мідні кавники, 
сигари, люльки, тістечка та фрукти. Господар не по
скупився. У канделябрах горіли незвичайно грубі свічки, 
які відлили задля такої нагоди, а окрім того, запалили 
нові гасові лампи.

Єва допомагала на кухні, я мигцем побачив її. Пог- 
лянь-но, і Єва тут.

Барон був об'єктом загальної уваги, але поводився 
тихо, скромно і не вип'ячувався. На ньому також був 
фрак, поли якого дуже зім'ялися від довгого лежання 
У  валізі. Він спілкувався тільки з Едвардою, не зводив 
з неї очей, цокався келихами і називав її фрекен, як 
і дочок пароха та місцевого лікаря. Я відчував до нього 
якусь тривку неприязнь, досить мені було тільки гля
нути на нього, я відразу ж відвертався з похмурою
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і глупою міною на обличчі. Коли він звертався до мене, 
я відповідав коротко і вперто зціплював уста.

Іще дещо запам'яталося мені того вечора. Я розмов
ляв з якоюсь молодою дівчиною, блондинкою. Певно, 
сказав їй щось або розповів якусь байку, бо вона 
голосно засміялася. Нічого особливого у тій байці не 
було, та, можливо, захмелівши, я зумів по-особливо
му її розповісти. На жаль, не можу зараз собі усього 
пригадати. Та й це неважливо: обернувшись, я поба
чив Едварду. Вона прихильно мені усміхнулася.

Згодом я помітив, як вона відвела убік білявку, щоб 
вивідати у неї, про що я там оповідав. Не можу навіть 
словами висловити, як окрилив мене Едвардин пог
ляд, після того, як я увесь вечір пригнічено бродив 
з кімнати у кімнату. Я відразу засяяв, заводив балачку 
то з одними, то з іншими і був дуже приємним спів
розмовником. Наскільки пригадую, я не припустився 
жодної помилки...

Я стояв на сходах. Єва вийшла з вітальні з тацею 
у руках. Вона помітила мене, вибігла на сходи, квапно 
погладила мої руки і, усміхнувшись, знову повернулася 
в будинок. М ий  словом удвох не перемовилися. Коли 
я рушив за нею, побачив у передпокої Едварду, яка 
стояла й дивилася на мене. Вона дивилася мені просто 
в очі. Та так нічого й не сказала. Я увійшов до зали.

— Уявляєте, лейтенант Глан розважається тим, що 
призначає побачення служниці на сходах перед бу
динком, — несподівано дзвінко прозвучав голос Ед- 
варди. Вона стояла на порозі. Чимало гостей почули 
її слова. Вона засміялася, наче з дотепного жарту, та 
обличчя в неї було дуже бліде.

Я нічого не відповів, тільки пробурмотів:
— Це сталося випадково, вона просто вийшла, і ми 

зустрілися у передпокої...
Минув якийсь час, може, й година. Якась дама 

випустила з рук келих і облила сукню.
Едварда негайно обізвалася:
— Що там сталося? Не інакше, як Глан знову на

шкодив!
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— Я нічого не зробив, я стояв у протилежному 
кінці зали.

З цієї миті я ще більше приклався до вина і тримався 
ближче до дверей, щоб не заважати тим, хто танцював.

Барона й далі оточував віночок дам, він бідкався, 
що його колекції уже спаковані, і він нічого не може 
їм показати: ані водоростей Білого моря, ні глини 
з Кургольмів, ані надзвичайно цікавих скам'янілос- 
тей, видобутих з морського дна. Дами зацікавлено 
оглядали його запонки, п'ятизубі корони, що під
тверджували його баронський титул. Доктор уже не 
втішався колишнім успіхом у жіноцтва, навіть його 
примовка „ні сіло ні впало" нікого не веселила. Та 
коли починала говорити Едварда, він був тут як тут: 
виправляв її мову, пускав шпильки, садив її на місце 
з виразом спокійної зверхности.

Вона сказала:
—... аж доки не увійду я в долину смерти.
Доктор перепитав:
— Що Ви сказали?
— Долина смерти. Хіба не так кажеться?
— Я чув про ріку смерти. Напевно, це Ви мали на

увазі?
Потім вона розповідала про когось, хто охороняє 

щось, наче...
— Цербер, — втрутився доктор.
— Так-так. Наче Цербер, — згодилася Едварда.
Та доктор не вгавав:
— Подякуйте мені, що я врятував Вас. Не маю 

сумніву, що Ви хотіли назвати Аргуса.
Барон звів угору брови і здивано глипнув на докто

ра крізь свої грубезні скельця окулярів. Таких чудасій, 
йому ще, мабуть, не доводилося чути. Але доктор 
вдав, наче нічого й не відбулося. Що йому барон!

Я усе ще стою біля дверей. Танці у розпалі. Мені 
пощастило позалицятися до вчительки із сільської 
школи. Ми розмовляли про війну, про справи у Кри
му, події у Франції, про царювання Наполеона, про 
те, як він підтримував турків. Юна дама читала улітку
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газети і знала купу новин. Врешті ми вмостилися на 
канапі і продовжили розмову.

Едварда проходить повз нас, спиняється. І раптом каже:
— Я повинна вибачитися перед Вами, пане лейте

нанте, за те, що захопила вельможного пана зненаць
ка на сходах. Більше такого не трапиться.

Вона знову засміялася, уже не дивлячись на мене.
— Йомфро Едвардо, припиніть, — мовив я.
Вона назвала мене „вельможним паном", це недоб

ра ознака, та й обличчя її палало гнівом. Я згадав 
доктора і зверхньо пересмикнув плечима, як це зро
бив би він. Вона сказала:

— Чому ж Ви не йдете на кухню? Єва там. Гадаю, 
вельможному панові слід бути там.

ї Едварда глянула на мене з ненавистю.
Я не часто мав нагоду бувати у товаристві, однак 

там, де я бував, мені ніколи не доводилося чути тако
го тону. Тож я не змовчав:

— А Ви не боїтеся, що Вас можуть неправильно 
зрозуміти, йомфро Едвардо?

— Чому це? Всяке може статися? Але чому?
— Ви так легковажно говорите. Ось зараз, скажімо, 

мені здалося, ніби Ви виганяєте мене на кухню, але 
ж це, ясна річ, непорозуміння. Я ж добре знаю, що 
Ви не можете дозволити собі такої нетактовности.

Вона відійшла від нас на кілька кроків, я бачу, як 
напружено працює в її голівці думка. Раптом вона 
повертається, підходить знову до нас і каже, ледь не 
хапаючи ротом повітря:

— Жодного непорозуміння, пане лейтенанте. Ви по
чули правильно, я послала вельможного пана на кухню.

— Але ж, Едвардо! — скрикує перелякано вчителька.
А я знову заводжу мову про війну, про події

в Криму; та мої думки далеко звідси. Увесь хміль, мов 
рукою зняло, тільки тягар гнув додолу, земля втікала 
мені з-під ніг, я знову, як уже не раз, втратив душев
ну рівновагу. Я підводжуся з канапи з твердим намі
ром піти геть. Доктор зупиняє мене.

— Щойно я чув панегірик на Вашу честь, — каже він.
— Панегірик? Від кого ж?
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— Від Едварди. Он вона стоїть у кутку і не зводить 
з Вас палаючого погляду. Ніколи не забуду: у неї були 
закохані очі, і вона вголос захоплювалася Вами.

— Це добре, — відповів я, сміючись, хоч у моїй 
голові не було жодної ясної думки.

Я підійшов до барона, нахилився до нього, наче 
хотів шепнути йому щось, а коли нагнувся зовсім 
близько, плюнув йому у вухо. Він отетеріло вирячився 
на мене. Згодом я бачив, як він про все доповідав 
Едварді, і як вона засмутилася. Мабуть, згадала про 
свого черевичка, якого я кинув у море, про горнятка 
та келихи, які я побив через свою незграбність, про 
всі інші мої порушення правил доброго тону. Все те, 
напевно, знову ожило в її пам'яті. Мені стало сором
но, я геть пропав; з усіх боків я зустрічав злякані та 
здивовані погляди, і я подався з Сірілунна, не попро
щавшись і не подякувавши.

XXIX
Барон від'їжджає. Ну що ж! Я заряджу свою рушни

цю, піду в гори і вистрелю на його честь і честь 
Едварди. Я заміную дірку у скелі і підірву її також на 
їхню честь. Величезна брила покотиться униз і гепне 
в море саме в ту мить, коли під горою проходитиме 
пароплав. Я знаю одне місце, каміняччя проклало 
собі жолоб у горі до самої води. Далеко внизу — 
причал для човнів.

— Два бури! — кажу я ковалеві.
і коваль виточує мені два бури...
Єва їздить на одному з коней пана Мака. Вона 

виконує чоловічу роботу, возить мішки з зерном та 
мукою від млина до причалу і навпаки. Я зустрічаю її, 
вона така вродлива, личко її свіжо сяє. Святий Боже, 
який ніжний у неї усміх. Я зустрічав її щовечора.

— Ти така весела, наче й гризоти жодної не маєш, 
Єво, кохана моя.
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— Ти називаєш мене своєю коханою! Я темна жін
ка, але я буду тобі вірною. Я буду вірною тобі, хоч би 
мені й судилося вмерти за це. Пан Мак що не день 
стає суворішим, але я про це не думаю. Він скаженіє, 
та я не відповідаю. Він схопив мене за руку і аж 
посірів від люті. У мене лише одна гризота.

— Що ж це за гризота?
— Пан Мак погрожує тобі. Він каже до мене: „Ага, 

тобі лише лейтенант в голові!" А я відповідаю: „Так, 
я належу йому". Тоді він каже: „Зажди-но, я його 
швидко звідси виживу!" Він сказав це учора.

— Не зважай, хай собі погрожує... Єво, можна по
глянути, чи твої ніжки такі ж маленькі, як перше? 
Зажмур очі, а я погляну!

І вона із заплющеними очима кидається мені на 
шию. Трем пробігає її тілом. Я несу її в ліс. Кінь 
стоїть і чекає.

XXX
Я сиджу в горах і заміновую скелю. Осіннє повітря 

навколо мене тремтить, мов ясний кришталь. Ритмічно 
й монотонно лягають удари по бурові, Езоп зачудовано 
поглядає на мене. Втіхою і торжеством повняться мої 
груди, бо ж ніхто не відає, що я тут, сам у горах.

Відлетіли перелітні птахи. Щасливої дороги, а потім 
ласкаво просимо назад у рідні краї! У чагарнику зос
талися тільки синички та горобці: піп-піп! Усе так 
дивно змінилося: на тлі сірого каміняччя криваво баг
ряніють карликові берізки, де-не-де видніються бла
китні дзвіночки, з вереску повистромлялися китиці 
іван-чаю, похитуються і стиха вишелестують свою пі
сеньку: тсс! А ген у високості витає орлан, витягнув
ши шию, визирає щось з-поміж скель.

Коли настає вечір, я ховаю бури і молоток під ске
лею і даю собі перепочинок. Усе дрімає, місяць пливе 
до північного краю неба, гори відкидають на землю 
гігантські тіні. Повний місяць, наче вогняний острів,
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наче кругла мідна загадка. Я ходжу навколо нього і не 
можу надивуватися.

Езоп підводиться, насторожено нюшкує.
— Що з тобою, Езопе? Що ж до мене, то я такий 

втомлений своїми гризотами, що хочу їх забути, втопи
ти, ану, лежи тихо! Езопе, не хочу більше жодних 
тривог. Єва питає: „Ти хоч зрідка думаєш про мене?" 
Я відповідаю: „Тільки про тебе." Єва знову запитує: 
„Тобі радісно стає на душі, коли ти думаєш про мене?" 
Я кажу: „Радісно, дуже радісно." Тоді Єва знову: 
„У тебе сивіє волосся." І я погоджуюся: „Так, я си
вію." Але Єва не вгаває: „Воно сивіє від твоїх думок?" 
„Можливо." А тоді Єва каже: „Отже, ти думаєш не 
лише про мене..." Езопе, та вгамуйся врешті, я ще 
щось хочу тобі розповісти...

Проте Езоп стоїть і принюхується до чогось у доли
ні, він скавулить і тягне мене за одяг. Коли я нарешті 
встаю, то не в змозі його наздогнати. Заграва черво
нить небо понад лісом. Я приспішую крок. Перед 
моїми очима палає велетенське багаття. Я зупиняюся 
і не можу відірвати погляду, роблю ще кілька кроків 
і знову завмираю — то горить моя хатина.

XXXI
Пожежа була справою рук пана Мака, я одразу 

ж здогадався про це. Згоріли усі мої мисливські тро
феї: шкіри, пташині крила; згоріло опудало орла, усе 
згоріло. Що ж тепер вдієш? Дві ночі я переночував 
під відкритим небом, але просити даху над головою 
у Сірілунн не пішов. Згодом, неподалік від причалів, 
я знайшов хижку риболовів, щілини у стінах довелося 
позатикати сухим мохом. Я спав на купі червоного 
вереску, якого назбирав у горах.

Едварда прислала гінця: вона чула про мою біду 
і запрошує мене від імени батька переїхати до них, 
У  Сірілунн. Едварда зворушена? Едварда великодуш
на?* Відповіді я не дав. Слава Богу, я не довго був без
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прихистку, тож зміг дозволити собі на такий пихатий 
жест — не відповісти на запрошення. Я зустрів й на 
дорозі, вона йшла під руку з бароном. Я подивився 
обом просто в обличчя і привітався, проходячи повз 
них. Вона спинилася і запитала:

— Ви не хочете мешкати у нас, пане лейтенанте?
— Я уже облаштував своє нове житло, — відповів 

я і також зупинився.
Вона не відводила від мене погляду і важко дихала.
— Ми не заважали би Вам, — мовила вона.
У моєму серці ворухнулася вдячність до неї, та я не 

зміг і слова з себе видушити.
Барон поволі рушив далі.
— Ви, певно, уже й бачити мене не хочете? — не 

вмовкала Едварда.
— Дякую Вам, йомфро Едвардо, за те, що Ви за

пропонували мені дах над головою, коли згоріла моя 
хатина. Це дуже благородно з Вашого боку, особливо, 
якщо зважити на те, що пожежа сталася не без волі 
на те Вашого батька, — я скинув картуза і вклонився 
на знак вдячности.

— Боже милосердний, то Ви зовсім не бажаєте мене 
бачити, Глане? — раптом скрикнула вона.

Барон гукнув Едварду.
— Вас кличе барон, — сказав я і натягнув картуза 

на чоло.
Я побрів у гори, до своєї міни. Ніщо, ніщо на світі 

уже не зможе вивести мене з душевної рівноваги 
Я зустрів Єву.

— Бачиш! — вигукнув я. — Пан Мак ніяк не може 
мене позбутися. Він спалив мою хатину, а я знайшов 
собі іншу...

Єва мала в руках пензель та відро з дьогтем.
— Що це означає, Єво?
Пан Мак поставив човен біля причалу під самою 

горою і звелів їй просмолити його. Він пильнує кож
ний й крок, вона мусить його слухатитися.

— Але чому саме під горою? Чому не на великій 
пристані?

— Так звелів пан Мак...
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— Єво, Єво, моя кохана, тебе зробили рабою, а ти 
й не скаржишся. Он знову усміхаєшся, і личко твоє 
оживає, хоч ти й раба.

Коли я прийшов до своєї міни, мене чекала неспо
діванка. Я помітив, що там хтось побував. Я ретельно 
оглянув сліди на жорстві і впізнав відбитки довгих 
гостроносих мештів пана Мака. Що він тут винюху
вав? — подумав я і озирнувся. Навколо ані душі. 
Жодної підозри не зродилося в моїй голові.

Я знову взявся гатити по бурові, навіть не здогаду
ючись, яку біду накликаю.

х х х н
Прибув поштовий пароплав, привіз мій однострій, 

а натомість мав забрати барона та його скрині з ко
лекціями водоростей і скойок. Зараз суденце заванта
жують бочками з оселедцем та риб'ячим жиром, до 
вечора воно відпливе.

Я беру свою рушницю і заладовую в обидві цівки 
багато пороху. Усе приготувавши, я сам собі вдоволе
но кивнув. Я подався в гори і міну теж заповнив 
порохом. ! знову киваю сам собі. Нарешті все готово. 
Я ліг і наготувався чекати.

Спливають години. Увесь час, я чув як працюють 
парові машини на пароплаві. Уже почало смеркатися. 
Урешті чути свист, вантаж на борту, пароплав відхо
дить. Чекати зосталося лише кілька хвилин. Місяця 
немає, і я, мов одержимий, вглядаюся у сутінки.

Коли з-за острівця визирнув ніс корабля, я підпалив 
гніт і бігцем втік у сховок. Минає хвилина. Раптом 
лунає вибух, навсібіч розлітаються кам'яні уламки, здри
гаються гори, і велетенська брила з гуркотом летить 
У прірву. Стоголосо відповідають скелі. Я хапаю руш
ницю і стріляю вгору з одної цівки. Гори знову відпо
відають мені. За мить я стріляю з другої цівки. Повітря 
тремтить від мого салюту, понад горами, у широкий 
світ, котиться луна. Здавалося, наче всі гірські вершини
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в один голос кричать услід пароплавові. Минає небага
то часу, повітря вже не тремтить, замовкає луна, над 
горами, над усією землею западає тиша.

Мене лихоманить від неймовірного напруження, 
я беру під пахву бури та рушницю і на неслухняних 
ногах рушаю вниз. Я обираю найкоротший шлях, спус
каюся задимленим жолобом, який проклав мій вибух. 
Езоп трясе головою та чмихає від запаху паленого.

Зійшовши вниз, я побачив видовище, від якого 
кров захолола в моїх жилах: розтрощений брилою 
човен, а поряд — Єва, Єва розірвана ударом, спотво
рена до невпізнання, розчавлена нижче пояса. Єва 
загинула на місці.

XXXIII
Що ж іще мені написати? За багато днів ніхто не 

почув жодного вистрілу з моєї рушниці, у мене закін
чилася їжа, але я не відчував голоду, я сидьма сидів 
у своїй норі. Єву повезли до церкви у білому човні 
пана Мака, а я пішов до могили берегом.

Єва мертва. Пригадуєш її маленьку дівочу голівку 
з волоссям, зачесаним, немов у черниці? Вона була 
такою тихою, несла свою ношу й усміхалася. А як від 
того усміху оживало її личко? Мовчи, Езопе, я па
м'ятаю дивну сагу з прадавніх часів, з часів їзеліни, 
коли Стаммер був священиком.

Дівчину ув'язнили в кам'яній вежі. Вона кохала 
одного пана. Чому? Запитай у вітру, у зір, запитай 
у Бога, Творця життя на землі, бо ніхто інший не 
знає відповіді. Той пан був їй другом і коханцем. Але 
минав час, йому стрілася інша, і він полюбив її.

Мов юнак любив він свою дівчину. Він називав її 
своєю втіхою, своєю голубкою, а вона гаряче його 
обнімала. Він казав: „Віддай мені своє серце!" і вона 
віддавала. Він казав: „Чи можна тебе попросити про 
щось?" ! вона, сп'яніла від щастя, відповідала: „Так." 
Вона давала йому все, а він їй навіть не подякував.
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іншу кохав, наче раб, наче безумець, наче злидар. 
Чому? Запитай у пилу на дорозі, запитай у листя, що 
опадає долі, спитай у Бога, незбагненного творця усього 
живого, бо ніхто, окрім них, не знає відповіді. Вона 
нічого йому не давала, ні, зовсім нічого, а він їй був 
безмежно вдячний. Вона казала: „Віддай мені свій 
спокій і свій розум!" А він печалувався, що вона не 
попросила у нього життя.

А його дівчину посадили у вежу...
— Що ти робиш, дівчино, ти усміхаєшся?
— Я думаю про те, що було десять років тому. Тоді 

я зустріла його.
— Ти усе ще його пам'ятаєш?
— Я усе ще його пам'ятаю.
А час минає...
— Що ти робиш, дівчино? Чому ти усміхаєшся?
Я вишиваю на серветці його ім'я.
— Чиє ім'я? Того, хто замкнув тебе у вежі?
— Так, того, що я покохала двадцять літ тому.
— Ти усе ще його пам'ятаєш?
— Я завжди його пам'ятатиму.
Спливає час...
— Що робиш, полонянко?
— Я старію, я вже не бачу шитва, я колупаю вапно зі 

стін. А з вапна виліплю йому глечик на згадку про себе.
— Про кого це ти кажеш?
— Про мого коханого, який замкнув мене у цій 

вежі.
— Ти усміхаєшся, бо він замкнув тебе тут?
— Я думаю, що він скаже: „Поглянь, моя дівчина 

прислала мені маленького глечика, за тридцять років 
вона не забула мене."

Минає час...
— Ти й далі сидиш, полонянко, байдикуєш та усмі

хаєшся?
— Я старію, старію, мої очі вже нічого не бачать, 

я можу тільки думати.
— Про того, кого зустріла сорок років тому?
— Про того, кого зустріла у юності. Може, й було 

то сорок років тому.
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— Хіба ти не знаєш, що він помер? Ти зблідла, 
стара, ти мовчиш, твої уста побіліли, ти вже й не 
дихаєш...

Бач, яка дивна сага про дівчину в кам'яній вежі. 
Чекай-но, Езопе, я ще щось забув: одного разу вона 
почула під вежею голос свого коханого, упала на ко
ліна, і рум'янець залив й щоки. Тоді їй сповнилося 
сорок літ...

Я ховаю тебе, Єво, я покірно цілую пісок на твоїй 
могилі. Густа пурпурова ніжність проймає мене, коли 
я думаю про тебе, наче благословення Боже осяває 
мене, коли згадую твій усміх. Ти віддавала усе, усе 
віддавала, і це не коштувало тобі зусиль, бо ти була 
дитям повнокровного, хмільного життя. А іншій шко
да навіть погляду, та саме вона полонила усі мої 
думи. Чому? Запитай у дванадцяти місяців, у кораблів 
на морі, запитай у Бога, незбагненного творця наших 
сердець...

xxxiv
Один чоловік запитав мене:
— Ви більше не полюєте? Езоп гасає по лісі, жене 

зайця.
Я відповів:
— Вполюйте його самі.
Минуло кілька днів. Пан Мак прийшов мене відві

дати, очі у нього позападали, обличчя посіріло. Я 
подумав: чи й справді я вмію бачити людей наскрізь, 
чи це мені тільки так здається? Я вже й сам не знаю.

Пан Мак завів мову про обвал, про катастрофу. То 
був нещасний випадок, збіг обставин, моєї вини 
у тому немає.

Я сказав:
— Якщо комусь так уже хотілося розлучити нас з 

Євою, то це йому вдалося. Хай кара Божа впаде на 
нього!
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Пан Мак підозріло глипнув на мене. Він щось про
бурмотів про розкішний похорон. Нічого там не бра
кувало.

Я дивувався, як легко він прилаштовується до об
ставин.

Він не хотів жодного відшкодування за розтроще
ний моїм вибухом човен.

— О, Ви й справді не хочете відшкодування за 
човен, пензель і за дьоготь?

— Ні, любий пане лейтенанте, як Ви могли таке 
подумати! — і він з ненавистю поглянув на мене.

Три тижні я не бачив Едварди. Та ні, одного разу 
таки зустрів її у крамниці, куди прийшов за хлібом. 
Вона стояла за лядою і перебирала різні сувої тканин. 
Окрім неї, там ще були обидва крамарчуки пана Мака.

Я голосно привітався, вона підвела очі, але не відпо
віла Мені не хотілося просити хліба у її присутності, 
тож я звернувся до крамарчуків з проханням продати 
мені дріб та порох. Доки мені важили товар, я пильно 
придивлявся до неї.

Сіра, надто коротка сукенчина, петельки для ґудзи
ків пообшарпувалися; тяжко дихали маленькі груди. 
Як вона виросла за літо! За тим чолом працювала 
думка, ці незвичайні вигнуті дуги брів, наче дві загад
ки на її обличчі, усі її рухи стали зрілими. Я дивився 
на її руки, вигляд її довгих делікатних пальчиків зво- 
рохобив мені душу, я аж затремтів. Вона й далі пор
палася у тканинах.

Як мені хотілося, щоб Езоп упізнав її, забіг за прила
вок до неї, тоді б я зміг прикликати його назад і попро
сити вибачення. Цікаво, що б вона на те сказала?

— Будь ласка, — мовив крамарчук.
Я заплатив, взяв свій пакунок і попрощався. Вона 

знову підвела очі, але й цього разу нічого не відпові
ла Що ж гаразд! — подумав я. Вона вже, напевно, 
наречена барона. ! я подався геть без хліба.

Уже надворі я кинув оком на вікна. Ніхто не дивив
ся мені услід.
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XXXV
Якось уночі випав сніг, у моїй хижі стало холодно. 

Я готував їсти на грубці, але дрова горіли погано, від 
стін віяло, хоч я й намагався щільно позатикати мо
хом усі шпари. Осінь минула, дні стали короткими, 
перший сніг одразу ж розтанув на сонці, і земля 
знову оголилася. Однак вночі діймала холоднеча, за
мерзала вода. Вся трава, вся комашня вигинула.

Загадкова тиша лягла на людей, вони ходили замис
лені та мовчазні, очі в них вже були не ті, чекали 
зими. Нечутно було гамору біля сушарок, мовчазно 
й тихо лежала гавань. Все приготувалося до зустрічі 
полярної вічної ночі, коли сонце спить у морі. Глухо, 
глухо сплескує весло самотнього човна.

Веслує дівчина.
— Де ти була, любонько!
— Ніде.
— Ніде? О, та я впізнаю тебе, ми бачилися влітку.
Вона пристає до берега, виходить з човна і прив'я

зує його.
— Ти та пастушка, яку я зустрів якось вночі, ти 

плела тоді панчішку.
Щічки її зарум'янилися, вона ніяково сміється.
— Заходь, любонько, до мене в хижу, дай-но 

я подивлюся на тебе. Тебе звуть Генрієтою, правда?
Але вона мовчки йде повз мене. Осінь, зима скува

ли її душу, почуття її заснули.
Сонце вже зайшло у море.

XXXVI
Я вперше одягнув свій однострій і пішов до Сірі- 

лунна. Моє серце шалено гупало в грудях.
Я згадав усе від найпершого дня, коли Едварда кинула

ся в мої обійми на очах в усіх. Зараз вона шпурляє мною 
то туди, то сюди уже багато місяців поспіль, моя голова 
через неї посивіла. Сам собі винен? Так, моя провідна
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зоря заблукала. Я подумав: як би вона зловтішалася, 
якби я кинувся перед нею на коліна і довірив їй таємни
цю свого серця! Вона б запропонувала мені стілець, на
лила би вина і, підносячи свій келих до уст, мовила би:

— Пане лейтенанте, дякую Вам за ті чудові години, 
т о  ми провели разом, я ніколи того не забуду!

Та щойно радість захлюпне мене і поманить надія, 
вона вдасть, ніби пригубила вино, а насправді відста
вить келих, навіть не торкнувшись його. Вона не 
намагатиметься приховати того, що не п'є, навпаки, 
докладе всіх зусиль, аби продемонструвати мені свою 
нехіть. Така вже вона є.

Та що ж, скоро проб'є остання година!
Я йшов по дорозі до Сірілунна і думав, думав: мій 

однострій мав би справити враження на неї, галуни на 
ньому нові і гарні. Шабля бряжчатиме, торкаючись під
логи. Гарячкова радість переливалася в мені, і я шепотів 
сам до себе: Хтозна, як воно там буде! Я крокую, висо
ко піднявши голову і ляскаючи себе по стегні. Жодних 
принижень більше, честь — ось що найважливіше 
у житті! Та хіба мені не байдуже, як обернеться справа 
у Сірілунні, жодних кроків назустріч! „Вибачте, що я не 
посватався до Вас, красна діво..."

Пан Мак зустрів мене перед будинком, очі в нього 
ще більше позападали, він ще більше осунувся з лиця.

— Від'їжджаєте? Гай-гай. Останнім часом радість 
обходила Вас, чи не так? Згоріла Ваша хатина... — 
і пан Мак усміхнувся.

Раптом мені здалося, ніби я бачу перед собою най- 
мудрішу людину у світі.

— Заходьте, пане лейтенанте, Едварда вдома. 1 бувай
те! Можливо, зустрінемося на причалі, коли відходити
ме пароплав, — він рушив геть, замислений, похиливши 
голову та насвистуючи щось собі під ніс.

Едварда сиділа у вітальні, читала. Коли я увійшов, 
вона стетеріла на якусь мить, побачивши мій однос
трій, глянула на мене, перехиливши набік голову, як 
пташеня, і зашарілася, розтуливши уста.

— Я прийшов попрощатися, — видобувся я врешті 
на слово.
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Вона рвучко підвелася зі стільця, мої слова, видно, 
справили на неї враження.

— Глане, Ви від'їжджаєте? Зараз?
— Як тільки прибуде пароплав, — я схопив її за 

руку, за обидві руки, я втратив самовладання, втратив 
розум і скрикнув: — Едвардо!

Я не зводив з неї очей.
У ту ж мить вона стала, наче крига, холодна й впер

та. Усе її єство опиралося мені, вона випросталася. 
Я стояв перед нею, немов жебрак, випустив її руки, 
не намагався зупинити. Пам'ятаю лише, що стояв 
і бездумно повторював: „Едвардо! Едвардо!" А коли 
вона запитала: „Слухаю Вас! Що Ви хотіли сказати?"
— я нічого не зумів їй пояснити.

— Отож Ви їдете від нас! — повторила вона. — Хто 
ж прибуде наступного року?

— Хтось інший, — відповів я. — Хатину, напевно, 
відбудують.

Пауза. Вона знову взяла до рук книжку.
— Вибачте батькову відсутність, — мовила Едварда.

— Але я передам йому Ваше вітання.
На це я нічого не сказав. Я ступив крок уперед, 

знову взяв її за руку і промовив:
— Прощавайте, Едвардо!
— Прощавайте.
Я відчинив двері, але затримався на порозі. Вона 

вже знову сиділа в кріслі з книжкою на колінах 
і читала, справді читала, гортала сторінки. Жодного, 
жодного враження не справило на неї моє прощання. 

Я кашлянув.
Вона обернулася і сказала із зачудуванням:
— Ви ще не пішли? Я думала, що Ви уже пішли. 
Бог їй суддя, та, здається, її здивування було надто

велике; не зумисне, однак вона переграла. У мене 
навіть з'явилася підозра, що вона увесь час знала, що 
я стою у неї за спиною.

— Мені вже час, — сказав я.
Тоді вона підвелася і підійшла до мене впритул.
— Я хотіла би мати щось від Вас на згадку, коли Ви 

поїдете, — мовила вона. — Хотіла би попросити щось,
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та, можливо, я вимагаю надто багато. Чи не віддали 
б Ви мені Езопа?

Я погодився, не задумуючись.
— То приведіть його завтра.
Я пішов.
Я озирнувся на вікно. Нікого.
Отже, усе скінчилося.

Остання ніч у хижі. Я думав, міркував, лічив годи
ни, а вранці приготував собі останній сніданок. День 
був холодний.

Чому вона попросила мене особисто привести собаку? 
Хоче поговорити зі мною, сказати щось наостанок? 
Я вже ні на що не сподівався. А як вона поводити
меться з Езопом? Езопе, Езопе, вона замучить тебе! 
Через мене вона битиме тебе, і приголубить теж, але 
неодмінно битиме, заслужиш ти на те, чи ні. Занапас
тить тебе...

Я підкликав Езопа, поплескав його по загривкові, 
притулився головою до його голови і сягнув рукою по 
рушницю. Езоп заметляв хвостом від утіхи, подумав, 
що ми йдемо на полювання. Я знову притиснув його 
голову до своєї, приставив рушницю до його тімени і 
натиснув на курок.

Я найняв чоловіка, щоб віднести труп Езопа Едварді.

XXXVII
Пароплав відходив надвечір.
Я рушив до причалу, мої речі були вже на борту. 

Пан Мак потиснув мені руку і підбадьорив, що погода 
мені сприятиме, чудова погода, він би і сам залюбки 
поподорожував у таку погоду. Прийшов доктор, 
а з ним Едварда. Я відчув, як підгинаються мої коліна.

— Ми хотіли провести Вас на пароплав, — сказав 
доктор.

Я подякував.
Едварда глянула мені просто в очі і мовила:
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— Хочу подякувати вельможному панові за собаку, 
— вона зціпила уста, аж вони побіліли. Знову вона 
назвала мене вельможним паном.

— Коли відходить пароплав, — поцікавився доктор 
у якогось чоловіка.

— За півгодини.
Я мовчав.
Едварда гарячково метушилася, озираючись навсібіч.
— Докторе, чи не піти нам додому? — запитала 

вона. — Я зробила свій обов'язок.
— Ви виконали свій обов'язок, — звично виправив 

доктор.
Едварда знічено усміхнулася за його вічні причіпки 

і відповіла:
— Я майже так і сказала.
— Ні, — коротко відрубав доктор.
Я глянув на нього. Маленький чоловічок стояв су

ворий і незворушний. Він уклав собі план і не відсту
пає від нього ні на йоту. А як програє, незважаючи ні 
на що? Ніхто й не здогадається, його обличчя ніколи 
нічого не зраджує.

Темніло.
— Прощавайте, — сказав я. — І дякую Вам за все, 

за кожен прожитий тут день.
Едварда мовчки дивилася на мене. Потім відверну

лася і вже не зводила очей з пароплава.
Я ступив у човен. Едварда все ще стояла на причалі. 

Коли я піднявся на палубу, доктор крикнув мені: „Про
щайте!" Я глянув на берег, Едварда у ту ж мить відвер
нулася і квапно подалася геть, додому, а доктор плен
тався далеко позаду. Потім й постать зникла з очей.

Пекуча туга стиснула моє серце...
Пароплав рушив; я ще бачив вивіску на крамничці 

пана Мака „Продаж солі та бочівок". Однак невдовзі 
вже не зміг прочитати напису. Зійшов місяць, на небі 
висіялись зорі, довкола здіймалися гори, простягалися 
безкраї ліси. Он там — млин, а там, там — згарище 
моєї хатини, його пильнує самотній сірий камінь, ізе- 
ліна, Єва...

Над горами та долами напинає своє шатро полярна 
ніч.
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XXXVIII
Я написав усе це, щоб згаяти час. Мене розважають 

спомини про те літо у Нурланні, коли я нерідко лічив 
години, а час все одно кудись втікав. Усе змінилося, 
тепер дні тягнуться без кінця і краю.

Життя у мене зараз не нудне, однак час стоїть 
непорушно, і я не розумію, чому це так. Я у відстав
ні, сам собі цар і Бог, усе в мене гаразд, я зустріча
юся з людьми, їжджу у каретах, а часом примружу 
око і пишу пальцем по небі, лоскочу місяцеві ший
ку, і мені здається, що він регоче, аж заходиться від 
сміху, бо йому лоскітно. Усе навкруги усміхається. 
Я не скуплюся на вино, скликаю людей, щоб розді
лили свою радість під лускіт корків.

Що ж до Едварди, то я про неї не думаю. Стільки 
часу минуло, не диво й забути. Я зберіг свою честь 
і гордість, і якби мене хтось запитав, чи є у мене 
печалі, я відповів би без зволікань — жодних турбот 
і печалей...

Кора лежить і дивиться на мене. Колись був Езоп, 
а зараз Кора лежить і дивиться на мене. Годинник 
цокає на каміні, за відчиненими вікнами гомонить 
місто. У двері хтось стукає, поштар приніс мені листа. 
Лист скріплено печаткою у формі корони, я знаю, 
звідки він, я розумію це одразу, а може, усе це мені 
наснилося якоїсь безсонної ночі? Проте у конверті — 
жодного рядка, лише дві зелені пір'їни.

Крижаний страх заповзає мені в душу, мені стає 
холодно. Дві зелені пір'їни! — кажу я сам до себе. Та 
що вже тут вдієш? Але чому мені так холодно? Усьо
му виною триклятий протяг з вікна!

і я зачиняю вікна.
Ось лежать дві пір'їни! — міркую я далі. Я наче 

впізнаю їх. Вони нагадують мені про невинний жарт, 
про одну з незначних пригод, яких зі мною трапилося 
чимало, тоді, як я побував якось влітку на півночі, 
в Нурланні. Приємно побачити їх знову. Та враз мені 
привиділось обличчя і вчувся голос: „Будьте ласкаві, 
пане лейтенанте, тут пір'їни вельможного пана!"
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Пір'їни вельможного пана.
Коро, лежи спокійно, чуєш, бо я відлупцюю тебе! 

Надворі тепло, спека нестерпна! Що це мені надума
лося позачиняти вікна! Вікна настіж, двері настіж! 
Сюди, мої веселі гості, заходьте, ласкаво прошу! Гей, 
хлопче, склич мені багато-багато гостей...

Минає день, але час стоїть на місці.
Усе це я написав лише задля власного задоволення, 

то була моя найліпша розвага. Ніщо не печалить мене, 
податись би кудись далеко, сам не знаю, куди, десь 
на край світу, може, до Африки чи до Індії. Бо моя 
стихія — то ліси і самотність.

СМЕРТЬ ГЛАНА
/ Й М И Я А И К М  / < % /  р о к у

Родина Гланів може хоч і до скону віку давати 
оголошення в газетах про зникнення лейтенанта То
маса Глана. Він уже ніколи не повернеться. Він по
мер, і я навіть знаю, як це трапилося.

Мене, правду кажучи, зовсім не дивує, що родина 
уперто розшукує його; заради справедливости мушу виз
нати: Томас Глан направду був незвичайною людиною, 
його любили і поважали, хоча я ставився до нього 
вороже, і навіть спогади про нього будять у мені нена
висть. Він був надзвичайно вродливий, повний молоде
чої сили і зваби. Досить йому глянути своїм гарячим 
поглядом звіра, як людина одразу ж потрапляє під його 
владу, я відчув це на собі. Якась дама одного разу 
сказала: „Я гину, коли він дивиться на мене. Мені 
здається, наче він торкається мене у ту мить."

Однак Томас Глан мав і свої хиби, і я не маю 
наміру приховувати перед вами, що ненавиджу його. 
Часом він бував таким простим та добродушним, мов 
дитя, може, саме тому жіноцтво через нього тратило 
глузд, хтозна. Він міг без угаву гомоніти з дамами, 
сміятися разом з ними з якихось недолугих жартів, 
а їм це, ясна річ, подобалося. Якось він сказав про
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одного дуже опасистого міського товстуна, що той, 
наче сала напхав у штани, і сам же розреготався 
з власного жарту. Я би посоромився таке казати. Уже 
згодом, коли ми замешкали разом в одному будинку, 
він т с  яскравіше продемонстрував свою глупоту: моя 
господиня увійшла одного ранку до мене в кімнату 
і поцікавилася, що б я хотів на сніданок, а мені якось 
зірвалося з язика: одне яйце і скибок хліба. Томас 
Глан саме сидів у моїй кімнаті — сам він мешкав на 
стриху, під самим дахом — і почав по-дитячому нес
тримно реготати з моєї обмовки, аж заходився. „Одне 
яйце і скибок хліба!" — повторював він без упину, аж 
доки я не глянув здивовано на нього і цим не змусив 
замовкнути.

Можливо, згодом я пригадаю ще якісь його глупі риси 
і обов'язково напишу про них, не змовчу, бо вважаю 
його за свого ворога. Благородство тут ні до чого! Усе ж 
мушу визнати, що плів він небилиці лише напідпитку. Та 
саме вже пияцтво — вада величезна, хіба ні?

Коли я зустрів його восени 1859 року, йому випов
нилося тридцять два роки, ми були однолітками. Тоді 
він мав густу бороду, носив вовняні мисливські сороч
ки широкі понад всяку міру коло шиї, та ще й мав 
звичку не запинати верхнього ґудзика. Спершу його 
шия видалась мені незвичайно гарною, та потроху, в 
міру того, як він ставав моїм смертельним ворогом, я 
вже не вважав його шию гарнішою за свою, просто 
своєю я не хизувався. Уперше ми зустрілися на поро
мі, з'ясувалося, що нам було по дорозі на полювання, 
ми вирішили роздобути упряж волів, якщо не вдасться 
дістатися до місця залізницею. Я умисне не називаю 
тієї місцевости, щоб ніхто не зміг натрапити на його 
слід. Родині Гланів немає сенсу далі шукати свого 
родича, бо він помер саме у тій місцевості, до якої ми 
добиралися, і яку я не хочу називати.

До речі, я чув про Томаса Глана ще до того, як 
зустрітися з ним, його ім'я було мені знайоме. До 
мене дійшли чутки, що він перебував у любовному 
зв'язку з якоюсь багатійкою з Північної Норвегії, але 
ось там скомпрометував її, і вона з ним розірвала
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стосунки. Згарячу він заприсягнувся загнати себе до 
смерти, а вона й не перечила, що їй до нього? Відтоді 
ім'я Глана й з'явилося в усіх на устах, він бешкетував, 
скаженів, пиячив, вчиняв галабурду за галабурдою 
і врешті подав у відставку. Справді, дивний спосіб 
підносити гарбуза!

Щоправда, ходили ще й інші чутки про його стосун
ки з молодою панянкою. Начебто він зовсім і не ком
прометував її, просто її родина вказала йому на двері, 
а вона не мала нічого проти після того, як один швед
ський граф, — не хочу називати його імени, — посва
тався до неї. Однак цій чутці я вірю менше, аніж 
першій, бо ж ненавиджу Томаса Глана і готовий при
пускати найгірше. Як би там не було, сам він ніколи 
не розповідав про свої стосунки з вельможною дамою, 
а я не розпитував. Що то мене має обходити?

Наскільки пригадую, на поромі ми розмовляли лише 
про маленьке селище, до якого добиралися, і в якому 
ніхто з нас раніше не бував.

— Там має бути щось схоже на готель, — сказав 
Глан і подивився на карту. — Якщо пощастить, то 
замешкаємо там. Мені розповідали, начебто господа
рює у тому готелі стара карга, напіванглійка. Вождь 
живе у сусідньому селищі, у нього, подейкують, бага
то дружин, деяким з них лише по десять років.

Ну, я нічого не відав про вождя та про- його дру
жин, ані про готель, тож промовчав, а Глан усміхнув
ся, і та усмішка здалася мені дуже гарною.

Мало не забув. При всій своїй вроді Глан також мав 
вади. Він сам розповів мені, що має на лівій нозі 
стару вогнестрільну рану, і що ця рана болить на 
зміну погоди.

II
За тиждень ми вже розташувалися у великій халупі, 

що називалася готелем, у старої напіванглійки. Що то 
був за готель! Стіни виліплені з глини, лише подекуди
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дерев'яні, а те дерево геть сточене білими мурахами, 
якими тут аж кишіло. Я мешкав обіч зали, в обдертій 
кімнатці із вікном, заскленим зеленуватою непрозорою 
шибкою, яке виходило на вулицю. А Глан вибрав собі 
крихітну комірчину на горищі, вікно якої також вихо
дило на вулицю, та все ж там було набагато темніше 
й гірше, аніж у мене. Сонце нагрівало солом'яний дах 
над Глановою оселею, там годі було витримати спеку 
вдень чи вночі. До того ж, нагору не вели сходи, і треба 
було дряпатися по драбині з чотирма щаблями. А що я 
міг на те зарадити? Я дав Гланові право вибору:

— Ось дві кімнати, одна — внизу, інша — нагорі, 
вибирай!

Глан оглянув обидві кімнати і обрав горішню, мож
ливо, аби відступити мені кращу, але хіба я не був 
йому за це вдячний? Нічого більше я йому не винен. 
У розпал спеки ми не полювали, а насолоджувалися 
відпочинком у затінку халупи. Спека була нестерп
ною. Вночі ми завішували лежаки сітками, щоб убе
регтися від комах. Однак бувало, що кулики, сліпі від 
природи, тицялися у сітку і, заплутавшись, шматували 
її вщент. Найчастіше таке траплялося з Гланом, бо 
він змушений був постійно відчиняти віконце, аби 
порятуватися від спеки, зі мною ж — ніколи. Удень 
ми лежали на матах перед хатиною, палили люльки 
і спостерігали за тим, що відбувалося коло сусідніх 
хиж. Туземці були засмаглими і товстогубими, з вели
кими кільцями у вухах та порожніми брунатними очима. 
Вони ходили майже голі, лише пов'язки з бавовняної 
тканини чи просто з листка прикривали сором, а жін
ки носили короткі бавовняні спіднички. Діти з вели
кими випуклими животами, лискучими від олії, день 
і ніч гасали голі-голісінькі.

— Жінки у них надто тлусті, — зауважив Глан.
Я теж вважав, що жінки тут надто тлусті, можливо, 

навіть я перший це помітив, а не Глан, та не буду ж 
я сперечатися з ним через це, хай втішається паль
мою першости. До того ж, не усі жінки потворні, хоч 
їхні обличчя справді товсті й розпухлі. Я зустрів у се
лищі дівчину, юну напівтамілку, з довгим волоссям та
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білосніжними зубами; вона була найвродливішою 
з-поміж усіх. Я наткнувся на неї одного вечора на 
краю рисового поля, вона лежала на животі у високій 
траві, високо задерши ноги. Ми з нею розговорилися 
і гомоніли майже до самого ранку, але вранці вона не 
пішла додому, а вирішила сказати, наче ночувала 
у сусідньому селищі. Глан увесь той вечір просидів 
перед хатиною з двома дуже юними дівчатками, їм, 
певно, було, не більше десяти років. З такими він й 
розважався і дудлив рисове пиво, ось вам його смаки!

За кілька днів ми вибралися на полювання. Проми
нули чайні плантації, рисові поля, луги, минули сели
ще і прямували в керунку ріки, а тоді увійшли у ліс, 
де росли чудернацькі дерева: бамбук, манго, тама
ринд, тикові та соляні дерева, олійні та каучукові і ще 
Бог знає, які; на деревах ми не дуже визнавалися. 
Ріка зміліла, води в ній уже не прибуде аж до сезону 
дощів. Ми полювали на диких голубів та курей, 
а надвечір бачили двох пантер. Над нашими головами 
кружляли папуги. Глан надзвичайно влучно стріляй, 
ніколи не хибив, але причина тут у рушниці, рушни
ця в нього ліпша за мою; я теж нерідко потрапляв 
у ціль. Я ніколи не похвалявся, а от Глан часто казав: 
„Ось цій я поцілю в хвіст, а он тій знесу голову." Так 
він говорив ще до того, як вистрілити, а потім, справ
ді, виявлялося, що він влучив у хвіст або голову. 
Коли нам трапилися дві пантери, Гланові стрельнуло 
в голову убити їх з дробовика, та я переконав його не 
робити цього, бо вже смеркалося, а в нас зосталося 
лише кілька патронів. Думаю, він просто хотів по
хизуватися та показати, що вполювати диких кішок 
з дробовика йому заввиграшки.

— Шкода, що я таки не вистрелив, — сказав він 
мені. — І навіщо Вам ота нестерпна обачність? Хоче
те довго жити?

— Радий, що Ви вважаєте мене розсудливішим за 
себе, — відповів я.

— Може, не будемо сваритися через дурниці?
Це його слова, не мої; захотів би він стати моїм 

ворогом, що ж, я не мав би нічого проти. Я вже тоді
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почав відчувати до нього нехіть за його легковажність 
та звабну вроду. Напередодні увечері я йшов собі 
зовсім спокійно з Меггі, тамілкою, своєю подружкою; 
ми обоє були в чудовому гуморі. Глан сидить перед 
хатиною, вітається з нами і усміхається, коли ми про
ходимо повз нього, а невгамовна Меггі, побачивши 
тоді його вперше, взялася мене розпитувати про ньо
го. Він справив на неї таке сильне враження, що, 
коли ми врешті попрощалися, кожен пішов своєю 
дорогою, додому вона мене не провела.

Я розповів про це Гланові, але він намагався пере
конати мене, що усе це — дурниці, які не мають 
жодного значення. Та я йому того не забув. Бо 
ж зовсім не до мене він усміхався, коли ми проходи
ли повз нього, а до Меггі.

— Що це вона жує увесь час? — запитав він мене.
— Не знаю. Жує собі та й жує, на те їй і зуби.
Для мене це — не новина, я давно помітив, що

Меггі постійно щось жує. Але то був не бетель, бо 
зуби у неї залишалися білими; вона мала за звичку 
жувати все, що потрапить під руку: запихає в рот та 
й жує з такою міною, наче це хтозна які смаколики. 
! не має значення, що саме потрапляє їй під руку: 
монети, клаптики паперу чи пташине пір'я. Ну і що з 
того, однаково вона була найгарнішою дівчиною у се
лищі. Просто Глан заздрив мені; ось де собака зарита.

Наступного вечора ми з Меггі помирилися і про 
Глана мова більше не заходила.

НІ
Минув тиждень, ми щодня ходили на полювання 

і застрелили чимало дичини. Одного ранку, не встиг
ли ми увійти в ліс, як Глан схопив мене за руку 
і прошепотів: „Стій!" Він миттєво приклав рушницю 
і вистрелив. Глан убив молодого леопарда. Я теж міг 
би вистрілити, але Глан не поступився честю вистре
лити першим. Але ж і вихвалятиметься він тепер! —



подумав я. Ми підійшли до леопарда, його вбило 
наповал, куля розірвала лівий бік і застрягла в спині.

Дуже не люблю, коли мене хапають за руки, тому я 
сказав:

— Я теж міг би так вистрелити.
Глан глянув на мене.
Я продовжував:
— Гадаю, Ви не сумніваєтеся, що я теж зміг би так 

вистрелити?
Глан вперто не відповідає. Натомість ще раз демон

струє свою дитинячість і знову стріляє в уже мертвого 
звіра, цього разу в голову. Я стою ошелешений, наче 
з місяця звалився, і дивлюся на нього.

— Розумієте, — пояснює він. — Я славлюся тим, 
що убиваю звіра пострілом у голову, а не в бік.

Бачте, йому не личить такий простий вистріл, зав
жди мусить він бути першим. Що за бевзь! Але це не 
моя справа, не хочу ні в чому його звинувачувати.

Увечері, коли ми повернулися до селища з мертвим 
леопардом, нам назустріч вибігла юрба туземців. Глан, 
щоправда, сказав лише, що ми підстрелили його вранці, 
і більше нічого не розповідав. Там була й Меггі.

— Хто його вбив? — запитала вона.
— Ти ж бачиш, у нього дві рани. Ми застрелили 

його вранці, щойно вийшли на полювання, — і Глан 
обернув звіра, щоб показати їй, куди саме поцілили 
вистріл и — в бік та в голову. — Ось моя куля, — він 
тицьнув пальцем у рану на боці. Цей дурень вирішив 
приписати мені вистріл в голову. ї цього разу я не 
викрив його брехні. Опісля Глан почав пригощати 
туземців рисовою горілкою, наливав усім, хто хотів.

— Вони застрелили його удвох, — мовила Меггі 
сама до себе, проте не зводила очей з Глана.

Я потягнув її вбік і сказав:
— Чого ти без кінця дивишся на нього? Хіба не 

бачиш мене?
— Бачу, — відповіла вона. — Послухай, я сьогодні 

прийду.
Наступного дня Глан саме одержав отого листа. Лист 

прийшов з експресом, але, перш ніж потрапити йому
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до рук, зробив гак сто вісімдесят миль. Лист був напи
саний жіночою рукою, і я відразу ж подумав, що він, 
мабуть, від його колишньої подруги, вельможної дами. 
Прочитавши листа, Глан нервово засміявся і тицьнув 
гінцеві гроші за послугу. Він примовк і спохмурнів, 
сидів і тупо дивився перед себе. Увечері він напився до 
чортиків зі старим місцевим карликом та його сином; 
обнімав і мене та змушував випити разом з ним.

— Чого це Ви нині такі люб'язні? — запитав я.
Він засміявся на повен голос і сказав:
— Занесло нас аж в !ндію. Тирчимо тут і полюємо, 

га? Чи не сміх? Вип'ємо ж за всі багатства світу, за 
вродливих жінок, заміжніх і незаміжніх, далеких і близь
ких Ха-ха! Подумати тільки заміжня жінка набиваєть
ся чужому чоловікові, заміжня жінка!

— Графиня! — мовив я жовчно. Надто жовчно, і це 
образило його. Він вишкірився, наче собака, бо мої 
слова справді боляче зачепили його. Та враз намор
щив чоло, закліпав очима і глибоко замислився, чи 
не бовкнув, бува, чогось зайвого; так він вже носився 
з тією своєю таємницею. У цю мить прибігла зграйка 
дітей, вони навперебій репетували:

— Тигри! Ой-йой, тигри!
Тигр схопив дитину на самому краю селища, у ха

щах поблизу ріки.
Глан, хоч п'яний та розкислий, вмить схопив руш

ницю і кинувся до лісу, навіть капелюха не прихопив. 
Якщо вже він такий хоробрий, то чому взяв рушни
цю, а не дробовик? Йому треба було перебрести ріку, 
а це небезпечно, хоча ріка й майже пересохла перед 
сезоном дощів. Невдовзі я почув два постріли, а від
разу за ними — третій. Три постріли в одного звіра! 
Двома можна покласти лева, а тут якийсь нещасний 
тигр! Але й ті три вистріли не порятували, тигр встиг 
розірвати дитину на шматки і наполовину зжерти, 
коли надбіг Глан. Якби він не напився, то навіть не 
робив би й спроби урятувати дитя. Геть захмелілий, 
він провів ніч у сусідній хижі з однією вдовою та 
Двома дочками, Бог знає, з ким саме. За два наступні 
Дні Глан ні разу не протверезів, завжди знаходився
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хтось йому до компанії. Він закликав і мене взяти 
участь в пиятиці, та намарно, він уже не розумів, що 
каже, і звинувачував мене у ревності до нього.

— Ваша ревність не дає Вам жити, — сказав він.
Моя ревність! Уявляєте, я до нього ревную!
— З якого це дива я мав би ревнувати? — запитав я.
— Ні-ні, звичайно, ж Ви не ревнуєте, — відповів 

він. — До речі, я сьогодні привітався з Меггі, вона, 
як завжди, жувала.

Я прикусив язика і подався геть.

IV
Ми знову почали ходити на полювання. Глан відчував, 

що був до мене несправедливим, і попросив вибачення.
— А врешті, усе мене смертельно знудило, — сказав 

він. — Як би мені хотілось, щоб Ви коли-небудь 
схибили і вцілили мені в потилицю.

Певно, йому не давав спокою лист від графині, тож 
я відповів:

— Як постелиш, так і виспишся.
З кожним днем він усе більше похмурнів і мовчаз- 

нів; він уже не пив, але й слова з нього годі було 
добути; щоки йому позападалися.

Якогось дня я раптом почув у себе під вікнами сміх 
та жваву балачку, визирнув і побачив Глана. До нього, 
видно повернулася, колишня веселість, він стояв 
і голосно розмовляв з Меггі. Глан пустив у хід всі свої 
чари. Меггі, певно, щойно надійшла, і Глан її перехо
пив. Кокетують під самим моїм вікном, а на мене й не 
зважають. Мене аж дрижаки вхопили, я взяв свою 
рушницю, звів курок, але знов опустив її долі. Я вий
шов надвір і взяв Меггі за руку, ми мовчки рушили 
селищем, а Глан одразу заховався у хатині.

— Чому ти знову розмовляєш з ним? — запитав 
я Меггі.

Вона не відповіла.
Я був у розпачі, моє серце так шалено гупало, що 

я ледве переводив подих. Ніколи ще Меггі не була
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вродливішою. Жодної такої гарної, білої дівчини мені 
не доводилося бачити, я забув, що вона тамілка, усе 
забув, бачив тільки її.

— Скажи мені, чому ти з ним розмовляєш?
— Він мені подобається,
— Більше подобається, ніж я?
— Так.
Ось на тобі, він їй подобається більше, хоч куди 

йому до мене! Хіба ж я не був добрим до неї, не 
приносив їй подарунків та грошей? А що він?

— Він з тебе насміхається, каже, що ти жуєш, — не 
стримався я.

Вона не зрозуміла, тож мені довелося їй пояснити, 
що вона має звичку запихати все до рота і жувати, 
і що Глан через це потішається з неї. Це справило на 
неї сильніше враження, ніж усе, що я дотепер говорив.

— Послухай, Меггі, — вів я далі. — Ти будеш моєю 
назавжди. Хочеш? Я вже думав про це, ти поїдеш зі 
мною звідси, ми одружимося, чуєш, а тоді помандру
ємо у мою країну і там житимемо. Хочеш?

Це також справило на неї враження, Меггі пожваві
шала і, доки ми гуляли, щось без у гаву мені розпові
дала. Лише раз згадала ім'я Глана, запитала:

— А Глан поїде з нами?
— Ні, — відповів я. — Він не поїде. Тебе це засмучує?
— Ні, ні, — сказала вона квапливо. — Навпаки, 

я рада.
Більше вона про нього не говорила, і я заспокоївся. 

Меггі навіть увійшла зі мною до моєї оселі, коли 
я попросив її про це.

За декілька годин вона подалася до родичів, а я 
виліз по драбині до Глана і постукав у тонкі сплетені 
з тростини двері. Він був удома. Я мовив:

— Хочу сказати, що завтра нам, певно, не варто йти 
на полювання.

— Чому ж? — поцікавився Глан.
— Бо не можу гарантувати, що не промахнуся і не 

поцілю Вам у потилицю.
Глан не відповів, і я спустився додолу. Після тако

го попередження він, напевно, не зважиться йти на
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полювання. Навіщо було заманювати Меггі під моє вік
но і голосно залицятися до неї? Чому він не їде додому, 
якщо в листі його й справді просили повернутися? На
томість бродить, зціпивши зуби, і викрикує на весь ліс: 
„Ніколи! Ніколи! Ліпше хай мене поріжуть на шматки!"

Але наступного ранку, незважаючи на моє попере
дження, Глан стояв перед моїм ліжком і репетував:

— Вставайте, вставайте, друже! Надворі чудова по
года, треба хоч щось вполювати. Що ж до Ваших 
вчорашніх слів, то намололи Ви дурниць.

Десь було коло четвертої, не пізніше, та я одразу 
зірвався на ноги і вбрався. Даремно він знехтував моїм 
попередженням. Я заладував рушницю, а він стояв по
руч і дивився мені в руки. Погода зовсім не була такою 
чудовою, як казав Глан, надворі задощило, і я ще біль
ше розлютився на нього за ці глузи. Однак вдав, ніби 
нічого не трапилося, і мовчки вийшов услід за ним.

Цілісінький день бродили ми по лісах, кожний ду
мав свою думу. Ми нічого не вполювали, щоразу 
дичина втікала від нас, бо голови наші були зайняті 
іншим. Десь ополудні Глан почав забігати наперед 
мене, ніби даючи нагоду робити з ним усе, що мені 
заманеться. Він крокував перед самісіньким дулом моєї 
рушниці, однак і це глузування я стерпів. Увечері ми 
повернулися додому, нічого не трапилося. Я подумав: 
„Може, тепер він надумається і залишить Меггі 
в спокої!"

— Це був найдовший день у моєму житті, — сказав 
Глан увечері, коли ми стояли перед хатиною.

Більше ми не обмовилися ані словом.
Наступними днями Глан ходив мало не чорний, 

а все, мабуть, через того листа. „Я цього не витри
маю! О Боже, я цього не витримаю!" — долинало до 
мене час від часу вночі. Його стогін чувся по цілій 
хаті. Він настільки замкнувся у собі, що навіть не 
реагував на приязну турботу нашої господині. Він стог
нав навіть уві сні. „Нечисте, певно, у нього сумлін
ня!" — думав я. „Але якого дідька він не їде додому? 
Може, пиха не дає повернутися. Як же він приїде до 
тієї, яка вигнала його в шию?"
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Я зустрічався з Меггі щовечора, Глан уже не зачіпав 
її Я помітив, що вона перестала жувати, зовсім перес
тала, а я невимовно тішився і думав: „Вона не жує, 
однією вадою менше, за це я любитиму її вдвічі силь
ніше!" Одного разу вона поцікавилася Гланом, запита
ла дуже обережно:

— Він захворів? Чи може, поїхав геть?
— Якщо не вмер і не поїхав, то, певно, лежить 

у своїй коморі. Мені байдуже. З ним уже годі витримати!
Ми саме підійшли до хатини і побачили Глана. Він 

лежав на маті у траві, заклавши руки за голову, 
і витріщався у небо.

— А ось і він, до речі, — сказав я.
Меггі підбігла до нього, я й затримати її не встиг, 

і радісно защебетала:
— Я більше не жую! Сам поглянь! Ні пір'я, ні 

гроші, ні папір!
Глан ледве глянув на неї, навіть не ворухнувся. Ми 

з Меггі пішли геть. Коли я докоряв їй, що вона 
порушила свою обіцянку і знову заговорила з Гланом, 
Меггі виправдовувалася тим, що хотіла, мовляв, по
ставити його на місце.

— Це добре, його треба ставити на місце, — сказав 
я. — Та хіба через нього ти перестала жувати?

Меггі не відповіла. А це що таке? Вона не хоче 
відповідати?

— Кажи, чуєш, через нього?
— Ні, ні, через тебе.
Так воно й було, я не сумнівався. Чого б це їй щось 

робити заради Глана?
Увечері Меггі пообіцяла прийти до мене і дотрима

ла слова.

V

Вона прийшла о десятій, я почув знадвору її голос. 
Вона гучно розмовляла з дитиною, яку вела за руку. 
Чому ж вона не заходить і навіщо привела дитину?

135



Я спостерігав за нею, і в мене зблисла підозра, що 
цією балачкою з дитям вона подає комусь сигнал; 
я бачу, як вона задерла голову догори і за чимось 
заглядає у Гланове вікно. Може, він, почувши її го
лос, кивнув їй або махнув рукою? Не треба бути 
надто мудрим, щоб зрозуміти: навіщо репетувати, за
дерши голову догори, коли дитина, до якої, власне, 
звертаються, стоїть внизу, на землі.

Я вже зібрався, було, вийти надвір і забрати її, та 
вона раптом відпустила руку дитини, покинула дитя 
надворі, а сама рушила до дверей. Ось вона увійшла в 
коридор. Нарешті, зараз я їй дам прочуханки!

Я стою біля дверей і прислухаюся до її кроків, 
Помилки бути не може, вона майже коло моїх две
рей, але, замість того, щоб увійти до кімнати, дряпа- 
ється драбиною на стрих до Глана! Я чую це дуже 
добре! Я відчиняю навстіж двері, але Меггі вже наго
рі. За нею зачиняються горішні дверцята, і звідти не 
долинає ані звуку. Це було о десятій.

Я повертаюся до себе, сідаю посеред кімнати, беру 
в руки рушницю і заряджаю її, хоч на дворі глупа ніч. 
О дванадцятій я піднімаюся драбиною нагору і прислу
хаюся біля Гланових дверей. До мене долинає голос 
Меггі, я чую, яка вона ласкава до Глана, і я знову 
повертаюся до себе. О першій знову підходжу до ко
мірчини, тепер там тихо. Я почекаю тут, доки вони 
прокинуться. Минає третя, минає четверта, щойно о 
п'ятій вони встають. „Чудово!" — думаю я собі. У моїй 
голові порожньо, я тільки й думаю, що ось вони про
кинулися, і це чудово. Та невдовзі знизу, з кімнати 
господині, чується гамір та метушня. Я кваплюся зліз
ти з драбини, щоб вона не застала мене на гарячому. 
Глан та Меггі вже цілковито прокинулися, я міг би ще 
послухати під дверима, але доводиться йти геть.

У коридорчику я сам до себе кажу:
— Поглянь, ось тут вона йшла, торкнулася ліктем моїх 

дверей, але не відчинила їх, рушила до драбини, її ніжки 
ступали цими чотирма щаблями.

Моє ліжко залишилося неторканим, я не лягав, сів під 
вікном, барабанячи пальцями по рушниці. Моє серце не 
билося, воно тремтіло.
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Минуло з півгодини, знову почулися кроки Меггі, 
вона спускалася драбиною. Я притискаюся до шибки 
і бачу, як вона виходить з нашої хатини. На ній 
коротенька бавовняна спідничка, яка ледь сягає їй до 
колін, а на плечах вовняна шаль, певно, подарунок 
Ґлана. Більше ніщо не прикривало її наготи, а спід
ничка геть зім'ялася. Вона ступала поволі — так ходи
ти було її звичкою — і навіть не глянула на моє 
вікно, а за мить зникла серед хижок.

За якийсь час з'явився Глан з рушницею, в повному 
мисливському спорядженні. Він був насуплений і не 
привітався. Щоправда, старанно одягнувся, причепу
рився. „Вифрантився, немов наречений!" — подумав 
я собі.

Я також скоренько зібрався і ми пішли, жоден з нас 
не зронив ані слова. Перших двох курок буквально 
розшматувало на клапті, бо стріляли ми кулями, а не 
дробом, та все ж ми їх засмажили під деревом і мов
чки спожили. Настав полудень.

Глан крикнув мені:
— Ви впевнені, що зарядили свою рушницю? Нам 

може трапитися будь-яка несподіванка на шляху. Пе
ревірте!

— Зарядив, — від гаркну вся я.
На мить він зник за чагарником. О, з яким задово

ленням я прибив би його, пристрелив, як собаку! Але 
до чого тут поспіх, хай навтішається чорними думка
ми, бо ж він добре здогадується, що я замислив, 
недарма ж запитав, чи заряджена в мене рушниця. Та 
хоч би сьогодні не випендрювався, не хизувався со
бою, а то ж вичепурився, одягнув нову сорочку; на- 
приндився, мов павич!

Десь перед першою він несподівано зупинився і, аж 
побілівши на обличчі, люто гаркнув:

— Ні, я більше так не витерплю! Та погляньте 
ж врешті, чоловіче добрий, чи є набої у Вашій руш
ниці!

— Я попросив би Вас пильнувати власної рушниці, 
— відповів я, хоча добре знав, чого він цікавився 
моєю зброєю.
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І він знову відійшов убік. Моя відповідь так приса
дила його, що він притих і понурив голову.

За якийсь час я підстрелив голуба і знову заладував 
рушницю. Доки я запихав набої, Глан, заховавшись 
за стовбуром, спостерігав за мною, а переконавшись, 
що я справді зробив усе так, як треба, почав уголос 
урочисто співати псалм, і то не будь-який, а весіль
ний. Так, так, виспівує весільні псалми, виряджаєть
ся, мов на свято, думав я, певно, нині демонструє 
отак, який він небачений красень. Усе ще співаючи, 
він зайшов наперед мене і йшов тепер повільним 
кроком, схиливши голову. Він знову маячив перед 
самим дулом моєї рушниці, мабуть, думав собі: „Ось, 
зараз це станеться, тому-то я й співаю весільний пса
лом!" Але нічого не трапилося, тож, коли пісня скін
чилася, він змушений був обернутися.

— Так ми сьогодні нічого не вполюємо, — мовив 
Глан і усміхнувся, ніби просив вибачення за свої спі
ви на полюванні. Проте навіть у цю мить усміх його 
був гарний, хоч і сумний, немов крізь сльози. Гадаю, 
однак, що це була просто поза — який я, мовляв, 
хоробрий витязь, сміюся у таку поважну хвилину.

Я не плаксій, і він відразу ж помітив, що його 
поведінка анітрохи не зворушила мене. Глан занетер- 
пеливився, зблід, він гарячково кружляв довкола мене, 
то заходив зліва, то справа, несподівано спинявся 
і чекав на мене. Десь коло п'ятої я зненацька почув 
постріл, і куля просвистіла повз моє ліве вухо. Я звів 
погляд — Глан непорушно стояв за кілька кроків від 
мене і затято дивився мені у вічі; рушниця ще диміла 
в його руках. Невже він хотів застрелити мене? 
Я сказав:

— Ви схибили, щось погано стріляєте останнім часом.
Однак Глан не схибив, він ніколи не хибить, йому

просто хотілося подражнити мене.
— Та пометіться ж, чорти б Вас вхопили, — закри

чав він у відповідь.
— Ще не час, — сказав я, зціпивши зуби.
Ми стоїмо і люто дивимося один на одного, раптом 

Глан пересмикує плечима і кричить мені: „Боягуз!"
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Хто йому дав право називати мене боягузом? Я ски
даю рушницю до плеча, цілюся йому просто в облич
чя і спускаю курок.

Як постелиш, так і виспишся...

Тож нема чого більше родині Гланів розшукувати 
цього чолозіка; мене дуже дратують безконечні, без
глузді оголошення про таку і таку суму винагороди 
за надану інформацію про смерть. Томас Глан заги
нув від нещасного випадку, від сліпої кулі на полю
ванні в Індії. Суд записав його ім'я і дату смерти 
у протоколі, а протокол — це документ і він засвід
чує, шо Глан помер — чуєте! — помер, до того ж 
помер саме від сліпої кулі.





ВІКТОРІЯ
Тсюорія кохаммя



I
Син мельника йшов і думав; у його голові роїлося 

безліч розмаїтих ідей. На свої чотирнадцять років цей 
обпалений сонцем та вітром хлопець був дуже кре
мезним і дужим.

Коли він стане дорослим, робитиме сірники. А це 
ж такий бентежно небезпечний фах, на руки може 
потрапити сірка, і тоді ніхто не наважиться подати 
йому руки. Якою повагою він користуватиметься се
ред своїх приятелів через те, що займається таким 
марудним ремеслом!

Він провідав своїх птахів у лісі. Він знав тут кожну 
пташину, знав, де вони гніздяться, розумів їхню мову 
і вмів кожній відповісти; не раз пригощав їх кульками 
тіста з борошна, змеленого у батьковому млині.

Дерева вздовж стежки також були його добрими 
знайомими. Навесні він зціджував з них сік, а взимку 
турбувався про них, наче про рідних, струшував важ
кий сніг, щоб гілля змогло випростатися до сонця. 
І навіть угорі, в покинутій гранітній каменоломні, 
йому був знайомий кожний камінь. Хлопець вирізав 
на скелях літери і малюнки, а ще складав каменюки 
кружком і уявляв собі, ніби це парафіяни зібралися 
навколо свого пароха. Неймовірні, дивовижні речі від
бувалися у старій каменоломні.

Хлопець звернув убік і рушив униз, до загати. Коле
со крутилося з монотонним жахливим гуркотом. Він 
звик блукати тут, розмовляючи уголос із самим со
бою. Кожна перлинка шумовиння жила, здавалося, 
своїм життям і могла розповісти чимало цікавого, а 
далі, біля шлюзів, вода стрімко падала вниз. Міріади 
водяних краплин мерехтіли у повітрі, наче хтось виві
сив просохнути на сонці прозорий серпанок. У річці, 
нижче від загати, водилася риба; він часто рибалив 
там.
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Коли виросте, стане пірнальником. Це справді дос
тойний фах. Він стрибне в море з палуби корабля і по
рине у чуже невідоме царство, де вигойдуються у воді 
неозорі чудернацькі ліси, а на дні стоїть кораловий 
палай Принцеса поманить його рукою з вікна і скаже:

— Заходь!
Та враз позад себе він чує голос, то батько кличе його:
— Юганнесе, по тебе прийшов посланець із Замку. 

Молоді пани хочуть, щоб ти завіз їх на острів!
Хлопець одразу ж поквапився туди. Несподівану, 

велику ласку було виявлено синові мельника.
Панська садиба на тлі довколишньої зелені була 

схожа на невеличкий замок, чи може, на казковий 
загублений у лісах палац. То була дерев'яна, вималю
вана набіло будівля з численними арковими вікнами 
вздовж стін і навіть на даху. Коли до господарів 
приїжджали гості, на круглій вежі майорів стяг. Міс
цеві мешканці називали садибу Замком. По один бік 
Замку мерехтіло плесо фьорду, по другий — простяга
лися неозорі ліси, а ген, вдалині, виднілися дрібні 
селянські обійстя.

Юганнес зустрів молодих панів біля причалу і допо
міг їм сісти у човен. Ці люди були йому знайомі — 
літи господаря Замку та їхні приятелі з міста. Усі були 
озуті у високі рибацькі чоботи, лише Вікторія мала на 
ногах крихітні черевички — їй щойно виповнилося 
десять літ. Після прибуття на острів, її треба було 
перенести з човна на руках.

— Можна я тебе понесу? — запитав Юганнес.
— Це зроблю я! — гаркнув міщух Отто, хлопець 

підліткового віку, і підхопив дівчинку на руки.
Юганнес навіть не ворухнувся, він бачив, як Отто 

виніс Вікторію на високий берег, і чув, як вона подя
кувала. Обернувшись, Отто гукнув:

— Гей, ти, — як там тебе — пильнуватимеш човен!
— Юганнес, — відказала Вікторія. — Так, він пиль

нуватиме.
! Юганнес залишився на березі. Решта подалися вглиб 

острова з кошиками в руках для збирання пташиних 
яєць. Якийсь час він стояв, глибоко замислившись.
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Йому так хотілося піти разом з усіма, а човен можна 
витягнути на берег. Важкий? Де там! Він щосили пхнув 
човен і виштовхав його на сушу.

Здалеку до хлопця долітали розмови та сміх молодого 
товариства. Що ж, ідіть собі, щасливої дороги! Невже 
шкода було його взяти з собою? Він міг би показати їм 
гнізда в моторошних норах у скелях, де висиджують 
своє потомство хижі птахи з пушком на дзьобах. Якось 
він навіть бачив горностая.

Юганнес знову зіштовхнув човен у воду і повеслував 
до протилежного боку острова. Він уже пройшов добря
чий шмат дороги, як з берега зарепетували:

— Веслуй назад! Ти розлякаєш усіх птахів!
— Я лише хотів показати вам, де живе горностай! — 

голос Юганнеса прозвучав запитально. Він трішки 
зачекав. — А ще можемо викурити з нори гадюку. 
Я маю сірники.

Однак відповіді не дочекався. Хлопчина розвернув
ся і повеслував до того місця, де вони пристали до 
острова, а там вже витягнув човен на берег.

Коли він виросте, то викупить у султана острів, 
ніхто не матиме права на нього й ногою ступити. 
Корабель з гарматами охоронятиме його узбережжя. 
„Ваша величносте, — прийдуть до нього з новиною 
раби. — Якийсь корабель іде на дно, він наскочив на 
рифи, а на ньому гинуть люди." „Хай гинуть!" — 
скаже він. „Вони благають порятунку, ми ще встигне
мо їм допомогти, серед них жінка в білому." „Урятуйте 
їх!" — звелить він громовим голосом, і ось, через 
багато років, він знову бачить дітей господаря Замку, 
Вікторія впаде йому до ніг і дякуватиме за своє спа
сіння. „Не треба вдячности, я лише виконував свій 
обов'язок, — скаже він. — Гуляйте собі по моїх воло
діннях, скільки вам заманеться." Він звелить відчини
ти ворота свого палацу і частуватиме гостей стравами 
на золотих тацях, а триста темношкірих рабинь тан
цюватимуть і співатимуть для них усю ніч. Коли ж 
настане час від'їжджати, Вікторія не захоче їхати 
з усіма, вона кинеться перед ним ниць і ридатиме, бо 
ж вона кохає його. „Не проганяйте, не відштовхуйте

144



мене. Ваша величносте, я готова стати однією з Ва
ших рабинь..."

Юганнес швидко рушив углиб острова, зворушений 
власними фантазіями мало не до сліз. Що ж, він 
порятує дітей господаря Замку. Хтозна, може, вони 
заблукали? Може, Вікторія оступилася і не може вир
ватися з кам'яного полону? Йому ж досить лише про
стягнути руку і визволити її.

Але молоді панове тільки здивовано глянули на нього. 
Як це він наважився покинути човен?

— Я призначив тебе відповідальним за човна, — 
сказав Отто.

— Може, показати вам малинник? — запитав 
Юганнес.

У відповідь мовчанка. Вікторія притьмом кинулася 
на порятунок.

— Малинник? Де він?
Та міщух скоро оговтався і сказав:
— Зараз нам не до малини.
Юганнес не вгавав:
— Я знаю, де можна назбирати скойок.
Знову тиша.
— А в них є перли? — поцікавився Отто.
— Як цікаво! — вигукнула Вікторія.
Юганнес заперечно похитав головою, цього він не 

знає. А скойки лежать далеко в морі на білому піща
ному дні. Туди можна добратися човном, а потім пір
нути у воду.

Нову ідею просто висміяли, Отто взяв його на глум:
— Бачили ми таких пірнальників!
Юганнес важко засопів:
— А хочете, я піднімуся на гору, скину у море 

велетенську брилу?
— Навіщо?
— Просто так. Ви зможете подивитися, як вона 

гепнеться у воду.
Але й ця пропозиція нікого не зацікавила, тож Юган

нес засоромлено примовк. Тоді він сам подався на по
шуки яєць далеко від інших, на другому боці острова.
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Коли товариство знову зібралося біля човна, „улов" 
Юганнеса виявився набагато більшим, ніж у решти; 
він обережно ніс яйця у картузі.

— Як це тобі вдалося назбирати стільки яєць? — 
запитав міщух Отто.

— Я знаю місця гніздувань, — відказав щасливий 
Юганнес. — Я докладу їх до твоїх, Вікторіє.

— Не руш! — скрикнув Отто. — Чому це раптом?
Усі водночас зиркнули на нього.
— Хто дасть мені гарантію, що той картуз чистий?
Юганнес нічого на те не відповів. Його радість,

наче хвилею змило. Він поволі побрів назад з яйцями 
в руках.

— Що з ним? Куди це він? — роздратовано запитав 
Отто.

— Куди ти йдеш, Юганнесе? — крикнула Вікторія 
і кинулася йому навздогін.

Хлопець зупинився і тихо відповів:
— Покладу яйця назад у гнізда.
Якусь мить вони стояли і дивилися одне на одного.
— Надвечір я піду в каменеломню, — мовив нареш

ті він.
Вікторія не відповіла.
— Я міг би показати тобі печеру.
— Я боюся, — сказала дівчинка. — Там так темно.
! Юганнес, незважаючи на свою велику кривду, ус

міхнувся і хоробро прорік:
— Я ж буду з тобою.

Усі свої дитячі роки він провів, граючись у старій 
каменеломні. Людям не раз доводилося чути, як він 
вовтузиться там, нагорі, і розмовляє сам з собою. Деко
ли він уявляв себе священиком і правив службу Божу.

Видобувати граніт уже давно перестали, тепер каміння 
поросло мохом, а сліди від вибухів та інструментів зни
щили вітер і негода. Однак збереглася таємнича печера, 
яку син мельника прибрав і пишно прикрасив. Тут він 
верховодив найхоробрішою в світі ватагою розбійників.

Ось він дзеленькає срібним скликанчиком. Крихіт
ний чоловічок, карлик, з діамантовою шпилькою на
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щапочці, підбігає до нього. Це слуга. Він кланяється 
в пояс. „Коли прийде принцеса Вікторія, веди й до 
мене!" — голосно велить Юганнес. Карлик знову кла
няється в пояс і зникає. Юганнес зручно вмощується 
на м'якій канапі і замислюється. Він посадить й на 
троні і пригощатиме найвишуканішими стравами на 
срібних та золотих тарелях; яскрава ватра освітлювати
ме склепіння, углибині печери, за важкою заслоною із 
золотої парчі, їй приготують ложе, а дванадцять рица
рів охоронятимуть й сон...

Юганнес підводиться, вилазить з печери і прислуха
ється. Унизу, на стежці, шарудить листя і чути тріск
галузок.

— Вікторіє! — гукає він.
— Гей! — долинає у відповідь.
Він іде їй назустріч.
— Мені таки страшно, — каже вона.
Юганнес стенає плечима:
— Я був там. Щойно звідти.
Вона заходять до печери. Він показує їй один ка

мінь і каже:
— Ось тут сидів велетень.
— Ой, нічого не кажи, не розповідай мені! І ти не 

злякався?
— Ні.
— Але ж ти казав, що у нього лише одне око. 

Одноокими бувають тільки тролі.
Юганнес задумався.
— Він мав двоє очей, але на одне осліп. Так він сам 

сказав.
— Що він ще казав? Ой, ні, не кажи!
— Запитав, чи не хочу я в нього служити.
— Господь з тобою! Ти ж відмовився?
— Ну, я ще не сказав свого остаточного слова.
— От бовдур! Хочеш, щоб тебе ув'язнили в підзе

меллі?
— Ну, не знаю. На землі також немає нічого доброго.
Пауза.
— Відколи тут з'явилися оті містюхи, ти весь час 

з ними, — сказав він.
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Знову мовчання.
Юганнес не вгавав:
— Я сильніший за будь-кого з них, мені заввигращ- 

ки підняти тебе і винести з човна. Я навіть можу 
протримати тебе на руках цілу годину. Ось поглянь.

Юганнес підхопив дівчинку на руки, а Вікторія об
няла його за шию.

— Вистарчить, тобі вже важко.
і він опустив й на землю. Вона сказала:
— Але Отто також сильний. Він навіть бився з до

рослими.
Юганнес перепитав з сумнівом у голосі:
— З дорослими?
— Так. У місті.
Пауза. Юганнес думав.
— У такому разі нічого не вдієш. Я знаю, що мені 

робити.
— Що ж ти робитимеш?
— Дам згоду велетневі.
— Не роби цього, чуєш! Ти геть здурів! — скрикну

ла Вікторія.
— А мені тепер байдуже. Так і вчиню.
Вікторія гарячково шукала виходу:
— А може, він ніколи більше не прийде?
— Прийде.
— Сюди?
— Так.
Вікторія підвелася і позадкувала до виходу.
— Може підемо звідси?
— Чого поспішати, — сказав Юганнес, хоча сам 

також зблід. — Він прийде хіба що вночі. Опівночі.
Вікторія заспокоїлася і вже знову хотіла сісти на 

своє місце, але Юганнесові самому стало моторошно 
від примар викликаних його уявою. У печері стало 
незатишно, і він сказав:

— Якщо тобі вже тут знудилося, я покажу камінь, 
на якому вирізьблене твоє ім'я. Ходімо.

Вони виповзли з печери і розшукали той камінь. 
Вікторія, побачивши своє ім'я, запишалася, а Юган
нес розчулився ледь не до сліз:
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— Коли мене не буде, ти прийдеш сюди і згадаєш 
про мене. Згадаєш добрим словом.

— Добре, — погодилася Вікторія. — Але ж ти по
вернешся?

— Хтозна. Напевне, ні.
Вони рушили додому. Юганнес мало не плакав.
— Бувай! — сказала Вікторія.
— Я ще трохи проведу тебе.
Яка ж вона безсердечна, як легко попрощалася 

з ним. Юганнес почувався скривдженим, враженим 
до глибини душі. Він враз зупинився і випалив, спов
нений справедливого гніву:

— Хочу тобі сказати, Вікторіє, що ніхто на світі не 
буде тебе любити так, як я. Ось це я й хотів тобі 
сказати.

— Отто також мене любить, — заперечило дівча.
— То й бери його собі.
Вони мовчки пройшли ще кілька кроків.
— А я житиму, як у Бога за пазухою. За мене не 

хвилюйся! Ти ще не знаєш, яка нагорода чекає мене.
— Ні. Яка ж це нагорода?
— Півцарства. і це ще не все.
— Не може бути!
— Мені обіцяно принцесу.
Вікторія стала, як вкопана.
— Це ж неправда, скажи?
— Чиста правда, так сказав велетень.
Тиша. Вікторія ледве видушила з себе:
— Яка вона?
— О, можеш не сумніватися, вона найвродливіша 

з-поміж усіх людей на землі. Це ясно, як Божий день.
Вікторія була вражена.
— Ти хочеш взяти и за дружину? — запитала вона.
— Так, як же інакше, — сказав Юганнес, але, помі

тивши, як посмутніла Вікторія, додав: — Може, я ще 
повернуся коли-небудь. Провідаю землю.

— Але не бери н з собою, — попросила Вікторія. — 
Нащо вона тобі тут здалася?

— Гаразд, я повернуся сам.
— Пообіцяєш мені?

149



— Звичайно, обіцяю. Та чому тебе це так хвилює! 
Ти б не мала хвилюватися!

— Не кажи так, чуєш, — каже Вікторія. —Я певна, 
вона не любитиме тебе так, як я.

Серце щасливо тріпоче у його юних грудях. Він так 
зніяковів від її слів, що був готовий крізь землю запро
паститися. Юганнес не сміє дивитися їй у вічі і відво
дить погляд. Він підбирає з землі гілочку, обдирає з неї 
кору і ляскає себе нею по долоні, а тоді, геть збентеже
ний, починає насвистувати.

— Що ж, мені час додому, — каже він.
— Бувай! — сказала вона і простягнула йому руку.

II
Син мельника покинув рідну домівку. Його довго 

не було, він ходив до школи, набирався мудрости, 
виріс, став високим та сильним, верхня губа засіялася 
пушком. До міста було дуже далеко, дорога коштувала 
немало, тож шпаровитий мельник зиму й літо, з року 
в рік, тримав сина у місті. Юганнес не вилазив 
з книг.

Тепер він став дорослим чоловіком; йому сповнило
ся вісімнадцять, потім — двадцять.

Одного весняного пообіддя Юганнес зійшов з па
роплава на рідний берег. Над Замком майорів стяг на 
честь приїзду сина господарів. Він прибув на вакації 
тим самим пароплавом, що й Юганнес. За молодим 
паном до причалу прислали бричку. Юганнес покло
нився господарям Замку та Вікторії. Як виросла Вік
торія! Вона не відповіла на його привітання.

Юганнес знову стягнув з голови картуза і почув, як 
вона запитала свого брата:

— Хто це з нами вітається, Дітлефе?
— Це ж Юганнес, син мельника, — відповів брат.
Вона знову звела на нього погляд, але Юганнесові не

випадало кланятися втретє. Бричка поїхала.
Юганнес подався додому.
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Господи милосердний, якою потішною і крихітною 
видалася йому власна хата. Щоб увійти, довелося зги
натися. Батьки зустріли його святковою вечерею. Юнак 
був схвильований. Усе тут було таке миле й дороге 
його серцю, сивочолі добрі батьки зустріли його, по 
черзі подали йому руки, вітаючи з поверненням.

Ще того самого вечора він вирушив блукати околи
цями, йому кортіло оглянути усе знову. Він побував 
біля млина, у каменеломні, відвідав рибні заводі, зі 
світлою печаллю у душі прислухався до знайомого 
щебету птахів, які вже звили собі гнізда, а потім зро
бив гак, щоб провідати велетенський мурашник у лісі. 
Але мурахи зникли, мурашник вимер. Він пошпортав
ся у купині — жодних ознак життя. Отак блукаючи, 
зауважив, як порідів панський ліс.

— Ну то як, упізнаєш рідні місця? Зустрів своїх 
давніх знайомих дроздів?

— Не все впізнаю. Ліс вирубали.
— То ліс пана, — відказав батько. — Не нам раху

вати його дерева. Кожному потрібні гроші, панові 
ж потрібно багато грошей.

Дні збігали один за одним, погожі, теплі дні, чудові 
хвилини на самоті з солодкими споминами дитин
ства, які манять, кличуть тебе повернутися назад до 
землі та неба, на рідні простори, у гори.

Юганнес ішов дорогою, яка вела до Замку. Уранці 
його вжалила оса, і верхня губа розпухла. Якби хтось 
трапився йому на шляху, він би тільки коротко приві
тався і подався геть. Але ніхто не трапився. У Замково
му саду він побачив якусь даму, підійшовши ближче, 
низько вклонився і рушив далі. То була вельможна пані 
господиня. Серце йому стугоніло в грудях, як бувало 
У  давні дні, коли він проходив повз Замок. Побожний 
трепет перед великим будинком, численними вікнами, 
суворим господарем ще жив у його душі.

Юганнес звернув до причалу.
Тут він несподівано зустрів Дітлефа та Вікторію. 

Юганнес аж розсердився: ще бракувало, аби вони 
подумали, ніби він ходить за ними назирці. До того
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ж, йому розпухла губа. Він сповільнив ходу, не знаю
чи, спинитися чи йти далі. Не спинився. Ще здалеку 
вклонився, та так і пройшов повз них із картузом у 
руках. Обоє мовчки кивнули у відповідь і поволі піш
ли собі. Вікторія глянула йому просто у вічі; й уста 
ледь сіпнулися.

Юганнес простував до причалу; неспокій збаламутив 
душу, навіть хода зраджувала його хвилювання. Як 
виросла Вікторія, стала майже дорослою панною! 
А яка вродлива! Її брови майже сходилися на переніссі 
і були схожі на дві оксамитові смужечки. Очі потемні
ли, стали темно-синіми.

Повертаючись додому, Юганнес обрав стежку, яка 
вела лісом, оминаючи Замок. Ніхто не дорікне йому, 
що він не дає проходу дітям господаря Замку. Хло
пець вийшов на пагорб, знайшов собі каменюку і сів 
на ній перепочити. Ліс переповнювала какофонія зву
ків, птахи пристрасно тьохкали, манили й кликали 
одне одного, шугали туди й сюди з гілочками у дзьо
бах. Солодкуватий дух перегною, напучнявілих бруньок 
та трухлявих колод витав у повітрі.

Того дня йому таки судилося ще раз зустріти Вікто
рію — вона йшла просто йому назустріч.

Безпомічне роздратування охопило його, Юганнесо- 
ві враз закортіло опинитися десь далеко-далеко. Ясна 
річ, дівчина подумає, що він її переслідує. Знову при
вітатися? Можна вдати, наче її не помітив, та ще 
й, як на біду, ця розпухла губа.

Однак, коли вона підійшла ближче, він підвівся 
і скинув картуза. Вікторія усміхнулася, кивнувши йому 
у відповідь.

— Доброго вечора. Вітаю з прибуттям додому, — 
мовила вона.

Йому здалося, мовби її уста знову ледь здригнулися, 
але вона одразу ж опанувала себе.

Він сказав:
— Це може видатися дивним, та я не сподівався 

тебе тут застати.
— Звісно, Ви не могли цього знати, — відповіла Вік

торія. — Мені випадково спало на думку прийти сюди.
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Ой, він звернувся до неї на „ти"...
— Ви надовго додому? — поцікавилася панянка.
— До закінчення вакацій.
Відповідаючи на й запитання, Юганнес робив над 

собою неймовірні зусилля. Вікторія раптом видалася 
йому такою далекою. Навіщо вона заговорила з ним?

— Дітлеф каже, що Ви дуже здібний, Юганнесе. 
Блискуче склали іспити. А ще він каже, що Ви пише
те вірші. Це правда?

Хлопець відповідав коротко і ухильно:
— Усі пишуть. Тут немає нічого надзвичайного.
Ну, тепер вона вже, напевно, піде, бо замовкла.
— Мені нині сталася прикрість, ужалила оса, — 

заговорив він і показав на свою губу. — Тому маю 
такий вигляд.

— Вас надто довго не було, тутешні оси більше Вас 
не впізнають.

їй було байдуже вжалила його оса чи ні. Що ж... 
Стоїть собі і крутить на плечі червону парасольку 
з позолоченим держаком, і ніщо в світі й не обходить. 
А він же не раз носив вельможну фрекен на руках.

— Це я не впізнаю тутешніх ос, — мовив Юганнес. 
—А колись вони були моїми друзями.Та вона не збаг
нула натяку. О, а він такий глибокий зміст вклав у 
свої слова.

— Я нічого тут не впізнаю. Ліс і той вирубано.
Тінь промайнула й обличчям.
— Тоді Вам, певно, не захочеться тут писати свої пое

зії, — сумно мовила вона. — От якби Ви якогось вірша 
присвятили мені! Ой, та що ж це я таке кажу! Ось 
бачите, як мало я на цьому знаюся.

Юганнес потупив очі, ображений і мовчазний. На 
перший погляд наче люб'язна, а насправді, мабуть, 
насміхається, говорить так пихато, а сама пильнує, яке 
ж враження справлять й слова. Даруйте, усі ці роки він 
не тільки марнував свій час на писанину, але й прочи
тав більше, аніж будь-хто інший...

— Ми, напевне, ще зустрінемося. Бувайте.
Він узяв картуза і пішов, не сказавши ні слова.
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Якби ж то вона знала, що усі вірші, усі до одного, 
були присвячені лише їй єдиній. І не важить, про що 
у них мовилося, про зоряну ніч чи про світлячків на 
мочарах. Але вона про це ніколи не дізнається.

У неділю прийшов Дітлеф запросити Юганнеса на 
острів. „Знову беруть мене за весляра", — подумав 
юнак, але погодився. Лише декілька по-недільному 
вбраних людей проходжувалися вздовж набережної, 
пригрівало сонце, усюди панувала тиша. Раптом десь 
здалеку почулася музика, вона долинала з моря, з боку 
островів: поштовий пароплав, описуючи велику дугу, 
підходив до причалу; на борту грав оркестр.

Юганнес відв'язав човна і сів за весла. Цього ясного 
дня він був у піднесеному настрої, а музика, яка 
линула з пароплава, ткала перед його очима серпанки 
з квітів та золотого колосся.

Чому це Дітлеф не йде? Стоїть, наче приріс, і не 
зводить очей з корабля та людей на ньому. Юганнес 
подумав собі: „Чого мені тут сидіти, краще вийду на 
берег." І він почав розвертати човен.

Зненацька йому перед очима майнуло щось біле, 
а за мить почувся сплеск води. Розпачливий крик 
долинув з пароплава, закричали люди на березі, без
ліч рук показували у тому напрямку, де зникла біла 
плямка. Музика враз стихла.

Юганнес сторчголів кинувся туди. Він діяв цілком 
інстинктивно, не зважуючи, не роздумуючи. Він не 
чув, як на палубі кричала мама дівчинки: „Моя до
нечка! Моя донечка!" Він нікого не помічав довкола. 
Кинувся з човна у воду і пірнув.

Якийсь час хлопець не з'являвся на поверхні, тільки 
в тому місці, де пірнув, вода кипіла від бульбашок; 
всі розуміли, що він шукає саме там. На пароплаві не 
стихав лемент.

Юганнес виринув трохи далеченько від того місця, 
де упала дівчинка. Йому показували на воду і ошаліло 
репетували:

— Ні, це було тут! Пливи сюди!
Юганнес знову пірнув.
Ще мить нестерпного очікування, безугавний ле

мент жінки, якийсь чоловік на палубі заламує руки.
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Ще один чоловік, штурман, скинув куртку та череви
ки і стрибнув з корабля у море. Він старанно дослі
джував місце, де дівчинка пішла на дно, вся надія 
була тільки на нього.

Знову на поверхні з'явився Юганнес, ще далі, ніж 
перед тим. Він загубив свого картуза, його голова 
вилискувала на сонці, наче голова тюленя. Видно було, 
що йому важко плисти, щось заважало йому, він гріб 
лише однією рукою. За мить він тримав щось в зубах, 
якусь велику ношу — то була потопельниця. Радісні 
вигуки долинули з корабля і з берега, штурман теж їх, 
мабуть, почув, бо виринув на поверхню і озирнувся.

Урешті Юганнес добрався до човна, якого віднесло 
хвилями; затягнув туди дівчинку, а тоді заліз сам. Усе 
відбулося миттєво. Люди бачили, як він схилився над 
малою і буквально розірвав сукню у неї на спині, 
а тоді схопив весла й щодуху повеслував до корабля. 
Коли потопельницю витягнули на борт, звідусіль грим
нуло громове „Ура!"

— Чому Вам спало на думку шукати так далеко від 
корабля? — питали його.

Він сказав:
— Я знаю дно. Там течія. Мені це було відомо.
Якийсь пан, білий, мов смерть, проштовхався до

борту, він болісно усміхався, а очі були повні сліз.
— Підніміться на хвильку сюди! — гукнув він до 

Юганнеса. — Я хочу Вам подякувати. Ми Вам без
межно вдячні. Лише на хвильку!

! білий, мов смерть, пан знову відходить від поруч
чя й зникає.

Подають трап, Юганнес піднімається на палубу.
Там він довго не затримався, назвав своє ім'я та 

адресу, якась жінка обійняла його геть мокрого, а блі
дий розгублений пан тицьнув йому в руку свого годин
ника. Юганнес зайшов до каюти, де двоє чоловіків 
приводили до тями бідолашну дівчинку.

— Вона очуняла, з'явився пульс!
Юганнес дивився на потерпілу: перед ним лежало 

молоденьке біляве дівча у короткій сукенчині, роздертій
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на спині. Потім хтось надягнув йому на голову карту
за, і його випровадили геть.

Він і не пригадував до пуття, як опинився на березі, 
як витягнув човна; чув, як на палубі знову гаркнули 
„Ура!" і бравурно заграла музика, коли пароплав знявся 
з якоря. Хвиля солодкої втіхи холодком пронизала 
його з голови до п'ят; він усміхався і ворушив устами.

— З нашої прогулянки сьогодні нічого не вийде, — 
буркнув Дітлеф. Він був дуже незадоволений.

Підбігла Вікторія, вона підійшла майже впритул до 
брата і швидко сказала:

— Ти з глузду з'їхав! Йому ж слід переодягнутися.
— Яка цяця! У його дев'ятнадцять років це — не біда.
Юганнес поквапився додому. У вухах йому все ще

лунала музика та гучні вигуки „ура", неймовірне хвилю
вання гнало його вперед. Він минув свою хату і через 
ліс подався до каменеломні. Вибрав собі місце, де най
більше припікало сонце, і сів на камені; одяг парував. 
Солодка непогамовна тривога не відпускала його, він не 
міг всидіти на місці, зірвався на ноги і почав кружляти 
поміж валунів. Щастя хлюпало через край! Юганнес 
упав на коліна і, умиваючись гарячими слізьми, дякував 
Богові, що послав йому такий день. Вікторія стояла там, 
на причалі, вона чула ревисько юрби, вигуки „ура". 
„Піди додому і перевдягнися", — сказала вона.

Юганнес знову сів, раз у раз заходячись радісним 
сміхом. Що ж, Вікторія бачила, як він порятував дів
чинку, бачила його геройський вчинок, вона з гордістю 
дивилася, як він у зубах виніс з глибіні потопельницю. 
Вікторіє, Вікторіє! Якби ж вона знала, як усім серцем 
належить він їй кожну хвилину свого життя! Юганнес 
готовий був стати її слугою і рабом, змітати всі переш
коди на її шляху. Він цілував би її крихітні черевички, 
упрягся би в її бричку, а в холодні дні підкладав би 
дрова у її піч. Золочені дрова, Вікторіє!

Юганнес озирнувся. Ніхто його не чув, він був на
одинці з самим собою. У руках тримав коштовний 
годинник, той цокав, ішов!

Дякую, дякую за цей чудовий день! Він гладив мох 
на камінні та опалі гілочки. Вікторія не усміхнулася
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Йому, ні, це не й звичай. Вона просто стояла на 
причалі, і ніжним рум'янцем зашарілися її щоки. Може, 
вона би згодилася взяти годинника, якби він їй його 
запропонував?

Сонце хилилося до заходу, спадала спека. Юганнес 
відчув, що промок. Він зірвався на рівні ноги і лег
кий, немов пір'їнка, полетів додому.

У Замку зібралося товариство, приїхали чужаки 
з міста, танці і веселощі — гуляй, душе! Цілий тиж
день, вдень, і вночі, на круглій вежі майорів стяг.

Час уже було громадити сіно, але на конях гасали 
розгуляні гості, тож трава лежала в покосах. А подеку
ди луги стояли неторкані, бо робітники стали погони
чами та веслярами, буйнотрав'я всихалося, гинуло сіно.

Зате музика у жовтій залі не змовкала...
Старий мельник зупинив млин і замкнувся в хаті на 

ті дні. Він був навчений гірким досвідом; уже бувало 
й раніше, що розгалайкана ватага міщухів налітала на 
млин і завдавала мельникові збитків, псувала мішки із 
зерном. Ночі такі теплі та ясні, так і кортить молодим 
щось утнути. Колись, у дні своєї юности, багатій- 
камергер приніс до млина повний цебер мурах і виси
пав їх у жорна. Тепер він постарів, але Отто був 
достойним сином свого батька, він часто приїжджав 
до Замку і розважався не менш дивно. Про нього 
ходила гучна слава...

Стукіт копит та крики лунали лісом. То молоді гості 
мчали із Замку на змилених конях. Вершники під'їха
ли до хати мельника і заходилися гаратати пугами 
у двері. Хоч яким низьким був одвірок, їм забаглося 
в'їхати до господи верхи та й край!

— Доброго дня, доброго дня! — галасували вони. — 
А ми до вас на гостину.

Мельник запобігливо сміявся.
Гості квапилися, прив'язали коней і запустили млин.
— Ківш порожній, — скрикнув мельник. — Ви роз

валите мені млин!
Але за гуркотом ніхто його не почув.
— Юганнесе! — зарепетував мельник, що було духу в 

легенях, щоб син зміг почути його нагорі, в каменеломні.
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Прибіг Юганнес.
— Вони зітруть дощенту жорна, — бідкався батько.
Юганнес повільним кроком рушив до товариства.

Він зблід, жили на скронях понадувалися. Юнак упіз
нав Отто, сина камергера, у кадетській уніформі; а ще 
там було двоє інших. Один з парубійків усміхнувся 
і привітався, намагаючись згладити провину.

Юганнес не здіймав галасу, мовчки, й бровою не 
повівши, впритул підступив до Отто, та тієї ж миті 
помітив двох вершниць, що виїхали з лісу; однією 
з них була Вікторія. Одягнена у зелену сукню для 
верхової їзди, вона скакала на білому жеребці власника 
Замку. Дівчина не зійшла з коня, а зупинилася і обве
ла усіх запитальним поглядом.

Юганнес різко звернув убік, піднявся на загату 
і відчинив шлюзи. Гуркіт поволі стих, млин зупинився.

Отто крикнув:
— Ні, хай працює! Нащо ти це робиш? Хай млин 

працює, кажу тобі!
— Це ти запустив млин? — запитала Вікторія.
— Аякже, — відповів Отто, сміючись. — Чому він 

стоїть? Чому лотоки не крутяться?
— Бо ківш порожній, — ледь видушив з себе Юган

нес, йому аж памороки забило від обурення, і гостро 
глянув Отто у вічі. — Ви це розумієте? Млин порожній.

— Млин порожній, чуєш, — повторила Вікторія.
— Звідки мені було знати? — Отто зареготав. — 

А чому це він порожній, га? Хіба там немає зерна?
— Гайда на коней! — запропонував один з його при

ятелів, аби покласти край прикрому непорозумінню.
Усі скочили в сідла. Один з молодиків затримався 

трохи, щоб попросити вибачення в Юганнеса.
Вікторія замикала процесію. Від'їхавши кілька кро

ків, вона завернула коня.
— Попросіть, будь ласка, за нас вибачення у Вашо

го батька, — мовила вона.
— Це пасувало б зробити самому кадетові, — відпо

вів Юганнес.
— Слушно, та все ж... Його голова переповнена 

навіженими ідеями... Коли це я востаннє бачила Вас, 
Юганнесе?
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Він отетеріло глянув на неї, метикуючи, чи не 
почулося йому. Хіба вона забула про неділю, його 
великий день!

Він сказав:
— Я бачив Вас у неділю на причалі.
— Ваша правда, — відповіла вона квапно. — Яке 

щастя, що Ви зуміли допомогти штурманові у пошу
ках дівчинки. Вам же вдалося її знайти?

Він коротко відповів з образою в голосі:
— Так, дівчинку ми знайшли.
— Ой ні, — зойкнула Вікторія, ніби раптом щось 

пригадала. — Це ж Ви самі... Та зрештою, яке це має 
значення. Що ж, сподіваюся, Ви передасте вітання 
Вашому батькові. На добраніч.

Дівчина кивнула з усмішкою на устах, підібрала 
вуздечку і поскакала геть.

Щойно Вікторія щезла з очей, Юганнес, розгніва
ний і скривджений, кинувся у ліс. Несподівано у гу
щавині, під якимось деревом, він побачив Вікторію, 
саму-самісіньку. Вона стояла, прихилившись до стов
бура, і схлипувала.

Невже впала з коня? Може, вдарилася?
Він підійшов ближче і запитав:
— З Вами щось трапилося?
Дівчина зробила крок йому назустріч, розпростерла 

руки, мов для обіймів, очі її променіли втіхою. Та 
враз вона спинилася, наче вкопана, руки її опали, 
і вона сказала:

— Ні, зі мною нічого не трапилося. Я вирішила 
пройтися, а коня пустила попереду... Юганнесе, Ви не 
повинні так на мене дивитися. Там, біля загати, Ви 
стояли і не відводили від мене очей. Чого Ви хочете?

Він ледь пробелькотів:
— Чого я хочу? Я не розумію...
— У Вас такі широкі... — вона раптом схопила його 

Долоню. — У Вас такі широкі зап'ястя. А ще Ви 
такий засмаглий, мало не чорний...

Він ворухнувся, йому так хотілося взяти її руки 
У свої, але Вікторія підібрала поділ сукні і холодно 
мовила;
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— Зі мною нічого не трапилося. Просто мені закор
тіло пройтися додому пішки. На добраніч.

Ш
Юганнес знову поїхав до міста. Минув рік, дні збіга

ли один за одним, вщерть заповнені роботою, мріями, 
домашніми завданнями та віршами. Йому пощастило, 
він написав поему про Естер, „іудейську дівчину, яка 
стала перською королевою", її надрукували і виплати
ли гонорар, інший вірш, „Любовні блукання", вкладе
ний в уста монаха Вендта, приніс йому визнання.

Що ж таке кохання? Вітерець, що шелестить у ку
щах троянд, ні, це — вогонь, що палає в крові. Ко
хання — це пекельна музика, що навіть старече серце 
кличе в танок. Воно, мов ромашка, яка розтуляє пе
люстки з настанням сутінків, або анемона, що стуля
ється від подиху і одразу ж вмирає від найменшого 
дотику.

Ось що таке кохання.
Воно здатне зламати людину, піднести її до небес 

і знову скинути у пекло! воно може нині окрилити мене, 
а завтра — тебе, а його — наступної ночі, отаке воно 
мінливе. А може скувати тебе міцними кайданами, що й 
не вирвешся, палатимеш немеркним полум'ям, аж доки 
не опинишся на смертному одрі, бо воно вічне. То що ж 
таке кохання?

О, кохання — це літня ніч з нап'ятим зоряним 
шатром над головою та пахощі землі. Та чому воно 
змушує юнака критися від стороннього ока, а старця 
ховатися за стінами своєї самотньої оселі. Ах, кохан
ня перетворює людське серце на звалисько сміття, на 
буйний, безсоромний сад, де громадиться таємничий, 
загадковий непотріб.

Хіба не кохання змушує монаха прокрадатися ноча
ми у чужі сади і заглядати у сонні вікна? Хіба не воно 
насилає шал на черницю і потьмарює розум принце
си? Кохання пригинає голову короля так низько до
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землі, що він замітає волоссям пил на шляху, він 
бурмоче собі під ніс непристойності і регоче, показу
ючи усім язика.

Отаке кохання.
Ні, ні, воно буває ще й інакше, не схоже ні на що 

у світі. Весняна ніч спустилася на землю, коли юнак 
заглянув в очі, двійко очей. Він завмер, не в змозі 
відвести погляду. Він поцілував уста, і немовби дві 
свічі стрінулися в його серці, спалахнули водночас 
сонце і зоря. У палких обіймах перестав існувати для 
нього увесь світ.

Кохання — це найперше слово Бога, найперша дум
ка, що пронизала його розум. ! коли він сказав: „Хай 
буде світло!" — прийшло кохання. Усе, що він ство
рив, було прекрасне, і ні про що він не пошкодував. 
А кохання стало джерелом і володарем усього земного; 
увесь його шлях устелений квітами та скроплений 
кров'ю, усюди квіти та кров.

Вересневий день.
Юганнес любив проходжуватися цією тихенькою ву

личкою, почувався тут, наче вдома, бо рідко хто трап
лявся йому назустріч у цьому закамарку. Обабіч у чужих 
садках вкрилися вже позолотою та багрянцем дерева.

Як Вікторія опинилася тут? Які дороги привели її 
на цю самітню вуличку? Він не міг помилитися, це 
таки була вона. І тією постаттю, яку він бачив учора 
з вікна, теж, мабуть, була вона.

Його серце стугоніло у грудях. Юганнес знав, дій
шли до нього чутки, що Вікторія в місті, та вона 
перебувала у таких колах, куди синові мельника дос
тупу не було. З Дітлефом вони не підтримували при
ятельських стосунків.

Він опанував себе і рушив дамі назустріч. Невже 
вона його не впізнала? Жінка простувала з гордо під
нятою голівкою на витонченій шийці і міркувала про 
Щось своє.

Він привітався.
— Добридень, — відповіла вона зовсім тихо, але зупи

нятися навіть не подумала, тож він мовчки пішов далі.
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Ноги йому підкошувалися. У кінці маленької вулич
ки він, як завжди, повернув назад. „Дивитимуся під 
ноги і не зведу очей," — подумав він собі. Лише за 
кілька кроків Юганнес глянув поперед себе.

Жінка зупинилася перед якоюсь вітриною.
Може, повернути у бічну вуличку? Чому вона там 

спинилася? Убога вітрина крихітної крамнички, що 
там побачиш — кілька викладених навхрест брусків 
червоного мила, крупа у слоїку та купа вживаних 
поштових марок.

Юнак вирішив пройти ще з десять кроків і повер
нути назад.

У ту мить дама глянула на нього і раптом рушила 
назустріч. Вона йшла швидким кроком, наче прикли
кала на допомогу усю свою мужність, а коли заговори
ла, то ледь переводила дух і схвильовано усміхалася.

— Доброго дня, так приємно зустріти Вас.
Один лише Бог знає, як зайшлося його серце; воно 

не билося, воно тріпотіло. Юганнес хотів щось сказа
ти, але не зміг, лише уста його зворухнулися. Її одяг, 
жовта сукня, запаморочливо пахла, а може, то пахли її 
уста. У ту мить він не бачив її обличчя, однак він 
упізнав тендітні плечі та вузеньку долоню на держаку 
парасолі. То була права рука, а на тій руці —- каблучка.

Спершу він не звернув на каблучку уваги, він ще не 
передчував біди. Її рука була дивовижно прекрасна.

— Я вже цілий тиждень у місті, — вела Вікторія 
далі. — Але зустрічати Вас не доводилося. Та ні, 
якось бачила Вас на вулиці. Хтось сказав мені, що це 
Ви. Ви так змужніли.

Він пробурмотів:
— Я знав, що Ви приїхали. Надовго затримаєтеся тут?
— На кілька днів. Недовго. Мушу повертатися додому.
— Дякую Вам за щастя привітатися з Вами, — ска

зав він.
Мовчання.
— А знаєте, я заблукала, — знову заговорила вона. — 

Я живу в будинку камергера, як мені туди потрапити?
— Якщо дозволите, я проведу Вас.
Вони рушили.
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Отто вдома? — запитав Юганнес, лиш би не 
мовчати.

— Так, удома, — коротко відказала Вікторія.
Декілька чоловіків вийшли з підворітні, несучи фор

тепіано, і перегородили тротуар. Вікторія відсахнулася 
ііворуч, прихилившись до свого супутника. Юганнес 
глянув на неї.

— Вибачте, — мовила вона.
Солодке тремтіння пронизало його від того дотику, 

її подих війнув на мить по його щоці.
— Я бачу, у Вас каблучка, — сказав Юганнес, приб

равши байдужого вигляду й усміхаючись. — Вас мож
на привітати?

Що ж вона відповість? Він не дивився на неї, лиш 
затамував подих.

— А Вас? — запитала вона. — Хіба у Вас немає 
каблучки? Ні, немає... А хтось мені розповідав... Про 
Вас тепер так багато говорять, пишуть в часописах.

— Я надрукував кілька віршів, — відповів він. - Т а  
Ви їх, певно, не бачили.

— Хіба не книжку? Мені здавалося...
— Так, Ваша правда, видав також маленьку кни

жечку.
Вони вийшли на майдан, Вікторія не поспішала, 

хоча її й чекали в будинку камергера; вона сіла на 
лавочку. Юганнес стояв перед нею.

Несподівано вона простягнула до нього руку і мовила:
— Сідайте поруч.
Вона відпустила його руку, щойно він сів.
Тепер або ніколи! — подумав Юганнес. Він знову 

спробував прибрати насмішкувато-байдужого вигляду, 
уникав дивитися на неї. Що ж, гаразд...

— Отже, Ви заручилися і навіть не повідомили мені 
про це. А я ж удома Ваш найближчий сусід.

Вікторія замислилася.
— Я не про це хотіла з Вами нині порозмовляти, — 

сказала вона.
Він одразу ж споважнів і тихо сказав:
— Так, так, я усе розумію.
Пауза.
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Юганнес знову почав:
— Я завжди знав, ясна річ, що марні мої зусилля... 

так, мені не судилося... Я лише син мельника, а Ви... 
Так воно є, звичайно. Для мене навіть незбагненно, 
як я смію сидіти поруч з Вами і натякати на свої 
почуття до Вас. Я мав би стояти перед Вами, чи 
радше впасти, на коліна, оце би годилося, та все ж я 
сиджу поруч... Певно, усі ці роки вдалині від рідної 
домівки зробили свою справу. Тепер мені легше зва
житися на сміливий вчинок, бо я вже давно не дити
на, а ще знаю, що Ви не зможете запроторити мене 
до в'язниці за мої слова. Тому так відважно розмов
ляю з Вами. Проте не гнівайтеся на мене, ліпше я 
мовчатиму.

— Ні, говоріть. Кажіть все, що хочете.
— Можна? Усе, що хочу? ! Ваша каблучка не стане 

на заваді?
— Ні, — відповіла вона тихо. — Не зважайте на неї. 

Кажіть.
— Справді? Ви справді дозволяєте? Господь хай бла

гословить Вас, Вікторіє! Невже я правильно Вас зро
зумів? — Юганнес зіскочив з лавки і нагнувся до неї, 
намагаючяись заглянути їй в обличчя. — Невже Ваша 
каблучка тут не завадить?

— Сядьте.
Він сів.
— О, якби Ви знали, скільки я думав про Вас. 

Господи Боже, не було такої хвилинки, щоб я не 
мріяв про Вас. Жодна людина в світі не полонила 
моїх дум так, як Ви. Я не в змозі був мислити про 
щось інше: Вікторія — найвродливіша, найпрекрасніша 
з-поміж усіх, і я знайомий з нею! Фрекен Вікторія, 
тільки так я подумки звертався до Вас. Я розумів, що 
Ви для мене недосяжна, та ще я знав — і це не так 
вже й мало для мене, — що десь на землі живете Ви 
і, можливо, зрідка згадуєте про мене. Звичайно, Ви 
мене не згадували, та я не один вечір промріяв за 
своїм столом про те, що Ви мене пам'ятаєте. Знаєте, 
у такі хвилини небо, наче обдаровувало мене своєю 
ласкою, фрекен Вікторіє, і я писав Вам свої вірші та
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купував квіти за останні гроші, які в мене були, при
носив їх додому і ставив у воду. Усі мої вірші присвя
чені Вам, окрім кількох, та ті не були опубліковані. 
Але ж Ви, певно, не читали і тих, що з'явилися дру
ком. Зараз я розпочав роботу над великою книжкою. 
Господи Всевишній, як я Вам вдячний, що я по вінця 
повний Вами, оце й вся моя втіха. Щодня і щоночі 
щось, якась дрібничка чи звук, нагадувало мені про 
Вас Я написав Ваше ім'я на стелі; я лежу на ліжку 
і дивлюся на той напис. Покоївка, яка прибирає мою 
кімнату, не знає про нього. Я написав ім'я крихітними 
літерами, щоб ніхто, окрім мене, не побачив його, 
у цьому для мене незвичайна втіха.

Вікторія відвернулася, витягла з-за вилоги сукні ар
куш паперу і подала мені.

— Погляньте! — мовила, важко дихаючи. — Я витну
ла з газети й заховала — не хочу перед Вами робити 
з цього таємниці. Я перечитую цей вірш щовечора. 
Уперше мені показав його батько, і я підійшла до 
вікна, щоб прочитати. „Де він? Я не можу знайти," — 
сказала я, розгорнувши часопис. Хоча відразу поміти
ла і вже встигла проглянути. Я була така щаслива.

Папір зберіг пахощі й персів. Вона сама розгорнула 
аркушик і показала йому витинку. То була одна 
з його перших поезій, маленький чотиривірш, прис
вячений їй, вершниці на білому коні, — щире, поз
бавлене пишномовности освідчення від чистого сер
ця, шалене й нестримне; пристрасть спалахує поміж 
рядків, як спалахують на небі зорі.

— Так, — мовив Юганнес. — Вірша написав я, дуже 
давно. Була ніч, і тополі шелестіли під моїм вікном, 
коли я писав ці рядки. Невже Ви ховаєте їх знову? 
Дякую! Ви й справді заховали. О! — зойкнув він ледве 
чутно, юнак розгубився й зніяковів. — Я не йму віри, 
то  сиджу тут, поруч з Вами. Я відчуваю дотик Вашого 
рамена, тепло, яке струменить від Вас. Часто, коли я 
Думаю про Вас на самоті, хвилювання холодом проймає 
мене, та зараз мені тепло. Востаннє я бачив Вас удома, 
Ви були чарівна, однак тепер іще чарівніша. ! Ваші очі, 
і брови, і Ваш усміх — ні, не знаю, усе, усе, що є Вами.
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Вікторія усміхнулася і глянула на нього напівпримру. 
женими очима — з-поміж довгих вій просвічувала гли
бока синява. Вона зашарілася. Непогамовна втіха іскри
лася в її очах, підсвідомо вона торкнулася його руки.

— Дякую! — мовила вона.
— Ні, Вікторіє, не дякуйте мені, — уся його душа 

поривалася їй назустріч, нові і нові слова просилися 
на уста, наче прорвалася гать; він немов захмелів.
О, Вікторіє, якщо Ви хоч трохи кохаєте мене... я не 
знаю, але навіть якщо це не так, скажіть, що кохає
те... Будьте такі ласкаві! А я пообіцяю досягти чогось 
у житті, досягти нечуваних висот. Ви й не підозрюєте, 
на що я здатний. Я часто думаю про свої можливості 
і знаю, що роботи ще непочатий край. Численні заду
ми прагнуть втілення. Ночами я міряю кроками свою 
кімнату, бо небачені видива переповнюють мою уяву. 
По сусідству живе один чоловік, я не даю йому спати, 
і він грюкає мені в стіну. Ледь починає розвиднюва
тися, як він, несамовитий від люті, вривається до 
мене. Але мені байдуже, що мене обходить той чоло
вік. У такі ночі я думаю лише про Вас, і тоді мені 
здається, наче Ви поруч. Я, наспівуючи, підходжу до 
вікна, надворі світає, у саду шелестять тополі. „Доб
раніч!" — кажу я новому дню. І Вам також. Зараз 
вона спить, гадаю я собі, добраніч, хай Бог благосло
вить її! А тоді лягаю в ліжко. Так минає вечір за 
вечором. Та я ніколи й припустити не міг, що Ви 
така прекрасна. Тепер я згадуватиму Вас такою, коли 
Ви поїдете; такою, як ось зараз. Я буду так ясно 
бачити Вас перед очима...

— Ви не повернетесь додому?
— Ні. Я ще маю справи. Та що це я кажу, звичайно, 

приїду. Поїду негайно. Хоч робота не завершена, але 
для Вас зроблю все, що завгодно. Ви гуляєте інколи 
вдома у своєму саду? А ввечері виходите подихати 
свіжим повітрям? Я міг би побачити Вас, чи навіть 
привітатися з Вами, мені більше нічого й не треба. 
Якщо я Вам хоч трохи любий, небайдужий, якщо Ви 
не гидуєте мною... то скажіть, на Бога. Не позбавляйте 
мене такої втіхи... Знаєте, росте десь у світі пальма,
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яка цвіте раз у своєму жиги, а живе до сімдесяти 
років. Квітує один-єдиний раз. Я зараз теж квітую. 
Я роздобуду грошей і поїду додому. Продам те, що уже 
написав. Я саме працюю над великою книгою, я не
гайно продам її, не далі, як завтра. Продам усе, що 
вже вивершено. Набереться порядна сума. Ви справді 
хочете, щоб я повернувся додому?

— Так.
— Спасибі, спасибі Вам! Даруйте мені, якщо я пле

каю надто великі надії, так солодко без надії сподівати
ся. Нині найщасливіший день у моєму житті...

Юганнес скинув капелюха і поклав коло себе.
Вікторія озирнулася. Униз вулицею простувала якась 

дама, праворуч з'явилася простолюдинка з кошиком 
у руках. Вікторія занепокоїлася, поглянула на годинник.

— Вам уже час іти? — запитав він. — Скажіть мені 
хоч слово, перш ніж підете. Я хочу почути Ваше... 
Я кохаю Вас, присягаю Вам щиро. Від Вашої відпові
ді залежатиме, чи... Я всеціло здаюся на Вашу ми
лість. Що Ви скажете мені на це?

Пауза.
Юнак похилив голову на груди.
— Ні, мовчіть! — заблагав він.
— Не тут, — мовила Вікторія. — Я скажу Вам згодом.
Вони рушили.
— Кажуть, що Ви одружуєтеся з дівчинкою, з дівчи

ною, яку колись врятували. Як її звуть?
— Ви маєте на увазі Каміллу?
— Камілла Сайєр. Подейкують, що Ви одружуєтеся 

з нею.
— Он воно що! Чому Ви питаєте про це? Вона ще 

дитя. Я бував у її домі, великому і багатому замку, 
схожому на Ваш. Бував там не раз. Але ж вона ще 
юне дівча.

— їй сповнилося п'ятнадцять. Я зустрічалася з нею, 
ми були разом в одному товаристві. Вона справила на 
мене приємне враження. Така гарненька!

— Я не маю наміру одружуватися з нею, — сказав він.
— Справді?
Юганнес глянув на Вікторію. Тінь промайнула його 

обличчям.
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— Чому саме зараз Ви заговорили про це? Хочете 
привернути мою увагу до іншої?

Дівчина прискорила крок і не відповіла. Вони уже 
майже прийшли до будинку камергера. Вікторія взяла 
його за руку і затягнула в підворітню, аж на сходи.

— Мені не можна туди, — сказав він трохи здивовано.
Вікторія натиснула на дзвоник і обернулася до ньо

го обличчям; її груди важко здіймалися.
— Я кохаю Вас, — видихнула вона. — Розумієте? 

Я кохаю лише Вас.
Зненацька вона знову потягнула його вниз сходами, 

обвила руками і поцілувала. Вона вся тремтіла у його 
обіймах.

— Лише Вас я кохаю, — повторила вона.
Нагорі відчинилися вхідні двері. Вікторія вирвалася 

і побігла.

IV
Скоро ранок, світає, займається прозоро-синій трем

кий вересневий день.
Тихо шелестять тополі у садку. Відчиняється вікно, 

з нього вихиляється, щось мугикаючи, чоловік. Він 
без маринарки, на світ Божий визирає напіводягне- 
ний навіженець, який сьогодні уночі упився щастям 
до нестями.

Рантом він відвертається від вікна і дивиться на 
двері: хтось гримає у них. Він кричить:

— Заходьте!
До кімнати увіходить сусід.
— Доброго ранку! — каже чоловік гостеві.
Сусід — людина похилого віку, блідий і розлючений 

не на жарт; у руках він тримає каганець, бо ще сутінно.
— Я змушений знову дорікати Вам, пане Меллер, 

пане Юганнесе Меллер. Хіба порядно так себе пово
дити, — бурчить роздратовано сусід.

— Ні, — відказує Юганнес. — Ви маєте рацію. 
Я закінчив писати. На мене найшло натхнення, ось
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гляньте: оце все я написав сьогодні. Мені випала 
чудова ніч. Я завершив роботу, відчинив вікно і ти
хенько наспівував.

— Та Ви ревіли, — обурився сусід. — Такого громово
го співу я ще не чув. Та ще й посеред ночі. Схаменіться!

Юганнес схопив зі столу папери, жмут великих 
і дрібних аркушів.
— Дивіться! — вигукнув він. — Мені ще ніколи так 

добре не писалося. Це було схоже на блискавку. Якось 
мені довелося бачити, як блискавка бігла по телег
рафному дроті. Боже! Вона була схожа на вогненну 
смугу. Отака блискавиця увірвалася нині вночі до моєї 
оселі. Що мені було робити? Сподіваюся, Ви не буде
те гніватися на мене, коли довідаєтеся, у чому річ. 
Я сидів і писав, ні разу не встав з-за столу, я пам'я
тав, що Ви за стіною, тож поводився тихо. Та в якусь 
мить я забув про Ваше існування, мені розпирало 
груди, можливо, тоді я встав, а може, й не раз вставав 
упродовж ночі і кружляв по кімнаті. Я так тішився.

— Уночі я Вас не чув, — сказав сусід. — Але непри
пустимо відчиняти вікно у цю пору доби і щосили 
горланити.

— Так, це, справді, неприпустимо. Але ж я Вам уже 
все пояснив. Я мав надзвичайну ніч, щоб Ви знали. 
Учора трапилося зі мною щось неймовірне. Я просту
вав вулицею і зустрів своє щастя, чуєте, зустрів свою 
щасливу зорю. Вона поцілувала мене, уявляєте? Її 
уста були такі пурпурові, я кохаю її. Вона поцілувала 
мене, і я захмелів. Чи тремтіли так у Вас коли-небудь 
уста, що годі й слово промовити? Я не міг говорити, 
моє серце так гупало, аж тремтіло усе тіло. Я стрімго
лов кинувся додому і поринув у сон. Сів за стіл і за
снув. А коли настав вечір, прокинувся. Моя окрилена 
душа тріпотіла у грудях, і я почав писати. Що я пи
сав? Ось моє творіння! Я перебував у стані незвичай
ного піднесення, з небес зійшло на мене благословення, 
моя душа сяяла сонцем, ангел підніс мені вино, і я 
випив його. То було хмільне вино у гранітовій чаші. 
Хіба я чув бій годинника? Хіба помітив, як догоріла 
лампа? Дай Боже, щоб Ви зрозуміли мене! Я ще раз
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пережив усе знову, я знову йшов вулицею зі своєю 
коханою, і всі перехожі озиралися їй услід. Ми гуляли в 
парку, ми зустріли короля; не тямлячи себе з утіхи, я 
вклонився йому аж до землі, а король озирнувся услід 
їй, услід моїй коханій, бо вона струнка й прекрасна. Ми 
зійшли униз, до міста, і всі міські школярі продавали 
витрішки, бо вона юна, на ній світла сукенка. Порів
нявшись з червоною каменицею, ми увійшли досереди
ни. Я піднявся за нею сходами і хотів стати перед нею 
на коліна, але вона несподівано обняла мене руками і 
поцілувала. Це сталося учора ввечері, зовсім недавно. 
Якби Ви запитали, що це я написав, я відповів би — 
нескінченний гімн радості і щастю. Мені здавалося, 
наче щастя в усій своїй неприкритости лежало переді 
мною і, сміючись, простягало до мене руки.

— Я гайную час, розмовляючи з Вами, — сказав 
чоловік сердито, мало не у відчаї. — Це — моє остан
нє попередження.

Юганнес перехопив його біля дверей.
— Заждіть! Якби Ви могли зараз бачити себе, Ваше 

обличчя просвітліло, ніби осяяне сонцем. Я помітив 
це, коли Ви щойно обернулися, світло лампи соняч
ною плямою лягло на Ваше чоло. І Ваше роздрату
вання майже вляглося, я бачив. Я відчинив вікно, 
Ваша правда, і співав надто голосно. Я був надмір 
щасливий. Так часом буває. Розум тоді замовкає. Мені 
слід було здогадатися, що Ви ще спите...

— Усе місто ще спить.
— Так. Ще дуже рано. Я хотів би зробити Вам 

подарунок. Приймете? Це срібний портсигар, мені його 
теж подарували. Маленька дівчинка, яку я колись вря
тував, винагородила мене. Візьміть, будь ласка! У ньо
му вміщується двадцять цигарок. Не хочете? A-а, Ви 
не курите? Цього легко навчитися. Чи дозволите мені 
завтра завітати до Вас і вибачитися? Мені так хочеться 
щось зробити для Вас, попросити вибачення...

— На добраніч.
— На добраніч. Я зараз же ляжу спати. Обіцяю Вам. 

Ви більше не почуєте ані звуку. А в майбутньому 
я буду обачнішим.
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Сусід пішов.
Юганнес раптом шарпнувся до дверей і, визирнув

ши в коридор, додав:
— До речі, я від'їжджаю. Більше Вас не турбувати

му, завтра мене вже тут не буде. Я просто забув Вам 
сказати про це.

Він не поїхав. Знайшлося безліч причин, що затримали 
його: треба було залагодити купу різних справ, щось 
купити, за щось заплатити. Так минув ще один ранок 
і вечір. Він, мов знавіснілий, метався туди й сюди.

Урешті-решт подався до будинку камергера.
— Чи вдома Вікторія?
Вікторія пішла кудись у справах.
Юганнес заходився пояснювати, що вони з фрекен 

Вікторією земляки, він лише хотів привітатися, не знав, 
що не застане її, просто дозволив собі зайти на хвиль
ку. Йому хотілося передати вітання своїм батькам. Що 
ж, шкода...

Тоді Юганнес подався до міста. Може, пощастить 
зустріти її там, можливо, вона десь їде у бричці, 
і він побачить її. Він блукав так аж до вечора. Перед 
театром таки побачив її, привітався, усміхнувся і покло
нився, вона теж відповіла на його привітання. Юганнес 
хотів підступитися ближче, від дівчини його віддаляло 
лише декілька кроків, та раптом він помітив, що вона 
не сама, поруч стояв Отто, син камергера, виряджений 
у лейтенантську форму.

Юганнес десь у глибині душі сподівався, що ось 
зараз вона кивне йому, зробить ледь помітний знак 
очима. Однак Вікторія, зашарівшись та низько нахи
ливши голову, поквапилася до входу в театр, ніби 
прагнула заховатися.

Може, вдасться побачити її під час вистави? Він 
купив квиток і увійшов.

Він знав, де камергерська ложа. Ще би, ці товстосу
ми мають власну ложу! Там уже сяяла вродою Вікто
рія, вона сиділа й озиралася довкола. Може, перехо
пить його погляд? Та де там!

Після закінчення першого акту Юганнес підстеріг її 
У коридорі. Він знов уклонився, вона глянула на ньо
го трохи здивовано і кивнула.
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— Випити води можеш он там, — звернувся Отто 
до Вікторії, показуючи кудись вперед.

Вони пройшли повз нього.
Юганнес дивився їм услід. Якась чудна паволока 

застелила йому очі. Юганнес заціпенів посеред кори
дору, глядачі штовхали його, роздратовано бурчали, 
а він просив вибачення, не тямлячи, що робить, і не 
рухався з місця. Вікторія зникла в круговерті публіки.

Коли вона поверталася, він зігнувся перед нею 
у глибокому поклоні і мовив:

— Вибачте, фрекен...
Отто привітався у відповідь і прискіпливо зміряв 

його поглядом.
— Це — Юганнес, — сказала Вікторія офіційно. — 

Пам'ятаєш його?
— Ви, напевно, хотіли довідатися, як ведеться Вашим 

батькам, — продовжувала вона, її обличчя було гарне й 
спокійне. — Щиро кажучи, не знаю, та сподіваюся, що 
все гаразд. Просто чудово. Я передам їм вітання.

— Спасибі. Коли Ви від'їжджаєте?
— Невдовзі. Я обов'язково передам вітання.
Вона кивнула і пішла геть. Юганнес не зводив з неї 

погляду, аж доки вона- знову зникла у гущі людей, 
а тоді пішов до виходу.

Він важко і похмуро брів вулицями, безнастанно 
блукав, лиш би згаяти час. О десятій прийшов до 
будинку камергера і налаштувався чекати. Невдовзі 
закінчаться усі вистави в театрах, і вона повернеться. 
Він міг би, скажімо, відчинити дверцята карети, зня
ти капелюха і вклонитися до самої землі.

Минуло десь з півгодини, нарешті під'їхала карета. 
Чи пасує йому стояти на воротях і знову нагадувати 
про себе? Юганнес квапно, не озираючись, покроку
вав угору вулицею. Чув, як відчинилися ворота ка
мергерського дому, як в'їхала на подвір'я карета, 
і ворота знову зачинилися. Аж тоді він обернувся.

Годину міряв кроками тротуар під її вікнами. Він 
нікого не чекав, та й справ не мав жодних. Раптом 
ворота прочинилися досередини, крізь шпарку на 
вулицю прослизнула Вікторія. Вона лише надягла
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капелюшок та накинула на плечі шаль. На її устах 
грала полохлива, ніякова усмішка. Не знаючи, як по
чати розмову, вона запитала:

— Ви ходите і думаєте про щось?
— Думаю? — перепитав Юганнес. — Ні, я просто 

гуляю.
— Я бачила, як Ви тут... я хотіла... Я помітила Вас 

з вікна. Мені слід негайно ж повернутися.
— Дякую, Вікторіє, що Ви вийшли до мене. Ще 

мить тому я не тямився з розпачу, а зараз уже все 
минулося. Вибачте, що посмів привітатися з Вами 
у театрі. Я вчинив ще один безглуздий вчинок: захо
див нині до камергера і запитував про Вас. Мені так 
хотілося Вас побачити і довідатися, що Ви мали на 
увазі, що хотіли тоді мені сказати.

— Ви ж знаєте, — сказала вона. — Позавчора я 
сказала дуже багато. Ви не могли хибно мене зрозуміти.

— Та все ж я не йму віри.
— Не говорімо більше про це. Я й так досить сказа

ла, гадаю навіть, забагато, і ось веду себе непорядно 
стосовно тих людей. Я кохаю Вас, я не збрехала, і за
раз не брешу, але між нами — прірва. Я дуже поважаю 
Вас, охоче розмовляю з Вами, охочіше, ніж з будь-ким 
іншим, але... Мені не варто затримуватися, нас можуть 
побачити з вікон. Юганнесе, існує так багато переш
код, яких Ви не знаєте, не змушуйте мене нічого по
яснювати. Я думала про це день і ніч; маю на увазі 
нашу розмову. Але це неможливо.

— Що неможливо?
— Усе. Геть усе! Послухайте, Юганнесе, не змушуй

те мене бути гордою за нас обох.
— Гаразд. Але в такому разі, Ви обдурили мене 

позавчора. Ви собі гуляли, я ж трапився Вам на шля
ху, у Вас був гарний настрій, і Ви...

Вона відвернулася і ступила вже крок до воріт.
— Може, я вчинив щось негідне? — допитувався 

Юганнес, його обличчя зблідло, він змінився до не- 
впізнання. — Бо як інакше я міг втратити Вашу?.. 
Невже за ці два дні і дві ночі я учинив якийсь злочин?

— Ні, не в тому річ. Я просто все обміркувала. 
А Ви хіба ні? Це ніколи не було можливим, Ви
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й самі добре знаєте. Я добре до Вас ставлюся, високо 
ціную Вас...

—...і поважаю.
Вікторія глянула на нього, його іронічна посмішка 

образила її, і вона заговорила ще схвильованіше:
— Господи, невже Ви самі ще не збагнули, що та

точко відмовить Вам? Навіщо Ви змушуєте мене це 
казати? Ви ж самі усе чудово розумієте. Що би з цього 
вийшло? Хіба я не маю рації?

Пауза.
— Таки Ваша правда.
— До того ж, — не вгавала вона, — є багато інших 

причин... Вам не слід більше ходити за мною назирці 
до театру, Ви мене налякали. Не робіть так більше.

— Не робитиму.
Вона взяла його руку у свої долоні.
— Може, все-таки приїдете додому на часину? 

Я була би дуже рада. Яка у Вас тепла рука, а мене 
лихоманить. Мені вже час. На добраніч.

— На добраніч, — відповів він.
Вулиця, сіра й холодна, схожа на пасок, вилася 

угору між будинками — вічна дорога в нікуди. Юган- 
нес наткнувся на хлопчиська, що продавав зачахлі 
зів'ялі троянди, гукнув його, взяв одну троянду, прос
тягнув малому п'ятикронову золоту монету — цілий 
маєток — і рушив далі. Невдовзі йому трапився гурт 
дітей, який бавився перед ворітьми будинку. Хлопчи
на, певно, десятирічний, сидів тихо осторонь і дивив
ся на них; старечі сині очі спостерігали за грою, 
щоки у нього позападалися, підборіддя квадратове, 
а на голові — полотняна шапка, чи радше підшивка 
шапки. Ця дитина носила перуку, якась хвороба во
лосся назавжди спотворила голівку хлопчика. Його 
душа, напевно, також зів'яла, як і троянди, що він 
продавав.

Усе це впало в око Юганнесові, але він не міг би 
з впевненістю сказати, в якій частині міста перебуває 
і в якому керунку йому слід іти. Почало накрапати, 
проте він не відчув дощу і парасолі не розгорнув, хоч 
і носив ї"і зі собою увесь день.
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Врешті юнак добрів до якогось майдану і сів на 
лавку Дощ припустив сильніше, він підсвідомо роз
горнув парасолю, але з місця не зрушив. За хвилю 
його здолала непереможна дрімота, голову огорнула 
паволока, він заплющив очі і заснув.

Минуло небагато часу. Юганнес прокинувся від гуч
них голосів перехожих. Хлопець підвівся з лавки 
і поплівся далі. У голові у нього прояснилося, він 
згадав усе, що трапилося, усе, що з ним відбувалося, 
навіть хлопчика згадав, якому дав п'ять золотих крон 
за троянду. Він уявив собі безмірну радість маленько
го багатія, коли той знайде серед своїх дрібняків не
бачений скарб, бо це ж — не двадцять п'ять ере, 
а п'ять крон золотом. Благослови тебе Господи!

Дітей, мабуть, прогнав дощ, і тепер вони бавилися 
у підворітні, грали в класики, перекидалися кульками. 
А потворний десятилітній старець і далі сидів собі, не 
зводячи з них очей. Хтозна, може, у своїй комірчині 
на задвірках він має ляльку або дзиґу, може, не все 
втрачено у його житті, може, у його зів'ялій душі іще 
жевріє надія.

Зненацька перед ним появилася зграбна струнка жінка. 
Юганнес здригнувся і став, наче вкопаний. Ні, то якась 
незнайомка. Вона вийшла з бічної вулички, дуже ку
дись поспішаючи; вона не мала парасолі, а дощ лив, 
немов із відра. Юганнес наздогнав незнайомку, скоса 
зиркнув на неї і пішов далі. Яка гожа та юна вона 
була! Жінка змокла, так і застудитися недовго, а він не 
сміє до неї підійти. Тоді хлопець згорнув свою парасо
лю, хай вже обоє мокнуть.

Коли Юганнес добрався додому, минула північ. На 
його столі лежав лист, чи радше, записка із запро
шенням на вечірку. Сайєри мали би за честь бачити 
його завтра увечері. Серед гостей будуть і його знайо
мі — чи вгадає? — прийде Вікторія, фрекен із Замку. 
Ласкаво просимо.

Юганнес заснув на стільці. За кілька годин він збу
дився від холоду. Промоклий, сонний, втомлений по
діями дня, тремтячи від лихоманки, сів до столу, щоб 
написати Сайєрам відмову, він не зможе прийняти
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їхнє запрошення. Він нашкрябав відповідь і вже було 
хотів віднести листа до поштової скриньки, та враз 
йому сяйнула думка, що й Вікторія запрошена. Так- 
так, а вона й словом не обмовилася про те, певно, 
злякалася, що й він прийде, а їй не хотілося зустріча
тися з ним на людях.

Юганнес пошматував листа і написав іншого, в якому 
дякував за запрошення та давав свою згоду. Рука трем
тіла від хвилювання, гірка втіха огорнула його. Чому 
це він має уникати її? Чому мусить ховатися? Досить!

Юганнес не міг знайти собі місця, почуття його 
геть збурилися. Він вирвав жмут аркушів із календаря 
і так забіг на тиждень уперед. Уроїв собі, наче в його 
житті трапилося щось надзвичайно приємне: радість 
хлюпає через край, він прагне натішитися миттю, ось 
зараз розпалить люльку, вмоститься у кріслі і буде 
насолоджуватися життям. Але люлька ні на що не 
годиться, даремно шукає він ножа або шила, щоб 
прочистити її, раптом юнак виламує стрілку годинни
ка, що висить у кутку, і шпортає нею у цибуху. Ска
лічений годинник веселить його. Юганнес сміється 
у душі і озирається навколо, що б іще понівечити.

Минає час. Урешті-решт Юганнес упав, не роздяга
ючись, усе ще мокрий від дощу, на ліжко і заснув. 
Коли він прокинувся, надворі був уже білий день. Дощ 
цяпотів, як і напередодні, на вулицях блищали калюжі. 
У голові хлопця панував хаос: рештки сну переплута
лися з учорашніми подіями та хвилюваннями; гарячки 
він не відчував, навпаки, його збудження вляглося, на 
нього віяло прохолодою, наче він цілу ніч проблукав 
вологим лісом, а тепер опинився поблизу води.

Почувся стук у двері, то кур'єр приніс листа. Юган
нес розірвав конверт, довго дивився, читав, намагаю
чись збагнути, про що там йдеться. Лист був від Вік
торії, записка, надряпана на клаптику паперу: вона, 
мовляв, забула сказати йому, що її чекають у Сайєрів 
увечері. їй би дуже хотілося побачити там його; на 
вечірці вона б постаралася усе ліпше йому пояснити, 
переконати, щоб він забув її, попросила би сприйня
ти удар долі, як личить чоловікові. Щиро Ваша...
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Юганнес вийшов до міста щось перехопити наш
видкуруч, а, повернувшись додому, написав Сайєрам 
остаточну відмову: нині він не зможе прийти; якщо 
господарям зручно, він радо навідався би до них, 
скажімо, завтра увечері.

І передав кур'єром.

V
Настала осінь. Вікторія поїхала додому, а маленька 

вуличка на околиці із затишними будинками, як 
і раніше, дрімала у цілковитій тиші. У Юганнесовій 
кімнаті ночами світилося. Світло загорялося увечері 
з першими зірками і гасло, коли надворі вже сіріло. 
Він працював, не покладаючи рук, писав свою велику 
книгу.

Минали тижні, місяці. Юганнес сидів на самоті, ні 
з ким не спілкувався, у Сайєрів більше не бував. 
Часто фантазія збиткувалася над ним, заводячи у не
мислимі хащі, вплітаючи у канву розповіді таке, що 
зовсім не стосувалося змісту книги, і тоді йому дово
дилося викреслювати і викидати до кошика цілі арку
ші. Це дуже гальмувало роботу. Несподіваний гамір 
у нічній тиші, стукіт коліс по бруківці плутали думки 
і переводили їх плин в інше русло.

— З дороги! Стережись!
Чому? Але ж чому йому слід стерегтися тієї брички? 

Ось вона прогуркотіла повз будинок, зараз уже, пев
но, десь за рогом вулиці. А може, там без маринарки 
і з непокритою головою стоїть, нахилившись до самої 
бруківки, якийсь чоловік і чекає удару в голову; він 
хоче, щоб його переїхали, розчавили, убили. Людина 
бажає собі смерти, це її справа. Чоловік уже не слід
кує за собою, уранці не запинає ґудзиків і не зав'язує 
шнурівок на своїх черевиках, сорочка на висхлих гру
дях завжди розхристана; він має померти... А ось ін
ший чоловік лежить на смертному ложі, він пише лис
та своєму другові, записку, прохання. Чоловік помер,
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залишивши того листа; на ньому дата і підпис, листа 
написано з дотриманням правопису, хоча його авто
рові за годину судилося померти. Ось що дивовижно! 
Він навіть намалював витієвату віньєтку під своїм іме
нем. А за годину помер... А ось іще один. Він самот
ньо лежить у крихітній кімнатці, облицьованій вима
люваними у блакитний колір дошками. І що з того? 
Нічого. У цілому неозорому світі саме йому судилося 
зараз умерти. Ця думка не дає йому спокою; він 
знову і знову повертається до неї аж до повного вис
наження. Він зауважив, шо настав вечір, годинник на 
стіні показує восьму годину, але він не розуміє, чому 
той не бамкає. Годинник не б'є. Уже восьма з хвили
нами, годинник цокає, але не б'є. Бідолаха, його мо
зок уже затягає паволокою: годинник пробив час, 
а він того не помітив. Тоді він пробив дірку у портре
ті своєї матері, що висів на стіні: навіщо йому цей 
портрет, коли самому доведеться відійти в інший світ? 
Його стомлений погляд спиняється на горщикові 
з квітами, який стоїть на столі, він простягає руку 
і повільним виваженим рухом скидає горщик на під
логу; той розлітається на шматки. Нема чого красува
тися йому тут цілим та неушкодженим! Потім чоловік 
викидає з вікна свій бурштиновий мундштук. Навіщо 
він йому здався тепер? Нащо залишати мундштук, коли 
його самого вже не буде — і сумнівів тут бути не може! 
За тиждень чоловік помер...

Юганнес підвівся і заходив по кімнаті. Сусід за сті
ною прокинувся, затих його храп, звідти долинає важ
ке зітхання, розпачливий стогін. Юганнес навшпиньки 
підійшов до столу і тихенько сів. Вітер шарудить 
у кронах тополь під вікном, від того шереху його аж 
дрижаки проймають Старі тополі скинули листя і схо
жі тепер на нещасних калік; вузлуваті гілки з якимось 
тріскучим звуком барабанять по стіні будинку, здава
лося, розсохлий дерев'яний млинок все торохтить, ніяк 
не спиниться.

Юганнес повернувся до рукопису, ще раз перечитав 
написане. Так він і думав, фантазія знову завела його 
бозна-куди. До чого тут смерть і бричка, що шалено
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мчить? Він писав про сад, зелений буйний сад навко- 
Замку. Тільки про сад тут і йдеться. Сад зараз 

мертвий, оповитий сніговою габою, і, хоча надворі 
зима, налітує сніг, він усе ж пише про весну, пахощі 
зела та ніжний легіт. Вечір. Море унизу лежить тихе 
і бездонне, наче свинцеве. Пахне бузок, живопліт за
зеленів бруньками та листочками, навколо така тиша, 
то  чути спів пташки на іншому боці фьорду. На 
одній з алей саду стоїть Вікторія, вона сама, у білій 
сукні, їй двадцять літ. Он вона. Найвищі кущі троянд 
сягають їй лише до пліч, її погляд лине понад фьор
дом, лісами, ген до сонних гір у далині; серед зелені 
саду вона схожа на білий дух. Знизу від дороги доли
нають кроки, вона підходить ближче, до захованої 
у хащах альтанки, опирається ліктями на кам'яний 
мур і дивиться вниз. Чоловік на дорозі знімає капе
люха, кланяється до самої землі і вітається з нею. 
Вона киває у відповідь. Чоловік озирається, ніхто не 
підглядає за ним, на дорозі ані душі, і тоді він підхо
дить до самого муру. Вона сахається назад і кричить: 
„Ні, ні!" — вона махає рукою. „Вікторіє, — каже він. 
— Ви колись мали незаперечну рацію, я не смію 
мріяти про Вас, бо це неможливо." „Так, — відпові
дає вона. — Чого ж Ви тоді хочете?" Він підступає ще 
ближче, тільки мур розділяє їх: „Чого я хочу? Лише 
постояти тут хвильку. Востаннє. Хочу підійти до Вас 
якнайближче. Ось Ви уже зовсім поруч!" Вона мов
чить. Минає хвилина. „На добраніч," — каже він 
і знову кланяється, черкаючи капелюхом землю. „На 
добраніч," — відповідає вона. Він простує геть, не 
оглядаючись...

Тож при чому тут смерть? Він жмакає списаний 
папір і викидає у піч. Там уже чимало таких аркушів 
чекає спалення — хвилі фантазії, що вийшли з бере
гів Він знову береться писати про чоловіка на дорозі, 
мандрівника, що спершу вітається, а коли минає, 
подарована йому хвилина, каже „Прощай!". У саду зо
сталася самітня юна дівчина, у білій сукні, їй сповнило
ся двадцять літ. Вона не захотіла зробити його своїм 
обранцем, о ні. Та все ж йому пощастило постояти біля
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муру, за яким вона жила. Ось як усміхнулася йому 
якось доля.

Минули ще тижні і місяці, настала весна. Зійшов 
сніг, світ навколо сповнився дзюркотінням та хлюпо
том, наче увесь простір від сонця до місяця заповни
ла тала вода. Прилетіли ластівки, за містом, у лісах, 
прокинулася усіляка стрибуча живність, птахи заще
бетали чужоземними мовами. Свіжо й солодко запах
ла земля.

Він не вставав з-за столу усю зиму. Сухе гілляччя 
тополь день і ніч без угаву тарабанило по стіні будин
ку. Але тепер прийшла весна, стихли шторми і мли
нок перестав торохтіти.

Юганнес відчинив вікно і визирнув надвір. Вулиця 
спорожніла, хоча ще далеко не північ, зірки мерехтіли 
на безхмарному небі, на завтра заповідався теплий 
і ясний день. Долинав гамір міста, зливаючись з віч
ним шемротом у далині. Десь несподівано загудів па
ровоз, то нічний поїзд подавав сигнал, схожий на 
крик самотнього півня у нічній тиші. Час братися до 
праці, цей гудок усю зиму закликав його до праці.

Він зачинив вікно і знову сів до столу.Відклав набік 
книжки, які читав перед тим, дістав папір та перо.

Його велика книга майже завершена, бракує тільки, 
останнього „прощай" — корабля, який відпливає уда
лину, епілогу. Однак він уже визрів у його голові.

У корчмі при битому шляху сидить чоловік, він тут 
ненадовго, бо прямує далеко-далеко, світ за очі. Голо
ва посивіла і борода теж, роки поборознили його 
обличчя; та він ще дужий, вік не пригнув його додо
лу, хоч і виглядає на свої роки. Надворі стоїть його 
бричка, коні відпочивають, кучер веселий та вдоволе
ний, бо подорожній пригостив його їжею й вином. 
Коли чоловік вписав своє ім'я, корчмар упізнав його 
і поштиво уклонився. „Хто зараз живе у Замку?" — 
питає подорожній. Господар відповідає: „Капітан, він 
страшенно багатий. Його дружина ласкава до всіх." 
„До всіх? — питає пан себе подумки і загадково усмі
хається. — Навіть до мене?" Подорожній сідає до сто
лу і щось пише, а написавши, ще раз перечитує — це
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вірш, виважений і спокійний, але в ньому багато гір
ких слів. Чоловік шматує папір на клоччя і далі си
дить, рве аркуш на ще дрібніші клаптики. У двері 
його кімнати хтось стукає, увіходить одягнена в жовту 
сукню жінка. Вона піднімає вуаль, це — фру Вікторія, 
господиня Замку. Мов королева. Подорожній рвучко 
зривається з місця, його потемнілу душу враз пронизує 
яскравий світлий промінь. „Ви такі ласкаві до всіх, — 
каже він згірчено, — тож і до мене прийшли?"

Вона не відповідає, лише стоїть й дивиться на ньо
го, а її обличчя заливається густим рум'янцем. „Що 
Ви хочете? — запитує він так само гірко. — Ви прий
шли нагадати мені про минуле? Я тут востаннє, вель
можна пані, я від'їжджаю назавжди." Та молода госпо
диня Замку далі мовчить, лише тремтять її уста. „Невже 
Вам не досить, що якось я Вам зізнався у своєму 
шаленстві? Тож слухайте, я кажу це знову: моя душа 
належить Вам, але я не вартий Вашої ласки. Тепер Ви 
вдоволені?" Він говорить, усе більше запалюючись: 
„Ви відмовили мені, інший став Вашим обранцем. 
Я був селюком, ведмедем, варваром, який у своїй 
молодечій недосвідченості забрів на королівські тере
ни!" Та враз подорожній падає на стілець, ридає, 
і просить: „О, йдіть собі! Вибачте мені і йдіть своїм 
шляхом!" Кров відлинула від щік господині Замку. 
Вона, поволі і чітко вимовляючи кожне слово, каже: 
„Я кохаю Вас, зрозумійте мене врешті-решт, кохаю 
тільки Вас! Прощайте!" і тут молода господиня Зам
ку, затуливши обличчя руками, швидко вийшла...

Він відклав перо відхилився на спинку крісла. Усе, 
крапка, кінець. Ось лежить книга, усі аркуші списані, 
дев'ять місяців роботи. Тиха втіха жебонить у його душі, 
бо завершено знаменитий твір. Доки він сидів отак, 
дивлячись у вікно, за яким народжувався новий день, 
У його голові стугоніло і думка далі працювала. Його 
переповнює натхнення, його мозок схожий на здичаві
лий сад, де парує земля і падають незібрані плоди.

Якось загадково він потрапив у глибоку мертву уще
лину, де немає нічого живого. Десь здалеку, немов
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з іншого світу, долинають звуки органу. Він підходить 
ближче, приглядається до органу, а орган стікає кров'ю; 
він грає, а з його бокової стінки сочиться кров. Далі він 
виходить на майдан. Усюди пустка, не видно ані дерев
ця, не чутно ані звуку — лише пустельний майдан. 
Однак на піску зосталися сліди людських ніг, а в повітрі 
ще тремтять останні нещодавно сказані слова, майдан 
спорожнів не так давно. Дивне відчуття охоплює його, 
ці слова, що зависли у повітрі над майданом, лякають 
його, обступають зусібіч, тиснуть на нього. Він відбива
ється від них, а вони знову підступаються, і це вже не 
слова, а старці, гурт старців, які танцюють перед ним. 
Чому вони танцюють, і чому не видно на їхніх облич
чях ані найменшої тіні веселощів? Холодом віє від цих 
старечих постатей, вони не бачать його, вони — сліпі; 
він гукає їх, та вони не чують, вони — мертві. Він бреде 
на схід, назустріч сонцю, і опиняється під горою. Звід
кись чується голос: „Ти біля підніжжя гори?" „Так, — 
відповідає він. — Я стою під горою." Тоді голос каже: 
„Та гора — то моя ступня. Я лежу скутий на самому 
краю Землі, прийди і визволи мене!" Він простує до 
краю Землі. На мості його підчікує якийсь чоловік, він 
забирає тіні у подорожніх. Чоловік той з мускусу. Жах 
стискає крижаною рукою його серце, коли він бачить 
чоловіка, який хоче позбавити його власної тіні. Він 
плює у нього і погрожує йому кулаком, однак чоловік 
незворушно стоїть і чекає на нього. „Обернися!" — 
лунає голос позаду нього. Він озирається і бачить голо
ву, що котиться дорогою, показуючи, в якому керунку 
йому слід іти далі. То людська голова, вона котиться 
і час од часу безгучно сміється. Він рушає за нею. 
Голова котиться день і ніч, а він не відстає від неї ні на 
крок; біля берега моря голова раптом запропастилася 
під землю і зникла. Він заходить у воду і пірнає. Ось він 
стоїть перед потужною брамою, велетенська риба зус
трічає його гавкотом. У неї на шиї грива, а поводиться 
вона, як пес. Позаду риби стоїть Вікторія. Він простягає 
до неї руки, вона стоїть гола-голісінька, сміється до 
нього, а бурхливі хвилі бавляться її волоссям. Він кличе 
її, він чує свій крик і... прокидається.
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Юганнес підвівся і підійшов до вікна. Майже роз
виднілося. У маленькому дзеркалі, яке висіло на вікон
ній рамі, він помітив, що повіки у нього почервоніли, 
рін загасив лампу, у досвітньому присмерку ще раз 
перечитав останню сторінку книги, а тоді ліг спати.

Надвечір того самого дня Юганнес заплатив за жит
ло, відніс рукопис видавцеві і поїхав з міста. Він 
подався за кордон, ніхто не знав, куди.

VI
Велика книга вийшла в світ, ціле царство в собі, 

крихітний гамірний світ настроїв, голосів та видив. 
Книгу продавали, читали, відкладали убік. Минуло 
декілька місяців. Восени Юганнес видав нову книжку. 
Що ж тепер? Його ім'я — в усіх на устах, він перебу
вав на вершині слави. Ця книга була написана далеко 
від рідної домівки, у чужих краях, вона вистоялася, 
як добре міцне вино.

„Любий читачу! Перед тобою повість про Дідеріка 
та Ізеліну. Написана вона у щасливу пору, у дні дріб- 
ничкових турбот та печалей, коли усе в житті вида
ється легким і простим; написана від щирого серця 
про Дідеріка, якого Бог покарав коханням".

Юганнес жив на чужині, ніхто не знав, де саме. 
Минув не один рік, перш ніж це стало відомо.

— Здається, хтось стукає в двері? — обізвався якось 
увечері старий мельник.

Вони з жінкою замовкли і прислухалися.
— Ні, певно, причулося, — сказала дружина. — 

Десята година, скоро ніч.
Минуло кілька хвилин.
Знову почувся стук у двері, цього разу наполегливі

ший, ніби той, хто стукав, зібрався з духом довести 
До кінця задуману справу. Мельник відчинив. На по
розі стояла панна із Замку.

— Не лякайтеся, це — я, — сказала вона, ніяково 
Усміхаючись.



Вікторія увійшла до хати. їй підсунули стілець, але 
вона не захотіла сідати. На плечах вона мала лише 
шаль, а на ногах делікатні черевички на низьких під
борах, хоч до весни ще далеко, і на дорогах калюжі.

— Я хотіла тільки попередити Вас, що навесні при
їде лейтенант, — пролепетіла вона. — Лейтенант — 
мій наречений. Він, мабуть, полюватиме на вальдшнепів. 
Тільки це я й мала Вам сказати, попередити, щоб Ви 
не боялися.

Мельник та його дружина спантеличено дивилися 
на панянку. Ніхто і ніколи не попереджав їх про 
приїзд гостей до Замку та про їхні виправи до лісу чи 
в гори, на полювання. Вони запобігливо подякували 
їй: яка ж вона добра та ласкава.

Вікторія ступила до дверей.
— Я тільки для цього й прийшла. Я подумала собі, 

що Ви вже люди немолоді, тож не зашкодить засте
регти Вас.

Мельник сказав:
— Не варто було так клопотатися, он панночка 

промочила свої черевички.
— Ні, дорога суха, — коротко відповіла вона. — Так 

чи інак, мені кортіло прогулятися. На добраніч.
— На добраніч.
Вікторія взялася за клямку, але вже в дверях зне

нацька обернулася і запитала:
— Як справи у Юганнеса, що чути про нього?
— Ми нічого не знаємо, дякуємо, що поцікавилися. 

Справді, нічого.
— Напевно, він скоро повернеться. Я думала, Ви 

одержали від нього вісточку.
— Востаннє Юганнес писав нам минулої весни. Він, 

певно, десь за кордоном.
— Так, за кордоном, йому там добре. Він сам пише 

в одній книжці, що для нього зараз настали дні дріб- 
ничкових турбот та печалей. Тож, мабуть, йому добре 
там ведеться.

— О так, так, дай, Боже! Ми чекаємо його, але він 
нам не пише, нікому не пише. А ми чекаємо.

— Напевно, йому ліпше там живеться, якщо пише, 
що клопоти має дрібничкові. Так, так, видно, так
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в о н о  і є. Я лише хотіла довідатися, чи не приїде він 
навесну. Ще раз на добраніч.

— На добраніч.
Мельник з дружиною провели Вікторію за поріг і ще 

довго дивилися услід її тендітній постаті з гордовито 
піднесеною голівкою, дивилися, як вона обережно сту
пала у своїх легких черевичках, обходячи калюжі на 
розмоклій дорозі.

За два дні прийшов лист від Юганнеса. Він повер
неться додому десь за місяць, коли завершить роботу 
над новою книгою. Увесь цей довгий час йому жило
ся непогано, новий твір майже готовий, його голова 
здатна творити дива...

Мельник поквапився до Замку. По дорозі він знай
шов хусточку з ініціалами Вікторії, певно, загубила її 
позавчора ввечері.

Фрекен нагорі, але покоївка погодилася повідомити 
господиню про його прихід. У якій він справі?

Нічого спішного, він ліпше зачекає.
Нарешті панночка зійшла вниз.
— Я чула, що Ви хотіли поговорити зі мною? — 

сказала вона, відчиняючи двері до вітальні.
Мельник увійшов за нею і, простягаючи хусточку, 

мовив:
— Ми одержали листа від Юганнеса.
Її личко засвітилося радістю, та лише на мить, ледь 

вловиму мить.
— Дякую, це, справді, моя хусточка.
— Він повертається додому, — продовжував мель

ник майже пошепки.
Тепер від її постаті війнуло холодом.
— Говоріть голосніше, мельнику. Хто повертається?
— Юганнес.
— Ага, Юганнес. То й що?
— Та ні... Ми просто подумали, що слід Вас повідо

мити. Ми розмовляли про це, я та моя жінка. Вона 
вважала що таки треба сказати Вам про його приїзд. 
Ви ж позавчора цікавилися, чи повернеться Юганнес 
навесні. Тож він повертається.

— Ви, напевно, тішитеся? — запитала панночка — 
Коли він повертається?
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— За місяць.
— Ага... Це все, чи, може, ще щось маєте сказати?
— Усе. Я думав... якщо вже цікавилися... Більше 

мені нічого Вам сказати. Я прийшов тільки повідоми
ти Вас про його приїзд.

Мельник знову стишив голос.
Вікторія провела його до порога. У передпокої їм 

стрінувся батько панянки. Минаючи його, Вікторія 
сказала гучним і недбалим тоном:

— Мельник каже, що Юганнес повертається додо
му. Пригадуєш Юганнеса?

Мельник вийшов за ворота Замку і заприсягнувся 
сам собі, що більше ніколи, ніколи в житті не дасть 
пошити себе в дурні і не прислухатиметься до порад 
жінки, яка вважає, ніби вміє читати в людських ду
шах. Так він їй і скаже.

VII
Струнку горобину біля млинової загати він хотів 

колись зрізати на вудилище, а зараз, через багато 
років, дерево стало грубше за його руку. Він глянув 
на нього із зачудуванням і пішов далі.

Вище по ріці, як і колись, буяли непрохідні хащі 
папороті, справжній ліс, в якому звірина протоптала 
свої стежини, майже непомітні під зеленим склепін
ням. Він продирався крізь ту гущавину, як у дитинстві, 
розгортаючи руками папоротеві віяла та намацуючи 
ногами земну твердь. Комашня та плазуни прискали 
навсібіч перед велетнем.

Нагорі, біля каменеломні, зацвіли фіалки, анемони 
й терен. Він нарвав букет, рідні запахи повернули його 
у дні дитинства. Удалині синіли пагорби, що оперізували 
сусіднє селище, а на іншому боці фьорду закувала зозуля.

Юганнес сів на камінь і став наспівувати щось собі 
під ніс. Несподівано на стежці почулися кроки.

Був вечір, сонце вже сіло, але повітря ще дихало ден
ним теплом. Ліси, гори та затоку огорнуло безгоміння.
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Догори стежкою простувала жінка. То була Вікторія, 
у руці вона несла кошика.

Юганнес підвівся, схилив голову у поклоні і вже 
зробив крок, щоб піти геть.

— Я не хотіла Вам перешкоджати, — сказала Вікто
рія — Я хотіла лише нарвати квітів.

Він не відповів. Йому навіть не спало на думку, що 
у і! саду цвіте чимало квітів.

— Я прихопила кошик для квітів, — вела вона далі. 
— Та, може, я їх тут і не знайду. Квіти мені потрібні 
для столу. У нас будуть гості.

— Тут цвітуть анемони та фіалки, — сказав він. — 
Трохи вище росте хміль. Але для хмелю ще, певно, 
зарано.

— Ви зблідли відтоді, як я Вас востаннє бачила, — 
зауважила вона. — 3 того часу минуло два роки. Чула, 
Ви були в чужих краях. Я читала Ваші книги.

Він усе ще мовчав. Він міг би сказати: „О, доброго 
вечора, фрекен!" і піти собі геть. Від того місця, де він 
стояв, був лише один крок до найближчого каменя 
і один крок до Вікторії, звідти легко можна було зійти 
донизу, але на стежці стояла Вікторія. На ній була 
жовта сукня з великим викотом, що відкривав шию, та 
червоний капелюшок. Вона була дивовижно гарна.

— Я перегородила Вам дорогу, — пролепетіла вона 
і зійшла зі стежки.

Юганнес намагався тримати себе у руках, щоб не 
піддатися поривові серця.

Тепер їх розділяв лише один крок. Вікторія непо
рушно стояла і навіть не думала звільнити йому місце, 
щоб він міг пройти. Вони не зводили одне з одного 
погляду. Раптом дівчина густо зашарілася, опустила очі 
і ступила крок убік. Вона геть розгубилася, але й далі 
усміхалася.

Юганнес прослизнув повз неї і зупинився, її тужливий 
усміх приголомшив його, його серце знову полинуло до 
неї, і він бовкнув перше, що спливло йому на язик:

— Ви, напевно, часто бували у місті з того часу? З то
го часу, як... Тепер я згадав, де колись було багато 
квітів: на пагорбі, біля Вашого флагштока.
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Вікторія обернулася до нього, і він із здивуванням 
помітив, що вона схвильована, її обличчя зблідло.

— Чи не відвідали б Ви нас якогось вечора? — 
промовила вона. — Може, прийдете на гостину? У нас 
збереться товариство, — додала вона і знову почерво
ніла. — Приїдуть приятелі з міста. Десь найближчими 
днями, я Вас повідомлю. Що Ви на це скажете?

Юганнес не відповів. Те товариство не для нього, 
він не підходить під мірки Замку.

— Не відмовляйтеся. Вам не буде нудно, я все про
думала. Я приготувала Вам несподіванку.

Пауза.
— Вам уже не вдасться здивувати мене-нічим, — 

сказав він.
Вона прикусила губу; скорботна усмішка знову про

майнула її обличчям.
— Чого Ви від мене хочете? — промовила вона 

ледве чутно.
— Я нічого від Вас не хочу, фрекен Вікторіє. Я просто 

сидів на камені, я можу собі піти геть.
— Ах, я вийшла з дому і цілий день проблукала по 

лісі, аж доки потрапила сюди. Я могла би піти понад 
рікою, чи іншою дорогою і тоді не опинилась би тут, 
саме в той час, що...

— Люба панночко, ці землі Ваші, не мої...
— Якось я повелася з Вами погано, Юганнесе. 

Я хотіла б усе загладити, виправити заподіяне зло 
Я справді маю для Вас несподіванку і вважаю... 
я хотіла сказати, сподіваюся, що Ви зрадієте їй. Біль
ше не можу сказати, але дуже прошу цього разу прийти.

— Якщо це буде Вам на втіху, я прийду.
— Справді?
— Так. Спасибі за запрошення.
Заглибившись у ліс, він озирнувся. Вікторія сіла на

камені; кошик стояв поряд у траві. Юганнес не пішов 
додому, а ходив стежкою туди й сюди. Тисячі думок 
товклося в його голові. Несподіванка? Так вона сказала, 
сказала щойно, і голос її тремтів. Гаряча збудлива ра
дість захлюпнула його, серце шалено калатало, а сам він 
мало не витав у повітрі. Може, зовсім не випадково
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вона й сьогодні одягнула жовту сукню? Він звернув 
увагу на й руку, де колись була каблучка, — нині каб
лучки не було.

Минула година. Пахощі лісу та лугу задурманили його, 
затуманили розум та серце. Він ліг навзнак у траву, 
заклавши руки під голову, і слухав, як по той бік фьор
ду кує зозуля. Повітря навколо нього аж тремтіло від 
пристрасного пташиного тьохкання.

Він знову пережив солодке до знемоги відчуття. Коли 
вона піднялася до нього в каменеломню у жовтій 
сукні та червоному капелюшку, то була схожа на бар
вистого метелика, який перелітав з каменя на камінь 
і врешті сів перед ним. „Я не хотіла Вам перешкоджа
ти', — сказала вона і усміхнулася. Її рожевоуста усміш
ка осяяла все обличчя, а очі наче розсипали довкола 
пригорщу зір. На її шийці проступили тендітні блакитні 
жилки, а кілька веснянок на щоках надали личкові 
теплої барви. Вікторія увійшла в своє двадцяте літо.

Несподіванка? Що ж вона мала на увазі? Може, хоче 
показати йому його ж книжки; викласти перед ним ті 
два чи три томики творів і потішити його тим, що вона 
купила їх усіх і навіть розрізала сторінки? Ось Вам, будь 
ласка, окрушина уваги та розради! Не погордуйте моєю 
скромною милостинею!

Він рвучко підвівся і завмер. Вікторія поверталася, 
й кошик був порожній.

— Ви не знайшли квітів? — запитав він, однак 
думками перебував ще в іншому вимірі.

— Та я й не шукала, просто посиділа там.
Він сказав:
— Я саме подумав собі, що Вам не слід переймати

ся, наче Ви заподіяли мені зло. Жодної вини за Вами 
немає, тож і загладжувати й не треба. Розради я теж 
не потребую.

— Я не це мала на гадці, — відповіла вона спантели
чено. Раптом вона глянула на нього і замислилася. — 
Не в тім річ. Мені здалося, що тоді... Мені б не хотіло
ся, щоб Ви носили кривду в серці за те, що трапилося.

— Жодної кривди я не ношу.
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Вона знову замислилася на хвильку, а тоді враз 
випросталася.

— Тоді все гаразд, — сказала вона. — Цього мені 
й слід було сподіватися. Чого б це ті давні події мали 
бентежити Вас! Тож нема про що говорити.

— Справді, нема про що. Мої почуття байдужі Вам, 
однако, нині чи колись.

— Бувайте, — мовила вона. — Скоро побачимося.
— Бувайте.
Кожен пішов своєю дорогою. Юганнес зупинився 

і оглянувся. Він простягнув їй услід руки, шепочучи й 
ім'я, промовляючи ніжні слова: „Я не ношу кривди 
в серці. О ні, ні, яка там кривда. Я усе ще кохаю Вас, 
я Вас кохаю..."

— Вікторіє! — щосили гукнув я.
Вона почула, здригнулася і озирнулася, але не зупи

нилася.
Злетіло кілька днів. Юганнес не знаходив собі міс

ця, робота не йшла до рук, він не спав і цілісінькими 
днями блукав по лісі. Якось він видряпався на вели
кий порослий соснами пагорб, де височів Замковий 
флагшток; стяг було піднято. На круглій вежі Замку 
також майоріло знамено.

Неймовірне збудження охопило його. До Замку ма
ють прибути гості, готується гостина.

Надвечір'я було тихим і теплим; блакитна жилка 
ріки пульсувала на тлі розмореного спекою ландшаф
ту. До берега підходив пароплав, розсікаючи носом 
хвилі, і бризки білим віялом шумовиння здіймалися 
перед ним. З подвір'я Замку виїхали чотири брички 
і рушили до причалу.

Пароплав пришвартувався, панове і дами зійшли на 
берег і порозсідалися у бричках. їз Замку почулася ка
нонада, двоє чоловіків стояли на вежі з мисливськими 
рушницями у руках, заряджали і стріляли, заряджали 
і стріляли. На двадцять першому залпі брички в'їхали 
у ворота Замку, і стрілянина вщухла.

Так воно і є, у Замку буде свято. Гостей зустрічають 
піднятим стягом та салютом. У бричках було й кілька 
військових; мабуть, і Отто, лейтенант, серед них.
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Юганнес збіг з пагорба і подався додому. Його наздог
нав слуга із Замку. Він ніс у шапці листа, його послала 
фрекен Вікторія і звеліла принести відповідь.

Юганнес читав записку, а серце мало не вискакувало 
йому з грудей. Вікторія нагадувала про своє запрошен
ня, зверталася до нього із щирими словами та просила 
прийти. Запрошуючи його кілька днів тому, вона мала 
на увазі саме це свято. Передайте відповідь гінцем.

Дивно і неочікувано усміхнулося йому щастя, кров 
шугнула до голови, і він сказав гінцеві, що прийде: 
так, спасибі, він з'явиться негайно.

— Ось візьміть, будь ласка!
Він простягнув посланцеві неймовірно щедрий гріш 

і поквапився додому переодягнутися.

VIII
Вперше у своєму житті він переступив поріг Замку 

і рушив сходами на другий поверх. Звідти долинав гул 
голосів, його серце нестямно билося; він постукав 
і увійшов.

Ще досить молода на вигляд господиня Замку ви
йшла назустріч і приязно привіталася, потиснувши 
йому руку. Вона дуже рада бачити його; вона пам'я
тає його з того часу, як він був отаким... Тепер він 
великий... Здавалося, що вона хотіла ще щось додати, 
довго не відпускала його руку і пильно приглядалася 
до нього.

Підійшов і господар, він теж простягнув йому руку. 
Як вже казала його дружина, він тепер став великим 
чоловіком, не лише в прямому значенні цього слова. 
Знаменитим чоловіком. Він дуже радий...

Його представили шановному панству, камергеру, 
груди якого були обвішані орденами, дружині камер
гера, господареві сусіднього маєтку, лейтенантові Отго. 
Вікторії не було видно.

Минув якийсь час. До зали увійшла Вікторія — бліда 
і навіть трохи розгублена; вона вела за руку молоду
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дівчину. Панянки обійшли навколо увесь зал, з усіма 
привіталися та перекинулися словами, а потім зупи
нилися перед Юганнесом.

Вікторія усміхнулася і сказала;
— Погляньте, це — Камілла, ну хіба не несподіван

ка? Ви ж знаєте одне одного.
Вона трохи постояла, дивлячись на обох, а потім 

вийшла із зали.
У першу мить Юганнес навіть поворухнутися не міг, 

він стояв, мов громом уражений. Он яку несподіванку 
приготувала йому Вікторія. Люб'язно знайшла йому 
замість себе заміну. Ось я Вас звела, мовляв, тож тепер 
втішайтеся! Надворі квітує весна, сяє сонце. Розчиніть, 
якщо бажаєте, навстіж вікна: у саду такі пахощі, а на 
верхівках беріз заграють одне з одним шпаки. Чому 
ж Ви мовчите? Смійтеся! Радійте!

— Так, ми знаємося, — відповіла Камілла, нітрохи 
не зніяковівши. — Колись у цих місцях Ви порятува
ли мене з води.

Вона була молода, білява, життєрадісна, одягнена 
у яскраво-червону сукню — їй виповнилося сімнадцять. 
Юганнес оговтався і заходився сміятися та жартувати. 
Минуло трохи часу, її щира веселість передалася й йому, 
вони довго розмовляли удвох, його серце уляглося. Ще 
з дитячих років у цього дівчати збереглася чудна звичка 
прислухатися до слів співрозмовника, схиливши голівку 
набік. Він упізнав її — несподіванка не вдалася.

Знову з'явилася Вікторія, вона йшла під руку з лей
тенантом, підвела його до Юганнеса і сказала:

— Упізнаєте Отто, мого нареченого? Ви мусите його 
пам'ятати.

Панове добре пам'ятали один одного. Вони перемо
вилися необхідними у таких випадках ввічливими офі
ційними фразами, розшаркалися і розійшлися. Юганнес 
та Вікторія залишилися удвох. Він промовив:

— Оце й була Ваша несподіванка?
— Так, — відповіла вона роздратовано і нетерпляче.
— Я зробила все, що могла, я не знала, що іще 

придумати. Вам би годилося подякувати мені, я ж 
бачила, як Ви зраділи.
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— Велике Вам спасибі. Я й справді зрадів.
Нестерпний розпач стиснув йому серце, він зблід,

немов стіна. Якщо вона колись і завдала йому болю, 
то тепер доклала всіх зусиль, щоб загладити свою про
вину і втішити його. Він, справді, щиро їй вдячний.

— Я помітив, що сьогодні Ви одягнули на палець свою 
каблучку, — мовив він глухо. — Більше її не знімайте.

Пауза.
— Не зніматиму, — відповіла вона.
Вони глянули просто у вічі одне одному. Його уста 

затремтіли, він кивнув головою убік лейтенанта і ска
зав хрипко та грубо:

— У Вас добрий смак, фрекен Вікторіє. Він вродливий 
чоловік. А еполети роблять його кремезнішим.

Вона спокійно відповіла:
— Зовсім він не вродливий. Але одержав добре ви

ховання. Це теж немало важить.
— Я зрозумів Ваш натяк. Спасибі! — і, не патичку- 

ючись, додав:
— А гроші у його кишенях важать ще більше.
Вікторія одразу ж відійшла геть.
Юганнес тинявся по залі, мов неприкаяний. Каміл- 

ла щось говорила до нього, про щось розпитувала, 
але він не чув і не відповідав. Вона знову щось сказа
ла, навіть торкнулася його руки, перепитала ще раз, — 
марно.

— Ну, погляньте, він весь у полоні власних думок! — 
вигукнула вона, сміючись. — Думає та думає.

Вікторія почула її слова:
— Він хоче побути на самоті. Навіть мене прогнав, 

— але раптом підійшла впритул до Юганнеса і голосно
сказала:

— Ви, певно, ламаєте голову, як краще попросити 
вибачення у мене? Про те не клопочіться. Навпаки, це 
я повинна зробити за те, що так пізно прислала запро
шення. Це було виявом такої неуваги з мого боку. 
Я згадала про Вас в останню мить; добре, що взагалі 
згадала. Та сподіваюся, Ви мені пробачите, я мала таку 
заклопотану голову.

Він приголомшено дивився на неї, не спроможний 
видобутися на слово. Камілла переводила погляд то
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на Юганнеса, то на Вікторію, і ніяк не могла отями
тися від здивування. Вікторія стояла перед ними, хо
лодна, бліда і зловтішна. Вона помстилася!

— Отакі з них кавалери, — сказала вона, звертаю
чись до Камілли. — Чого від них сподіватися. Он там 
сидить мій наречений, його цікавить лише полювання 
на лося, а ось тут перед нами — поет, тільки про свої 
вірші й думає... Та промовте хоч слово, пане поете!

Він здригнувся, блакитні жилки на його скронях 
нап'ялися.

— Що ж, Ви просите мене сказати щось? Гаразд.
— О ні, не робіть над собою зусиль.
Вона вже налаштувалася відійти вбік.
— Щоб не зволікати, щоб одразу ж взятися до 

справи, — сказав він, усміхаючись і виважуючи кожне 
слово, але голос його тремтів. — Так ось, не будемо 
напускати туману: Ви, здається, були нещодавно за
кохані, фрекен Вікторіє?

На кілька секунд запала мертва тиша; усі троє чули 
гупання власних сердець. Камілла злякано втрутилася:

— Ясна річ, Вікторія закохана у свого нареченого. 
Вони саме заручилися, хіба Ви цього не знали?

Юганнес знайшов своє місце за столом і тепер стояв 
позаду стільця. Стіл гойдався і вигинався у нього перед 
очима, він бачив людське збіговисько і чув гамір голосів.

— Сідайте, будь ласка, це Ваше місце, — промовила 
приязно господиня Замку. — Найвищий час сідати до 
столу.

— Вибачте! — скрикнула несподівано Вікторія у ньо
го за спиною.

Юганнес ступив крок убік.
Вікторія взяла картку з його іменем і переклала на 

кінець столу, на сім місць далі, поруч з похилого віку 
чоловіком, який колись був домашнім учителем в Замку 
і мав славу пияка. Помінявши картки, Вікторія сіла 
за стіл.

Юганнес мовчки спостерігав. Господиня дому рвій
но заходилася клопотатися чимось на іншому кінці 
стола, уникаючи його очей.
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Збентежений і розгублений, він рушив до свого нового 
місця, а там, де мав спершу сидіти він, посадили 
приятеля Дітлефа, який вчився з ним разом у місті, 
жевжика з діамантовими ґудзиками на манішці. Ліво
руч від нього сиділа Вікторія, праворуч — Камілла.

Обід розпочався.
Старий учитель пам'ятав Юганнеса дитиною, між 

ними зав'язалася розмова. Учитель розповідав, що 
у свої юні роки він пописував віршики і навіть зберіг 
рукописи, Юганнес десь принагоді міг би їх прочита
ти. Нині його запросили до цього дому на свято 
з нагоди заручин Вікторії, запросили, щоб і він зміг 
розділити радість молодих. Господарі Замку зробили 
для нього цю приємну несподіванку, шануючи їхню 
давню приязнь.

— Нічого з Ваших творів я не читав, — сказав ста
рий. — Якщо вже мені хочеться почитати, то я беру до 
рук власні рукописи. У моїй шухляді лежать вірші 
й оповідання. їх видадуть після моєї смерти. Я хочу, 
щоб публіка таки довідалася, яким я був. Ми, старше 
покоління письменників, не пхаємося негайно видава
ти усе написане друком. Будьмо!

Трапеза продовжувалася. Господар Замку подзеленькав 
по своєму келиху і підвівся. Його благородне, худор
ляве обличчя світилося радістю, він видавався дуже 
зворушеним. Юганнес нахилився до самого столу. Його 
келих порожній, нікому й на гадку не спало наповни
ти його. Він сам налив собі вина по вінця і знову 
схилив голову. Ось як все обернулося!

Промова була довгою і пишномовною, її бурхливо 
підтримали оплесками: заручини оголошено! Злива при
вітань та побажань щастя посипалася з усіх боків на 
доньку господаря Замку та сина камергера.

Юганнес вихилив свій келих до дна.
За декілька хвилин його збудження вляглося, до нього 

повернувся спокій та душевна рівновага: шампанське 
м'яко пострумувало жилами. Він чув, як промовляв ка
мергер, знову гукали „браво" та „ура", дзенькали кели
хи. Якось раз він глипнув у бік Вікторії; вона сиділа 
бліда, не підводячи погляду, втіхи не було на її обличчі.
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Камілла ж кивнула йому головою і усміхнулася, а він 
кивнув у відповідь.

Домашній учитель все не вгавав:
— От гарно! Як гарно, що ці двоє знайшли одне 

одного. Мені ж випав інший жереб. Я був молодим 
студентом — великі перспективи, непересічний талант. 
Мій батько походив із поважного роду, мав великий дім, 
багатство, а кораблів — не злічити. Тож посмію Вас 
запевнити, що перспективи я мав справді неозорі. Вона 
теж була молодою і з гарної родини. Я прийшов до неї 
і відкрив їй своє серце. „Ні!" — сказала вона. Ви можете 
її збагнути? Вона сказала, що не хоче. Я зробив усе, що 
зміг, працював, не покладаючи рук, і сприйняв її відмо
ву, як і личить справжньому чоловікові. Та ось настала 
чорна година для мого батька — корабельні аварії, забор
гованості по векселях, одне слово, він збанкрутував. Що 
мені залишалося робити? Знову сприйняв удар долі, як 
і личить чоловікові. Зате дівчину було не впізнати. Вона 
повернулася до міста і прийшла до мене. Чого їй треба 
було? — запитаєте, певно, Ви. Я зубожів, став учителем 
з невеликою платнею, усі мої великі плани і сподівання 
зійшли нанівець, а поезію я запхав до найглибшої шух
ляди. Отоді вона погодилася! Сказала мені „так"!

Учитель подивився на Юганнеса і запитав:
— Можете її збагнути?
— Та цього разу, мабуть, уже Ви не захотіли її?
— Хіба я міг? Я Вас питаю? Я був злидарем, голим 

і босим, мізерна учительська платня, дешевий тютюн 
у люльці, та й то лише у неділю. З таким далеко не 
заїдеш. Я не міг зробити їй такої кривди. Але скажіть 
мені: як її збагнути?

— Що з нею трапилося потім?
— О, Господи! Ви ж не відповіли на моє запитання. 

Вона одружилася з одним капітаном. Рік опісля. З капі
таном артилерії. Будьмо!

Юганнес мовив:
— Кажуть, деяким жінкам просто небхідно турбува

тися про когось, втішати й розраджувати. Доки чоло
вікові добре ведеться, вони ненавидять його і відчува
ють себе зайвими. Та досить, щоб біда пригнула його
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до землі, як вони тут як тут і кажуть, ось я, я при
йшла до тебе!

— Чому ж вона відмовилася від мене, коли я був на 
коні? Мене чекало велике майбутнє...

— Видно, вона з тих жінок, які чекають доки біда 
зломить Вас. Хтозна.

— Але я не зламався. Ніколи. Я зберіг свою гордість 
і підніс їй гарбуза. Що Ви скажете на це?

Юганнес мовчав.
— Певно, Ви маєте рацію, — згодився старий учи

тель. — Бачить Бог і всі його архангели, Ви таки 
маєте рацію! — вигукнув він враз схвильовано і знову 
вихилив чарку. — Урешті-решт вона вийшла заміж за 
старого капітана, доглядала його, готувала йому їсти 
і порядкувала в його хаті. Уявляєте, заміж за капітана 
артилерії!

Юганнес підвів очі. Вікторія тримала у руці келих 
і не зводила з нього погляду. Вона високо піднесла 
келих. Йому аж подих сперло, і він теж схопив свого 
келиха. Його рука тремтіла.

Тоді вона голосно звернулася до його сусіда і засмі
ялася, звернулася до свого старого вчителя.

Юганнес, принижений, поставив свій келих на стіл, 
безпорадна усмішка завмерла йому на устах. Усі пог
ляди були спрямовані на нього.

Старий учитель розчулився до сліз від такого вияву 
уваги своєї колишньої учениці. Він квапливо випив.

— І ось я зайшов у поважний вік, — продовжував 
він. — Топчу ряст самотній і нікому невідомий. Така 
моя доля. Що відбувається в моїй душі, нікому не 
дізнатися, але ніхто не чув і моїх нарікань. Чи доводи
лося Вам коли-небудь бачити горлицю? Знаєте, що ця 
найпечальніша з усіх птахів каламутить чисту й прозо
ру воду, перш ніж напитися з джерела?

— Ні, цього я не знав.
— От бачте! Але так воно є. Так само чиню і я. 

Мені не дісталася та, якої я жадав понад усе на світі, 
однак життя не втратило для мене своєї принадности. 
А я каламучу його джерело. Завжди, безнастанно ка
ламучу його. Зате розчарування не владні наді мною.
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Он сидить Вікторія. Щойно вона випила до мене, я 
був й учителем, а зараз вона одружується, і це тішить 
моє серце. Я радію за неї так щиро, ніби вона моя 
рідна донька. А може, мені ще доведеться стати учите
лем й дітей. Як би там не складалося життя, у ньому 
завжди знайдеться місце для радости. Добре Ви казали 
про жінок, їхню потребу піклуватися про знедоленого 
чоловіка та про зломлену чоловічу гордість. Що більше 
я про це думаю, то більше переконуюся, що Ви таки 
мали рацію. Бачить Бог, Ви... О, вибачте на хвильку!

Старий підвівся з-за столу, взяв у руки свій келих 
і рушив до Вікторії. Він уже ледь тримався на ногах 
і йшов перехнябившись.

Ще виголошувалося чимало промов, говорив лейте
нант, сусід-магнат підняв чарку за жінок, за жінок цьо
го дому. Раптом встав пан з діамантовими ґудзиками 
і назвав Юганнесове ім'я. Він, мовляв, з дозволу усіх 
присутніх хотів би привітати молодого поета від імені 
тутешньої молоді. То були щирі слова приязні, подяка 
ровесників, сповнена прихильности та визнання.

Юганнес не вірив власним вухам.
Він прошепотів до учителя:
— Це вони про мене говорять?
— Так. Молодик випередив мене. Я й сам хотів 

виступити. Вікторія попросила мене зробити це ще 
перед обідом.

— Хто попросив Вас?
Учитель витріщився на нього.
— Ніхто, — буркнув він.
Під час тієї промови усі погляди були звернені на 

нього, Юганнеса, навіть господар Замку підбадьорливо 
кивнув йому, а дружина камергера начепила на носа 
лорнет, щоб краще його бачити. Коли промовець за
мовк, усі випили.

— Вам слід йому подякувати, — сказав старий вчитель. 
— Він же промовляв на Вашу честь. Хоча це мав би 
зробити старший з письменницького цеху. До того ж, я 
цілковито з ним погоджуюся. Цілковито.

Юганнес подивився на Вікторію. Це вона попроси
ла жевжика з діамантовими гудзиками виступити
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з панегіриком. Навіщо вона це зробила? Спершу вона 
звертається до одного, потім — до іншого; носилася, 
певно, з тією думкою з самого ранку, — чому ж? А 
тепер сидить незворушно, наче б то й не й рук справа.

Зненацька його охопило глибоке зворушення, пеле
ною заслало очі, він готовий був кинутися їй до ніг 
і дякувати, дякувати. Він зробить це згодом, після 
трапези.

Камілла, вертячись на всі боки, базікала з сусідами 
по столу і аж променилася усміхом. Вона була щасли
вою, й сімнадцять років подарували їй усе: і радість, і 
втіху. Вона раз у раз кивала Юганнесові і показувала 
йому на мигах, щоб він встав і щось сказав присутнім.

Він устав.
Юганнес говорив коротко, голос його звучав глибоко 

і зворушено. На святі з нагоди радісної для цієї родини 
події навіть його, людину сторонню, не обійшли ува
гою. Він хотів би подякувати тому, кому першому спала 
на думку така мила ідея, і панові, який сказав про 
нього стільки приємних слів. А ще він безмежно вдяч
ний усьому товариству, яке з великою прихильністю 
вислухало хвальну промову, адресовану йому, чужакові. 
Бо ж присутній він тут з єдиної причини — він син 
сусіда, який мешкає у лісі, неподалік від Замку...

— Справді, так! — вигукнула раптом Вікторія, і очі 
в неї спалахнули.

Усі повернулися до панни, щоки в неї вкрилися 
багрянцем, груди здіймалися від хвилювання. Юган
нес замовк. Запала важка тиша.

— Вікторіє? — голос господаря Замку звучав зди
вовано.

— Продовжуйте! — не вгавала вона. — Це — єдина 
причина, але говоріть далі! — погляд й враз погас, 
усмішка стала безпомічною, вона похитала головою 
і обернулася до батька:

— Я навмисне переборщую. Бо ж він сам перебор
щує. Гаразд, я не хотіла заважати...

Вислухавши пояснення Вікторії, Юганнес не розгу
бився. Його серце стугоніло так, що чули, певно, усі 
навколо. Він зауважив, що господиня Замку дивилася
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на Вікторію із сльозами на очах, в яких затаїлася 
безмежна скорбота.

Так, він, справді, переборщував, сказав він: фрекен 
Вікторія має рацію. Вона люб'язно нагадала йому, 
що він — не лише син сусіда, а ще й товариш по іграх 
дітей Замку, цій останній обставині він також зявдячує 
своєю присутністю тут. Спасибі Вікторії за те, що вип
равила його помилку. Ці терени — його рідний край, 
ліси навколо Замку колись творили для нього цілий 
світ, а за ними, — в синій далечі, мерехтіла невідома 
земля, казка, сповнена пригод. У ті далекі роки Дітлеф 
та Вікторія часто кликали його до Замку, вони вибира
лися на прогулянку або влаштовували розмаїті забави. 
Саме ці спогади дитинства справили на нього незабут
нє враження. Згадуючи про це згодом, він мусив виз
нати, що ті години забав зіграли величезну роль у його 
житті, про яку ніхто навіть не здогадувався. І якщо 
слова, сказані щойно тут, щирі, то іскру його таланту 
запалили саме спогади тих літ; то відблиск щастя, яке 
подарували йому в дитинстві двоє друзів. Ось чому 
у його книгах є і їхня немала частка. До всіх побажань 
щастя з нагоди заручин він би хотів додати слова 
особистої вдячности дітям господарів Замку за щасливі 
роки дитинства, коли ні час, ані обставини не переш
коджали їм, за радісний, короткий літній день...

Промова, у кожному разі спроба виголосити промо
ву, не така вже й вдала, однак не найгірша. Гості 
випили і знову заходилися коло тарілок, за столом 
відновилися розмови. Дітлеф сухо зауважив, звертаю
чись до своєї матері:

— Я й не підозрював, що писав замість нього його 
книжки. Га?

Але мати не засміялася. Вона цокнулася келихом зі 
своїми дітьми і сказала:

— Подякуйте йому, конче подякуйте. Чого ж тут 
дивуватися: у дитинстві він був таким самотнім... Що 
ти робиш, Вікторіє?

— Хочу послати служницю, щоб передала йому на 
знак вдячности ось цей бузок. Хіба не можна?

— Ні, не можна, — відповів лейтенант.
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Після обіду гості розбрелися по кімнатах, хтось роз
ташувався на просторому ґанку, дехто подався в сад. 
Юганнес зійшов на перший поверх до вітальні, вікна 
якої виходили в гущавину саду. Тут було гамірно, кіль
ка гостей курили, був тут власник сусіднього маєтку та 
те  якийсь пан, який напівпошепки розмірковував про 
фінансове становище господаря Замку. Садиба занед
бана, сад заріс, огорожа завалилася, ліси вирубані; по
дейкують, що йому важко буде виплатити неймовірно 
велику заборгованість за страхування рухомого і неру- 
хового майна.

— Наскільки вони застраховані?
Сусід-землевласник назвав суму, дуже поважну суму.
— Зрештою, гроші в Замку ніколи не ощаджували, 

видатки тут завжди були величезні. Скільки, скажімо, 
коштує такий обід! Але тепер з усього зрозуміло, що 
запаси змізерніли, навіть знаменита на всю околицю 
касетка з коштовностями господині Замку теж спо
рожніла. Гроші зятя мали би відродити колишню ве
лич родини.

— Він дуже заможний?
— Ха, багатств у нього нелічено.
Юганнес підвівся зі свого місця і вийшов у сад. Дух

мянів бузок, йому назустріч стелилися пахощі нарцисів, 
жасмину та конвалій. Він знайшов собі затишний заку
ток в самому низу саду, біля муру, і сів на камінь. 
Чагарник сховав його від усього світу. Він був геть 
знесилений хвилюваннями, смертельно втомлений, ро
зум його затуманився; він подумав, що треба встати 
і піти додому, але сили покинули його, він і далі сидів 
приголомшений і безвольний. Раптом від стежки до 
нього долинула приглушена розмова, хтось ішов у його 
бік, він впізнав голос Вікторії. Юганнес затамував подих 
і завмер, поміж листя зблиснула уніформа лейтенанта. 
Заручені проходжувалися удвох садом.

— Мені здається, — сказав він, — що за цим щось 
криється. Ти прислухаєшся до кожного його слова, схви
лювалася, коли він виголошував свою промову, скрику
єш невідомо чого. Що це означає?

Вона зупинилася гордовито випроставшись перед ним.
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— Хочеш знати?
— Так
Вікторія мовчала.
— Мені байдуже, якщо за цим не криється нічого 

серйозного, — вів він далі. — У такому разі можеш не 
відповідати.

Плечі у неї враз опустилися.
— Ні, нічого серйозного, — сказала вона.
Вони рушили далі. Лейтенант роздратовано перес

микнув еполетами і голосно промовив:
— Хай стережеться. Кулак офіцера може заїхати 

йому у вухо.
Вони звернули до альтанки.
Юганнес ще якийсь час посидів на камені, згірчений, 

отупілий. Усе стало йому байдужим. У лейтенанта заро
дилася підозра, а вона одразу ж розвіяла її. Вона сказала 
те, що повинна була сказати, заспокоїла офіцерське 
серце і пішла з ним далі. А в гіллі дерев над їхніми 
головами щебетали шпаки. Що ж, благослови їх, Госпо
ди, на довге життя... За обідом він промовляв до неї, 
шматуючи своє серце. Стриматися і спокійно стерпіти її 
грубе втручання в його промову, коштувало йому нема
ло зусиль, а вона навіть не подякувала. Вона схопила 
свій келих і одним духом випила до дна. Поглянь, 
мовляв, яким витонченим рухом я перехилила чару. Чи 
доводилося Вам, до речі, дивитися збоку на жінку, яка 
п'є. і не має значення, з чого саме вона п'є, з горнятка, 
чарки чи з чогось іншого... Погляньте на неї збоку. Та 
ж вона стає такою манірною, аж дивитися бридко. Ви
тягає губки, ледь прикладаючись до самісінького краю, 
і не приведи, Господи, Вам у ту мить подивитися на її 
руку, вона розсердиться не на жарт. Та й взагалі, уни
кайте дивитися жінці на руки. Вона не витримує цього 
і одразу ж капітулює. Вона відсмикує руку, підшукує їй 
таке положення, щоб рука здавалася гарнішою, витон- 
ченішою, щоб приховати складочку чи вуглуватість паль
ців, щонайменшу деформацію нігтів. Урешті-решт вона 
уже не може стерпіти Вашого погляду і, роздратована 
до краю, питає: „На що це Ви так дивитеся?" Якось — 
було це одного літа — вона поцілувала його. Скільки
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часу спливло з тих пір, але Бог йому за свідка, що то 
правда. Як усе відбувалося? Вони, здається, сиділи на 
лавочці. Довго розмовляли, а коли рушили далі, він 
йшов так близенько, що ліктем торкався її. Біля під'їзду 
будинку вона його поцілувала. „Я кохаю Вас!" — сказа
ла вона... ! ось зараз вона удвох з нареченим пройшла 
повз нього, певно, усе ще сидить в альтанці. Лейтенант 
погрожував заїхати йому у вухо, так він сказав. Він 
добре чув його слова, йому не наснилося, однак він не 
встав, не наважився вийти наперед нього. Кулаком офі
цера, сказав той. Та зрештою, йому все байдуже...

Юганнес підвівся з каменю і рушив до альтанки. 
Там нікого не було. На ґанку будинку стояла Каміл- 
ла і кликала його випити кави. Він подався до бу
динку. Наречені сиділи у вітальні; було тут і чимало 
інших гостей. Він взяв свою каву і сів у кутку, осто
ронь від усіх.

Камілла защебетала до нього. Вона так сяяла уті
хою, оченята блистіли, він не міг опиратися їй і під
тримав розмову, відповідав на її запитання, сміявся. 
Де він був? У саду? Неправда, вона шукала його і не 
знайшла. Нічого подібного, у саду його не було.

— Він був у саду, Вікторіє? — запитала вона.
— Я його не бачила, — відповіла Вікторія.
Лейтенант глянув на неї темний, мов хмара. Випе

реджаючи свою наречену, він навмисне дуже голосно 
звернувся до сусіда магната:

— Отож Ви хотіли запросити мене на полювання на 
вальдшнепів?

— Саме так, — відповів той. — Коли забажаєте.
Лейтенант знову глянув на Вікторію. Вона мовчала

і навіть бровою не повела, не зробила спроби відмо
вити його від полювання. Його обличчя ще більше 
спохмурніло. Він нервово пригладив свої вуса.

Камілла знову запитала про щось Вікторію.
Тоді лейтенант різко підвівся і сказав сусідові:
— Гаразд, я їду з Вами ще нині ввечері.
З тими словами він вийшов з вітальні.
Поміщик та ще кілька гостей подалися услід за ним.
Запала коротка мовчанка.
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Раптом двері відчинилися, і увійшов лейтенант. Він 
був страшенно збуджений.

— Ти щось забув? — поцікавилася Вікторія.
Він якось дивно підстрибував біля дверей, ніби ніяк 

не міг встояти на місці, а тоді підійшов просто до 
Юганнеса і, наче ненароком, ударив його, а тоді зно
ву відбіг до дверей, так само переминаючись з ноги 
на ногу.

— Обережніше, чоловіче добрий, ви зачепили мене 
по оці, — сказав Юганнес, глузливо засміявшись.

— Помиляєтеся, — заперечив лейтенант. — Я дав 
Вам ляпаса. Розумієте? Ви мене зрозуміли?

Юганнес витягнув з кишені хустинку і витер око.
— Ні, це Ви помиляєтеся, бо добре знаєте, що я можу 

зігнути Вас навпіл і запхати до кишені, — мовив він, 
підводячись.

Лейтенант, не довго роздумуючи, шарпнув двері 
і зник за ними.

— Я таки дав Вам ляпаса! — крикнув він з порога. 
— Бісів селюк!

І щосили грюкнув дверима.
Юганнес знову сів.
Вікторія усе ще непорушно стояла посеред вітальні, 

не зводячи з нього погляду, бліда, мов смерть.
— Він Вас ударив? — запитала Камілла вражено.
— Несамохіть. Зачепив око. Бачите?
— Боже милий, та ж воно почервоніло, підійшло 

кров'ю. О ні, не тріть, я принесу води. Сховайте свою 
хусточку, вона з надто грубої тканини, я візьму свою. 
Це ж треба, просто в око!

Вікторія також простягнула Юганнесові свою хус
точку. Вона нічого не сказала, поволі підійшла до 
скляних дверей, довго стояла спиною до гостей, див
лячись в сад і механічно кабатуючи свою хустинку на 
дрібні смужки. Постоявши так кілька хвилин, вона 
відчинила двері і, не зронивши ні слова, вийшла 
з вітальні.
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Ї Х
Камілла, весела й безтурботна, прийшла до млина. 

Вона була сама. Не стукаючи увійшла до маленької 
хатини і сказала з винуватою усмішкою на устах:

— Вибачте, що я без стуку. Тут так шумить ріка, 
що я подумала, це зайве, — вона озирнулася довкола 
і захоплено вигукнула:

— Як тут гарно! Як мило! А де Юганнес? Я його 
знайома. Як справи з його оком?

їй запропонували стілець, і вона сіла.
Покликали Юганнеса, він був у млині. Око у нього 

заплило кров'ю і набрякло.
— Я сама прийшла, мене ніхто не просив, — випа

лила Камілла, щойно він увійшов. — Мені захотілося 
прийти сюди. Вам і далі треба прикладати холодні 
компреси до ока.

— Минеться і так, — відповів Юганнес. — Хай Бог 
благословить Вас за Вашу ласку. Яким вітром Вас 
занесло сюди? Хочете подивитися на млин? Спасибі, 
що завітали до нас!

Він обійняв свою матір за стан і підвів до Камілли.
— Це — моя мама, познайомтеся.

Вони зійшли до млина. Старий мельник скинув шапку 
і щось сказав, але Камілла за гуркотом не почула, 
лише усміхнулася і про всяке відповіла:

— Дуже дякую, я охоче огляну млин.
Гуркіт лякав її, вона трималася за Юганнесову руку 

і насторожено переводила погляд широкорозплюще- 
них очей то на Юганнеса, то на його батька, наче 
сподівалася відповіді від них. Камілла немов оглухла. 
Вона із зачудуванням оглядала численні колеса та 
коліщата, розмаїті прилади, сміялася і в захопленні 
трясла Юганнесовою рукою, тицяла пальцем то туди, 
то сюди, вимагаючи пояснень. Задля неї млин зупи
нили, а потім знову пустили в хід.

Минуло немало часу після того, як вони повернули
ся з млина, а Камілла усе ще розмовляла потішно 
гучним голосом, наче млин і далі гримів у її вухах.
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Юганнес провів її до Замку.
— Нечувано, як він посмів ударити Вас в око? — 

сказала вона. — Але зараз його немає, він ще того 
ж вечора подався на полювання з власником сусіднього 
маєтку. То був страшенно неприємний випадок. Вікторія 
не спала цілу ніч, — торохтіла вона.

— Поспить удень, — відповів він. — Ви повертаєтеся 
додому, чи не так?

— Завтра. А Ви коли приїдете до міста?
— Восени. Можна побачитися з Вами увечері?

Дівчина від утіхи аж скрикнула:
— О, звичайно! Ви розповідали про свою печеру, 

покажіть мені її.
— Я зайду за Вами, — пообіцяв Юганнес.

По дорозі додому він знайшов якийсь камінь і довго 
просидів на ньому, глибоко замислившись. Радісна 
щаслива думка тьохкала в його голові.

Надвечір він подався до Замку, але до будинку не 
заходив, лише попросив прислугу повідомити Каміллу 
про його прихід. У вікні на другому поверсі на мить 
майнула постать Вікторії. Вона пильно глянула на 
нього, а тоді відвернулася і зникла в глибині кімнати.

На порозі з'явилася Камілла, Юганнес повів її до 
каменеломні та до своєї печери. Він був незвичайно 
спокійний, душа його повнилася тихою втіхою, юне 
дівча розганяло його смуток, її дзвінкий безтурботний 
щебіт тріпотів навколо нього ангельськими крильцями. 
Сьогодні усі добрі духи благословляли його...

— Пригадуєте, Камілло, якось Ви подарували мені 
кинджал у срібних ножнах. Я поклав його у касетку 
до решти подарунків, бо не мав, де його застосовувати.

— Звичайно, де ж його застосуєш! І що далі?
— Я його загубив.
— Ой, як шкода. Але не турбуйтеся, я, мабуть, 

зможу зарадити цій біді. Принаймні, спробую.
Вони рушили додому.

— А пам'ятаєте великий медальйон, також Ви 
подарували? Масивний золотий медальйон. Усередині 
Ви зробили напис, кілька приязних слів.
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— Ясна річ, пам'ятаю.
— Минулого року, коли я був на чужині, я віддав 

Ваш подарунок, Камілло.
— О ні! Просто так віддали? Чому ж?
— Я віддав його одному молодому другові на спомин, 

росіянинові. Він упав на коліна і щиро дякував мені 
за нього.

— Аж так зрадів? Господи, та певне ж. Якщо вже 
він упав на коліна, то радість його була безмежною. Я 
подарую Вам інший медальйон, а його Ви вже збережете 
для себе.

Вони зійшли на путівець, що пролягав десь посередині 
між млином та Замком. Юганнес зупинився і сказав:

— Біля ось цього чагарника сталася якось зі мною 
одна пригода. Я гуляв собі самотою увечері, як часто 
полюбляв це робити, а був саме погожий день літньої 
пори. Я ліг за кущами і поринув у задуму. Дорогою 
поволі наближалися двоє. Дама зупинилася. Її супут
ник запитав: „Чому Ви спинилися?" Але, не одержав
ши відповіді, перепитав знову: „Щось трапилося?" 
„Ні, — відповіла вона. — Ви не повинні так дивитися 
на мене." „Я просто милувався Вами", — сказав той. 
„Я знаю, що Ви кохаєте мене, — продовжувала вона, 
— але мій тато ніколи не погодиться на наш шлюб; це 
неможливо, зрозумійте." Юнак пробурмотів: „Я розумію, 
це неможливо." А потім вона сказала: „У Вас такі 
широкі долоні. Такі незвичайно широкі зап'ястя!" 
і вона схопила його за руку.

Пауза.
— А що було далі? — запитала Камілла.
— Цього я не знаю, — відповів Юганнес. — Чому 

вона так сказала про його руки?
— Напевно, вони були дуже гарні. А ще він був, 

мабуть, одягнений у білу сорочку, рукави якої прикри
вали їх. О, я її розумію: вона без сумніву також була 
закохана у нього.

— Камілло! — промовив він. — Що б Ви сказали 
на те, що я Вас кохаю, я готов би зачекати кілька 
років. Я лише запитую... Одним словом, я не вартую 
Вас, але чи згодились би Ви стати моєю дружиною,
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якби я попросив Вашої руки, скажімо, наступного 
року або через рік?..

Пауза.
Дівчина раптом зашарілася і знітилася, її тонкий 

стан гойднувся, вона сплела докупи руки. Юганнес 
обійняв її за стан і запитав:

— Коли-небудь Ви захочете цього? Чи можу я споді
ватися?

— Так, — відказала вона і кинулася йому в обійми.

Наступного дня Юганнес провів Каміллу до прича
лу. Він поцілував її маленькі рученята, такі дитячі й 
невинні; радість і безмежна вдячність до цієї дитини 
переповнювала його.

Вікторія не прийшла.
— Чому тебе ніхто не проводжає?

У очах Камілли малювався жах, вона розповіла, що 
у Замку велика жалоба. Уранці прийшла телеграма, 
господар Замку пополотнів, наче смерть, а старий 
камергер та його дружина зайшлися риданнями — 
учора ввечері на полюванні загинув Отто.

Юганнес схопив Каміллу за руку.
— Загинув? Лейтенант?
— Так. Його тіло вже везуть. Це так жахливо.

Далі вони йшли мовчки, заглибившись кожен у свої
думки. І лише юрба на причалі, шум гвинтів паропла
ва та викрики команд привели їх до тями. Камілла 
сором'язливо простягнула йому руку, він поцілував її 
і сказав:

— Я ще раз кажу, Камілло, що не вартий тебе, 
зовсім не вартий, але докладу усіх зусиль, щоб зроби
ти тебе щасливою, якщо ти погодишся стати моєю 
дружиною.

— Я хочу бути твоєю дружиною. Завжди, завжди 
хотіла цього.

— Я приїду до міста за кілька днів, — мовив він. — 
Не мине й тижня, і ми знову побачимося.

Камілла піднялася на борт. Юганнес махав їй рукою 
і ще довго махав, аж доки пароплав не зник з очей. 
Юганнес уже збирався йти додому, як помітив позаду
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себе Вікторію. Вона також махала своєю хусточкою 
услід Каміллі.

— Я трохи спізнилася, — сказала вона.
Юганнес нічого не відповів. Та й що тут було каза

ти? Поспівчувати їй у горі, чи привітати із свободою, 
а може, потиснути руку? Її голос звучав безбарвно, на 
обличчі — розгубленість, несподівана біда приголом
шила її.

З причалу розходилися люди.
— Ваші очі ще червоні, — зауважила вона, рушаю

чи водночас. Вона озирнулася, чи він йде слідом.
Юганнес стояв.
Тоді вона рвучко повернулася і підступила до нього 

майже впритул.
— Отто мертвий, — мовила вона з притиском, очі її 

палали. — Ви не кажете ані слова, Ви такий стрима
ний, певний себе. Він був у сотні тисяч разів ліпший 
за Вас, чуєте? Знаєте, як він помер? Його застрелили, 
куля рознесла його голову на шматки, його маленьку 
дурну голову! А він був у сотні тисяч...

Вікторія вибухнула плачем і мало не бігцем кинула
ся додому.

Пізно ввечері у двері мельникової хати хтось посту
кав. Юганнес відчинив і визирнув надвір. На подвір'ї 
стояла Вікторія, вона махнула йому рукою. Він вий
шов до неї. Вікторія гарячково вчепилася в його руку 
і повела по дорозі; її долоня була холодна, мов крига.

— Та Ви сядьте на хвильку, — мовив він. — Відпо
чиньте. Ви така напружена, мов нап'ята струна.

Вони сіли.
Вікторія ледь чутно пролепетіла:
— Як же погано Ви, напевно, про мене думаєте; 

вічно я не даю Вам спокою.
— Ви просто дуже нещасна, — відповів він. — Вам 

слід послухатися мене і заспокоїтися, Вікторіє! Чи 
можу я Вам чимось допомогти?

— Заради усього святого на світі, вибачте мені те, 
що я Вам сказала сьогодні! — заблагала вона. — Так, 
я страшенно нещасна, я була нещасливою багато літ.
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Я сказала, що він у сотні тисяч разів ліпший, ніж Ви 
це — неправда, даруйте мені! Він мертвий і він був 
моїм нареченим — оце й усе. Гадаєте я з власної 
доброї волі погодилася вийти за нього заміж? Юган- 
несе, бачите ось це? Це моя обручка; її подарували 
мені давно, дуже, дуже давно. Я викидаю її, поглянь
те, викидаю! — і Вікторія пожбурила перстень десь 
далеко у ліс. Обоє почули, як він бренькнув до каме
ня. — Цього шлюбу прагнув тато. Батько зубожів, він 
майже злидар, а Отто сподівався в майбутньому на 
чималий спадок після своїх батьків. „Ти повинна так 
вчинити!" — звелів мені тато. „Я не хочу", — відпо
віла я. „Подумай про своїх батьків, — сказав він. — 
подумай про Замок, про наш давній рід та про мою 
честь". Я погодилася. „Але зачекай три роки", — 
поставила я умову. Батько подякував мені і чекав, 
Отто теж чекав, усі чекали, але обручку мені одягнули 
одразу ж. Минуло чимало часу, нічого не змінювало
ся. „Навіщо чекати іще? Приведи мені мого чолові
ка", — сказала я батькові. „Хай Бог благословить 
тебе", — сказав мій батько і знову подякував мені за 
мою вирозумілість. А тоді приїхав Отто. Я не зустрі
чала його на причалі, стояла біля вікна у своїй кімна
ті і дивилася, як він в'їжджає на подвір'я. А тоді 
кинулася до мами і впала перед нею на коліна. „Що 
з тобою, дитино моя?" — злякалася вона. „Я не можу, 
— плакала я — Я не можу вийти за нього заміж. Він 
уже приїхав, стоїть унизу. Ліпше застрахуй моє життя, 
і тоді я втоплюся у фьорді або скочу у водоспад. Так 
буде краще для мене." Мама зблідла, мов полотно, 
і заплакала наді мною. Прийшов тато. „Люба Вікто
ріє, — сказав він. — Тобі слід зійти вниз і привітатися 
з ним." „Я не можу, не можу", — усе плакала я, 
водно повторюючи, що хай би вони застрахували моє 
життя і дали мені спокійно померти. Батько не про
мовив і слова, він сів на стілець і глибоко задумався, 
він весь тремтів. Я не могла того стерпіти. „Приведи 
мого нареченого, я вийду за нього заміж."

Вікторія замовкла. Вона тремтіла. Юганнес взяв її 
руки в свої, щоб зігріти їх.
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— Дякую, — мовила вона. — Юганнесе, будь лас- 
^  мінно тримайте мої руки. Зробіть так, прошу Вас! 
роже, скільки у Вас тепла! Я така Вам вдячна. А за 
слова, сказані на причалі, простіть!

— Усе давно вже забуто. Може, винести Вам теплу 
хустку?

— Ні, дякую. Не можу збагнути, чому мене так 
лихоманить? Голова ж така гаряча! Юганнесе, я так 
завинила перед Вами, я повинна попросити у Вас 
прощення...

— Ні-ні, не робіть цього. Ось так, тепер Ви заспо
коїлися. Посидьте тихенько.

— Тоді, за столом, Ви промовляли до мене, Ви 
виголосили цілу промову. Від тієї миті, як Ви встали 
з-за столу і знову сіли, я була, немов непритомна, чула 
лише Ваш голос. Він, мов орган, гримів мені у вухах; 
я не тямилася з відчаю, що той голос так хвилює 
мене... Тато спитав, чому я крикнула і перервала Вашу 
промову; він дуже дорікав мені за це. А мама ні про 
що не питала, вона зрозуміла. Колись, багато років 
тому я їй усе розповіла, а коли повернулася з міста, 
тоді, як зустріла Вас, знову в усьому їй звірилася.

— Не говорімо про це.
— Гаразд, але вибачте мені, будьте милосердні! Як

— о, Господи! — я маю вчинити? Тато зараз вдома, 
він метається по кабінеті, він у розпачі. Завтра неділя, 
і він віддав розпорядження дати усім слугам вихідний 
день. Це — єдине рішення, яке він прийняв сьогодні. 
Батько посірів і осунувся на обличчі, годі дочекатися 
від нього й слова, так зломила його смерть майбут
нього зятя. Я сказала мамі, що хочу побачити Вас. 
„Завтра ми обидві, я і ти, вирушаємо разом з роди
ною камергерів до міста," — завагалася вона. „Я йду 
До Юганнеса", — повторила я. „Тато не нашкребе 
грошей для нас трьох, сам він залишиться у Замку,"
— вона вперто намагалася перевести розмову на щось 
інше. Тоді я зробила крок до дверей. Мама не зводи
ла з мене погляду. „Я йду до нього," — сказала я 
востаннє. Мама підійшла до мене, поцілувала і сказа
ла: „Гаразд, хай Бог благословить вас!"
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Юганнес відпустив и руки.
— Ось Ви й зігрілися.
— Дуже дякую, я справді зігрілася... „Хай Бог бла

гословить Вас!" — сказала вона. Я усе розповіла мамі 
весь цей час вона знала... „Люба моя, дитинко, кого ж 
ти так кохаєш?" — запитала мама. „І ти ще питаєш? 
скрикнула я. — Я кохаю Юганнеса, лише його одного 
я кохала усе своє життя, кохала його... кохала..."

Він ворухнувся.
— Уже пізно. Хіба за Вас не хвилюватимуться вдома?
— Ні, — відповіла вона. — Вони знають, що я Вас 

кохаю, Юганнесе. Хіба Ви самі цього не помітили? 
Я так тужила за Вами усі ці роки, ніхто, ніхто не 
спроможний збагнути цього. Я гуляла по дорозі і ду
мала: „Зійду-но я на узбіччя, пройдуся лісом, бо він теж 
любив гуляти у лісі." Гак я й зробила. Того дня, коли я 
довідалася про Ваш приїзд, я вбралася в усе світле, 
одягнула яскраво жовту сукню, мене аж лихоманило від 
напруги та жаги, я тинялася по будинку і не знала, за 
що взятися. „Як ти нині сяєш!" — сказала мама. А я 
ходила з кімнати в кімнату і все повторювала про себе: 
він повернувся, він приїхав; він прекрасний і він повер
нувся, — тільки про ці дві речі я й думала. Наступного 
дня мій терпець увірвався, я одягнула жовту сукню 
і подалася до каменеломні, щоб побачити Вас. Пригаду
єте? Я таки побачила Вас, але зовсім не заради квітів я 
прийшла туди. Ви уже не раділи моїй появі, та все ж 
спасибі за те, що я принаймні побачила Вас. Понад два 
роки минуло з часу нашої останньої зустрічі. Ви трима
ли у руках якусь галузку і обмахувалися нею, коли я 
надійшла. Коли Ви подалися геть, я підняла її, заховала 
у пазуху і принесла додому...

— Вікторіє, — голос його тремтів, — Вам не слід 
мені цього розповідати.

— О ні, — скрикнула вона налякано і схопила 
його за руку, — я не говоритиму більше. Якщо Ви не 
хочете... — вона заходилася схвильовано гладити його 
руку. — Я не смію сподіватися, що Вам цього хочеть
ся. До того ж, я завдала Вам стільки болю. Чи зможе
те Ви з часом вибачити мені, як Ви гадаєте?
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— Звичайно, але річ не в цьому.
— У чому ж?

Пауза.
— Я заручений, — відповів Юганнес.

X

Наступного дня, у неділю, до мельника власною 
персоною завітав господар Замку і попросив його 
прибути ополудні в Замок, щоб відвезти на пристань 
тіло лейтенанта Отто. Мельник якусь мить непорозу- 
міло видивлявся на нього, але господар Замку корот
ко пояснив йому, що сьогодні відпустив прислугу, 
уся його челядь в церкві, у будинку немає навіть по
коївки.

Господар Замку, певно, не спав усю ніч, він був 
схожий на мерця, ще й до того ж, неголений, однак, 
за звичкою, вимахував ціпком і стояв виструнчившись.

Мельник одягнув свій найкращий костюм і подався 
до Замку. Коли він запряг коней, господар сам допо
міг йому покласти на воза тіло лейтенанта. Усе відбу
валося тихо, майже таємничо, навколо не було ані 
душі, жодних свідків.

Мельник поїхав до причалу. За возом ішов камергер 
з дружиною, далі — господиня Замку та Вікторія. 
Самотня постать господаря Замку виднілася на сходах 
будинку, він махав їм услід; вітер колошматив його 
волосся.

Тіло підняли на корабель, слідом на палубу вийшов 
і супровід. Господиня Замку крикнула мельникові, 
Щоб той передав вітання господареві, Вікторія проси
ла також кланятися татові.

Пароплав відчалив. Мельник ще довго стояв на бе
резі і дивився йому вслід. Дув сильний вітер, на морі 
здіймалися хвилі; десь за чверть години пароплав зник 
за островами.

Мельник поїхав додому, розпряг коней і завів їх 
У стайню, дав їм сіна. Він хотів зайти у дім, щоб

213



передати господареві вітання від його родини, але 
кухонні двері виявилися зачиненими. Чоловік обій
шов будинок і спробував зайти з парадного входу, але 
й головні двері не піддавалися. „Зараз уже пополудні 
мабуть, господар спить," — подумав він собі. Але 
оскільки мельник був людиною дуже скрупульозною 
і чувся зобов'язаним виконати доручення, то подався 
до челядні, щоб кимось передати господареві вітання 
родини. Проте і в челядні не було ані душі. Він 
знову вийшов надвір, походив навколо будинку, заг
лянув до кімнати покоївок. ! там — нікого. Садиба, 
наче вимерла.

Мельник уже зібрався додому, коли помітив у пив
ниці світло і зупинився. Через маленькі заґратовані 
віконця він добре бачив чоловіка, який зайшов д о  

пивниці зі свічкою в одній руці, а в іншій — ніс 
стільця, оббитого червоною шовковою матерією. То 
був господар Замку, поголений, у фраку, вифрантив
ся, немов на свято. „Треба, мабуть, постукати у ві
конце і передати йому вітання від дружини та донь
ки," — але навіть з місця не зрушив.

Господар освітив приміщення і озирнувся довкола. 
Він витягнув звідкись мішок з соломою чи то з сіном, 
поклав його під дверима і полив чимось із глечика. 
Потім притягнув якісь скриньки, солому та складену 
драбину і теж їх полив. Мельник звернув увагу, що 
робив він усе дуже акуратно, щоб не похляпати одяг 
і не вимастити рук. Пан примістив маленький недо
палок свічки на мішках і обережно підпер його пуч
ком соломи. Опісля господар Замку сів на стілець.

Мельник очманіло спостерігав за тими приго
туваннями, він прикипів поглядом до віконечка пив
ниці, жахливий здогад зродився у його душі. Господар 
сидів непорушно на стільці, склавши на колінах руки, 
і не зводив очей зі свічки, яка догоряла. Мельник 
бачив, як господар стріпнув пилинку з рукава свого 
чорного фрака і знову склав на колінах руки.

Ураз оніміння нажаханого мельника прорвалося 
криком.
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Господар Замку повернув голову і подивився у вікно. 
Раптом він підскочив до самих ґраток, у його очах сві
тилася невимовна мука, уста скривилися, він потряс 
у німій погрозі стиснутими кулаками, а потім, відсту
паючи углиб пивниці, погрожував уже тільки однією 
рукою. Він наткнувся на стілець, і свічка переверну
лася. У ту ж мить велетенським снопом спалахнуло 
полум'я.

Мельник скрикнув і відскочив. Якусь мить він ме
тався по подвір'ї, геть очманілий від страху, не знаю
чи за т о  хапатися. Він кинувся до віконця пивниці, 
вибив скло і почав гукати гсоподаря; потім нахилився, 
вхопився своїми міцними ручиськами за ґрати і захо
дився трясти, тоді зігнув залізні прути і виламав їх.

Зненацька з глибини пивниці до нього долинув го
лос, стогін, немов з того світу, що пролунав двічі. 
Мельник відсахнувся, нажаханий до півсмерти він 
кинувся геть з подвір'я, униз до дороги, і побіг додо
му. Чоловік не наважувався оглянутися назад.

Коли він за кілька хвилин повернувся разом з Юган- 
несом, увесь Замок, великий старовинний дерев'яний 
будинок, стояв, охоплений полум'ям. Прибігло де
кілька людей з берега, але там уже нічим було заради
ти. Усе згоріло дотла.

А мельник мовчав, немов заклятий.

XI
Чи знає хто-небудь, що таке кохання? Це — коли 

вітер прошелестить у кущах троянд і стихне. Та ча
сом воно буває, немов незламна печать, і не зламати 
її за все життя, аж до самої смерти. ! одне, й інше 
кохання створив Бог, він бачив, як воно цвіло і 
умирало.

Двоє матерів йдуть дорогою і розмовляють. Одна 
вдягнена у яскраву блакитну сукню, бо її коханий 
повернувся з далеких країв, інша — у жалобі. У тої, 
іншої, було три доньки, дві смаглявки, а третя —
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білявка, і білявка померла. З того часу минуло десять 
років, цілих десять років, а мати все ще носить жало
бу по ній.

— Який сьогодні чудесний день! — тішиться та, що 
одягнена у блакитну сукню, і сплескує руками. — 
Я хмелію від тепла, хмелію від кохання, щастя хлюпає 
через край. Я могла би ось зараз, посеред дороги, 
роздягнутися догола і простягнути руки назустріч сон
цеві, приймаючи його поцілунки.

Мати у жалобі мовчить, воне не усміхається і не 
відповідає.

— Ти все ще тужиш за своєю маленькою дівчин
кою? — питає простодушно та, що у блакитному. — 
Хіба не минуло з дня її смерти аж десять років?

Мати у чорному відказує:
— Так. Зараз їй би сповнилося п'ятнадцять.
Тоді мати у блакитному, аби втішити свою подругу, 

каже:
— Але ж у тебе зосталися ще дві доньки. Вони ж бо 

живуть.
Мати у жалобі схлипує:
— Твоя правда, але серед них немає доні білявої, 

моя білявка померла.
Матері прощаються, кожна йде своїм шляхом, несу

чи у серці своє кохання...
А обидві доньки-смаглявки також носять у серці 

кохання. Вони кохають одного й того ж чоловіка.
Він приходить до старшої і каже:
— Я хочу просити у Вас поради, бо я кохаю Вашу 

сестру. Учора я був їй невірний; вона захопила мене 
зненацька, коли я цілував у передпокої Вашу покоїв
ку. Вона скрикнула, радше навіть застогнала, і пішла 
геть. Що мені тепер робити? Я кохаю Вашу сестру, 
поговоріть з нею, заради всього святого, допоможіть 
мені!

Старша сестра пополотніла і схопилася за серце, 
однак опанувала себе і, наче благословляючи його, 
усміхнулася й промовила:

— Я допоможу Вам.
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Наступного дня він прийшов до молодшої сестри, 
кинувся перед нею на коліна і зізнався у своєму 
коханні.

Вона зміряла його поглядом з голови до п'ят і від
повіла:

— На жаль, я можу подати Вам лише десять крон, 
якшо Ви саме цього просите. Але підіть до моєї сес
три, вона багатша.

І панна покинула його з гордовито піднятою голівкою.
Але, щойно переступивши поріг своєї кімнати, вона 

впала на підлогу, заламуючи руки від горя за втраче
ним коханням.

Надворі зима, люта холоднеча, туман, вітер. Юганнес 
знову у місті, у своїй старій комірчині, до стіни бара
банить гіллям тополя; біля того ж вікна він не раз і не 
двічі зустрічав сіре світання. Зараз сонця немає.

Безупинна робота поглинала його всеціло, не давала 
думати ні про що інше; він один за одним списував 
великі аркуші паперу, їх ставало все більше і більше, 
а за зиму назбиралася велика купа. Простори його 
фантазії — неозора, осяяна червінню сонця ніч — 
породжували неймовірні картини та історії.

Проте дні минали не однаково, вдалі змінювалися 
невдалими і навпаки. Часом, коли робота просувалася 
щонайкраще, якась думка, чиїсь очі, слово, мовлене 
колись давно, зринали на поверхню його свідомости 
і враз гасили натхнення. Тоді він зривався з-за столу 
і заходився гарячково міряти кроками кімнату, від 
стіни до стіни. На нього часто находило таке, він уже 
вичовгав на підлозі світлу стежку, і та стежка з дня на 
день ставала все світлішою...

..Сьогодні, коли я не можу працювати, не можу 
думати, й на хвильку не можу погамувати свого не
спокою, я напишу про те, що прилучилося мені одні
єї ночі. Любий читачу, мені нині випав важкий день. 
Надворі заметіль, вулиці майже безлюдні, усе таке 
сумне, а в моїй душі — жахлива пустка. Я бродив по 
вулицях, а потім довго сидів у своїй комірчині, нама
гаючись зібратися з думками, та ось уже вечір, а на 
Душі й далі шкребуть кішки. Мені б палати вогнем,
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а я холодний і блідий, немов погаслий день. Любий 
читачу, у такому стані душі я спробую написати про 
світлу розкішну ніч. Робота приносить мені заспоко
єння; ось мине кілька годин, і радість, можливо, зно
ву повернеться до мене...

У двері постукали, увійшла Камілла Сайєр, його 
юна наречена, з якою він потайки заручився. Юган- 
нес відклав набік перо і підвівся. Обоє усміхнулися 
і привіталися.

— Ти не розпитуєш мене про бал! — гукнула Каміл
ла ще з порога і впала на стілець. — Я не пропустила 
жодного танцю. Бал тривав до третьої ночі, я танцю
вала з Річмондом.

— Дякую, шо ти прийшла, Камілло. Мені так мер- 
зько на душі, а ти аж сяєш від утіхи. Твій настрій 
допоможе мені розвіятися. Яку ти мала сукню на балу?

— Червону, звісно. О, Господи, я нічого не пам'я
таю. Знаю тільки, що без угаву базікала і сміялася. 
Було дуже весело. Я була в червоній сукні без рукавів, 
руки зовсім оголені. Річмонд працює в посольстві 
у Лондоні.

— Он як.
— Його батьки англійці, але він народився тут. Що 

це з твоїми очима? Вони почервоніли. Ти плакав?
— Ну що ти, — відповів Юганнес і засміявся. — 

Просто я надто пильно вдивлявся у світ своїх розпо
відей, а там яскраво світить сонце. Камілло, будь 
чемною дівчинкою і не шматуй мої папери. Ти й так 
уже подерла їх на клапті.

— О Боже, я задумалася. Вибач, Юганнесе.
— Не біда, це — лише нотатки. Але стривай, ти, 

певно, заколола собі у волосся троянду?
— Так, темно-червону троянду, майже чорну. Зна

єш, Юганнесе, ми могли б під час весільної подорожі 
поїхати до Лондону. Там зовсім не так бридко, як 
подейкують. А розмови про вічний туман — вигадки.

— Хто тобі це сказав?
— Річмонд. Він розповів мені про це сьогодні вночі, 

кому ж знати, як не йому. Ти знайомий з Річмондом?
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— Ні, не знайомий. Якось він виголосив тост на 
мою честь; у нього були діамантові запонки на сороч
ці. Оце й усе, що зафіксувалося в моїй пам'яті.

— Він дуже милий. Річмонд підійшов до мене на 
балу, поклонився і сказав: „Фрекен, певно, не впізнає 
мене..." Знаєш, я віддала йому троянду.

— Справді? Яку троянду?
— Ту, що була в моєму волоссі. Я подарувала її 

Річмондові.
— О, та ти просто в захопленні від нього!
Камілла зашарілася і стала гаряче заперечувати:
— Нічого подібного! Людина може подобатися, 

я можу бути про неї доброї думки, але зовсім не 
конче... Фе, Юганнесе, більше ніколи не згадуватиму 
його імені при тобі.

— Бог з тобою, Камілло. Я не те мав на увазі... Не 
зважай... Навпаки, я подякував би йому за те, що він 
розважав тебе.

— Ще чого! І не думай такого робити! Я й слова 
про нього ніколи більше не скажу.

Мовчання.
— Ну, гаразд, заспокійся. Ти вже хочеш іти?
— Так, мені не можна довго затримуватися. Як твоя 

робота? Мама цікавилася. Уявляєш, я вже кілька тижнів 
не бачила Вікторії, а сьогодні зустріла її.

— Сьогодні?
— Коли йшла до тебе, — дівчина усміхнулася. — 

Бачив би ти, як вона змарніла! Послухай, а додому ти 
не збираєшся?

— Так, невдовзі, — відповів Юганнес і зірвався на 
рівні ноги. Його обличчя залилося рум'янцем. — Мож
ливо, за кілька днів. Спершу мені треба дещо дописа
ти, я придумав епілог для своїх казок. Так, мені слід 
їх дописати, конче. Уяви собі, що ти з піднебесся 
дивишся на землю, яка лежить перед тобою, наче 
розпростерта розкішна папська мантія, а в її складках 
парами гуляють люди; вечір і тиша, пора кохання. 
Я назву її „Рід земний". Мені здається, це буде ве
лична картина. Оце видиво часто стояло у мене пе
ред очима, і щоразу мені здавалося, що груди мої

219



розімкнуться і я прийму в свої обійми усю земну 
кулю. Там ходять люди і звірі, літають птахи, і у кож
ного з них є своя пора кохання, Камілло. Усе зав
мерло в очікуванні всепоглинаючої хвилі пристрасти, 
очі палають вогнем, серце мліє. З надр землі здійма
ється вгору ніжна червінь, сором'язливий рум'янець 
всіх оголених сердець, і ніч забарвлюється у черле- 
ний колір. А ген далеко, за видноколом простяга
ються неозорі сонні гори; вони нічого не бачили і 
нічого не чули. Уранці Бог зігріває все навколо теп
лими сонячними променями. Книга називатиметься 
„Рід земний".

— Цікаво.
— Я завершу свою працю і приїду. Спасибі, спасибі 

тобі, Камілло, що ти побувала тут. і забудь усе, що я 
тобі наговорив. Я не мав на думці нічого поганого.

— Уже забула. Та все ж більше не називатиму його 
імени. Ніколи.

Наступного ранку Камілла прийшла знову. Вона була 
бліда і стривожена.

— Що трапилося? — запитав Юганнес.
— Зі мною? Нічого, — відповіла вона поквапно. — 

Це тебе, тільки тебе я кохаю. Не думай, що зі мною 
щось трапилося, що я більше тебе не кохаю. Я поду
мала, до Лондону ми не поїдемо. Що ми там забули? 
Він сам не знав, що говорив, отой чоловік; тумани 
там бувають частіше, ніж він гадає. Чому ти так пиль
но дивишся на мене? Я ж не назвала його по імені. 
Нестерпний брехун, наговорив три міхи овечої вовни. 
Ми не поїдемо до Лондону.

Він пильно дивиться на неї, приглядається.
— Ні, до Лондону ми не поїдемо, — каже він за

мислено.
— Ти згоден! Так воно і буде! Ти вже написав епілог 

про рід земний? Господи, як це цікаво! Поквапся за
вершити свою книгу і приходь до нас, Юганнесе. Пора 
кохання, так ти казав? і розкішна папська мантія зі 
складками, і черлена ніч, бачиш, як я пам'ятаю кожне 
твоє слово. Останнім часом я рідко тебе провідувала,
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але тепер приходитиму щодня, поцікавитися, чи ти 
вже завершив книгу.

— Мені залишилося небагато, — відповів він, не 
зводячи з неї погляду.

— Сьогодні я перенесла твої книжки до своєї кім
нати. Хочу перечитати їх ще раз. ! зовсім вони мене 
не втомлюють, анітрішечки, я рада, що знову трима
тиму їх у руках. Юганнесе, любий, чи не міг би ти 
відпровадити мене додому? Не знаю, чи варто мені 
йти самій. Справді не знаю. Ану ж там, надворі, хтось 
підчікує мене, ходить туди й сюди і чекає. Я майже 
певна цього... — раптом вона вибухнула плачем і про
белькотіла крізь сльози:

— Я назвала його брехуном. Я не хотіла цього роби
ти. Мені так прикро від власних слів. Він ніколи не 
брехав мені, навпаки, завжди був... У вівторок ми ма
тимемо гостей, він не прийде, але ти приходь, чуєш! 
Пообіцяєш мені? І все ж я не хотіла сказати про нього 
нічого лихого. Не знаю, що ти й подумаєш про мене...

— Я починаю розуміти тебе, — промовив Юганнес.
Камілла кинулася йому на шию, заховала личко на

його грудях, вона була геть збентежена і вся тремтіла.
— Але ж я кохаю і тебе! — зірвалося їй з уст. — 

! не смій думати інакше! Я кохаю не лише його одно
го, так далеко ще не зайшло... Коли ти минулого року 
просив моєї руки, я була така щаслива, але тепер 
з'явився він. Я уже нічого не розумію. Невже я така 
зіпсута, Юганнесе? Його я кохаю, можливо, ледь-ледь 
дужче, ніж тебе. Я нічого з цим не можу вдіяти, це 
сильніше за мене. О, Господи, я не спала багато но
чей, відколи побачила його, і кохаю його все дужче 
і дужче. Що мені тепер робити? Ти набагато старший 
від мене, ти повинен мені порадити. Нині він при
йшов сюди разом зі мною, стоїть унизу, певно, замерз, 
і чекає, щоб провести мене додому. Ти зневажаєш 
мене, Юганнесе? Я не цілувала його, ні, цього я не 
робила, тільки подарувала свою троянду. Чому ти не 
відповідаєш, Юганнесе? Ти повинен порадити мені, 
що я маю робити, бо довше так я не витримаю...

Юганнес сидів, не ворухнувшись, і слухав її.
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— Мені нічого тобі сказати, — мовив нарешті він.
— Спасибі, спасибі, Юганнесе, що ти такий добрий 

і не сердишся на мене, — зраділа Камілла і повитира
ла сльози. — Але ти собі не думай, тебе я також 
кохаю. Господи милосердний, та я тепер буду прихо
дити частіше, ніж колись, і робити усе, що ти забажа
єш. Ось тільки його я кохаю дужче за тебе. Я не 
хотіла цього. То не моя провина.

Юганнес мовчки підвівся і, одягаючи капелюха, сказав;
— Ходімо.
Вони зійшли униз сходами.
Надворі стояв Річмонд. То був темноволосий юнак 

з карими очима, в яких грала молодість та снага. 
Мороз зарум'янив його щоки.

— Ви замерзли? — зипитала Камілла, кинувшись до 
нього.

Її голос тремтів від хвилювання. Раптом вона повер
нулася до Юганнеса, взяла його під руку і промовила:

— Вибач, шо не тебе першого я спитала, чи тобі не 
холодно. Ти не взяв пальта. Може я повернуся за 
ним? Ні? Що ж, запни, принаймні, маринарку.

Вона застебнула на ньому ґудзики.
Юганнес простягнув Річмондові руку. Він був наче 

непритомний, ніби усе тут відбувалося не з ним. Він 
розсіяно усміхнувся і пробурмотів:

— Радий знову Вас бачити.
Річмонд не відчував за собою жодної вини, на його 

обличчі не було й тіні збентеження. Коли він приві
тався, радість зустрічі осяяла все його обличчя, він 
низько уклонився, скинувши капелюха.

— Нещодавно я бачив одну з Ваших книг у вітрині 
книгарні у Лондоні. Її переклали англійською. Так 
приємно, то була, наче вісточка з дому.

Камілла йшла між ними і переводила погляд то на 
одного, то на іншого. Урешті не витримала і сказала:

— То ж ти прийдеш у вівторок, Юганнесе? Ой, 
вибач, що я думаю лише про своє, — додала вона 
і засміялася. А тоді враз обернулася до Річмонда 
і, сповнена каяття, запросила на вечірку і його. —
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Прийдуть тільки близькі друзі. Вікторія з матір'ю та
кож запрошені, буде, певно, декілька гостей.

Раптом Юганнес зупинився.
— Мені час повертатися додому.
— До вівторка, — відгукнулася Камілла.
Річмонд щиро потиснув йому руку на прощання. 
Далі молоді й щасливі люди пішли удвох.

XII
Жінка у блакитній сукні перебувала у жахливій на

прузі: щомиті вона сподівалася умовного сигналу із 
саду Як же тут увійдеш, коли вдома сидить н чоловік 
і навіть не збирається нікуди йти. Ах, цей чоловік, 
цей сорокалітній чоловік з облисілою головою! Яка 
підступна думка нагнала нині блідість на його облич
чя? Він непорушно, вперто сидить на стільці, утупив
шись в газету.

Вона нетямилася від тривоги. Ось уже й одинадця
та. Дітей давно покладено спати, а чоловік усе не йде. 
А що, як пролунає умовний сигнал, маленький пота
ємний ключик відчинить двері, і двоє чоловіків зус
трінуться віч-на-віч! Вона не наважувалася додумати 
ту думку до кінця.

Заламуючи руки, вона скулилася в найтемнішому 
куточку вітальні, а тоді врешті промовила байдужим 
голосом:

— Пробило одинадцяту. Якщо ти маєш намір йти 
до клубу, тобі вже час.

Чоловік одразу ж зірвався на ноги, пополотнівши 
іде більше, і вийшов з вітальні, за ним зачинилися 
вхідні двері.

На вулиці він зупинився, прислухаючись до тихого 
свисту, умовного сигналу. На посиланій жорствою 
доріжці почулися кроки, хтось вставив ключ у замок 
садової хвіртки і повернув його. Невдовзі дві тіні май
нули за фіранками вітальні.

223



Усе це було вже йому знайоме: і тихий свист, і кро
ки, і дві тіні за вікном.

Чоловік подався до клубу; у вікнах світилося, але 
він не увійшов досередини. Півгодини проплентався 
вулицями, ходив туди й сюди перед своїм будинком 
а час тягнувся без кінця і краю. „Зачекаю ще з чверть 
години!" — подумав він і знову заходився міряти кро
ками тротуар. А тоді зайшов у сад, піднявся сходами 
і подзвонив у власні двері.

Відчинила служниця, вона визирнула надвір і сказала:
— Господиня уже давно...
Вона враз замовкла, побачивши, хто перед нею стоїть.
— ...пішла спати, — продовжив він. — Скажи гос

подині, що прийшов її чоловік.
Служниця пішла. Вона постукала у двері пані і крізь 

зачинені двері передала їй повідомлення:
— Я маю передати Вам, що повернувся Ваш чоловік.
З кімнати долинає голос господині:
— Що ти кажеш? Чоловік повернувся? Хто тобі це 

сказав?
— Сам господар. Він стоїть унизу.
За дверима чується безпорадний скрик, там гаряч

ково шепочуться, чутно, як відчинилися і знову зачи
нилися двері. Усе стихло.

У дім заходить чоловік, дружина зустріла його ледь 
жива, серце завмерло їй у грудях.

— Клуб був зачинений, — випалив він одразу 
ж, змилосердившись над нею. — Я хотів попередити 
про своє повернення, щоб не лякати тебе.

Вона впала на стілець — вона врятована, вона щасли
ва. У цьому стані неймовірної полегкости доброта пере
важила, і вона співчутливо запитала свого чоловіка:

— Ти такий блідий. Що з тобою, коханий?
— Лихоманки немає, — відказав той.
— Все ж якась причина мусить бути. У тебе якось 

дивно скривлене обличчя.
— Це я так усміхаюся, — мовив чоловік. — Такий 

вже в мене усміх. Хочу взяти собі за звичку усміхати
ся саме так.
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Вона дослухалася до тих коротких хрипких слів і не 
могла збагнути їхнього сенсу. Що він має на увазі?

Та зненацька він обвив її руками, з неймовірною 
силою стиснув, наче обценьками, і зашепотів, дихаю
чи просто в обличчя:

— А шо, як ми наставимо йому роги... тому, який 
щойно пішов... Ну ж бо, наставімо йому роги...

Вона закричала і покликала покоївку. Він відпустив 
її, сухо хихикаючи, широко роззявив рота і заходився 
ляскати себе по ногах.

Уранці вроджена доброта господині знову перева
жила, і вона звернулася до свого чоловіка:

— Учора ти якось дивно поводився, але, бачу, уже 
все минулося, хоча ти все ще блідий.

— Твоя правда, — відповів чоловік. — Важко бути 
дотепним у моєму віці. Більше навіть не пробуватиму.

Про яке тільки кохання не розповідав монах Венд, 
а згодом оповів про ще одне:

— Воно хмільніше за будь-яке вино!
Молоде подружжя саме повернулося додому, весільна 

подорож скінчилася, і вони звили своє гніздечко.
Зірка-летавиця пролетіла над їхньою оселею і згоріла.
Улітку молодята гуляли разом, ні на крок не відсту

паючи одне від одного. Вони зривали жовті, червоні 
та сині квіти, вони дивилися, як гойдаються на вітрі 
трави, слухали пташині співи у лісі, і кожне мовлене 
ними слово було ніжне й ласкаве. А взимку вони 
їздили на конях, дзвоники на кінських шиях супрово
джували їх передзвоном, над ними синіло небо, 
а високо вгорі, у вічних небесних просторах, шелесті
ли, падаючи, зорі.

Так минуло багато-багато років. У подружжя наро
дилося трійко діточок, а вони щиро кохали одне од
ного, як у найперший день першого поцілунку.

Та ось чоловік занедужав, хвороба надовго прикува
ла його до ліжка, піддала важкому випробуванню тер
плячість і любов його дружини. Того дня, коли він 
одужав, чоловік не впізнав сам себе: хвороба спотво
рила його, у нього випало волосся.
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Він невимовно страждав і надовго поринав у заду
му. Одного ранку він сказав:

— Ти, мабуть, уже мене не кохаєш?
Але дружина, зашарівшись, пригорнулася до нього 

і поцілувала так пристрасно, як у пору їхньої весни.
— Я кохаю тебе, я все життя кохатиму тебе. Я ніко

ли не забуду, що ти обрав саме мене за свою дружину 
і зробив мене щасливою.

Вона пішла до своїх покоїв і обстригла розкішне 
золотаве волосся, щоб бути схожою на свого чолові
ка, якого вона так кохала.

Минуло ще чимало років, подружжя постаріло, їхні 
діти виросли. Кожну мить щастя вони, як і перше, 
ділили удвох. Улітку виходили в поле та ліс і дивили
ся, як гойдаються трави, а взимку, загорнувшись 
у хутра, їздили на прогулянки під зоряним небом, 
їхні серця так само гаряче й щиро билися, наче від 
хмільного вина.

Та враз дружина знерухоміла. Стара жінка не могла 
ходити, її треба було возити у кріслі на коліщатах, 
і чоловік сам нею опікувався. Однак жінка невимовно 
страждала від своєї хвороби, обличчя їй запалося 
і поморщилося від жури.

Якогось дня вона сказала:
— Ліпше би я померла. Я не можу рухатися, я стала 

бридкою, а твоє обличчя таке прекрасне. Ти не зможеш 
мене цілувати і кохати так, як колись.

Однак чоловік пригорнув її до себе, зарум'янив
шись від зворушення, і мовив:

— Я кохаю тебе, кохаю більше за своє життя. Люба, 
я кохаю тебе, як того першого дня, від тієї миті, як 
ти подарувала мені троянду. Пригадуєш? Ти простяг
нула мені квітку і поглянула своїми прекрасними очима; 
троянда пахла, як ти, і ти зашарілася, мов троянда, 
а я захмелів від щастя. Та зараз я кохаю тебе більше, 
ніж будь-коли, ти гарніша, аніж у дні юности, моє 
серце й душа благословляє тебе за кожний день, про
житий разом.
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Чоловік зайшов до своєї кімнати і хлюпнув собі 
в обличчя кислотою, щоб спотворити його, а тоді 
мовив до своєї дружини:

— Я несамохіть вихлюпнув кислоту собі на обличчя, 
мої щоки вкриті опіками. Тепер ти, мабуть, не коха
тимеш мене?

— О мій наречений, мій коханий! — пролебеділа 
стара жінка і поцілувала його руки. — Ти вродливі
ший за будь-якого чоловіка на землі. Твій голос ще 
й нині змушує палко битися моє серце. Я кохатиму 
тебе до самої смерти.

ХШ
Юганнес зустрів Каміллу на вулиці; вона була разом 

з матір'ю, батьком та юним Річмондом. Вони зупини
ли свою бричку і приязно заговорили з ним.

Камілла схопила його за руку і сказала:
— Ти не прийшов до нас. Ми влаштували розкішне 

свято, можеш мені повірити. Тебе чекали до останку, 
але ти не прийшов.

— Я не мав змоги, — відповів він.
— Вибач, що з того часу я жодного разу тебе не 

провідала, — щебетала Камілла. — Я прийду, не заба
рюся, обіцяю, ось тільки поїде Річмонд. О, який то 
був бал! Вікторія захворіла, її відвезли додому, ти чув 
про це? Невдовзі я її провідаю. Можливо, їй уже 
краще, а може, й цілком одужала. Я подарувала Річ- 
мондові медальйон, майже такий самий, як твій. По
слухай, Юганнесе, пообіцяй не забувати про піч. Коли 
ти пишеш, то забуваєш про все на світі, і в тебе так 
холодно, наче надворі. Тобі слід найняти служницю.

— Гаразд, я найму служницю, — відповів він.
Фру Сайєр також завела з ним балачку, розпитувала

про його роботу. Як вона просувається? Вельможна 
пані з нетерпінням чекає появи його нової книги „Рід 
земний".
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Юганнес ввічливо відповідав, низько уклонився 
і бричка від'їхала. Як мало усе це його хвилювало, і цд 
бричка, і ці люди, і їхні балачки! Відчуття крижаної 
пустки в душі не покидало його всю дорогу, аж до 
самого дому. Біля його будинку проходжувався якийсь 
чоловік, як виявилося, давній знайомий, колишній 
приватний вчитель із Замку.

Юганнес привітався з ним.
Учитель був зодягнений у довге тепле пальто, аку

ратно почищене, він бадьорився і вдавав із себе дуже 
заклопотаного поважними справами.

— Ви бачите перед собою Вашого друга і колегу, — 
мовив він. — Подайте мені Вашу руку, молодий чоло
віче. Останнім часом Бог провадив мене незвіданими 
стежками: я одружився, маю дім і крихітний сад, маю 
дружину. Часом в житті трапляються чудеса. Що Ви 
скажете на це?

Юганнес зачудовоно дивився на нього.
— Отже, мовчите. Бачте, я давав уроки її синові. 

Вона має сина від першого шлюбу. Ясна річ, вона була 
одружена, я взяв її вдовою. Так, одружився із вдовою. 
Ви можете зауважити, що не це було напророковано 
мені у колисці, та все ж я одружився із вдовою. 
Дитина у неї від першого чоловіка. Отож я тинявся 
навколо її обійстя, поглядав на сад і на вдову, думки 
про неї довго не давали мені спокою. ! враз усе це 
звалилося мені на голову, тоді я сказав сам собі: 
„Гаразд, не це мені було напророковано в колисці 
і таке інше; однак я прийняв дар, дав свою згоду, 
можливо, саме така доля була записана на моїх зоря
них скрижалях". Так воно і сталося.

— Вітаю! — сказав Юганнес.
— Стривайте! Ані слова більше! Я знаю, що Ви хоче

те сказати. А та, перша, хотіли, власне, сказати Ви? 
Невже Ви забули своє перше кохання? Саме це 
й було у Вас на устах. Я ж зі свого боку посмію 
запитати Вас, вельмиповажний пане, що сталося 
з моїм першим, єдиним і вічним коханням? Хіба не 
вийшла вона заміж за капітана артилерії? і ще одне 
маленьке запитання: чи доводилося Вам коли-небудь,
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хоч колись у своєму житті бачити чоловіка, якому 
дісталась би та жінка, якої він жадав? Мені не дово
дилося. Я чув розповідь про одного чоловіка, молитви 
якого почув таки Господь і дав йому за дружину його 
перше і єдине кохання. Однак щастя їм так і не 
вдалося скуштувати. Чому, запитаєте Ви? Що ж, я 
рам відповім, усе дуже просто: вона невдовзі помер
ла, чуєте, невдовзі померла. Ха-ха-ха, блискавична 
смерть. ! так буває завжди. Нікому не суджено одру
житися з жаданою жінкою, та якщо вже стається таке 
чуло, вона одразу ж помирає. Доля зло насміхається 
нал нами. Чоловік вимушений тоді шукати собі нове 
кохання, більш земне, бо ж не вмирати йому від 
утрати. Кажу Вам, так вже влаштовано природою — 
людина здатна витримати будь-які випробування. Ось 
я Вам за приклад.

Юганнес мовив:
— Так, бачу, Вам добре ведеться.
— Чудово! Слухайте, дивіться, відчувайте! Хіба море 

важких турбот залишило свою печать на моїй особі? 
Я одягнений і озутий, маю дім, дах над головою 
і родину, навіть дитину. Оце я й хотів сказати, а що 
стосується моїх віршів, то відповім Вам без зволікань. 
О, мій юний колего, я старший за Вас, а природа, 
можливо, краще подбала про мене, аніж про Вас. Свої 
вірші я заховав до шухляди. їх видадуть після моєї 
смерти. Яка Вам з того утіха, скажете Ви? ! знову 
помилитеся, бо я тим часом розважаю читанням своїх 
творів родину. Увечері ми засвічуємо лампу, я відми
каю шухляду, витягаю свої вірші і читаю їх уголос 
дружині та її синові. їй сорок років, а малому — 
дванадцять, і обоє із захопленням слухають. Якщо на
думаєте коли-небудь заглянути до нас, Вас пригостять 
вечерею і грогом. Вважайте, що Вас уже запрошено.
! хай благословить Вас Господь.

Він простягнув Юганнесові руку, та раптом запитав:
— Ви чули про Вікторію?
— Про Вікторію? Ні. Я чув тільки... ось щойно про 

не згадав...
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— Хіба Ви не бачили, як вона тане, як глибокі тіні 
залягають у неї під очима?

— Я востаннє бачив її навесні, коли був удома. 
Вона ще хворіє?

Учитель відповів несподівано рішуче, смішно туп
нувши ногою:

— Так.
— Я лише чув недавно... Ні, я не бачив, як вона 

тане, не зустрічав її. Вона дуже хвора?
— Дуже. Можливо, навіть померла, розумієте?
Юганнес відсутнім поглядом глянув на чоловіка, на

вхідні двері до свого будинку, мовби не знав, чи йти 
йому додому, чи зостатися, знову перевів погляд на 
чоловіка, на його довге пальто, капелюх; він усміхнув
ся розгублено і жалісно, немов людина вражена бідою.

А старий учитель продовжував погрозливо:
— Ось Вам іще один приклад. Хіба зможете це запе

речити? Вона також не вийшла заміж за того, кого 
жадала, кого кохала з дитячих літ, за молодого вродли
вого лейтенанта. Одного вечора він подався на полю
вання, куля поцілила йому просто в чоло і розтрощила 
голову. ! ось він лежить — жертва злого жарту нашого 
Господа. Вікторія, його наречена, починає танути, змія 
розпуки точить її, виїдає їй серце, а ми, її друзі, мов
чки споглядаємо. Кілька днів тому Вікторія була в го
стях у родини Сайєрів; вона казала, до речі, що 
й Вас було запрошено, але Ви не прийшли. Коротко 
кажучи, на цьому балі вона поводилася не так, як 
звичайно, певно, спогади про нареченого нахлинули 
на неї, і вона пожвавішала всім бідам наперекір, вона 
танцювала, танцювала увесь вечір, танцювала, мов 
шалена. 1 раптом впала, підлога закривавилася під нею. 
Її підхопили на руки, винесли із зали, а потім відвезли 
додому. Вона протрималася недовго.

Учитель впритул підійшов до Юганнеса і з притис
ком сказав:

— Вікторія померла.
Юганнес, навпомацки, немов сліпий, ступив уперед.
— Померла? Коли померла? Не може цього бути. 

Вікторія померла?
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— Померла, — підтвердив учитель. — Сьогодні вранці. 
— Учитель запхав руку до кишені і витягнув звідти 
грубого листа:

— Цього листа вона доручила мені передати Вам. 
Ось він. Після моєї смерти, сказала вона. Вона по
мерла, тож я передаю Вам листа. Моя місія виконана.

Не попрощавшись, не сказавши більше жодного 
слова, учитель повернувся і поволі потюпав униз ву
лицею, доки не зник з очей.

Юганнес зостався сам з листом у руках. Вікторія 
померла. Він раз у раз промовляв уголос її ім'я, 
голос його звучав безбарвно і глухо. Він глянув на 
конверт і впізнав почерк: великі і малі літері, рівні 
рядочки, а та, що писала цього листа, померла!

Він увійшов до під'їзду, піднявся сходами нагору, 
віднайшов потрібного ключа і відімкнув двері. Його 
кімната була холодною і темною. Він сів до вікна і в 
сутінках, що вже насувалися, прочитав листа Вікторії.

„Любий Юганнесе! — писала вона. — Коли Ви 
читатимете цього листа, мене вже не буде на світі! 
Усе видається мені тепер таким дивним, я більше не 
соромлюся Вас і пишу Вам знову, наче й нічого не 
стоїть нам на заваді. Раніше, коли ще життя вирувало 
в мені, я радше би страждала дні і ночі, аніж наважи
лась написати Вам ще раз. Але тепер душа покидає 
мене, і плин моїх думок змінився. Чужі люди бачили, 
як мені з горла бухнула кров, а доктор оглянув мене 
і сказав, що в мене залишилася тільки частина однієї 
легені. Чого ж мені тепер соромитися?

Я лежу у ліжку і обмірковую свої останні слова, які 
сказала Вам. Це було одного вечора у лісі. Тоді я й 
подумати не могла, що це будуть мої останні слова до 
Вас, інакше я би попрощалася з Вами і подякувала б 
Вам за все. Більше я Вас ніколи не побачу, і тому 
серджуся, що не кинулася тоді Вам до ніг, не цілува
ла Ваших черевиків та землю, по якій Ви ступали; не 
сказала, як невимовно кохаю Вас. Я лежу і мрію ли
ше про одне: хоч би не заслабнути ще гірше, я змогла 
би повернутися додому, піти до лісу і відшукати те
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місце, де ми сиділи, а Ви тримали обидві мої руки 
у своїх; я могла би лягти долі і відшукати сліди Ва
ших ніг, зціловуючи вереск навкруги. Але я не повер
нуся додому, хіба що мені стане трішки краще, як 
сподівається мама.

Любий Юганнесе! Дивно думати, що суджено мені 
було прийти на землю лише для того, щоб покохати 
Вас, і ось уже я прощаюся з життям. Страшно лежати 
тут і чекати свого останнього дня, своєї смертної го
дини. Крок за кроком я віддаляюся від життя, від 
людей на вулицях, від бричок, що гуркотять по бру
ківці. Весни мені вже ніколи не бачити, а всі ці 
будинки, вулиці, дерева у парку залишаться по мені 
такі ж незворушні, як і завжди. Мені дозволили сьо
годні сісти у ліжку і трохи подивитися у вікно. На 
розі вулиць зустрілися двоє, вони привіталися і взя
лися за руки, про щось говорили поміж собою і смі
ялися, а мені було так дивно, що я лежу, дивлюся на 
них і що я повинна вмерти. Мені спало на думку: ті 
двоє внизу не знають, що я лежу тут і чекаю смерти, 
а навіть якби й знали, це не перешкодило б їм зустрі
тися і воркувати одне з одним. Учора вночі, коли 
зовсім стемніло, я вже було подумала, що прийшла 
моя остання година: серце завмерло, і мені здалося, 
ніби десь з далекої далечі до мене долинає шелест 
вічности. Та вже наступної миті я отямилася і знову 
почала дихати. Це відчуття неможливо описати. Мама 
вважає, що це мені, мабуть, приснилася ріка та во
доспад удома.

Господи милосердний, Ви повинні знати, як я Вас 
кохала, Юганнесе. Я не в змозі була Вам це показати, 
багато що стояло мені на перешкоді, а найбільше мій 
характер. Тато також бував жорстким у стосунку до 
самого себе, а я ж — його донька. Проте зараз, коли 
мені судилося померти, і нічого уже не повернути, я 
пишу Вам, щоб сказати про це. Я запитую сама себе, 
навіщо так чиню, бо ж Вам це байдуже, особливо 
тепер, коли мене не стане. Та все ж я хочу відчувати 
Вас поруч до останньої миті, щоб принаймні не почу
ватися ще самотнішою, ніж колись. Уявляю, як Ви
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читатимете цього листа, я бачу Ваші плечі і руки, 
знаю кожен Ваш рух, бачу, як Ви тримаєте аркуші 
у руках і проводите поглядом рядок за рядком. Не 
такі вже ми й далекі одне від одного, думаю я собі. 
Не можу нікого послати за Вами, бо не маю такого 
права. Мама хотіла зробити це ше два дні тому, але я 
вирішила за краше написати Вам. До того ж, я воліла, 
щоб Ви пам'ятали мене такою, якою я була раніше, 
те  до хвороби. Пригадую, як Ви... (тут кілька слів 
закреслено)... мої очі і брови; але навіть вони уже не 
такі, як перше. Тому мені й не хотілося, щоб Ви 
приходили. А ще прошу Вас не дивитися на мене в 
домовині. Я, напевно, буду майже така, як при житті, 
лише трохи блідіша; я лежатиму у жовтій сукні, та все 
ж Вам буде тяжко на душі, якщо Ви прийдете поди
витися на мене.

Я вже кілька разів бралася сьогодні до цього листа, 
та однаково не зуміла сказати й тисячної частки того, 
що хотіла. Мені так страшно помирати, я не хочу 
вмирати, я щиро молюся до Бога, щоб він продовжив 
моє життя хоча би до весни. Тоді дні стануть довши
ми, а на деревах зазеленіє листя.

Якби я одужала, то ніколи більше не завдала б Вам 
болю, Юганнесе. Я очі виплакала, думаючи про це! 
Як би мені хотілося вийти з цієї кімнати надвір, по
гладити кожний камінь бруківки, подякувати кожній 
сходинці будинків, повз які б я проходила! Я була б 
такою доброю до всіх! і байдуже, як би мені самій 
нездужалося — лиш би жити. Я ніколи б не жалілася 
й не нарікала, усміхалась би до своїх кривдників і 
славила Бога — хай би тільки подарував мені життя. 
Я ж іще не нажилася, не встигла ще зробити жодного 
доброго вчинку, а це марне життя ось-ось урветься. 
Якби Ви знали, як важко мені умирати, Ви б, напев
но, щось зробили, зробили б усе, що змогли. Звичай
но, зарадити чимось Вам не під силу, але я подумала: 
якби Ви і увесь білий світ помолився за мене, Бог, 
може, й зглянувся би й подарував мені життя. Якою 
вдячною я була би, ніколи й нікому не заподіяла
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нічого лихого, з усмішкою прийняла б усе, що суди
лося мені долею — тільки би жити.

Мама сидить біля мене і плаче. Вона просиділа тут 
цілу ніч, плачучи. Це трохи розраджує мене, пом'як
шує гіркоту прощання. Сьогодні я думала: якою була 
б Ваша реакція, якби одного чудового дня я, ошатно 
одягнувшись, підійшла би до Вас просто посеред вули
ці — не для того, щоб сказати щось кривдне, лиш би 
простягнула Вам троядну, куплену заздалегідь? А тоді 
враз спало на думку, що вже ніколи мені не судилося 
вчинити так, як хочеться, бо мені не одужати, мене 
чекає смерть. Я часто плачу, лежу тихенько й нестрим
но, невтішно плачу. Якщо не схлипувати, то груди не 
болять. Юганнесе, любий, любий друже, моє єдине 
кохання на землі, прийдіть і побудьте трохи зі мною, 
коли почне смеркатися. Я не плакатиму, усміхатимуся 
з усіх сил від щастя, що Ви прийшли...

О ні, де ж поділася моя гордість і моя мужність! 
У цю мить я не донька свого батька. Та це все від того, 
що сили полишають мене. Я довго страждала, Юганне
се, задовго до цих останніх днів. Страждала, коли Ви 
були у чужих краях, а з того часу, як Ви весною повер
нулися до міста, кожний день був мені мукою. Ніколи 
раніше я навіть не здогадувалася, якими нескінченно 
довгими можуть бути ночі. Двічі тоді мені трапилося 
побачити Вас на вулиці. Одного разу, проходячи повз 
мене, Ви наспівували собі щось стиха, але мене не 
помітили. Я сподівалася побачити Вас у Сайєрів, проте 
Ви не прийшли. Я б не заговорила до Вас, навіть не 
підійшла би, вдячна була би й тому, що бачу Вас хоч 
здалеку. Але Ви не прийшли. Я подумала, що, мабуть, 
я тому виною - Об одинадцятій я почала танцювати, бо 
несила вже було й далі чекати. Так, Юганнесе, я кохала 
Вас, лише Вас одного. Це пише Вам Вікторія, а Бог 
заглядає мені через плече й читає ці слова.

А тепер настав час попрощатися з Вами, уже майже 
стемніло, і я нічого не бачу. Прощайте, Юганнесе, 
дякую Вам за кожний свій день. Відлітаючи з землі, 
я до останнього подиху дякуватиму Вам і на всьому
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довгому шляху до неба шепотітиму Ваше ім'я. Про
живіть своє життя щасливо і вибачте мені за все те 
дихе, що я Вам заподіяла, що не змогла впасти перед 
Вами долі, вимолюючи прощення. Роблю це тепер 
у своєму серці. Будьте щасливі, Юганнесе, і прощайте 
навіки. Ще раз спасибі Вам за кожний день, за кожну 
мить мого життя. Більше несила писати.

Ваша Вікторія

RS. Запалили лампу, у кімнаті стало світліше. Я за
булася на якийсь час і полинула десь далеко від землі. 
Слава Богові, на цей раз мені не було вже так мото
рошно, як перше. Я навіть чула тиху музику, та пере
дусім — там не було темно. Я така вдячна. Уже не 
здужаю писати. Прощайте, мій коханий..."





голод



ЧАСТИНА ПЕРША
Це було у той час, коли я, знемагаючи від голоду, 

нипав Христіанією, цим дивовижним містом, яке ні
кого не відпускає зі своїх тенет, не наклавши спершу 
своє тавро...

Я лежу без сну у своїй мансарді і чую, як у помеш
канні піді мною годинник пробив шосту; уже зовсім 
розвиднілося, і мешканці будинку зачовгали вгору 
і вниз сходами. Унизу на дверях, що обклеєні стари
ми числами „Моргенбладет", я виразно бачу оголо
шення наглядача маяка, а трохи ліворуч — масні, 
велетенські літери реклами пекаря Фабіяна Ольсена, 
яка закликає купувати свіжий хліб.

Тільки-но розплющивши очі, я, за давньою звич
кою, почав розмірковувати, що втішного може мені 
принести новий день. Останнім часом велося мені 
трохи сутужно; одні за одними мої манелі помандру
вали до „дядечка" — лихваря; я став дратівливим 
і нетерплячим, не раз бувало цілими днями не вста
вав з ліжка, так мені паморочилося в голові. Деколи 
щастило заробити п'ять крон за опублікований в якійсь 
газетці фейлетон.

Надворі світлішало, і я заходився читати на дверях 
рекламні оголошення; я уже міг розрізнити хирляві 
літери, які шкірилися до мене написом „Поховальні 
савани — у підворітні праворуч, запитувати йомфру 
Андерсен". Це повідомлення надовго привернуло мою 
увагу. Годинник на нижньому поверсі пробив восьму, 
я встав і одягнувся.

Я відчинив вікно і визирнув надвір. Краєвид обме
жувався білизняною мотузкою та розлогим пустирем. 
Віддалік виднілися рештки згорілої кузні, кілька ро
бітників розбирали згарище. Я сперся ліктями на під
віконня і задивився у далеч. День, без сумніву, запо
відався ясний. Уже осінь, чудова прохолодна пора
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року, коли усе змінює барву і минає. Вулиці міста 
оживають, виманюючи мене з хати. Ця комірчина-пус- 
тка з хиткою підлогою, яка прогиналася під кожним 
моїм кроком, нагадувала мені протрухлу моторошну 
домовину; дверям бракувало порядного замка, а кімна
ті — печі; свої шкарпетки я, зазвичай, клав на ніч під 
себе, шоб вони хоч трохи підсохли до ранку. Єдиною 
моєю розрадою було невелике червоне крісло-гойдал- 
ка, у якому я сидів вечорами, дрімав чи думав про 
розмаїті речі. Коли надворі біснувався вітер, а вхідні 
двері будинку стояли нарозтвір, підлога і стіни ским- 
ліли дивним різноголоссям, а в газеті на дверях з'яв
лялися діри завбільшки з долоню.

Я випростався і заходився порпатися у вузлику, що 
стояв у кутку біля ліжка, у пошуках чогось їстивного 
на сніданок, однак нічого не знайшов і знову повер
нувся до вікна.

Хтозна, думав я, чи є і далі сенс шукати собі занят
тя! Ці численні відмови, напівобіцянки, категоричні 
„ні", манливі і розбиті надії, нові спроби, які щоразу 
закінчувалися фіаско, позбавили мене рішучости. Вос
таннє я спробував одержати місце касира, але прий
шов надто пізно. До того ж я не спромігся би запла
тити п'ятдесят крон кауції. Завжди щось ставало на 
заваді. Я подавався також у пожежну команду. Нас 
стояло півсотні, кожен випинав груди, щоб справити 
враження, задемонструвати свою силу та безмір відва
ги. Уповноважений по найму ходив уздовж шеренг, 
оглядав претендентів, мацав їхні біцепси, час од часу 
задавав якісь питання, а мене просто поминув, лише 
похитав головою і сказав, що я не годжуся для такої 
служби, бо ношу окуляри. Я прийшов знову, уже без 
окулярів, і стояв, насупивши брови та нагостривши 
погляд, наче ніж, однак наймач лише усміхнувся, 
проходячи повз мене — напевно упізнав. Найгіршою 
ж бідою було те, що одяг мій геть зносився, і я вже 
не міг видавати себе за пристойного прохача, подаю
чи нове клопотання.

Я поступово і неухильно котився долі! Урешті-решт 
в мене не зосталося абсолютно нічого, навіть гребінця
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чи книжки, читання якої могло б послужити мені роз
радою. Цілісіньке літо я день у день ходив на цвинтар 
або ж у Двірцевий парк, сидів там і, шпальту за шпаль
тою, писав для газет статті про найрізноманітніші речі, 
чого тільки не вифантазовував мій неспокійний мозок! 
У розпачі я хапався за найвіддаленіші теми, витрачав 
купу часу і зусиль, а ті опуси нікого не цікавили. 
Щойно завершивши одну статтю, брався за нову, 
і відмова редактора не часто вибивала мене з колії. 
Я завжди тішив себе, що колись мені таки пощастить. 
То й справді, зрідка щастя усміхалося мені, і я тримав 
у руках п'ять крон за кілька годин роботи.

Я знову підвівся з підвіконня, підійшов до умиваль
ника і зволожив водою витерті на колінах штани, щоб 
вони не так блищали і видавалися новішими. Отак 
причепурившись, я, за звичкою, запхав до кишені 
папір та олівець і вийшов з дому. Сходами ступав 
дуже тихо, щоб не привернути увагу господині: плату 
за помешкання я вже протермінував кілька днів, 
а грошей не мав.

Годинник вибамкав дев'яту. Повітря повнилося гур
котом коліс та перегуками, у стоголосому ранішньому 
хорі змішалися кроки перехожих та лускання батогів у 
руках кучерів. Ця гамірна суєта знову повернула мене 
до життя, і я став почуватися впевненіше. Я й гадки не 
мав марнувати ранок на прогулянку на свіжому повіт
рі. Навіщо моїм легеням повітря? Я був сильним, не
мов титан, я міг би плечем зупинити бричку. Дивне, 
чудове відчуття світлої безтурботности огорнуло мене. 
Я дивився на перехожих, які йшли мені назустріч, 
читав оголошення на стінах будинків, ловив погляди 
пасажирів трамваю, що гуркотів повз мене, усім єством 
вбирав кожну щонайменшу дрібничку, яка траплялася 
на моєму шляху й одразу зникала.

От якби ще й до рота було що покласти в такий 
чудовий ясний день! Чари того веселого ранку полони
ли мене, я почувався невимовно щасливим і знічев'я 
наспівував собі під ніс якусь мелодію. Біля крамниці 
м'ясника стояла жінка з кошиком на руці і вибирала 
ковбасу на обід; коли я проходив повз неї, вона глянула
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у мій бік. З рота у неї стирчав один-єдиний зуб. 
Останнім часом я став таким нервовим та вразливим, 
що обличчя тієї жінки переповнило мене відразою. 
Довгий жовтий зуб видався мені мізинцем, що випи
рав з пащі, а у погляді віддзеркалилися думки про 
ковбасу. Куди й пропав мій голод, мене занудило. 
Добрівши до базару, я напився води з фонтанчика; 
глянув угору — годинник на дзвіниці церкви Нашого 
Спасителя показував десяту.

Я ще довго без усякої мети чвалав містом, спинився 
на розі якоїсь вулиці і звернув убік, хоча й не мав на 
те жодної потреби. Я йшов, куди мене несли ноги, 
насолоджувався веселим ранком, снував туди й сюди 
поміж іншими щасливими людьми; повітря було світ
ле й прозоре, ніщо не потьмарювало мого настрою.

Уже хвилин, певно, з десять попереду мене чимчи
кував старий кульгавий чоловік. В одній руці він ніс 
вузлик, усе його тіло напиналося в неймовірному зу
силлі прискорити крок. Я чув, як важко він сопе, 
мені спало на думку, що я міг би допомогти йому 
нести вузлик, однак я навіть не зробив спроби на
здогнати його. На Гренсені я зустрів Ганса Паулі, той 
кивнув мені, вітаючись, і поквапився далі. Що за 
поспіх? Я ж і в гадці не мав просити у нього крону, 
навіть хотів за першої ж нагоди повернути йому ков
дру, яку позичав кілька тижнів тому. Тільки-но я 
трохи зіпнуся на ноги, ніхто не зможе мені дорікнути, 
що я не віддав ковдру; певно, я ще сьогодні візьмуся 
за написання статті про роль злочинности у майбут
ньому або про свободу вибору, про що-небудь, що 
заслуговує на увагу і зароблю щонайменше десять 
крон... Тієї ж миті мене пройняло непереборне ба
жання негайно братися до роботи, бо мозок мій аж 
набубнявів думками. Я вирішив підшукати у Двірце- 
вому парку зручне місце і писати без перепочинку, аж 
доки завершу статтю.

Однак старий покруч усе ще сіпався мені перед очима. 
Те, що кульгавий дідуган ніяк не вступається мені 
з дороги, почало мене дратувати. Здавалося, що цим 
перегонам не буде кінця-краю. А може, він простує саме
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туди, куди і я, і його постать увесь час бовванітиме 
переді мною. Я так рознервувався, аж мені почало 
здаватися, наче стариган на кожному перехресті сповіль
нює крок і вичікує, куди ж я поверну, а потім закидає 
свій вузлик угору і налягає на ноги, щоб випередити 
мене. Я йду і дивлюся на цю жалюгідну істоту, і в мені 
все більше закипає лють. Я відчуваю, як старець крихту 
за крихтою руйнує мою світлу радість, потьмарює чистий 
приязний ранок своєю потворністю. Він схожий на вели
ку стрибучу комаху, яка вперто, наполегливо прокладає 
собі шлях, загороджуючи собою увесь тротуар. Коли ми 
вийшли на пагорб, мій терпець урвався, я зупинився біля 
вітрини якоїсь крамниці, чекаючи, доки він зникне 
з очей. Спливло кілька хвилин, і, коли я рушив далі, той 
чоловік знову опинився попереду мене — він також зу
пинявся. Не замислюючись, що роблю, я двома кроками 
наздогнав старця і ляснув його по плечі.

Той одразу ж спинився. Якусь хвилю ми не зводили 
один з одного погляду.

— Подайте на молоко! — мовив він нарешті, схи
ливши голову набік.

Погляньте лишень, це ж треба такому трапитися! 
Я понишпорив у кишенях і сказав:

— На молоко... Гм!.. У наш час з грішми всім 
сутужно, а я не певен, чи й справді вони Вам вкрай 
необхідні.

— Я ще як учора їв, у Драммені, — відповів чоловік.
— Я не маю жодного ере, а роботи ніяк не знайду.
— Ви ремісник?
— Так, я кушнір.
— Хто?
— Кушнір. Зрештою, можу шити і взуття.
— Це вже інша річ, — сказав я. — Зачекайте тут 

хвильку, а я побіжу за грошима і дам Вам кілька ере.
Я щодуху помчав на вулицю Пілестредет, я знав, 

що там, в одному з будинків, на другому поверсі, жив 
лихвар, хоча сам у нього ще не бував. У підворітні я 
похапцем скинув камізельку, скрутив її і взяв під 
пахву, а тоді піднявся сходами і постукав у двері.
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Мені відчинили, я увійшов, поклонився і кинув камі- 
зельку на ляду.

— Півтори крони, — мовив лихвар.
— Гаразд, дякую, — відповів я. — Якби вона не стала 

мені надто тісною, я б, звичайно, не розлучався з нею.
Я взяв гроші, квитанцію і рушив назад. Як чудово, 

що мені спало на думку віднести камізельку до лихва
ря; у мене ше залишаться гроші на ситний сніданок, 
а до вечора буде вже готова моя розвідка про злочини 
майбутнього. Життя одразу ж почало видаватися прекрас
ним, я поквапився до старця, щоб якомога швидше 
збутися його.

— Будь ласка, — сказав я йому. — Дуже тішуся, що 
Ви звернулися саме до мене.

Чоловік узяв гроші, пильно приглядаючись до мене. 
Чого це він стоїть і витріщається? Мені здалося, що 
він прискіпливо вивчає мої відвислі на колінах шта
ни. Я ошаленів від такого нахабства. Невже цей воло
цюга справді думає, що я такий бідний, яким видаю
ся? Я ж уже майже почав писати статтю за десять 
крон! Майбутнє, зрештою, мене зовсім не лякало, є ще 
в мене порох у порохівницях! Що дивного в тому, що 
у такий ясний день я дав трохи мідяків зовсім чужій 
людині? Погляд старця дратував мене, тож, перш ніж 
піти геть, я вирішив зробити йому зауваження. Я сте
нув плечима і сказав:

— Чоловіче добрий, у Вас погана звичка витріщати
ся на коліна людини, яка щойно дала Вам цілу крону.

Старець прихилився до стіни і роззявив рота. У го
лові того жебрака борсалася якась думка, він, певно, 
був переконаний, що я беру його на глузи, тож простяг
нув мені гроші назад.

Я затупотів ногами, наполягаючи, що гроші нале
жать йому. Може, він вроїв собі, що я завдавав собі 
клопоту задля розваги? Як на те пішло, я заборгував 
йому ту крону, оце власне згадав про давній борг. 
Хай би знав, що перед ним стоїть порядний чоловік, 
чесний до крови і кости. Одне слово, гроші належать 
йому... 1 не варто дякувати, це справило мені приєм
ність. Бувайте!
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Я пішов. Нарешті я позбувся того надокучливого 
покруча, тепер ніхто мені не заважатиме. Я знову зій
шов на Пілестредет і зупинився перед продуктовою 
крамницею. На вітрині громадилися гори харчів, 
я вирішив увійти і прихопити шось із собою до парку.

— Шматок сиру і французьку булку! — сказав я і 
жбурнув на ляду півкронову монету.

— Сиру й булку на всі гроші? — запитала жінка 
іронічно, не дивлячись на мене.

— Так, на всі п'ятдесят ере, — відповів я незворушно.
Я взяв своє замовлення, надзвичайно ґречно покло

нився старій опасистій жінці за лядою і прямісінько 
через Замковий пагорб подався до парку. У затишній 
місцинці знайшов собі лавочку і заходився жадібно 
поглинати свій харч. Мені відлягло; давно уже не до
водилося споживати таку щедру трапезу, поступово 
мене огорнув ситий спокій; так буває, коли напла
чешся вволю. Мій дух ожив і розправив крила; напи
сання статті про злочини майбутнього видалося тепер 
уже мені справою надто легкою і нецікавою, бо ж 
будь-кому було під силу передбачити, як розвивати
меться злочинний світ, достатньо лише проаналізувати 
історію. Я відчував, що здатний на вагоміший вчинок, 
жодні труднощі не лякали мене, тож я вирішив взяти
ся до трактату у трьох частинах про філософське пі
знання. Ясна річ, я не промину нагоди розгромити 
вщент деякі софізми Канта... Та коли я саме налаш
тувався розпочати роботу і потягнувся за письмовим 
причандаллям, з'ясувалося, що зник олівець, я зали
шив його у лихваря, у кишені камізельки.

Господи, як же усе діється мені наперекір! Я вила
явся кілька разів, підвівся з лавки і забігав по алеї. 
Навколо панувала тиша. Віддалік, біля альтанки коро
леви, кілька няньок прогулювалися з дитячими вози
ками, окрім них, не було видно ані живої душі. Я геть 
втратив настрій і, немов шаленець, гасав туди й сюди 
перед своєю лавкою. Нещастя зусібіч сипалися на 
мою голову! Трактат у трьох частинах може не поба
чити світу через якусь дрібничку — відсутність у ки
шені олівця за мізерних десять ере! Може, таки варто
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повернутися на Пілестредет і забрати олівець? Він ще 
встигне чимало написати, заки в парк напливе юрба 
охочих до прогулянок відвідувачів. Від написання цього 
трактату про філософське пізнання залежало так багато, 
хтозна, можливо, навіть щастя багатьох людей. Я навіть 
вирішив, що мій трактат зможе послужити значною 
підмогою у житті молоді. Якщо добре поміркувати, то 
зовсім зайве нападати на Канта, цього можна уникнути, 
досить лише непомітно ухилитися від аналізу, коли мова 
зайде про простір та час; що ж до старого святеника 
Ренана, то я за себе не ручуся... За будь-яких обставин 
стаття має бути обширною, не на одну газетну шпаль
ту. Думки про заборговану платню за помешкання та 
пильний погляд господині, яким вона супроводжувала 
мене щоранку, зустрічаючи на сходах, мучили мене 
цілий день, зринали у голові навіть у найприємніші 
хвилини буття, коли ніщо не потьмарювало мого на
строю. Цьому слід було покласти край! Я квапним 
кроком подався з парку до лихваря за своїм олівцем.

Зійшовши з Замкового пагорба, я обігнав двох пань. 
Минаючи їх, я зачепив одну з них рукою, глянув на 
неї і побачив повне, ледь бліде обличчя. Жінка вмить 
зашарілася і стала незвичайно вродливою. Не знаю, 
що так подіяло на неї, можливо слово, зронене мимо
хідь перехожим, або ж якась власна потайна думка. 
А може, завинив тут мій дотик? Пишні перса кілька 
разів схвильовано гойднулися, а долоня міцніше стис
нула парасольку. Що це з нею?

Я зупинився і знову пропустив її вперед; усе це 
здалося мені таким дивним. Я сердився сам на себе за 
притичину з олівцем, а ще мене розпалила їжа, якою 
я напхав порожній шлунок. Несподівано мої думки 
скерувалися у дуже дивному напрямку: мені дуже за
кортіло налякати ту пані, наздогнати її і якось позбит
куватися. Я знову обганяю жінку, різко повертаюся 
назад, щоб роздивитися її обличчя, і опиняюся впри
тул перед нею. Я стою, дивлюся їй у вічі й одразу ж 
придумую їй ім'я, якого ніколи раніше не чув, тремке 
і збудливе: ілаялі. Ось вона уже порівнялася зі мною, 
я виструнчуюся і кажу з притиском:
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— Ви загубили книжку, фрекен.
Я чую, як лунко б'ється від цих слів моє серце.
— Книжку? — запитує вона свою супутницю і йде далі.
Я ще більше закипів злістю і рушив услід. У ту мить

я повністю усвідомлював, що поводжуся, мов шале
нець, але нічого не міг вдіяти; бентега оволоділа мною 
й штовхала на безглузді вчинки, я не в змозі був 
опиратися. Я обзивав себе ідіотом, але й це не допо
магало; я по-дурному корчив міни поза спиною дами 
і кілька разів голосно кашлянув, наздогнавши й. Те
пер я спроквола йшов за кілька кроків попереду неї, 
відчуваючи спиною її погляд, і мимоволі понурив го
лову від сорому за свою безглузду поведінку. Несамо
хіть мене огорнуло дивне відчуття, ніби я десь далеко, 
в іншому вимірі, аніж ця пані, і я — це не я, хтось 
інший ступає кам'яними плитами тротуару, понурив
ши голову.

За кілька хвилин, коли дама підійшла до книжкової 
крамниці Паші, я вже був там, стояв коло першої 
вітрини. Я зробив крок до неї і повторив:

— Ви загубили книжку, фрекен.
— Та шо за книжку? — запитала вона злякано. — 

Про яку це книжку він говорить?
Вона зупиняється. Я зловтішаюся й збентеженістю, 

захоплююся безпорадністю у й погляді. їй не збагнути 
суті мого розпачливого звернення; жодної книги вона 
не має, ані сторіночки, та все ж вона нишпорить по 
кишенях, оглядає свої руки, озирається на вулицю 
позад себе, до краю напружує свій маленький ніжний 
мозочок, намагаючись збагнути, про яку це книжку 
я мовлю. У неї раз у раз міняється вираз обличчя, 
вона то паленіє, то блідне; я чую й схвильований 
віддих; навіть ґудзики на й сукні, здається, витріща
ються на мене, немов вервечка переляканих очей.

— Не зважай на нього, — каже її супутниця і тягне 
й за руку. — Та ж він п'яний. Хіба ти не бачиш, що 
цей чоловік п'яний!

Яким би чужим я сам собі в цю мить не видавався, — 
цілком підвладний невидимим силам, — ніщо навколо 
не проходило повз мою увагу. Великий брунатний пес
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перебіг вулицю, попрямував до бульвару, а потім униз, 
до Тіволі: на шиї він мав вузький мельхіоровий на
шийник. Више вулицею у будинку на другому поверсі 
відчинилося вікно, з нього вихилилася служниця і, за
котивши рукави, заходилася мити зовнішній бік шиби. 
Нішо не минало мою увагу, розум у мене був чистий 
і непотьмарений, усі враження проходили крізь мене 
з неймовірною ясністю, немов раптові спалахи яскра
вого світла. Обидві дами мали капелюшки, прикраше
ні блакитними пташиними перами, та шотландські 
шовкові хустинки, пов'язані навколо шиї. Мені спало 
на думку, що вони, певно, сестри.

Дами звернули у бічну вулицю і, розмовляючи, зу
пинилися біля музичної крамниці Ціслера. Я також 
спинився. Згодом вони повернули назад і рушили 
тією ж дорогою, якою прийшли, знову поминули мене, 
обігнули ріг Університетської вулиці і попростували 
до площі Святого Улава. Я намагався не відставати 
від них ані на крок. Вони озирнулися ще раз, кинув
ши на мене напівзляканий-напівцікавий погляд, але 
на їхніх обличчях я не помітив роздратування чи на
суплених брів. їхнє терпляче ставлення до моїх виті
вок змусило мене засоромитися і потупити очі. Я вже 
не хотів більше їм надокучати, просто проведу їх 
з вдячністю поглядом, доки вони кудись звернуть.

Біля великого чотириповерхового будинку за номе
ром 2 вони знову озирнулися і увійшли до під'їзду. Я 
прихилився до газового ліхтаря поблизу фонтана, при
слухаючись до їхніх кроків на сходах; кроки завмерли 
на другому поверсі. Я відходжу від ліхтаря і дивлюся 
на вікна будинку. Стається диво: угорі хитнулися фі
ранки, за мить відчинилося вікно, у ньому з'явилася 
голівка, чарівні очі задивилися на мене. „!лаялі!" — 
промовляю я пошепки і відчуваю, як паленію. Чому 
вона не покликала на допомогу? Чому не скинула 
мені на голову вазонка з квітами чи не послала ко
гось, аби прогнав мене геть? Ми завмерли без руху, 
дивлячись одне одному в вічі; минула хвилина; потік 
думок схрестився напівдорозі між вікном та вулицею, 
хоча ніхто не зронив ані слова. Вона відвертається,
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мене ж пронизує ледь вловимий щем, я бачу поворот 
плеча, спину, і ось вона вже зникла в кімнаті. Цей 
повільний відхід від вікна, рух плеча були мені, наче 
знаком; усім єством я відчув це вітання, і тієї ж миті 
душу мою осіяла радість. Я повернувся і рушив униз 
вулицею.

Я не зважувався озирнутися назад, не знав, чи пі
дійшла вона вдруге до вікна; що більше я про це 
думав, то неспокійнішим і нервовішим ставав. Мож
ливо, саме зараз вона стояла біля вікна і зорила за 
кожним моїм рухом, мені ж нестерпно було знати, що 
хтось слідкує за мною. Я щомоці розправив плечі 
і йшов, не спиняючись; ноги мені підгиналися, хода 
стала нетвердою від надмірних зусиль ступати граці
озно. Щоб видаватися спокійним та безтурботним, 
я незграбно розмахував руками, спльовував під ноги 
та задирав носа; все надаремно. Я постійно відчував 
у себе на потилиці пильний погляд, і від того усе тіло 
пронизувало холодом. Урешті я порятувався, звернув
ши у бічну вулицю, а вже звідти попрошкував на Пі- 
лестредет за своїм олівцем.

Повернути олівець не коштувало мені жодних зу
силь. Лихвар сам приніс мені камізельку і попросив 
негайно ж оглянути всі кишені. Я знайшов ще кілька 
ломбардних квитанцій, одразу ж заховав їх і подякував 
привітному господареві за його люб'язність. Той чоло
вік усе більше мені подобався, і мені захотілося спра
вити на нього добре враження. Я зробив крок до две
рей, проте знову повернувся до ляди, ніби забув щось. 
Мені здавалося, що я повинен якось пояснити йому, 
виправдати свій прихід, тож почав тихенько наспівува
ти, аби привернути його увагу. Я підняв угору олівець.

— Мені б і до голови не прийшло здолати такий 
довгий шлях за якимось олівцем, але цього разу річ 
у іншому, ситуація ж бо небуденна. Просто цей ку
ций уламок зробив мене тим, чим я є нині, забезпе
чив мені, так би мовити, місце під сонцем...

Я замовк. Лихвар підійшов ближче.
— Справді? — мовив він і зацікавлено глянув на 

мене.
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— Цим олівцем, — продовжував я незворушно, — 
я написав трактат у трьох томах про філософське 
пізнання. Хіба Ви не чули про нього?

і чоловікові видалося, начебто він і справді чув про 
книжку, пригадує назву.

— Так! — вигукнув я. — Це моя праця! Тож хай Вас 
не дивує, що мені так нагально спотребився той цур
палок, він надто багато важить для мене, майже мені 
як друг. Я дуже вдячний Вам за Вашу прихильність 
і завжди пам'ятатиму про це, так-так, справді пам'я
татиму, слово чести, така вже я людина, а Ви заслу
жили собі на це. Бувайте.

Я повагом рушив до дверей, як людина впевнена 
у своїй всевладності. Скромний лихвар двічі уклонив
ся мені вслід, я озирнувся і ще раз попрощався.

На сходах мені стрілася жінка із саквояжем у руках. 
Вона боязко сахнулася вбік, щоб поступитися місцем 
такому важнецькому панові, як я. Я мимоволі пониш
порив у кишені з наміром подати їй якийсь гріш, але 
нічого не знайшовши, знітився і, потупивши очі, про
йшов повз неї. Трохи перегодом я почув, як вона 
постукала до лихваря; двері його помешкання були 
захищені металевими ґратками, я відразу упізнав де
ренчливий звук, коли людська рука торкнулася їх.

Сонце повернуло на полудень, було десь коло два
надцятої. Місто завирувало, наставав час для прогуля
нок, юрби усміхнених, привітних людей хвилями про
кочувалися по центральній вулиці Карла Югана. Я весь 
скоцюрбився, наче змалів, і непомітно прослизнув повз 
купку знайомих, шо розташувалися під університетом, 
споглядаючи перехожих. Я брів угору Замковим пагор
бом, поринувши у думки.

Як легко й весело жилося отим людям, які йшли 
мені назустріч, як невимушено крутили вони на всі 
боки головами і пливли по життю, наче у танці баль
ною залою. У жодному погляді я не помітив гризоти, 
нічиї плечі не пригинала додолу важка ноша, жодна 
похмура думка чи затаєний біль не точив ці безтурбот
ні душі. Я брів серед них, молодий, я щойно почав 
жити, але вже встиг забути, яке ж воно на вигляд,
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щастя! Ця думка не давала мені спокою. Яка жорстока 
несправедливість приключилася мені! Чому останніми 
місяцями мені так важко ведеться? Я не впізнавав 
своєї власної життєрадісної душі, зусібіч мене підстері
гали біди. Я не міг і кроку ступити, чи хоч би сісти на 
лавку, як тут же мене опосідали якісь жалюгідні дріб
ниці, недоладні нісенітниці; вони вдиралися у світ моїх 
думок та уявлень і висмоктували мої сили. Собака, що 
пробіг повз мене, жовта троянда у петлиці випадкового 
перехожого могли зворохобити мої думки і надовго 
взяти їх у полон. Що ж відбувалося зі мною? Невже 
Господь своїм перстом карає мене? Але ж чому саме 
мене? Чому не якогось чоловіка, скажімо, в Південній 
Америці? Що більше я про це думав, то незбагненні- 
шим ставало для мене усвідомлення, що саме мене Бог 
обрав для своїх експериментів. Ніхто в усьому світі, 
окрім мене, не зацікавив його, а ще ж існують букініст 
Паша і експедитор пароплавної компанії Геннехен.

Я йшов, отак розмірковуючи, і ніяк не міг спекатися 
надокучливих думок, я знайшов дуже вагомі аргументи 
проти невиправданої сваволі Бога, який змушував мене 
відшкодовувати гріхи усіх. Навіть коли я знайшов віль
ну лавку і сів на неї, це питання не давало мені 
спокою і заважало думати про щось інше. З того трав
невого дня, коли почалися мої негаразди, я виразно 
відчув, як поступово мене долає слабкість, я став надто 
безвольним і не міг уже спрямовувати своє життя 
у бажане русло; здавалося, наче зграя крихітних хижа
ків вторглася у моє нутро і пожирає його ізсередини. 
А може, це Бог взяв собі за мету знищити мене? 
Я зірвався на рівні ноги і став ходити туди й сюди 
перед лавкою.

Моє єство переповнилося у цю мить нестерпним 
болем, навіть руки боліли, і я не знав, куди їх подіти. 
Після ситого сніданку мене нудило, я переївся, і те
пер, не знаходячи собі місця, тупцяв навколо лавки, 
потупивши очі. Надходили люди і йшли далі, вони 
пропливали повз мене, наче тіні. Врешті мою лавку 
облюбували двоє панів, вони прикурили сигари і поча
ли голосно розмовляти; я розсердився і хотів зробити
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їм зауваження, натомість розвернувся і подався ген 
в інший кінець парку, а вже там знайшов собі нову 
лавочку.

Думки про Бога знову опосіли мене. Я вважав, що 
з його боку вкрай безвідповідально втручатися в мої 
справи і зводити нанівець усі мої намагання знайти 
роботу в той час, коли я просив собі у нього лише 
хліба насущного. Я чітко помітив, що коли довго 
поголодую, мій мозок немов починає поволі витікати 
з голови, і вона порожніє, стає легкою, наче й нема її 
зовсім, я більше не відчуврю її ваги на своїх плечах, 
і мені видається, ніби очі мої неймовірно широко 
розплющуються, коли я дивлюся на когось.

Я сиджу на лавці, розмірковую про це і щоразу 
більше серджуся на Бога за Його нескінченні тортури. 
Якщо Він має на меті, завдаючи мені болю та роз
ставляючи перешкоди на моєму шляху, наблизити мене 
до себе та очистити мою душу, то смію його запевни
ти, що він глибоко помиляється. Я звів очі до неба, 
мало не плачучи від обурення, і подумки сказав йому 
все, що про нього думаю.

Мені враз пригадалися повчання дитячих років, ти
хий голос звучав у моїх вухах, проказуючи рядки 
з Біблії; я заговорив сам до себе, глузливо перехилив
ши голову. Навіщо гризтися тим, що я їстиму і що 
питиму, чим прикрию марну плоть свою? Хіба Отець 
Небесний не подбав про мене, як дбає про птаство 
Боже, хіба не явив свою милість, вирізнивши з-поміж 
інших мене, раба свого. Він торкнувся перстом моїх 
нервів, і легенько, ледь відчутно намотав їх у клубок. 
А потім Бог вийняв з моєї плоті свій перст і побачив на 
ньому ошмаття моїх нервових струн. І зосталася зяюча 
діра від його перста, перста Господнього, і рана в моєму 
мозку, в якому обірвалися ниті нервів. Проте, раз тор
кнувшись своєю рукою, більше Він мене не чіпав, обе
рігав, щоб не чинилося мені зла. Бог відпустив мене 
з миром, відпустив із відкритою раною, і жодного зла 
не чинив мені Бог, Господь наш Всевишній...

Порив вітру доніс із Студентського скверу звуки 
музики, отже, минула друга година. Я сягнув рукою
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по письмове причандалля, щоб спробувати хоч щ ось 
написати, як раптом з кишені випала підшивка квит
ків на гоління. Я підняв й і порахував сторінки 
залишалося ще шість квитків.

— Слава тобі Боже! — вигукнув я несамохіть. Ще 
кілька тижнів я зможу голитися і мати достойний вигляд!

Цей маленький щойно віднайдений набуток одразу 
ж підняв мій настрій. Я дбайливо розгладив квитки 
і заховав їх до кишені.

Однак писати я не зміг. Нашкрябав кілька рядочків, 
а далі нічого не спадало нр думку; мої думки витали 
деінде, і я не в змозі був позбирати їх докупи. Усе 
навколо заважало мені й відволікало, кожна дрібниця 
привертала мою увагу. Мухи та комарі сідали на папір 
і не давали мені зосередитися; я намагався їх здмух
нути, дув що було сили, але даремно. Ці крихітні 
бестії переверталися, прилипали до паперу і впирали
ся так, аж прогиналися їхні тоненькі ніжки. Годі було 
їх зрушити з місця. Вони умудрялися за щось міцно 
чіплятися, може, впиралися п'ятами у кому чи в якісь 
нерівності паперової поверхні і несхитно стояли доти, 
доки їм самим не заманулося полетіти геть.

Комашня надовго захопила мою увагу, я схрестив 
ноги і знічев'я спостерігав за кузьками. Раптом тишу 
пронизали високі тони кларнета, шо долинали із скверу, 
і дали новий поштовх моїм думкам. Злостячись на 
себе, що ніяк не доведу до пуття статтю, я запхав 
папір до кишені і відхилився на спинку лавки. У таку 
мить голова моя настільки прояснювалася, що в ній 
без жодної напруги зринали найвишуканіші думки. 
Отак лежачи, я опустив погляд на груди, перевів його 
на ноги і помітив, як подригує моя нога у такт уда
рам пульсу. Я ледь підвівся, не зводячи очей з ніг, 
і мене охопило дивовижне, незнане досі відчуття: не
мов солодкий дивний струмінь спалахами яскравого 
світла прокотився напнутими струнами моїх нервів. 
Я глянув на свої черевики і наче зустрів доброго 
приятеля, мовби часточка мене самого повернулася 
до мене; усіма фібрами душі я відчув свою спорідне
ність з ними, вони ніби відлунювали тихими звуками
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у мені, аж сльози зворушення виступили мені на очах. 
„Слабак!" — сказав я сам собі суворо, стиснув кулаки 
і знову промовив: „Слабак!" Я сам себе брав на глузи 
за такі недоладні почуття, старався з усіх сил; я гово
рив суворо й виважено, міцно зажмурював очі, щоб 
стримати сльози. Я прискіпливо вивчав зовнішній 
вигляд черевиків, так ніби ніколи раніше їх не бачив, 
дивився, як вони морщаться, коли я згинав стопу, 
розглядав їхню форму та зношений верх; я виявив, 
шо зморшки та білуваті ритвини в шкірі надають їм 
особливого виразу, наче творять обличчя. Щось від 
моєї суті перейшло у ці черевики, вони були немов 
живою часткою мене самого...

Я довго перебував у полоні тих відчуттів, певно, 
з годину. На протилежному боці моєї лавки примос
тився маленький дідусь; сідаючи, він важко зітхнув 
і промовив:

— Так, так, так, ось такі справи.
Від звуку його голосу мені в голові наче вітер здій

нявся, я облишив свої черевики, і мені здалося, що 
збентежений стан душі, в якому я щойно перебував, 
десь віддалився у часі, на рік, а може, й на два, і вже 
навіть почав стиратися з пам'яті. Я глянув на старця.

Що мені до цього маленького чоловічка? Він зовсім 
мене не цікавив, анітрохи! От тільки у руках він три
мав часопис, старе число часопису з рекламними ого
лошеннями, в який начебто щось було загорнено. 
Згорток так заінтригував мене, що я не міг відвести 
від нього очей. Мені прийшла в голову божевільна 
ідея, що це незвичайний часопис, а так би мовити, 
унікальний. Моя цікавість зростала, і я засовгався на 
лавці. Там могли бути цінні папери, якісь небезпечні 
документи, викрадені з архіву. У моїй голові почали 
снуватися думки про таємний трактат, змову.

Чоловік сидів мовчки, поринувши у задуму. Чому 
він не тримає часопис, як кожна нормальна людина, 
— титульною сторінкою зверху? Що це за вибрики? 
Він міцно тримав згорток, і, здавалося, нізащо у світі 
не випустить його з рук, навіть не зважиться покласти
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ДО власної кишені. Я МІГ би поручитися ГОЛОВОЮ, Що 
за тим щось крилося.

Я дивився у далечінь. Уже те, що я не міг проникнути 
в таємницю того згортка, розпалювало мою цікавість. 
Я понишпорив у кишенях з наміром запропонувати що- 
небудь чоловічкові і тим зав'язати розмову, знайшов 
зшиток квитків на гоління й одразу ж заховав. Ураз 
я знахабнів, поплескав себе рукою по порожній нагруд
ній кишені і сказав:

— Чи можна запропонувати Вам цигарку?
Спасибі, він не курить, змушений був покинути,

щоб зберегти свої очі, він майже осліп. Та все ж, 
велике спасибі.

— Чи давно у Вас клопіт з очима? Ви, мабуть, і чи
тати не можете? Навіть часописів?

— На жаль, навіть часописів.
Чоловічок поглянув на мене. Його хворі очі були 

вкриті більмами, здавалося, наче вони скляні. Від того 
білого погляду мені стало не по собі.

— Ви не тутешній? — поцікавився він.
— Так... А назву газети, яку Ви тримаєте у руках, 

можете прочитати?
— Заледве... До речі, я відразу ж здогадався, шо Ви 

не тутешній, пізнав по Вашій вимові. Це було зовсім 
неважко, у мене, знаєте, чудовий слух. Уночі, коли 
всі сплять, я чую дихання сусіда за стіною... Я ось 
хотів запитати, де Ви мешкаєте?

Брехня одразу ж зринула в моїй голові. Я збрехав 
несамохіть, без жодного наміру чи задньої думки. 
Я сказав:

— На площі Святого Улава, 2.
— Справді? На площі Святого Улава я знаю кож

ний камінь бруківки. Там є фонтан, кілька газових 
ліхтарів, кілька дерев, я усе пам'ятаю... То під яким 
номером, Ви казали, мешкаєте?

Я хотів припинити безглузду балаканину і підвівся; 
часопис вкрай розпалив мою цікавість. Таємниця по
винна бути розвінчана, чого б це мені не коштувало.

— Якщо Ви не можете читати газету, то навіщо...
— Під другим номером Ви, здається, казали? — 

продовжував чоловічок, незважаючи на мій неспокій.
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— Свого часу я знав у тому будинку кожного меш
кання. Як звуть Вашого домовласника?

Я вмить придумав перше-ліпше ім'я, лиш би він 
відчепився, лиш би припинилася ця мука.

— Гапполаті! — випалив я.
— Так, Гапполаті, — кивнув чоловік головою. Він 

ані разу не запнувся, вимовляючи це важке прізвище.
Я приголомшено глянув на нього. Вираз обличчя 

в нього був дуже серйозний і замислений. Не встиг 
я вимовити це безглузде прізвище, яке ж сам щойно 
вигадав, як чоловік одразу ж з ним освоївся, наче 
з чимось само собою зрозумілим і давно знаним. Свій 
пакунок він поклав тим часом на лавку, і я відчув, як 
моя збуджена цікавість бреньчить усіма струнами нер
вів Я помітив, що часопис був обхляпаний тлушем.

— А Ваш домовласник часом не моряк? — знову 
запитав чоловік, і в його голосі не було й натяку на 
іронію. — Щось мені таке пригадується, начебто він 
моряк...

— Моряк? Певно, Ви знали його брата, а це — 
агент Ю.А. Гапполаті.

Я сподівався, хоч ця брехня заткне йому рота, та де 
там, чоловічок годився на всі мої вигадки.

— Я чув, він справний чоловік? — розпитував далі 
старий.

— Так, спритний і діловий, мудра голова, — відповів 
я — Агент з продажу усілякої всячини: брусниця з Ки
таю, перо та пух із Росії, шкіра, деревина, чорнило...

— Хе-хе, от бісовий хлопець! — перервав мене ста
риган, неймовірно пожвавившись.

Це ставало потішним. Я захопився, брехня за брех
нею зринала в моїй голові. Я знову сів, забув про 
часопис, про таємничі папери, став гарячкувати і пе
ребивати співрозмовника. Від довірливости цього кар
лика я геть знахабнів, мені шалено хотілося втопити 
його у брехні, стерти його на порох.

— Чи Ви чули про електричну Біблію, яку винай
шов Гапполаті?

— Елек...? Що?
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— Біблію з електричними літерами, які світяться 
у темряві! Грандіозна справа, в яку вкладено мільйо
ни крон, введені в дію ливарні цехи і друкарні, там 
працюють сотні високооплачуваних механіків, кажуть, 
близько семисот.

— Хіба ж я не казав? — зронив чоловік стиха.
Більше він нічого не сказав; він вірив кожному

моєму слову, без тіні сумніву. Це мене трохи розчару
вало, я сподівався, т о  мої вигадки розгнівають його.

Я вигадав т е  кілька відчайдушних побрехеньок, увій
шов в азарт і шепнув, що Гапполаті упродовж дев'яти 
років був міністром у Персії.

— Ви, певно, й гадки не маєте, що то означає, бути 
міністром у Персії? — запитав я. — Це більше, аніж 
король чи, скажімо, султан, якщо Ви знаєте, хто це 
такий. Однак Гапполаті порадив собі з усім і жодного 
разу не оступився.

А ще я розповів про Гпаялі, його доньку, фею, 
принцесу, яку доглядали три сотні рабинь і яка спала 
на ложі, вистеленому жовтими трояндами. То було 
найпрекрасніше створіння, яке мені будь-коли дово
дилося стрічати, і хай Бог покарає мене, якщо я 
бачив щось схоже у своєму житті!

— О, то вона була такою вродливою? — промлям- 
лив старий розсіяно, потупивши очі.

— Вродлива? Вона була осяйна, грішно солодка! Очі, 
мов оксамит, руки, наче бурштин! Один лише її погляд 
зваблював, ніби поцілунок, а звук її голосу, коли вона 
гукала мене, вливався в моє серце струменем п'янкого 
вина. Чом би то їй не бути осяйною? Вона ж — не 
якась касирка чи працівниця пожежної управи. Вона, 
скажу я Вам, неземне створіння, казка.

— Так, так, — погодився чоловік без ентузіазму.
Його незворушність навкучила мені; я запалився

звучанням власного голосу, і словам моїм не було 
стриму. Уже не в голові мені були украдені архівні 
матеріали, документи змови на користь якоїсь чужи
нецької сили; маленький плаский пакунок лежав між 
нами на лавці, та я вже не мав жодного бажання дові
дуватися, що ж там у ньому. Я перебував у цілковитому
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полоні власних фантазій, перед моїми очима прохо
дили чудернацькі видива, кров шугнула мені в голову, 
і я брехав, як одержимий.

У цю мить чоловічок заквапився. Він підвівся 
і, шоб не надто грубо переривати мою мову, запитав:

— Напевно, у того Гапполаті незліченні статки?
Як смів цей сліпий бридкий старець маніпулювати

чужим іменем, яке я щойно видумав, так наче воно в 
усіх на вустах і його можна побачити на першій стрічній 
вивісці у місті? Він не затнувся на жодній літері, не 
випустив жодного складу; це ім'я одразу ж міцно вко
ренилося у його мозку. У мені наростала злість на 
чоловіка, якого не брали жодні сумніви і якого годі 
було вивести з рівноваги.

— Ну не знаю, — відказав я, розтягаючи слова. — 
Про це мені нічого не відомо. Однак дозвольте раз 
і назавжди довести до Вашого відома, що звуть його 
Юган Арндт Гапполаті, судячи з ініціалів.

— Юган Арндт Гапполаті, — повторив чоловічок, 
здивований моєю запальністю. ! замовк.

— Бачили б Ви його дружину, — гарячкував я. — 
Неймовірна товстуха... Чи Ви, може, не вірите, що 
вона товста?

— Та ні, чому ж... У такого чоловіка...
На кожну мою вигадку стариган відповідав тихо 

й ніяково, ретельно добираючи слова, ніби боявся 
мене розсердити.

— Що з біса таке, чоловіче? Чи може, Ви думаєте, 
що я тут собі сиджу і вішаю брехні Вам на вуха? — 
вийшов я з себе. — Може, гадаєте, що й чоловіка 
такого на ймення Гапполаті в світі не існує? Я ще 
в житті не бачив такого впертого бридкого старигана! 
Що це в біса на Вас найшло? Бракувало тільки, шоб 
Ви прийняли мене за якогось жебрака, що вифран
тився на показ, а в самого навіть цигарки немає. 
Мушу сказати, я не звик до такого поводження і, 
присягаюся Богом, не потерплю глузів ні від Вас, ані 
від когось іншого, абись знали!

Чоловік підвівся. Він стояв із роззявленим ротом 
і німо слухав мою тираду, аж доки я не замовк, а тоді
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швидко хапнув з давки свій пакунок і майже бігцем, 
дрібними старечими крочками подався геть.

Я сидів і дивився йому услід, на його спину, яка 
з кожним кроком усе горбатішала й сутулилася. Не 
знаю, звідки взялося таке враження, але мені здалося, 
шо такої ганебної, розпусної спини я ще не бачив. 
Отож я не мав жодних докорів сумління, шо наостан
ку вилаяв старця...

День догоряв, сідало сонце, у кронах дерев зашелес
тів вітер, няньки, які сиділи гурточком неподалік ка- 
натоходного атракціону, зібралися везти додому своїх 
немовлят. На мене зійшли спокій і благодать. Недав
нє збудження помалу вляглося, я весь поник, ув'яв, 
до мене підкралася дрімота. Уже не відчувалося, що 
цього дня я спожив надто багато хліба. Геть розімлів
ши, я відхилився на спинку лавки, заплющив очі 
і поступово поринав у сон; я вже майже заснув, як 
рука паркового наглядача торкнулася мого плеча:

— Тут спати не дозволяється, — сказав він.
— Так, звичайно, — я одразу ж зірвався на ноги. 

У ту ж мить я знову усвідомив своє непривабливе 
жалюгідне становище. Слід щось робити, шукати якийсь 
вихід! Мені не вдалося знайти працю; рекомендації, 
що я їх подавав, уже застаріли та й написали їх особи 
малознані, тож і не справляли належного враження на 
роботодавців. Крім того, постійні відмови породили 
в мені глибоку зневіру. Однак факт залишався фактом 
— я не заплатив за помешкання, треба було знайти 
якийсь вихід. Усе ж інше зачекає до ліпших часів.

Цілком несвідомо я знову витягнув з кишені олі
вець та папір і механічно, не усвідомлюючи, що чиню, 
понадписував в усіх кутках аркуша назву року „1848". 
Хоч би одна-однісінька натхненна думка благословила 
мою голову і вклала слова у мої уста! Таке ж бувало 
колись раніше, надходила мить, коли я без жодної 
напруги міг написати велику блискучу статтю.

Я сиджу на лавці і виводжу на папері „1848", пишу 
це число вздовж і впоперек аркуша, вимальовую на 
всі лади, чекаючи, коли ж якась достойна ідея осяє 
мій мозок. Ошмаття окремих думок борсаються в моїй
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голові, а день, що згасає, навіває сум та журу. Осінь 
уже прийшла і почала усе заколисувати до сну, перши
ми відчули це мухи та всіляка комашня; у кронах 
дерев та у траві чуються непокірливі шемроти, щось 
неспокійно сопе і вовтузиться, опирається смерті. Усі 
мешканці комашиного світу знову заворушилися: вис
тавляють свої голівки із моху, розминають кінцівки, 
обмацують довгими вусиками все навколо, та враз 
перевертаються догори лапками і завмирають. Кожна 
билинка від першого подиху холоду змінює барву; 
бліді стеблинки пнуться до сонця, а опале листя ше
рехтить долі, наче гусінь шовкопряда. Осіння пора — 
карнавал смерти. Троянди червоніють, немов у гаряч
ці, їхні пелюстки забарвилися у дивовижний крива
вий колір.

Я сам почувався комахою, що поволі згасає, піддав
шись нищівному впливові готового до сну всесвіту. 
Страх здолав мене, я зірвався з лавки і заметався по 
алеї. „Ні! — скрикнув я і стиснув кулаки. — Цьому 
треба покласти край!" Я знову сів і схопив у руку 
олівець з твердим наміром взятися за статтю. Я не 
мав права здаватися, перед очима невідступно стояв 
несплачений рахунок за помешкання.

Мало-помалу думки мої почали збиратися докупи. 
Я зосередився і поволі, виважуючи кожне слово, на
писав дві сторінки вступу, які мали би послужити 
початком чого завгодно: подорожніх нотаток, полі
тичного трактату, це вже залежало від мого вибору. 
Чудовий вступ до будь-якої теми.

Потім я заходився підшукувати якусь конкретну 
проблему, когось або щось варте уваги, однак нічого 
не знаходив. Від цих безплідних зусиль у думках моїх 
знову запанував хаос; я відчув, як у мозку щось пе
ремкнулося, голова стала порожніти, порожніти, аж 
доки я зовсім перестав відчувати її на плечах. Усім 
єством я відчув цю зяючу порожнечу, наче хтось виб
рав усе нутро, залишивши саму оболонку.

— Господи, Боже мій, Отче Небесний! — заволав я 
У розпачі, і раз у раз повторював ці слова, не спро
можний видобутися на інші.
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Вітер кружляв листям, здіймаючи його у повітря, я 
ще сидів якийсь час, розгублено дивлячись на свої за
писи, потім склав їх і заховав. Похолодніло, а камі- 
зельки в мене уже не було. Я застебнув маринарку під 
саму шию і запхав руки до кишень. Потім підвівся 
і рушив геть.

Якби ж то мені цього разу пошастило, лише цього 
одного-єдиного разу! Двічі господиня німотним погля
дом запитувала мене про платню, я ж лише опускав очі 
і знічено оминав її, ледь чутно зронивши привітання. 
Утретє на це у мене не стане снаги. Наступного разу, 
зустрівшись з нею поглядом, я чесно в усьому зізнаюся 
і відмовлюся від помешкання, далі так тривати не може.

Біля виходу з парку я знову помітив старця-карлика, 
якого моє шаленство змусило до втечі. Він розгорнув на 
лавці загадковий пакунок і наминав з нього розмаїті 
наїдки. Я хотів підійти до нього і вибачитися, попроси
ти прощення за свою поведінку, але вигляд їжі у згор
тку спинив мене: старечі зморшкуваті пальці, схожі на 
десять пазурів, відразливо впиналися в масні канапки. 
Нудота підкотилася мені до горла, і я пішов далі, не 
озвавшись до нього ні словом. Він не впізнав мене, 
його більматі очі без жодного виразу ковзнули по мені.

Я попростував своєю дорогою.
За звичкою я зупинявся коло кожної вивішеної газе

ти, щоб проштудіювати оголошення про вільні робочі 
місця. Мені пошастило: якийсь купець на Ґрьонлан- 
нслерет підшукував людину для ведення бухгалтерського 
обліку, по дві години щовечора, оплата праці за зго
дою. Занотувавши адресу купця, я попросив у Бога 
помочі. Я готовий був погодитися на наймізернішу 
платню, вистарчило би і п'ятдесяти ере, а може, навіть 
сорока. Будь-які умови були прийнятними.

Повернувшись додому, я знайшов на своєму столі 
записку господині, у якій вона просила мене заплати
ти за помешкання наперед або ж негайно виселитися. 
Вона просила мене не гніватися, це був вимушений 
крок з її боку. З повагою, мадам Гюндерсен.

Я написав подання купцеві Хрісті, Ґрьонланнсле- 
рет, 3!, вклав його в конверт і відніс до поштової

260



скриньки на розі вулиць. Тоді повернувся до своєї 
кімнати і, вмостившись у кріслі-гойдалці, поринув 
у задуму. Сутінки все щільніше і щільніше огортали 
мене. Я не міг більше опиратися дрімоті.

Наступного ранку я прокинувся дуже рано. Коли 
розплющив очі, було ще зовсім темно; минуло чимало 
часу, перш ніж я почув бамкання годинника у сусід
ському помешканні, який вибив п'яту. Я хотів ше тро
хи поспати, але сон не йшов до мене; свідомість зов
сім прояснилася, і до голови лізли тисячі різних думок.

Раптом мені спали на думку одне чи два вдалих 
речення, які пасували б до якогось нарису чи фейле
тону, чудова мовна знахідка, яка ще ніколи мені не 
траплялася. Я лежав і, подумки повторюючи ті фрази, 
визнав, що вони просто неперевершені. Поступово до 
них додалося ще кілька, куди й подівся сон, я сів 
і потягнувся до олівця та паперу, що лежали на столі 
поряд з ліжком. У мені наче забило джерело, слова 
зринали одні за одними, поєднувалися у речення, тво
рили живі картини; одна сцена витісняла іншу, дії та 
репліки миготіли у моєму мозку, невимовне блажен
ство переповнювало мене. Я писав, мов одержимий, 
списував сторінку за сторінкою без хвилини перепо
чинку. Думки враз навалою затопили мене, потік той 
був такий невичерпний, що я не встигав записувати 
безліч подробиць, хоча й докладав неймовірних зу
силь. Я працював у поті чола, повнився словами по 
вінця, слова самі лягали на папір.

Ця благословенна мить триває нескінченно довго. 
Коли ж я врешті видихаюся і відкладаю набік олівець, 
на моїх колінах лежать п'ятнадцять, а може, й двад
цять списаних сторінок. Лишень би ці аркуші були 
чогось варті, тоді я врятований! Я зістрибую з ліжка 
і вдягаюся. Надворі світає, я вже можу розрізнити на 
дверях оголошення наглядача маяка, а біля вікна від 
біди можна побачити й те, що я написав. Не марную
чи часу, я взявся переписувати начисто своє творіння.

Мої фантазії оповиті дивовижним густим серпанком 
світла і барв. Я не перестаю захоплюватися своєю уда
чею і кажу сам собі, що кращого твору мені ще не
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доводилося читати. Мені аж паморочиться в голові від 
утіхи, радість окрилює мене, і я почуваю себе на сьо
мому небі. Зважую в руці стосик паперу і одразу 
ж оцінюю свою працю щонайменше на п'ять крон. 
Хтозна, чи спаде комусь на думку торгуватися за п'ять 
крон; враховуючи зміст рукопису, він вартий набагато 
більше, навіть десять крон — це майже задурно. Я не 
мав наміру віддавати свою виняткову працю задарма! 
Наскільки мені відомо, такі твори не валяються на 
дорозі. Я остаточно визначився з ціною — десять крон.

У кімнаті розвиднілося, я глянув на двері і без 
жодних зусиль прочитав написане хирлявими, схожи
ми на скелети літерами, повідомлення про те, що 
поховальні савани можна придбати у йомфри Андер
сен, у підворітні праворуч. До того ж годинник унизу 
вже давно пробив сьому.

Я розпрямився і став посеред кімнати. Якщо добре 
зважити, то мадам Гюндерсен відмовила мені дуже 
вчасно. Така кімната не для мене; надто вже прості 
зелені фіранки на вікнах, а в стінах надто мало цвя
хів, щоб вішати на них одяг. А нещасне крісло-гой- 
лалку в кутку назвати гойдалкою можна хіба що для 
сміху. Воно було надто низьким для дорослої людини 
і таким вузьким, що, встаючи, доводилося висмикува
ти себе з нього. Одне слово, ця кімната не створена 
для розумової праці, і я не мав наміру в ній залиша
тися. У жодному разі! Надто довго я мовчав, терпів 
і страждав у цій буді.

Окрилений надією та радістю, усе ще в полоні сво
го неперевершеного твору, який я щохвилини витягав 
з кишені і перечитував, я вирішив, не гаючи часу, 
спакувати речі. Витягнув свій вузлик, червону носову 
хустинку з парою чистих комірців та кілька зіжмака
них газет, у яких я приносив додому хліб, згорнув 
ковдру, склав увесь запас чистого паперу. Потім, про 
всяк випадок, оглянув усі закутки, аби переконатися, 
чи нічого не забув, підійшов до вікна і визирнув над
вір. Ранок був похмурий і вогкий; біля згорілої кузні 
не видно було ні душі; білизняна шворка, натягнена на 
подвір'ї між будинками, набрякла від вологи. Це мені
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було добре знайоме, тож я відступив від вікна, взяв 
під пахву ковдру, уклонився оголошенню наглядача 
маяка та поховальним саванам йомфри Андерсен і від
чинив двері.

Зненацька я згадав про господиню. Слід було пові
домити її про свій від'їзд, хай знає, що мала справу 
з порядною людиною. А ще я хотів письмово подяку
вати їй за кількаденне використання помешкання понад 
термін. Впевненість, що тепер деякий час не дове
деться терпіти нестатків, була така несхитна, що 
я навіть пообіцяв занести їй найближчим часом п'ять 
крон; я прагнув показати їй, яка шляхетна особа меш
кала разом з нею під одним дахом.

Записку я залишив на столі.
Біля дверей ще раз зупинився і озирнувся. Осяйне 

відчуття перемоги пронизало мене з ніг до голови 
і сповнило такою вдячністю до Бога та всесвіту, що 
я вклякнув біля ліжка і вголос возніс дяку Господо
ві за його незмірну ласку до мене цього досвітку. 
Я знав, о, я знав, що цей спалах натхнення, шо я 
пережив цього ранку і переніс на папір, був не чим 
іншим, як чудесним даром небес, відповіддю на моє 
вчорашнє благання про допомогу. „Це — Бог! Це — 
Бог!" — вигукував я і плакав від зворушення. Час од 
часу я замовкав, прислухаючись, чи не йде хтось 
сходами. Нарешті підвівся і вийшов з помешкання, 
нечутно спустився вниз і ніким не помічений дістав
ся під'їзду.

Вулиці блищали від дощу, який випав нарозвидні. 
Небо важко й похмуро нависало над містом, ніде ані 
промінчика сонця. Яка ж це зараз пора дня? Я, за 
звичкою, рушив у напрямку ратуші, годинник на ра
туші показував пів на дев'яту. Отже, я мав зо дві 
години у запасі. Не варт приходити до редакції перед 
десятою чи навіть одинадцятою. Мені не залишалося 
нічого іншого, як бродити вулицями і розмірковувати, 
де ж роздобути трохи харчу на сніданок. Хоча цього 
дня я не мав страху залишитися голодним. Ті часи, 
слава Богу, минули! Пройдений етап, поганий сон. 
З цієї миті усе буде по-інакшому!

263



!з зеленою ковдрою під пахвою я почувався незатиш
но; не випадало мені носитися з таким оберемком в 
усіх на очах. Що про мене могли подумати? ! я моро
чив собі голову, де б ту ковдру приткнути на якийсь 
час. Раптом мені спало на думку зайти до крамниці 
Семба і попросити, щоб й запакували в папір; так вона 
матиме пристойніший вигляд, і мені не доведеться хо
вати очі від сорому. Я увійшов до крамниці і пояснив 
одному з крамарчуків мету свого приходу. Крамарчук 
позирнув спершу на ковдру, потім на мене; мені здало
ся, наче він подумки зневажливо стенув плечима, коли 
я простягнув йому згорток. Це зачепило мене за живе.

— Гей, обережніше, чорти би Вас вхопили! — крик
нув я. — У звитку дві дорогі вази. Цей пакунок я маю 
відіслати у Смирну.

Мої слова справили враження, та ше й яке! Кож
ним своїм рухом чоловік за лядою наче просив виба
чення за те, шо не відразу здогадався, яка цінна річ 
загорнена у ковдру. Коли він завершив свою роботу, 
я подякував йому за допомогу так, ніби мені не впер
ше випадає нагода відсилати коштовні речі до Смир
ни. Він навіть відчинив переді мною двері.

Я подався на площу Стурторвет і снував поміж 
людьми, тримаючись неподалік від жінок, які торгу
вали квітковими горщиками. Важкі червоні троянди 
тліли кривавим багрянцем на вологому вранішньому 
повітрі, вони збуджували в мені жагу, спокушали зір
вати хоча б одну; я кружляв навколо них, запитував 
про ціну, лиш би мати нагоду бути поряд. Якби я мав 
гроші, я, хай би що там, купив квітку; зашпарував би 
на чомусь іншому, щоб звести кінці з кінцями.

Підійшла десята година, і я попрямував до редак
ції. Один з працівників кремсав ножицями старі часо
писи; редактор ще не приходив. На його вимогу я 
залишаю свій важкенький рукопис, запевняю, шо це 
не якась собі писанина, а дуже важлива річ, і наполя
гаю, аби він передав рукопис у власні руки редакто
рові, коли той прийде. А я сам навідаюся згодом.

— Гаразд, — кажуть Ножиці і знову заходяться коло 
старих часописів.
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Мені здалося, ніби чоловік надто байдуже поставив
ся до мого прохання, але змовчав, лише недбало кив
нув йому головою і пішов геть.

Тепер я мав купу часу. Хоч би розпогодилося! Мер
зенна погода — ні вітерця, ні свіжости. Дами, про 
всяке, порозпускали парасольки, а вовняні шапочки на 
головах чоловіків викликали усмішку і сум водночас. 
Я знову завернув на Стурторвет, між ряди ярини та 
троянд. Раптом хтось торкнувся рукою мого плеча, і я 
озирнувся. То „Дівиця" побажав мені доброго ранку.

— Доброго ранку? — перепитую я, не бажаючи заходи
ти у довгу розмову. Цей чоловік був мені неприємний.

Він кинув зацікавлений погляд на мій дбайливо за
горнений пакунок під пахвою і запитав:

— Що це Ви несете?
— Був у Семба, купив собі такий-сякий одяг, — 

відповідаю я недбалим тоном. — Не ходити ж вічно 
обдертюхом, треба подбати і про свій вигляд.

Він ошелешено дивиться на мене.
— Як, до речі, Ваші справи? — питає він за хвилю.
— Просто чудово.
— Підшукали собі якусь працю?
— Працю? — перепитую я нарочито здивовано. — Я 

ж бухгалтер в оптовій фірмі Хрісті, хіба Ви не чули?
— Он як! — вигукує він, відступивши крок назад. — 

Я такий радий за Вас! Хай Вам Бог помагає! Лишень 
не розкидайтеся тепер заробленими грошима. Бувайте 
здорові!

Не зробивши й кількох кроків, він повернувся, тиць
нув ціпком у мій пакунок і сказав:

— Хотів би порекомендувати Вам свого кравця. Ніхто 
не шиє ліпше за Ісаксена. Вам досить сказати, шо Ви 
від мене.

! чого це він пхає носа у мої справи? Що його 
обходить, у кого я шитиму свій одяг? Я роззлостився. 
Цей порожній франтуватий чоловік дратував мене, і я 
досить грубо нагадав йому про позичені колись 
у мене десять крон. Та щойно слова зірвалися мені 
з язика, як я одразу ж пошкодував, що посмів вима
гати у нього борг; я зніяковів і потупив погляд. У ту
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мить повз нас пройшла якась дама, я відступив убік 
даючи їй дорогу, і скористався нагодою піти геть.

Де ж згаяти час? У кав'ярню з порожніми кишенями 
не зайдеш, а знайомих, яких можна було би провідати 
у таку пору дня, я не мав. Я навмання поплентався 
містом, побрів між ринковою площею та Ґренсеном, 
прочитав свіжий „Афтенпостен", пройшовся вулицею 
Карла Югана, потім звернув і вийшов до цвинтаря 
поблизу храму Нашого Спасителя, а там знайшов собі 
затишну місцинку на пагорбі біля каплиці.

Я сидів у цілковитій тиші, куняв, вдихаючи вологе 
повітря, думав, дрімав і мерз. А час минав. Чи й 
справді мій фейлетон, хай і маленький, такий вже 
неперевершений шедевр високого мистецтва? Хтозна, 
чи немає там помилок! Якщо добре поміркувати, то 
його можуть забракувати, просто повернути назад! 
Можливо, він дуже посередній, або й зовсім нікчем
ний. Хіба я міг бути певним, що саме цієї миті його 
не викинули до кошика зі сміттям?.. Куди й подівся 
мій душевний спокій, я зірвався на ноги і кинувся 
геть із цвинтаря.

Унизу, на Акерсґатен, я заглянув через вітрину до 
крамниці і побачив на годиннику, що тільки-но минула 
дванадцята. Це ще більше вибило мене із колії, я ж бо 
був певний, що полудень вже давно минув, а йти до 
редактора скорше, ніж о четвертій, не було жодного 
сенсу. Чорні передчуття за долю фейлетону переслідува
ли мене. Що більше я думав про це, то неймовірнішим 
мені видавалося, ніби я здатний був написати щось 
путнє у такому несподіваному пориві, напівсонний, коли 
мозок мій лихоманило, і я ще не цілковито звільнився 
від полону снів. Ясна річ, то був самообман, і весь 
ранок я тішився надаремне! Так воно й було!.. Я швид
ким кроком йшов по Уллеволсвеєн, повз пагорб Свято
го Ганса, вийшов на пустирище, а звідти завернув 
у вузькі чудернацькі вулички неподалік Сагена, проми
нув будівельні майданчики та поля і врешті опинився 
на заміському путівці, якому не було видно кінця.

Я зупинився і вирішив повернутися до міста. Від 
швидкої ходи зігрівся, тож назад повертався повільно
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і втомлено. Назустріч мені трапилися дві фіри з сіном, 
фірмани лежали горілиць на сіні і співали, обидва 
з непокритими головами, в обох круглі безтурботні об
личчя. Я йшов їм навстріч і думав, що ось зараз вони, 
певно, заговорять зі мною, кинуть мені якусь шпильку, 
або й візьмуть на глузи. Коли я майже порівнявся 
з возами, один з погоничів гукнув мене і запитав, що це 
я несу під пахвою.

— Ковдру, — відповів я.
— Котра година? — поцікавився він.
— Точно не знаю, гадаю, третя.
Тоді обидва розреготалися і поїхали далі. Та враз 

я відчув пекучий біль від удару батогом по вусі; мій 
капелюх злетів у пилюку. Парубки не втрималися, щоб 
не позбиткуватися наді мною. Спаленівши від люті, 
я схопився за вухо, підняв з краю рівчака свого капе
люха і подався геть. Випадковий перехожий поблизу 
пагорба Святого Ганса сказав, що уже по четвертій.

По четвертій! Уже минула четверта! Я заквапився до 
редакції. Редактор, мабуть, давно прийшов, а може, 
навіть уже пішов додому. Я мало не біг, спотикаючись, 
мені щомиті загрожувала небезпека потрапити під ко
леса бричок, я обганяв перехожих, змагався наввипе
редки з кіньми, гнав що було сили, мов шаленець, 
лиш би встигнути на час. Я увірвався до під'їзду, чотирма 
стрибками подолав сходи і постукав у двері.

Жодної відповіді.
Він уже пішов! Він уже пішов! — билася в моїй 

голові одна думка. Я натиснув на клямку, двері про
чинилися. Я знову постукав і увійшов.

Редактор сидить за столом, задивившись у вікно, 
з ручкою наготові у руках. Почувши мій захеканий 
голос, він обертається, якусь мить приглядається до 
мене і, похитавши головою, каже:

— Я ще не мав часу прочитати Ваш нарис.
Я такий втішений, що він ще принаймні не забра

кував мою роботу, кажу:
— Звичайно, ясна річ, я розумію... Це неспішно. 

Можливо за кілька днів або ж?..
— Так, я подивлюся. Зрештою, я маю Вашу адресу.
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Мені в ту мить зовсім вилетіло з голови, що адреси 
у мене більше немає.

Аудієнція закінчена, я задкую, кланяючись, до две
рей і виходжу. Надія знову спалахує в мені, ще нічого 
не втрачено, я ще можу всього досягнути. Мій мозок 
починає виплітати якісь фантазії про Велику Небесну 
Раду, на якій саме вирішено нагородити мене десять
ма кронами за фейлетон...

Лиш би вдалося знайти якийсь прихисток на ніч! 
Я напружено розмірковую, куди податися; ці думки 
так заполонили мою голову, що я зупиняюся посеред 
вулиці. Я забуваю, де я, стою, мов самотній бакен 
посеред моря, а навколо вирують хвилі. Хлопчик- 
газетяр простягає мені „Вікінга": „Надзвичайно ціка
ве число!" Я підводжу погляд і аж здригаюся — переді 
мною знову крамниця Семба.

Я враз повертаюся і, намагаючись приховати згор
ток, кваплюся вниз по Хіркеґатен похололий від стра
ху, що крамарчук міг помітити мене крізь вітрину 
крамниці. Я минаю !нгебрет, театр, звертаю біля Ло- 
гена і спускаюся до моря та фортеці. Сідаю на пер- 
шу-ліпшу лавочку і знову поринаю у роздуми.

Господи, де ж мені на цю ніч розшукати дах над 
головою? Невже не знайдеться жодної нори, де б я 
міг перебути до ранку? Гординя не дозволяла мені 
повернутися назад до своєї кімнати; я нізащо не зла
мав би даного слова, тож з обуренням відігнав під
ступну думку і лиш ніяково посміхнувся на згадку 
про червоне крісло-гойдалку. Уява несподівано пере
несла мене у велике двокімнатне помешкання на па
горбі Ґегдегауген, яке я колись винаймав: на столі 
стояла таця з великими скибками хліба щедро нама
щеними маслом, враз вони перемінилися в біфштекс, 
звабний кусень м'яса на білосніжній скатертині, без
мір хліба, срібні виделки... Тут відчиняються двері 
і увіходить моя господиня з горнятком чаю для мене...

Марева та сни! Я намагався переконати себе, що 
сита їжа знову потьмарила б мою голову, залихомани- 
ла б мозок і покликала б до життя безліч химерних 
примар, які б мені знову довелося поборювати. Мій
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організм не сприймав їжі, так вже я був влаштований; 
у цьому моє дивацтво, незвичайність.

Може, якийсь пристанівок знайдеться ближче до 
вечора. Мені нема куди поспішати; у найгіршому ви
падку переночую в лісі, усі міські околиці у моєму 
розпорядженні, морозу іще ж бо не було.

Море лежало налите важким спокоєм; кораблі та 
вайлуваті широконосі баржі збурювали свинцеву по
верхню, спінювали хвилю обабіч борту і пливли до 
виднокраю, з труб вихоплювався схожий на пух дим; 
вогке липке повітря приглушувало гуркіт двигунів. Ні 
сонця, ані вітру, з дерев позад мене скрапувала роса, 
а лавка, на якій я сидів, була холодна і мокра. Минав 
час, мене почало хилити на сон, я обм'як від утоми, 
поза спину тягнуло холодом. За якийсь час я відчув, 
що повіки мої злипаються. ! я заплющив очі...

Коли я прокинувся, навколо зовсім споночіло. 
Я зірвався на ноги, одурманений і закоцюрблий від 
холоду, схопив свій згорток і заквапився геть. Я йшов 
усе хутчіше, щоб зігрітися, вимахував руками, потирав 
ноги, які майже зовсім заніміли, і раптом вийшов до 
пожежного депо. Була дев'ята; я проспав кілька годин.

Куди мені подітися? Десь таки треба знайти нічліг. 
Я стою, не зводячи очей з пожежного депо, розмірко
вуючи, чи не вдасться мені прослизнути там у якийсь 
закапелок, скориставшись моментом, коли вартовий 
відвернеться. Я піднімаюся сходами, щоб завести роз
мову з вартовим. Він негайно хапається за сокирку 
і чекає, що ж я йому скажу. Ця сокирка напоготові, 
обернена до мене лезом, наче торкається холодним 
металом моїх нервів; я німію від страху перед озбро
єним чоловіком і мимоволі відступаю назад. Я не 
можу видобутися на слово, тільки відходжу все далі 
і далі від нього. Рятуючи свою шкіру, проводжу доло
нею по чолі, ніби намагаючись щось пригадати, 
і накивую п'ятами. Знову опинившись на тротуарі, 
я відчуваю таке полегшення, мовби й справді мені 
щойно вдалося уникнути великої небезпеки. Я поспі
шаю геть з того місця.
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Голодний і холодний, до краю зневірений, бреду 
вулицею Карла Югана. Я починаю голосно лихосло
вити, не турбуючись, що хтось може мене почути. 
Біля Стуртингу, під першим левом, уява підносить 
мені нову несподіванку: я раптом згадую про одного 
знайомого художника, молодого хлопця, якого мені 
якось довелося порятувати в Тіволі від ляпаса; колись 
я бував у нього. Втішено клацнувши пальцями, 
я подався на Турденшельсгатен, знайшов двері з таб
личкою „К. Захаріас Бертель" і постукав.

Сам господар вийшов на поріг. Від нього огидно 
несло пивом та тютюном.

— Добрий вечір! — привітався я.
— Добривечір! Невже це Ви? Якого ж дідька Ви 

прийшли так пізно? При штучному освітленні Ви ні
чого не побачите. З того часу, як Ви востаннє були 
в мене, я вніс деякі зміни у картину і домалював 
копицю сіна. Приходьте вдень, зараз це не має сенсу.

— Усе ж дозвольте мені поглянути! — наполягав я, 
хоча зовсім не пригадував, про яку картину йдеться.

— Це абсолютно неможливо! — заперечив худож
ник. — Усе видаватиметься жовтим. До того ж, — він 
перешов на шепіт, — сьогодні ввечері я маю гостю, 
тож Ваш візит недоречний.

— У такому разі нема про шо й говорити.
Я відступив на крок, побажав йому на добраніч 

і пішов.
Мені не залишалося іншого виходу, як ночувати 

в лісі. Якби ж то земля не була такою мокрою! 
Я погладив долонею ковдру і все більше й більше 
примирювався з думкою, що доведеться спати від го
лим небом. Я так довго шукав притулку у місті, що 
дуже стомився, усе мені стало байдужим. Я вгамував
ся; насолоджувався спокоєм, брів вулицями і ні про 
шо не думав. Університетський годинник показував, 
що уже минула десята; я подався з міста. На Ґегдегау- 
гені я завмер перед заставленою наїдками вітриною 
продуктової крамниці. Поряд з круглою французькою 
булкою згорнувся клубочком кіт, за ним стояла бля
шанка смальцю і численні слоїки з крупами. Якийсь
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час я споглядав цю розкіш, але грошей у мене не 
було, тож я рушив далі. Ледве переставляючи ноги, 
я залишив позаду Майорстюен, плентався все далі 
і далі; година спливала за годиною, аж доки я врешті 
дістався Богстадського лісу.

Тут я зійшов з дороги і сів відпочити. Потім захо
дився підшукувати якесь придатне для ночівлі місце, 
назбирав вереску та ялівцю, вимостив собі ложе на 
пагорбку, де було трохи сухіше, розпакував ковдру 
і простелив й долі. Геть виснажений довгою дорогою, 
одразу ж ліг. Я вовтузився і перевертався з боку на 
бік, доки врешті примостився. Боліло вухо від удару 
фірмана, воно розпухло, і я не міг на ньому спати. 
Черевики я скинув і поклав під голову, прикривши 
зверху пакувальним папером.

Темрява взяла мене у свої обійми, навколо панувала 
тиша, цілковита тиша. Лише високо вгорі бриніла 
одвічна пісня піднебесся, далекий ледь вловимий го
мін, який ніколи не змовкає. Я довго прислухаюся до 
цього нескінченного тужного шемроту, аж мені стає 
моторошно: симфонія блукаючих світів, пісня зір 
у високості наді мною...

— Що за чортівня! — промовляю я і голосно смію
ся, щоб підбадьорити себе. — Це ж нічні сови пуги- 
чуть у землі Ханаанській!

Я встав, ліг, потім взувся і заходився кружляти 
в темряві. За якийсь час я знову ліг і всеньку ніч 
намагався побороти в собі страх; тільки нарозвидні 
сон здолав мене.

Коли я розплющив очі, надворі був білий день, 
і мені здалося, що скоро полудень. Я натягнув череви
ки, загорнув ковдру у папір і вирушив до міста. Сонце 
так і не визирнуло, я мерз, як собака; ноги закоцябли, 
очі сльозилися, ніби боялися яскравого денного світла.

Насправді була третя година. Голод ставав нестер
пним, я ослаб і ледве стримував нудоту. Я завернув 
до громадської їдальні, прочитав на дошці список 
страв і демостративно стенув плечима, наче м'ясо — 
їжа не для мене, а тоді рушив на Вокзальну площу.
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Голова мені несподівано запаморочилася, але я йшов 
далі, не звертаючи на те уваги; мені ставало все гір
ше, урешті я змушений був сісти на якісь сходи. 
У мені відбувалася дивна зміна, щось всередині, заві
са чи що, відсунулося вбік, якісь невидимі волокна 
тріснули у мозку. Двічі мені забракло повітря, і я 
сидів без руху, приголомшений. Свідомости я не тра
тив, виразно відчував, як ще з учорашнього дня мені 
трохи поболювало вухо, одразу ж упізнав знайомого, 
який проходив повз мене, підвівся і привітався.

Що це за нова мука додалася до решти моїх відчут
тів? Може, причиною послугувало те, що я спав на 
мокрій землі? А може, через те, що я ще не снідав? 
Що б то не було, я не бачив сенсу у такому жалюгід
ному існуванні. Я не розумів, присягаюся ранами 
Божими, чим заслужив собі ці нестерпні тортури? 
Враз мені зблиснула думка, що я заввиграшки міг би 
стати негідником і віднести лихвареві ковдру. Я міг 
би закласти її за одну крону, і цього цілком би вис- 
тарчило тричі добре поїсти, згодом могло би підвер
нутися і щось інше; а Гансові Паулі щось та й наплету. 
Я уже простував до лихваря, однак перед самими 
дверима, завагавшись, зупинився, похитав головою і 
повернувся назад.

З кожним кроком, що віддаляв мене від ломбарду, 
на душі моїй ставало веселіше: я зумів побороти у собі 
тяжку спокусу. Усвідомлення, що я зберіг своє чесне 
ім'я, сповнювало мене гордощів: яка в мене несхитна 
воля, я, наче маяк, височію над каламутним людським 
морем, де плавають уламки і непотріб. Закласти чужу 
річ заради шматка хліба, їсти, пити і при цьому дави
тися від докорів власного сумління, лаяти себе негід
ником, соромитися себе — та ніколи! Ніколи! Я не міг 
би подумати про таке серйозно, та що там — такої 
думки просто не було, а за випадкові бздури не слід 
винуватити людину, особливо, якщо їй нестерпно бо
лить голова, і вона смертельно стомилася волочити за 
собою ковдру, яка їй зовсім не належить.

Та настане час і вихід знайдеться! От скажімо, купець 
на Грьонланнслерет, якому я послав листом клопотання
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про місце бухгалтера... Хіба я надокучав йому, щодня 
оббиваючи його пороги? Чи може, видзвонював у будь- 
який час дня і ночі? Я навіть не ходив до нього за 
відповіддю. А може, це нарешті мій шанс, можливо, 
цього разу щастя усміхнеться мені. Бо щастя часто 
таке непередбачуване і примхливе. Я подався на Ґрьон- 
ланнслерет.

Після останнього душевного потрясіння я геть знеси
лів, ледве волочив ноги і міркував, що скажу купцеві. 
Ану ж він щиросердий чоловік; якщо він буде у добро
му настрої, то, може, дасть мені крону завдатку, і навіть 
не доведеться його про це просити. Цей тип людей 
буває час од часу здатний на несподівані вчинки.

Я завернув до першої-ліпшої підворітні і послинив штани 
на колінах, щоб надати їм пристойнішого вигляду; ков
дру сховав у темному закутку поза якоюсь скринею, 
перейшов вулицю і вступив до маленької крамниці.

Там стояв якийсь чоловік і клеїв пакети із старих газет.
— Я хотів би поговорити з паном Хрісті.
— Це я, — відповів чоловік.
Ось воно! Моє ім'я таке-то і таке-то, я мав честь 

послати йому своє клопотання, чи міг би я на щось 
сподіватися?

Купець двічі повторив моє прізвище і почав сміятися.
— Бачте, — мовив він, виймаючи мого листа з на

грудної кишені, — Ви лишень погляньте, як Ви обхо
дитеся з числами, любий пане. Свій лист Ви датували 
1848 роком, — і купець зареготав на повний голос.

— Згоден, це був маленький недогляд, — промовив 
я знічено. — Визнаю, часом я буваю розсіяний, неу
важний.

— Бачте, я хотів би мати службовця, який ніколи 
не припускається помилок у рахунках, — сказав ку
пець. — Мені шкода... У Вас дуже виразний почерк, 
та й лист мені Ваш сподобався, але...

Якусь хвилю я ще чекав, сподіваючись: не може 
бути, щоб це було його останнім словом. А чоловік 
знову заходився коло своїх пакетів.

— Так, мені прикро, дуже прикро, але це трапилося 
вперше і востаннє. Та ж не можна тільки на підставі

273



незначного блуду вважати мене цілковито бездарним 
— наполягав я.

— Я такого й не казав, — відповів купець. — Однак 
у ту мить Ваша помилка вплинула на мій рішенець, 
і я відразу ж узяв на роботу іншу людину...

— Отже, місце зайняте?
— Так.
— Господи, то вже нічого не порадиш?
— Ні! Мені шкода, але...
— Бувайте здорові!
Лють кривавою пеленою застелила мені очі. Я заб

рав із підворітні свій пакунок, і, зціпивши зуби, ки
нувся на вулицю; я штовхав мирних перехожих на 
тротуарах і не просив вибачення. Коли якийсь чоло
вік зупинив мене і гостро дорікнув за неґречну пове
дінку, я обернувся, викрикнув йому просто у вухо 
якусь нісенітницю, а потім, потрясши кулаками перед 
самим його носом, кинувся далі, гнаний сліпою лют
тю, якої не міг погамувати. Чоловік гукнув констебля, 
і в ту мить мені понад усе на світі закортіло набити 
пику тому констеблеві. Я зумисне сповільнив крок, 
шоб дати йому нагоду мене наздогнати. Однак ніхто 
мене не наздоганяв. Який сенс у цій суєті, якщо всі, 
абсолютно всі найрішучіші спроби чогось досягти за
кінчувалися моїм повним програшем? ! навіщо я на
писав 1848? На дідька мені був той рік? А тепер ось 
я знемагаю від голоду, кишки мої звиваються, наче 
гаддя, і жодної надії на те, що нині мені вдасться 
роздобути сякого-такого харчу. Минав час, спусто
шення, духовне і фізичне, поглинало моє єство; з кож
ним днем я скочувався все нижче, поступаючись сво
єю чесністю. Я брехав, не повівши й бровою, не 
заплатив бідній жінці за помешкання; я став мало не 
люмпаком, якщо зважився — нехай тільки подумки — 
вкрасти чужу ковдру, і жодного каяття, жодних доко
рів сумління. Я почав розкладатися зісередини, чорна 
пліснява розповзалася моїм нутром. На небесах сидів 
Господь Бог і недремним оком зорив за мною, пиль
нував, щоб моя погибель відбувалася за всіма прави
лами гри: повільно, поступово, неухильно. А у надрах
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пекла біснувалися розлючені чорти, рвучи на собі патли, 
через те, що я так довго зволікав, не учиняв жодного 
вселенського, непрощенного гріха, за якого Бог по 
справедливості, кинув би мене до пекла...

Я наддав ходи, майже побіг, зненацька повернув ліво
руч і в шаленстві люті вбіг у яскраво освітлений, пишно 
озлоблений під'їзд. Я не зупинився, не затримався ані 
на секунду, але небачена розкіш сходової клітки миттє
во віддзеркалилася в моїй свідомості: кожна дрібничка 
перед порогом помешкань, декоративні прикраси, по
руччя — усе це стояло перед моїм внутрішнім зором, 
доки я мчав догори сходами. На другому поверсі 
я рвучко подзвонив. Що спонукало мене спинитися 
саме на другому поверсі? Чому рука потягнулася саме 
до цього, найдальшого від сходів, дзвоника?

Молода жінка в сірому костюмі з чорною оздобою 
відчинила мені двері. Якусь мить вона ошелешено 
дивилася на мене, тоді похитала головою і сказала:

— Ні, сьогодні у нас нічого немає, — і вже хотіла 
зачинити двері.

Чому випадок звів мене саме з цією жінкою? Вона 
сприйняла мене за жебрака. Я враз заспокоївся і 
став холоднокровним; зняв капелюха, поштиво вкло
нився і, наче не почувши її слів, мовив з вишуканою 
ввічливістю:

— Прошу вибачення, фрекен, за те, що подзвонив 
так різко, я не знав, що Ваш дзвоник так голосно 
деренчить. Тут мав би мешкати хворий пан, який 
шукає доглядальника, аби возити його у візку на 
прогулянки.

Жінка постояла хвильку на порозі, наче зважуючи 
мою безглузду брехню; вона, здавалось, розгубилася, 
не знала, що й думати про мою персону.

— Ні, — сказала вона врешті, — ніякого хворого 
пана тут немає.

— Справді? Старший пан, прогулянки по дві годи
ни денно, сорок ере за годину?

— Ні.
— Що ж, прошу вибачення ще раз, — сказав я. — 

Напевно, він мешкає на першому поверсі. Я хотів
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лише принагідно порекомендувати йому свого знайо
мого, доля якого мені не байдужа. Моє прізвище Ве- 
дель-Ярлсберг.

Я знову вклонився і відступив крок. Молода жінка 
густо зашарілася, геть збентежившись, вона не могла 
навіть ворухнутися, стояла й дивилася мені услід, доки 
я спускався сходами.

Я знову віднайшов душевний спокій, голова моя про
світліла. Слова дами про те, що їй нічого подати, поді
яли на мене, наче холодна купіль. Дійшло уже до того, 
шо кожен, глянувши на мене, міг подумки собі сказати: 
„Он іде жебрак, один з тих, хто старцює, випрошуючи 
милостиню під дверима порядних людей".

На Меллерґатен я зупинився перед трактиром, вди
хаючи пахощі смаженого м'яса. Я вже несвідомо вхо
пився за клямку і хотів увійти, але, вчасно отямив
шись, почвалав далі. Коли я приплівся на ринкову 
площу, аби трохи перепочити, усі лавочки були вже 
зайняті; я обійшов навколо церкви, але мої пошуки 
затишної місцинки виявилися даремними. „Звичайно! 
— похмуро сказав я сам до себе. — Звичайно! Та ж 
звичайно!" і рушив далі. Я звернув до фонтанчика 
у кутку базару, випив ковток води, і навмання почва
лав вулицею, переставляючи ногу за ногою, подовгу 
задивлявся на вітрини крамниць, проводжав поглядом 
кожну бричку. Голова горіла, у скронях дивно гупало; 
випита вода не пішла мені на користь, і я час од часу 
ледве погамовував блювоту. Нарешті я добрався до 
цвинтаря, сів, опершись ліктями на коліна і схилив
ши голову на долоні. Отак зіщулившись, я відчув 
полегшу, мені вже не муляло в грудях.

Якийсь каменяр лежав животом на величезній гра
нітній плиті і вигравійовував надмогильний напис; 
він був у темних окулярах і раптом нагадав мені од
ного знайомого, про якого я вже майже забув. Той 
знайомий працював у банку, не так давно я зустрічав 
його в Опланнській кав'ярні.

Якби ж то я зумів подолати свій сором і звернутися 
до нього! Я б розповів йому чисту правду, сказав би, 
що потрапив у страшенну скруту, ледве зводжу кінці
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з кінцями. Я міг би віддати йому зшиток квитків на 
гоління...Так, чорт візьми, зшиток квитків! їх там на 
цілу крону! Я гарячково заходився нишпорити по 
кишенях в пошуках зшитка, якому тепер ціни не було. 
Однак він ніяк не намацувався, я зірвався на ноги, 
весь спітнівши від страху, і врешті знайшов його на 
дні нагрудної кишені разом з іншими паперами, 
чистими й списаними, які нічого не вартували. Я кіль
ка разів перерахував їх від початку до кінця і від кінця 
до початку. Навішо вони мені здалися, не голитимуся 
більше, так вже мені забаглося.

Півкрони за ці квиточки порятували б мене. Боже, 
срібна монета на півкрони, відчеканена в Конгсберзі! 
Банк зачиняється о шостій, тобто о сьомій-восьмій 
я міг би сподіватися на зустріч з ним у кав'ярні.

Ця думка надовго втішила мене. Спливав час, вітер 
шумів у кронах каштанів, день хилився до вечора. 
Соромно набиватися молодому чоловікові, що пра
цює у банку, зі своїми шістьма квитками на гоління! 
У нього, напевно, таких зшитків аж два, і квитки там 
акуратнииі й чистіші, аніж в мене, хтозна. Я знову 
заходився вивертати кишені — ану ж знайдеться ще 
якась дрібничка, яку теж можна буде йому віддати, 
однак нічого не знайшов. Може, запропонувати йому 
краватку? Я легко можу обійтися без неї, досить лише 
позапинати маринарку під саму шию; зрештою, я так 
і роблю, бо ж камізельки більше не маю. Я розв'язав 
краватку, велику кокарду, що закривала майже всі 
груди, старанно склав її і разом із зшитком загорнув 
в аркуш білого паперу, а тоді вийшов за ворота цвин
таря і почимчикував до кав'ярні.

Годинник на ратуші показував сьому. Я прогулю
вався неподалік кав'ярні, проходжувався туди й сюди 
вздовж залізної огорожі і пильнував кожного, хто вхо
див чи виходив із дверей. Нарешті, десь коло восьмої, 
я помітив свого знайомого, свіжого, бадьорого, еле
гантного; він простував вулицею і завернув до кав'яр
ні. Моє серце затріпотіло в грудях, наче маленька 
пташка, я кинувся до хлопця, навіть не привітавшись.
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— Півкрони, старий друже! — де й взялося в мене 
стільки нахабства. — Взамін на ось це, — і я тицьнув 
йому в руку маленький пакуночок.

— Не маю! — відказав той. — Бачить Бог, не маю! 
— просто в мене перед очима він вивернув свій гама
нець. — Учора я був на забаві, а сьогодні бідний, як 
церковна миша. Повірте, не маю ані ере!

— Ну що ж, я розумію, не біда! — сказав я, повірив
ши йому на слово. Навіщо чоловікові брехати через 
такий дріб'язок. Мені навіть здалося, що очі його зво- 
логли, коли він, понишпоривши по кишенях, так нічо
го й не знайшов. Я відійшов від нього.

— Вибачте! Просто я потрапив у невеличку скруту...
Я був уже далеко, коли він гукнув мене, щоб повер

нути пакунок.
— Залиште собі! Залиште! — відмахнувся я. — Зро

біть ласку! Там лише кілька дрібничок — майже все, 
що в мене є на цій землі.

Мене зворушили власні слова, такі неутішні цього 
темного мрячного вечора, що я аж заплакав...

Вітер посвіжішав, хмари швидко сунули небом; що 
більше темніло надворі, то ставало холодніше. Я, ри
даючи, брів вулицею, такий мене взяв жаль за себе, 
я то стиха бурмотів, то вигукував вголос якісь слова, 
і сльози, які вже було висихали, знову лилися з очей.

— Як мені важко, Боже! Боже, як важко!
Минула година, час розтягнувся до безмежности

і ледве повз. Я трохи затримався на Торвгатен, сів на 
сходах, а коли хтось проходив поблизу, ховався 
у підворітню, стояв і бездумно спостерігав крізь вітри
ни крамниць за метушнею покупців, обміном товарів 
на гроші; потім мені таки вдалося знайти затишний 
закапелок за стосом дощок між собором та базаром.

Нинішнього вечора ніщо не могло змусити мене 
піти до лісу, сили полишили мене, а дорога туди — 
безмежно довга. Я вирішив, що під собором не таке 
вже й погане місце для ночівлі. Якщо позимніє, круж
лятиму навколо церкви, чого там патичкуватися 
Я прихилився до дощок і задрімав.
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Вуличний гамір стихав, крамниці зачинялися, все 
рідше чулися кроки перехожих, у вікнах будинків 
погасли світла...

Я розплющив очі і побачив перед собою якусь по
стать; по блискучих ґудзиках упізнав констебля, у тем
ряві не видно було його обличчя.

— Добрий вечір! — сказав він.
— Добрий вечір! — відповів я злякано і підвівся. 

Якусь мить констебель стояв непорушно.
— Де Ви мешкаєте? — запитав він.
Я, не замислюючись, за звичкою, назвав свою стару 

адресу, крихітну мансарду, з якої нещодавно вибрався.
Поліцейський знову помовчав.
— Я щось порушив? — запитав я боязко.
— Ні, що Ви! Але Вам слід піти додому, лежати тут 

холодно.
— Так, прохолодно, — визнав я.
Я попрощався з констеблем, і ноги несамохіть по

несли мене до мого старого помешкання. Якщо бути 
обережним, то ніхто й не почує моїх кроків. У будин
ку вісім сходинок, і лише дві останні скриплять.

Черевики я скинув унизу і босоніж піднявся на під
дашшя. Навколо панувала тиша; на другому поверсі 
рівномірно цокав годинник, десь заплакало дитя, і більше 
жодного звуку. Я намацав свої двері, як завжди, відчи
нив їх без ключа, ледь піднявши на завісах, увійшов до 
кімнатки і безгучно причинив двері за собою.

Усе в кімнаті залишилося без зміни: фіранки на 
вікнах відслонені, ліжко порожнє. На столі білів ар
куш паперу, певно, моя записка, адресована господи
ні; вона, мабуть, ні разу не заглядала сюди, відколи 
я пішов. Я обмацав рукою білий клаптик і здивовано 
відчув, що це — лист. Звідки ж тут взятися листові? 
Я підходжу до вікна, намагаюся розрізнити у темряві 
будь-як нашкрябані літери і врешті знаходжу своє 
прізвище. Ага! — подумав я собі, очевидно, відповідь 
господині, заборона переступати поріг помешкання, 
якби я надумав повернутися!

! я поволі, дуже поволі знову виходжу на сходи, 
тримаючи в одній руці черевики, а в іншій — згорнену
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ковдру. Я ступаю напомацки і зціплюю зуби на скри
пучій сходинці; мені щастить, ніхто не вийшов 
я знову опиняюся в підворітні.

Натягаю черевики, довго вовтужуся із шнурівками 
сиджу якийсь час з листом у руці, безтямно дивля
чись перед собою.

Потім підводжуся і йду.
Миготливе світло газового ліхтаря освітлює вулицю, 

я стаю у кружало світла, кладу згорток під ліхтарний 
стовп і поволі, дуже поволі розриваю конверт.

Наче спалах яскравого світла осяває моє єство, 
я чую власний голос, безтямний радісний вигук. То 
лист від редактора, мій фейлетон прийняли, його уже 
відіслали до друкарні. „Декілька незначних виправ
лень... зо дві правописні помилки... дуже талановито... 
надрукуємо завтра... десять крон..."

Я сміявся і плакав, стрибав і гасав вулицею, спи
нився, впав на коліна і возніс до небес молитву за все 
і всіх. А час ішов.

Цілісіньку ніч до самого світанку я бродив вулиця
ми і співав, ошалілий від щастя, та все повторював: 
„Талановито написано, отже, маленький шедевр, ге
ніальна річ. І десять крон!"

ЧАСТИНА ДРУГА
Минуло два тижні, якось ввечері я вийшов надвір.
Я знову сидів на цвинтарі і писав статтю для однієї 

газети; тим часом споночіло, настала десята година, 
а двері цвинтаря на ніч зачиняють. Я був голодний, 
дуже голодний. Тих десяти крон вистарчило, на жаль, 
на короткий час. Я уже дві, майже три доби нічого не 
їв і почувався в'ялим, ледве володів олівцем. У кише
ні я мав зламаного кишенькового ножика і зв'язку 
ключів, однак жодного ере.

Коли зачинять ворота цвинтаря, мені доведеться 
йти додому, але несвідомий страх перед своєю кім
наткою, темною і порожньою, перед тим закапелком
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у покинутій бляхарській майстерні, де мені врешті- 
решт дозволили пожити якийсь час, погнав мене вули
цями міста; я проминув ратушу, зійшов до самого моря 
і примостився на лавочці на привокзальній набережній.

У ту ж мить сумні думи, як вітром здуло, я забув 
свої біди; прекрасна, спокійна у сутінках гладь моря 
принесла заспокоєння і мені. Уже стало звичкою роз
важати себе перечитуванням щойно написаної статті; 
моїй хворобливій уяві вона видавалася найгеніальні- 
шою з-поміж усього написаного. Я витягнув рукопис 
із кишені і близько підніс до очей, щоб краще бачи
ти. Я гортав сторінку за сторінкою, урешті стомився і 
знову заховав писанину до кишені. Тиша навколо: 
море переливалося блакитним перламутром, дрібне 
птаство пурхало навколо мене. Віддалік проходжував
ся поліцейський, а більше — жодної душі; у гавані ані 
шелесне.

Я перелічую свої статки: ножик, ключі і жодного 
ере. Раптом я запихаю руку до кишені і знову витя
гаю свої папери. Порух мимовільний, так, несвідомий 
нервовий тик. Вишукую з-поміж списаних аркушів 
чистий і — бозна-чого прийшла мені в голову ця ідея
— скручую ворочок, старанно защіпую краї, щоб він 
видавався повним, і жбурляю далеко від себе, на бру
ківку; вітер відносить його ще далі, і вже там він 
лежить.

Голод знову дав про себе чути. Я сидів і дивився на 
той білий роздутий згорток; здавалося, наче він на
пханий блискучими срібними монетами; я й сам по
вірив власній уяві. Я тішився і намагався відгадати, 
скільки там грошей. Якщо правильно вгадаю, то вони
— мої! Я уявляв собі гарні маленькі монетки по де
сять ере на самому дні і крупні рифлені крони — 
пакунок напхом напханий грошима! Я не міг відвести 
від нього жадібного погляду і під'юджував сам себе 
підійти і вкрасти його.

Раптом почувся кашель поліцейського — і чого мені 
забаглося зробити те ж саме? Я підводжуся з лавки 
і кашляю, тричі покашлюю, щоб він почув. Цікаво, 
чи кинеться він до ворочка, коли підійде ближче?
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Я тішився своєю витівкою, задоволено потирав руки 
і пишнослівно лаявся від душі. Я таки обведу тебе 
навколо пальця, собако! За такий негідний вчинок 
горіти тобі в самому пеклі! Я захмелів від голоду, був 
наче п'яний.

За кілька хвилин підходить констебель, цокаючи по 
бруківці залізними підборами і роззираючись навсібіч. 
Він не поспішає, у нього попереду ціла ніч. Він не 
одразу помічає ворочок, щойно підійшовши впритул 
до нього, зупиняється і довго оглядає знахідку. Як 
вабить її білизна, певно, там щось цінне, може, навіть 
чималенька сума грошей, га? Такий собі скарбик сріб
них монет?.. Поліцейський піднімає пакетик. Гм... лег
кий, дуже легкий! Може, якесь коштовне перо, екзо
тична прикраса на капелюшок... Своїми велетенськи
ми руками він обережно розгортає папір і заглядає 
всередину. А я регочу, божевільно регочу і ляскаю себе 
по колінах. Однак жоден звук не виривається із моєї 
горлянки, мій сміх німотний, як затамоване ридання...

Знову цокають по бруківці підбори, констебель від
даляється набережною. Я сиджу із сльозами на очах, 
схлипую, хапаючи ротом повітря, знесилений шале
ними веселощами. Я заговорив уголос, почав розпові
дати сам собі про паперовий ворочок, перекривлював 
бідолашного поліцейського, зазирав у свою порожню 
пригорщу і раз у раз повторював: „Він кашлянув, 
коли відкинув ворочок! Він кашлянув, коли відкинув 
ворочок!" Я змінив звучання фрази, додав нові, до
тепніші слова: „Він раз собі кахикнув — кахи-кахи!"

Словесні вправи втомили мене; уже добре споночі
ло, і веселість моя пропала. Сонний спокій оповив 
мене, я не опирався тій блаженній млості. Темрява 
стала густішою, легенький вітерець збрижив перла
мутрову поверхню моря. Чорні корпуси кораблів, мачти 
яких виднілися на тлі неба, схожі були на велетенських 
чудовиськ, що, затаївшись, підстерігали мене. Душа 
уже не боліла, голод заглушив біль; натомість я відчу
вав млосну порожнечу, ніщо навколо не турбувало мене, 
я насолоджувався своєю самотністю. Я ліг на лавку, 
підібгавши під себе ноги — так ліпше сприймалася
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розкіш усамітнення. Жодна хмаринка не затьмарюва
ла моєї душі, не гнітила жодна думка, а всі мрії і 
поривання, здавалося, уже здійснилися. Я лежав з 
розплющеними очима, витаючи у якомусь чудовому 
стані невагомости, і видавалося мені, шо і я, то не я.

Жоден звук, як і перше, не турбував мене; м'яка 
тьма ховала від моїх очей весь довколишній світ, і я 
поринув у її спокійну глибочінь, лише гулка тиша 
бринить мені у вухах. А коли прийде ніч, темні прима
ри затягнуть мене в свої обійми і віднесуть ген за 
море, у чужі краї, де й гомону людського не чути. 
Віднесуть у замок принцеси ілаялі, де на мене чекає 
небачена розкіш, якої не відав світ. А сама ілаялі 
сидітиме в осяйній аметистовій залі на троні, викладе
ному жовтими трояндами, і простягатиме мені руки, 
коли я підніматимуся до неї. Я упаду перед нею на 
коліна, а вона голосно привітає мене у своїй господі: 
„Вітаю тебе, лицарю, у моєму царстві! Двадцять літ 
я чекала на тебе, я кликала тебе усі ці світлі ночі. 
Коли ти страждав, я плакала, а коли спав, навівала 
тобі чудові сни..." і ось красуня бере мене за руку 
і провадить довгими коридорами, де великі юрби лю
дей вигукують „ура", через світлі сади, де триста юних 
дів бавляться і сміються, а звідти в іншу залу, викладе
ну іскристим смарагдом. Тут все купається в променях 
сонця; у галереях та переходах линуть заворожливі ба
гатоголосі співи, духмяними пахощами віє на мене. 
Я тримаю її долоньку у своїй руці і відчуваю, як чари 
ілаялі вливаються мені в кров. Я обіймаю її рукою, 
а вона шепоче: „Не тут! ідімо далі!" Ми заходимо до 
рубінової зали, я поринаю у палахкотливу розкіш. Її 
руки обвивають мене, я відчуваю її подих на своєму 
обличчі, вона шепоче: „Вітаю тебе, коханий! Цілуй 
мене! Ще... іще!"

Зі своєї лавки я бачу зорі над головою, і мої думки 
підхоплює вихор світла...

Сон таки здолав мене, і ось тепер констебель увірвав
ся в нього. Мене невблаганною рукою повернули до 
дійсности, до жалюгідного животіння. Першим моїм 
враженням було безмірне здивування, що я опинився
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під голим небом, та воно відразу ж змінилося гірким 
розчаруванням: я мало не плакав від горя, що все ще 
живу. Доки я спав, пішов дощ; весь мій одяг промок 
тіло скував холод. Темрява стала непроглядною, я ледве 
бачив обриси обличчя поліцейського переді мною.

— Та-ак, ану вставайте!
Я одразу ж зірвався на ноги; якби він наказав мені 

знову лягти, я би послухався. Я був пригнічений 
і зовсім безсилий, одразу ж дав про себе чути голод.

— Постривайте, дурню! — гукнув констебель мені 
услід. — Ви забули капелюха. Ота-ак, тепер ідіть!

— Мені теж видалося, наче я щось... щось забув, — 
промимрив я розгублено. — Дякую. На добраніч!

Я почвалав далі.
Мав би я зараз хоч шматочок хліба! Чудовий ма

ленький шматочок чорного хліба, який можна гризти, 
плентаючись містом. У голові моїй невідступно засіла 
думка про те, як би добре було роздобути скибку 
смачного житнього хліба. Я нестрепно страждав від 
голоду, мені хотілося вмерти, і я плакав від жалю до 
себе. Моїм бідам ніколи не буде краю! Раптом я став 
посеред вулиці, наче вкопаний, затупотів ногами 
і голосно вилаявся. Як він обізвав мене? Дурнем? Я 
йому покажу дурня! Я повернувся і побіг назад. Лють 
багряною пеленою застилала мені очі. Я перечепився 
і впав, але не звернув на це уваги, підхопився і знову 
побіг. Доки дістався Вокзальної площі, так втомився, 
що вже не мав сил йти до набережної. Гнів за час 
виснажливого бігу улігся. Нарешті я зупинився, щоб 
віддихатися. Та хіба не все одно, що сказав якийсь 
там констебель? Так, але я не потерплю такого! — 
Ясна річ! — перебив я сам себе. — Що з нього візь
меш? Такий аргумент задовольнив мене. Я кілька ра
зів повторив про себе, що з нього і так нічого не 
візьмеш, і знову повернув до міста.

Господи, що за кару ти насилаєш на мене! — думав 
я гірко. — Ганяю, немов шаленець, мокрими вулицями 
у глупу ніч! Голод згризав мене, ні на хвилю не поли
шав у спокої. Час од часу я ковтав слину, щоб хоч так 
його погамувати, і це, здавалося, допомагало. Останні
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кілька тижнів я дуже погано харчувався, організм мій 
страшенно виснажився. Коли мені в якийсь спосіб 
щастило роздобути п'ять крон, я не встигав за ті гроші 
відновити свої сили, перш ніж настане новий період 
голодування. Найбільше дошкуляли мені спина і плечі; 
у грудях переставало муляти, якщо я сильно відкашлю
вався або ж ходив, зігнувшись; однак зі спиною та 
плечима я не міг собі порадити. Невже в моєму житті 
ніколи не буде жодного просвітку? Хіба у мене менше 
прав на життя, ніж у будь-кого іншого, букініста Паші, 
скажімо, чи експедитора пароплавної компанії Генне- 
хена? Хіба я не маю міцних пліч та пари працьовитих 
рук, хіба ж би я відмовився навіть від місця дроворуба 
на Меллерґатен, щоб заробляти хліб свій насущний? 
Хіба я лінюх? Хіба не шукав праці, не слухав лекцій, 
не писав статей, не працював день і ніч, як прокля
тий? Хіба не жив я, мов скнара: споживав молоко та 
хліб, коли був при грошах, вдовольнявся лише хлібом, 
коли грошей ставало менше, і голодував, коли зали
шався без копійки? Може, я зупинявся у готелі, ви- 
наймав велике помешкання на бельетажі? Під самим 
дахом мешкав я, а ще у бляхарській майстерні, яку 
спорожнили на цю зиму, бо її замітало снігом. Я уже 
нічого більше не розумів.

Отакі думки роїлися в моїй голові, але не було 
у них і тіні злости, заздрости чи гіркоти.

Біля крамниці будівельних матеріалів я зупинився 
і намагався прочитати написи на бляшанках з фар
бою, однак було дуже темно. Розсердившись на себе, 
за цю нову безглузду ідею, а ще більше через те, що 
не можу розгледіти написів, я грюкнув по шибці віт
рини і пішов далі. Поперед себе я побачив поліцей
ського, наддав ходи, підійшов до нього впритул і без 
жодних передмов випалив:

— Зараз десята година.
— Ні, друга, — відповів той здивовано.
— Таки десята, — вперся я. — Десята.
Я аж застогнав від злости, ступив ще два кроки 

вперед і, стиснувши кулаки, процідив крізь зуби:
— Кажу Вам, десята.
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Якусь мить він зважував мої слова, приголомшено 
витріщаючись на мою особу, і нарешті тихо сказав:

— У кожному разі, Вам час додому. Може, Вас 
відпровадити?

Така привітність вкрай обеззброїла мене, очі мені 
застлали сльози, і я поквапився заперечити:

— Ні, дякую! Просто я трохи затримався у кав'ярні. 
Велике Вам спасибі.

На прощання констебель віддав мені честь. Його 
приязність довела мене до сліз, я ридав, що не міг 
йому дати п'ять крон. Дивлячись йому услід, я бив 
себе по чолі і ридма ридав. Я лаяв свою бідність, 
ганив себе останніми словами вигадував образливі 
прозиванки, осипав себе вишуканими прокльонами. 
Так тривало майже до самого дому. А біля воріт вия
вилося, що я загубив ключі.

„Хіба могло бути інакше! — згірчено промовив 
я сам до себе. — Чому ж то я мав не загубити ключі? 
Я мешкаю у халупі, де внизу розташована стайня, 
а нагорі — бляхарська майстерня; ворота на ніч зам
кнено, і ніхто, ніхто не зможе мені їх відчинити. То 
ж чому мені було не губити ключі? Я промок, як 
собака, трохи зголоднів, дуже трохи, а ще мені потіш
но підгинаються коліна від утоми — чому ж було не 
губити ключі? А чому, власне кажучи, усі мешканці 
будинку не перебралися, скажімо, в Акер саме тоді, 
коли я повернувся додому, і мені потрібно потрапити 
у свою комірчину..."

! я зареготав, доведений до шалу голодом та злиднями.
Я чув, як у стайні тупцялися коні, а вгорі бачив своє 

віконце; але ж я не міг відімкнути воріт і дістатися до 
помешкання. Втомлений і згірчений я вирішив повер
нутися на набережну і пошукати за ключами.

Знову задощило, я відчував, як вода просочилася 
уже до самого тіла. Біля ратуші мені спала на гадку 
блискуча ідея: я попрошу поліцейського відчинити 
ворота. Я одразу ж звернувся до констебля з надзви
чайно ввічливим проханням піти зі мною і, якщо це 
можливо, відімкнути на воротях замок.
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Так, якшо б це було можливо! Однак він не має 
такої змоги, у нього немає відмичок. Відмички тільки 
у кримінальному відділі.

— Що ж мені робити?
— Доведеться переночувати в готелі.
— Але я ніяк не можу піти в готель, бо не маю 

грошей. Я просто вийшов до кав'ярні, Ви ж розумієте...
Якусь хвилю ми постояли на сходах ратуші. Полі

цейський довго і уважно розглядав мене. Дощ лив 
неначе з відра.

— Тоді доведеться Вам звернутися до чергового 
у поліцейській дільниці ратуші і заявити, що Ви не 
маєте притулку, — порадив констебель.

Сказати, що я без притулку? Про таке я не подумав. 
З біса добра ідея! Я негайно подякував поліцейському 
за корисну пораду.

— Отже, я можу просто прийти і сказати, що не 
маю притулку?

— Так, просто прийти і сказати...

— ім'я? — запитав черговий.
— Танген... Андреас Танген.
Не знаю, навіщо я брехав. Мої думки сплуталися, 

і я сипав усілякими нісенітницями, перш ніж встигав 
їх усвідомити. Я миттєво вигадав це чуже ім'я і, не 
замислюючись, випалив його. Я брехав без жодної на 
те потреби.

— Ваше заняття?
Я опинився у безвиході. Гм... Спершу я хотів назва

тися бляхарем, але не наважився. Вигадане прізвище 
не пасувало бляхареві, до того ж, я носив окуляри. 
Тоді я вирішив іти напролом, ступив крок уперед 
і урочистим твердим голосом сказав;

— Журналіст.
Чергового пересмикнуло, та все ж він записав мої 

слова, а я стояв перед ним сановито, безпритульний 
міністр та й годі. Черговий нічого не запідозрив: моє 
зволікання з відповіддю видалося йому цілком при
родним. Бо ж на що це схоже: журналіст тиняється 
під ратушею і не має даху над головою!
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— У якій газеті... пане Танген?
— „Морґенбладет", — відказав я. — На жаль, я тро

хи затримався цього вечора...
— Про що мова!.. — перебив мене поліцейський 

і додав з усмішкою:
— Коли молодь іде на гульки... Ми розуміємо, — 

він встав, ввічливо поклонився мені і звернувся до 
констебля:

— Покажіть цьому панові резервну камеру. На доб
раніч.

Від власного нахабства мені холодок пробіг поза 
спину, я аж кулаки стиснув, щоб трохи отямитися.

— Газ горить десять хвилин, — попередив консте- 
бель ще на порозі.

— А потім гасне?
— Так, потім гасне.
Я сів на нари і почув, як обертається ключ у замку. 

Яскраво освітлена камера мала привітний вигляд; 
я дуже затишно почував себе у чотирьох стінах і з 
насолодою дослухався до дощу надворі. Що може бути 
ліпшого за ось таку затишну келію! Я щоразу більше 
заспокоювався. Сидячи на ліжку з капелюхом у руках, 
я дивився на газову лампу на протилежній стіні 
і пригадував подробиці своєї першої близької зустрічі 
з поліцією. Уперше зіткнувся з ними і як обвів їх 
довкруг пальця! Журналіст Танген — як вам це подо
бається? Газета „Морґенбладет"! Отією газетою я убив 
його наповал! „Про що мова..." Га? Засидівся до дру
гої години ночі на банкеті під собором, забув удома 
ключі та гаманець з кількома тисячами крон! „Пока
жи цьому панові резервну камеру..."

Раптом газова лампа погасла, несподівано, навіть не 
блимнула попереджувально. Я сиджу в непроглядній 
темряві і нічого не бачу: ні білих стін навколо, ані 
власних рук, нічого. Довелося вкладатися до сну. 
Я почав роздягатися.

Але сон тікав від мене, я не міг заснути. Якийсь час 
лежав, вглядаючись у пітьму, у цю густу, суцільну, 
незбагненну темінь. Розумом я не міг її осягнути. 
Надто бездонною була тьма, вона тиснула на мене.
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Я заплющив очі, почав стиха наспівувати якусь мело
дію, кидався з боку на бік на нарах, щоб скинути 
з себе той тягар — усе надаремне. Темрява захопила 
у свої лабети всі мої думки і ні на мить не відпускала. 
А що, як я сам уже розчинився у темряві, злився 
з нею в одне ціле? Я підводжуся з ліжка і починаю 
розмахувати руками.

Нервове збудження взяло гору наді мною, і що я не 
намагався його позбутися, нічого не допомагало. Я 
став жертвою власних чудернацьких фантазій, я за
цитькував свою тривогу, наспівуючи собі колискової, 
я обливався потом від зусиль відновити душевну рів
новагу. Я вглядався у темряву, ще ніколи мені не 
доводилося бачити такої пітьми. У мене не було жод
ного сумніву, що темрява навколо — особлива, грізна 
стихія, з якою ще ніхто й ніколи не стикався. Нісе
нітні думки опосіли мою голову, кожна дрібниця ля
кала мене. Маленька заглибника в стіні біля моїх нар, 
— дірка від цвяха, — що стала в моїй уяві таємним 
знаком, не давала мені спокою. Я обмацую її, дмухаю 
всередину, щоб визначити глибину. О, це — не прос
то невинна дірка у стіні, зовсім ні; це — дуже дивна 
і загадкова дірка, її слід остерігатися. Одержимий дум
кою про ту дірку, охоплений цікавістю та страхом, я 
врешті-решт встаю з нар, досягаю з кишені ножика, 
щоб виміряти її глибину і переконатись, що вона не 
виходить крізь стіну до сусідньої камери.

Я вкотре ліг, силкуючись заснути, але знову почи
наю битву із пітьмишем. Дощ надворі вщух, до мене 
не долинало жодного звуку. Я довго прислухався і не 
вгамувався доти, доки не почув на вулиці кроки яко
гось перехожого; судячи з цокоту підборів, то був 
поліцейський. Раптом я реготнув, клацаючи пальця
ми. Ха-ха! Я уроїв собі, ніби винайшов нове слово. 
Я підвівся на нарах і сказав: „Такого слова не існує 
в мові, я придумав його сам, „кюбуа". У ньому, Бог 
свідок, літери, як і в будь-якому іншому слові... Гей, 
чоловіче, ти винайшов слово... „кюбуа"... Це — вели
ке граматичне явище."

Слово чітко вимальовувалося переді мною у темряві.
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Я сиджу з розплющеними очима, приголомшений 
своєю знахідкою, і сміюся від радости. Я переходжу на 
шепіт, мене можуть підслухати, треба докласти зусиль, 
аби зберегти мій винахід в таємниці. Мене охопило 
якесь радісне шаленство, спричинене голодом. Я по- 
думки бесідую сам з собою. Біль відступив, залишив
ши по собі пустку, а думкам моїм не було стриму; 
їхній плин враз скеровується на витлумачення сенсу 
нового слова. Зовсім не конче, щоб воно означало 
„Бог" чи „тіволі", і хто сказав, що воно повинно бути 
еквівалентом слова „звіринець"? Я міцно стискаю кула
ки і повторюю ще раз: „Хто сказав, що воно повинно 
бути еквівалентом слова „звіринець"?" Після довгих 
роздумів я приходжу до висновку, що „висячий замок" 
і „захід сонця" також не годиться. Нітрохи не важко 
знайти тлумачення такого слова. Це тільки справа часу, 
я зачекаю. А тим часом можна поспати.

Я лежу на нарах і усміхаюся, нічого не кажу, не 
висловлююся ні „за", ні „проти". Минає кілька хвилин, 
і я починаю дратуватися, нове слово мордує мене не
впинно, безнастанно повертається і врешті цілком ово
лодіває моїми думками; веселість моя де й поділася, я 
стаю серйозний. Я визначився з тим, що це слово не 
повинно означати, але ніяк не міг вирішити, яке ж 
значення воно таки має. „Це — спірне питання!" — 
кажу я сам собі, беру себе за руку і знову повторюю, що 
це питання — спірне. Слово, слава Богу, знайдено, і це 
— головне. Проте вперта думка завдає мені невпинних 
тортур і не дає заснути. Жодне значення не підходило 
для такого рідкісного слова. Зрештою, я сідаю на нарах, 
охоплюю обома руками голову і кажу: „Та ні, „емігра
ція" чи „тютюнова фабрика" абсолютно не годяться!" 
Якби це було можливе, я б уже давно зробив свій вибір 
і відповідні висновки. Ні, це слово мало би означати 
щось духовне, якесь відчуття, стан — як я не додумався 
до цього раніше? ! я напружено згадую якесь духовне 
поняття. Раптом мені вчувається чийсь голос, який втру
чається в мої міркування, і я кажу сердито: „Якого 
чорта? Ні, таких ідіотів ще світ не бачив! „Пряжа"? Та 
йди до дідька! Чого це я повинен погоджуватися на
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„пряжу", якщо я категорично проти такого значення? 
Я сам вигадав це слово і маю право, як на те, присвоїти 
йому значення, яке мені заманеться. Наскільки мені 
відомо, свого останнього слова я ще не сказав..."

У голові постає неймовірний хаос. Урешті я зістри
бую з ліжка і шукаю водопровідний кран. Мене не 
мучить спрага, але голова палає, і мене мимоволі 
тягне до води. Попивши, я знову ліг і вирішив будь- 
що заснути. Я заплющив очі і змусив себе лежати 
спокійно. Довго пролежав без руху, мене зросив піт, 
кров глухо стугоніла в жилах. Як потішно шукав він 
гроші у паперовому ворочкові! Він раз кахикнув. Може, 
й зараз нипає там?.. Сидить на моїй лавці?., блакит
ний перламутр... Кораблі...

Я розплющив очі. Який сенс їх заплющувати, коли 
я не можу заснути! ! та ж сама пітьма навколо, бездон
на чорна вічність, яку мій розум вперто відмовляється 
збагнути. З чим її можна порівняти? Я зробив над 
собою неймовірне зусилля, аби віднайти у пам'яті 
достатньо чорне означення цієї темряви, таке нещадно 
чорне слово, від якого зчорнів би мій рот. Господи, як 
же темно! Я знову почав думати про гавань та кораблі, 
чорні страховиська, що гойдалися на хвилях і підстері
гали мене. Вони силкувалися схопити мене, полонити 
і завезти світ за очі, за моря-океани, у темне царство, 
де ще не ступала людська нога. Мені здалося, що я на 
кораблі, мене відносить в море, а тоді якась сила здій
має в піднебесся, і я падаю, падаю...

Я розпачливо кричу від страху і міцно хапаюся за 
нари. То був небезпечний політ, я просвистів у повіт
рі, наче важкий міх. Я не відчув себе врятованим, 
схопившись за тверді дошки нар! „Оце і є смерть, — 
сказав я собі. — Зараз ти помреш!" Я лежав і думав 
про те, що ось зараз повинен померти. Потім сів на 
нарах і запитав себе суворо: „Хто сказав, що я пови
нен умерти? Хіба не сам я вигадав це слово і хіба не 
мені вирішувати, що воно означає?.." Я чув власні 
фантазії, власний голос. Слабість та виснаження по
родили моє безумство й маячню, однак я не тратив 
притомности. Раптом мій мозок пронизала думка, що
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я збожеволів. Охоплений жахом, я зіскочив з нар, 
кинувся до дверей, намагаючись їх відчинити, кілька 
разів гупнувся об них усім тілом, даремно сподіваю
чись їх висадити, вперся головою в стіну; голосно 
скимлячи, кусав собі пальці, плакав та лаявся...

Ніщо не порушувало тишу, лише мій голос луною 
відбивався від мурів. Я впав на підлогу не в змозі 
більше стояти на ногах. Несподівано високо вгорі над 
собою я побачив у стелі сірий квадрат, ледь білувате 
мерехтіння, і тоді я здогадався — це світло дня. Ах, яка 
полегша зійшла на мене! Я кинувся ниць на підлогу, 
плакав від радости за цей благословенний промінчик 
світла, вдячно схлипував, цілував вікно і поводився, як 
шаленець. Однак у цю мить я добре усвідомлював свої 
вчинки. Увесь мій відчай враз куди й подівся, туга і 
біль розвіялись, мов дим, жодна думка, жодне бажання 
не дошкуляло мені. Я сидів на підлозі, склавши руки, 
і терпляче чекав, коли ж настане день.

Яка жахлива ніч! Дивно, що ніхто не чув шуму, 
думав я здивовано. Щоправда мене відвели до резерв
ної камери, вище поверхом. Безпритульний міністр, 
якщо можна так сказати. На душі мені розпогоджува
лося, я сидів, повернувшись обличчям до вікна, за 
яким уже світало, і розважався, вдаючи з себе мініс
тра, називав себе фон Тангеном і у велемовному стилі 
виголошував промови. Мої фантазії не згасли, хоча 
тепер я почувався значно спокійніше. Це ж треба, 
забути вдома гаманець! Де ж була моя голова! Чи не 
удостоїть пан міністр мене такої честі відпровадити 
його до ліжка? З неймовірно серйозною міною, цере
монно ступаючи, я підійшов до нар і ліг.

Уже так розвиднілося, шо я міг розгледіти стіни 
камери, а трохи згодом і важку клямку дверей. Це 
розважило мене. Монотонна, гнітюча темрява, у якій 
я не бачив себе, розвіялася. Кров спокійніше потекла 
моїми жилами, невдовзі очі мої заплющилися.

Я прокинувся від грюкоту в двері. Зірвався з постелі 
і квапно одягнувся; одяг все ше був вогкий від учо
рашнього дощу.
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— Вам потрібно з'явитися до денного чергового, — 
сказав констебель.

„Знову доведеться відбути якісь формальності!" — 
подумав я злякано.

Я увійшов до просторої кімнати на першому повер
сі, де вже зібралося тридцять чи сорок бездомних. їх 
викликали по черзі за списком і кожному видавали 
квиток на харчування. Черговий раз у раз нагадував 
констеблеві, який стояв поруч:

— Тому дали квиток? Не забувайте видавати їм 
квитки. У них всіх дуже зголоджений вигляд.

Я дивився на квитки і собі мріяв про такий.
— Андреас Танген, журналіст!
Я виступив уперед, поклонившись.
— Чоловіче добрий! А Ви як сюди затесалися?
Я ще раз переповів учорашню історію, брехав, щиро 

дивлячись у вічі: затримався до пізна в кав'ярні, загу
бив ключі...

— Що ж, — мовив черговий, усміхнувшись. — Таке 
буває. Сподіваюся, Ви добре виспалися?

— Як міністр! — відповів я. — Як міністр.
— Я радий за Вас! — сказав він і підвівся. — Усього 

Вам найкращого.
! я пішов.
Якби ж мені квиточок, один лише квиток! Понад 

три доби я й ріски в роті не мав. Хоч би скибку хліба! 
Проте квитка ніхто мені не запропонував, а сам про
сити я не насмілився. Це відразу викликало б підозру. 
Почали би ритися у моїх приватних справах і вияви
ли, хто я такий насправді. Хтозна, чи й не арештува
ли б мене за надання фальшивих свідчень. З високо 
піднятою головою, запхавши руки у кишені маринар- 
ки, статечно, наче мільйонер, я вийшов з ратуші.

Сонце уже пригрівало, була десята година, і на пло
щі перед ратушею вирувало життя. Куди ж податися?

Я поплескав по кишені і намацав рукопис. Десь об 
одинадцятій спробую зустрітися з редактором. Якусь 
хвилю я постояв біля балюстради, спостерігаючи за 
людською метушнею унизу. Мій одяг почав парувати. 
Знову озвався голод, муляв у грудях, шарпав і боляче
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шпигав. Невже у мене немає жодного друга, знайомо
го із зайвими десятьма ере за душею, до якого я міг 
би звернутися? Я попорпався у своїй пам'яті і не 
знайшов такого. Та все ж надворі був чудовий день: 
злива сонця і світла зусібіч; небо, наче безкрає море, 
легенько брижилося понад Ліерськими кряжами...

Ноги несамохіть несли мене додому.
Голод знемагав мене, я підібрав на вулиці дерев'яну 

скіпку і заходився її жувати. Це допомогло ! як я не 
додумався до цього раніше!

Ворота стояли нарозтвір, конюх звично привітався 
зі мною.

— Чудова погода! — гукнув він.
— Так, — тільки й відповів я.
Може, попросити у нього крону? Він охоче позичив 

би мені, якби міг. До того ж, він мені зобов'язаний — 
якось я написав на його прохання листа.

Конюх стояв, ніяк не наважуючись щось сказати.
— Так, так, чудова погода. Гм. Нині у мене термін 

сплати за помешкання. Чи не позичили б Ви мені 
п'ять крон. Лише на декілька днів. Якось Ви уже 
допомагали мені.

— Йе можу, справді не можу, Єнсе Улаю, — відка
зав я. — Не зараз. Можливо пізніше, пополудні.

і я поплівся угору сходами до своєї комірчини.
Тут я впав на ліжко і зайшовся реготом. Як мені 

неймовірно пощастило, шо він випередив мене! Моя 
честь врятована. П'ять крон — Господи помилуй, чо
ловіче! З таким же успіхом ти міг би попросити 
у мене п'ять акцій громадської їдальні чи заміську 
садибу в Акері.

Думка про тих п'ять крон веселила мене усе більше. 
Ну, чи не молодець я! П'ять крон! Знайшов у кого 
просити! Я не міг порадити собі із тією веселістю, 
вона цілковито поглинула мене. О чорт, як смачно 
пахне! Справжні свіжі котлети на обід! Пхе! я відчи
няю вікно, щоб вивітрити цей огидний запах. Кельне
ре, половину біфштекса! Обернувшись до столу, цього 
жалюгідного столу, який треба підпирати колінами, 
коли пишеш, я низько кланяюся і питаю: „Може
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подати Вам келих вина? Ні? Я Танген, міністр Тан- 
ген. На жаль, я трохи затримався... Забув ключі. "

! знову уже нестримно летять на волю мої думки. 
Я ні на мить не переставав усвідомлювати, що плету 
якісь нісенітниці. Я сказав собі: „Ти знову плетеш 
казна-що!" Але зарадити нічим не міг. Я не спав, та 
говорив наче уві сні. Моя голова була легка, я не 
відчував ні болю, ані печалі, ніщо не затьмарювало 
мою душу. Плин думок ніс мене в далечінь, і я не 
опирався.

Заходьте! Прошу, заходьте! Бачите, тут усе із рубіну. 
!лаялі! їлаялі! Червоний м'який тапчан! Як важко вона 
дихає... Цілуй мене, коханий... ще... іще... Твої руки 
бурштинові, твої уста малинові... Кельнере, я замов
ляв біфштекс!..

Сонце заглядало крізь моє вікно, я чув, як коні 
унизу жували овес. Я ж гриз дерев'яну скіпку, вдоволе
ний і веселий, мов дитя. Я постійно відчував при собі 
рукопис, жодного разу про нього не згадував, але під
свідомо знав, що він коло мене; гупання крови у жи
лах підказувало мені це. Я витягнув згорток з кишені.

Аркуші намокли і я розстелив їх на сонці, щоб про
сохли, а тоді заходився міряти кроками свою комірчи
ну. Яка пустка! Підлога усіяна дрібною бляшаною струж
кою, навіть стільця немає, жодного цвяха не видно у 
стінах. Усе помандрувало до лихваря, усе проїв. Кілька 
аркушів паперу, вкритих товстим шаром пилюки, — 
ото й усе моє багатство. Стару зелену ковдру, що ле
жить на ліжку, уже багато тижнів тому мені позичив 
Ганс Паулі... Ганс Паулі! Я клацнув пальцями. Ганс 
Паулі Петтерсен допоможе мені! і я порпаюся в пам'
яті, аби згадати його адресу. Як я міг забути про Ганса 
Паулі! Він, ясна річ, дуже образиться, що я не відразу 
звернувся до нього Поспіхом одягаю капелюха, зби
раю докупи рукопис і лечу вниз сходами.

— Послухайте, Єнсе Улаю! — крикнув я, заглядаю
чи до стайні. — Я цілком впевнений, що сьогодні 
ввечері зумію Вам допомогти!

Годинник на ратуші показує, що вже перейшло на 
дванадцяту, і я вирішую негайно ж зайти до редакції
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Перед самими дверима я зупинився, щоб перевірити, 
чи правильно складені сторінки рукопису, старанно 
розгладив їх, знову запхав до кишені і постукав. Моє 
серце голосно гупало, коли я увійшов.

Служака-Ножиці був, як завжди, на місці. Я боязко 
поцікавився, чи є редактор. Жодної відповіді. Чоловік 
сидів з величезними ножицями у руках і витинав 
дрібні новини, подані у часописах з інших міст.

Я повторив своє запитання і приступив ближче.
— Редактор ше не приходив, — нарешті сказали 

Ножиці, не підводячи голови.
— А коли він прийде?
— Не можу сказати, не знаю, направду, не знаю.
— До котрої години працює редакція?
Але мені довелося піти геть, не дочекавшись відповіді. 

За час усієї розмови чоловік ні разу не глянув на мене, 
він упізнав мене по голосу. „Не багато ж ти тут варту
єш, — подумав я собі, — коли тебе навіть не удостою
ють відповіді." А може, це розпорядження редактора? 
Після того, як був прийнятий до друку мій знаменитий 
фейлетон за десять крон, я засипав його рукописами, 
щодня стовбичив у нього під дверима з купою бездарної 
базгранини, яку йому доводилося прочитувати і повер
тати мені назад. Можливо, він вирішив покласти цьому 
край і розпорядився не впускати мене... Ганс Паулі був 
студентом, із селянської родини, мешкав на піддашші 
п'ятиповерхового будинку. Отже, Ганс Паулі Петтерсен 
був бідною людиною. Але якщо у нього знайдеться 
крона, він не пожалкує її. У мене й сумніву не було, шо 
триматиму її у руках. Я всю дорогу тішився тією кро
ною, так, наче вона вже моя. Коли я прийшов, вхідні 
двері були зачинені, тож я подзвонив.

— Я до студента Петтерсена, — сказав я, роблячи 
крок, щоб увійти. — Я знаю, де його помешкання.

— Студент Петтерсен? — повторила служниця. — 
Той, що мешкав на горищі? Він виселився. Я не знаю, 
куди, але він просив пересилати його листи Германсе- 
нові на вулиці Толдбодґатен, — і вона назвала число.

Сповнений надії, я попрямував у інший кінець міс
та, на Толдбодгатен, щоб довідатися адресу Ганса Паулі.
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Це був мій останній шанс, і я мусив використати 
його. По дорозі я проминув новобудову, де столярі 
гиблювали дошки; підібрав дві свіженькі стружки, одну 
запхав до рота, а іншу заховав у кишеню на потім 
і рушив далі. Я стогнав від голоду. У вітрині пекарні 
я побачив дивовижний величезний хліб за десять ере, 
найбільший хліб, який можна купити за таку ціну...

— Я хотів би довідатися адресу студента Петтерсена.
— Вулиця Бернта Анкера, !0, горище... Ви ідете 

туди? Чи не прихопили б Ви з собою для нього 
листи?

Я знову вирушаю до міста, тією самою дорогою, що 
й прийшов, минаю столярів, які тепер сидять, трима
ючи казанки між колінами, і їдять смачний гарячий 
обід, проходжу повз пекарню, у вітрині якої, як 
і перше, лежить боханець хліба, і нарешті ледь живий 
від утоми потрапляю на вулицю Бернта Анкера. Вхід
ні двері відчинені, і я, долаючи численні східці, вихо
джу на горище. Витягаю листи із кишені, щоб одразу 
ж потішити Ганса Паулі, шойно переступлю поріг. 
Він, ясна річ, не відмовиться простягнути руку помо
чі, коли я поясню йому усі обставини, тільки не Ганс 
Паулі, у нього шире серце, я завжди це казав...

На дверях — записка; „Г.П. Петтерсен, студ. теол. 
— поїхав додому".

Я сів просто на підлогу, стомлений, розбитий, ви
черпаний. Я тупо повторюю кілька разів: „Поїхав до
дому! Поїхав додому!" А тоді замовкаю. У моїх очах 
ані сльозинки, жодної думки в голові, жодних почу
вань. Я сиджу без руху і приголомшено дивлюся на 
листи. Минуло десять хвилин, а може, двадцять чи 
й більше, а я навіть не поворухнувся. Я наче заціпе
нів. На сходах чуються кроки, я підводжуся і кажу:

— Я приніс листи студентові Петтерсенові.
— Він поїхав додому, — відповідає жінка. — Повер

неться після вакацій. А листи можете віддати мені, 
якщо хочете.

— Так, дякую, слушна думка, — кажу я. — Він 
отримає їх, щойно повернеться. Там, певно, йдеться 
про важливі речі. Бувайте здорові.
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Я вийшов з будинку, став посеред вулиці і, стиснув
ши кулаки, крикнув на всю околицю:

— Ось що я тобі скажу, милосердний Боже! Мерзен- 
ник ти є, ось хто! — і я киваю небесем, зціпивши зуби:

— Так, мерзенник, чорт би тебе вхопив!
Я пройшов кілька кроків і знову зупинився. Раптом 

я змінив свою поведінку, молитовно склав руки, пе
рехилив голову, і закотивши очі, запитав побожним, 
солодким голосом:

— Чи ти звертався до Господа, дитя моє?
Це прозвучало фальшиво.
— З великої літери Г, — кажу я, — такої великої, як 

собор. Ану ще раз:
— Чи ти молив Господа, сину мій?
Я хилю голову і налаштовую свій голос на скорбот

не звучання:
— Ні.
Це також звучить фальшиво.
Ти не вмієш лицемірити, дурню! Треба казати: „Так, 

я молив свого Господа милосердного!" Ці слова слід 
промовляти сумирно і жалісливо, дуже жалісливо. Отак, 
спробуй ще раз! Уже ліпше, але треба зітхати, важко 
зітхати, як змучений кінь. Отак!

Я бреду вулицею і повчаю сам себе, нетерпляче 
тупаю ногами, коли щось не так, обзиваю себе дур
ним поліном, аж здивовані перехожі зупиняються 
і озираються мені вслід.

Я йшов униз вулицею, без угаву жуючи стружку. 
Я й не помітив, як опинився унизу, біля вокзалу. 
Годинник на дзвіниці храму Нашого Спасителя пока
зував о пів на другу. Якусь хвилю я стояв і розмірко
вував; рясний піт виступив на обличчі і заливав очі. 
„Може, пройтися набережною! — сказав я собі. — 
Якщо ти, звичайно, маєш час?" Я сам собі низько 
уклонився і подався на Вокзальну набережну.

Кораблі стояли на рейді; море вигойдувалося в со
нячних променях. Повсюди вирувало життя: гуділи 
пароплави, носильники переносили на плечах важкі 
скрині, з барж долинали веселі співи. Неподалік від 
мене якась жінка виклала на продаж булочки і сиділа
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над ними, клюючи засмаглим носом. Маленький сто
лик перед нею весь заставлений спокусливими ласо
щами, і я змушую себе відвернутися. Усю набережну 
засмерділа, фе! Відчиніть вікна! Я обертаюся до пана, 
шо сидить поряд, і наполегливо тлумачу йому, що 
розкладатися із булочками на кожному кроці — прос
то неподобство. Хіба ні?.. Але ж він мусить визнати, 
що... Однак чоловік запідозрив лихе і, не давши мені 
договорити, подався геть. Я підвівся за ним, наздо
гнав його з твердим наміром переконати, що він не 
мав рації.

— Узяти хоч би до уваги санітарні умови, — сказав 
я, ляснувши його по плечу.

— Вибачте, я не тутешній і не знаюся на санітар
них умовах, — забелькотів той, злякано на мене ви
тріщаючись.

— Ну, якщо Ви не тутешній, то це міняє справу... 
Може, зробити Вам якусь послугу? Показати місто? 
Ні? Це нічого Вам не коштуватиме, просто мені було 
б приємно...

Однак чоловік будь-що хоче позбутися моєї присут- 
ности і переходить на інший бік вулиці.

Я знову повертаюся до своєї лавки. Я був дуже схвильо
ваний, а звуки ліри, що заграла віддалік, тільки поси
лювали мою бентегу. Звук був різкий, дренькотливий, 
ліра награвала щось із Вебера, а маленьке дівча підспі
вувало тужним голосом. Те вищання нестерпно шарпа
ло мої нерви, вони почали тремтіти, наче вторуючи 
тим звукам, а наступної миті я вже сам відхиляюся на 
лавку, мурмочучи під ніс щось жалісливе й тужне. 
Яких тільки відчуттів не буває у голодного чоловіка! 
Я відчуваю, як ті звуки заполонюють мене, я розчиня
юся в них, пливу на їхніх хвилях, виразно усвідомлюю, 
що потік несе мене у височінь, я витаю високо над 
горами, над ясними просторами...

— Будь ласка, одне ере! — каже маленька дівчинка, 
простягаючи бляшану миску. — Лише одне ере!

— Зараз, — відповідаю я розсіяно, зриваюся на 
рівні ноги і нишпорю по кишенях. А дитя, певно, 
думає, що я глузую з неї, і йде геть, не сказавши ні
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слова. Я не можу стерпіти цієї німої покори, хай би 
вже висварила мене, було б легше на серці. Мені 
стало боляче, і я гукнув її:

— Я не маю жодного ере, але я згадаю про тебе, 
можливо, завтра. Як ти називаєшся? Яке гарне ім'я, я 
не забуду. Отже, завтра...

Та я добре розумів, що вона не повірила мені, хоч 
і промовчала. Я заплакав з розпуки, що це вуличне 
дівчинисько не вірить мені. Я знову гукнув їй навздо
гін, квапно розстебнув маринарку, щоб віддати їй 
камізельку.

— Постривай хвилинку... Ось тобі хоч щось навзамін...
Але камізельки на мені не було.
Чого це я раптом згадав про камізельку. Уже кілька 

тижнів минуло з того часу, як я віддав її лихвареві. 
Що це зі мною? Вражене дівча спішно позадкувало 
від мене. Я не міг її затримувати. Навколо мене з'юр
милися люди, вони голосно сміялися. До мене крізь 
натовп протиснувся поліцейський, який хотів знати, 
що відбувається.

— Нічого! — відповідаю я. — Абсолютно нічого не 
трапилося! Я хотів лише подарувати дівчинці свою 
камізельку... для її батька... Тут немає з чого сміятися. 
Удома я маю ще одну.

— Не бешкетуйте в громадських місцях! — каже 
поліцейський. — Ану, геть звідси! — і штовхає мене 
в спину. — Це Ваші папери? — кричить він мені 
навздогін.

— О, чорт, це ж моя стаття для часопису, дуже 
важливий рукопис! Яка невиправдана легковажність з 
мого боку...

Я хапаю манускрипт, перевіряю, чи всі сторінки на 
місці і, не спиняючись та не озираючись, лечу до 
редакції. Годинник на дзвіниці показує четверту.

Редакція зачинена. Я тихо спускаюся сходами, мов 
наполоханий злодій, і безпорадно завмираю перед під'їз
дом. Що ж тепер робити? Я прихиляюся до стіни 
будинку, безтямно дивлюся на плити тротуару і ду
маю. Під моїми ногами блищить шпилька, я нагина
юся і піднімаю й. А що, як відрізати ґудзики на
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маринарці, скільки я за них одержу? Та ні, безглузда 
ідея; гудзики усього лиш ґудзики. Та все ж я оглянув 
їх зусібіч і визнав, що вони зовсім, як нові. Все таки 
не була слушна думка, я міг би відрізати їх кишенько
вим ножиком і віднести до лихваря. Надія продати 
отих п'ять гудзиків окрилила мене, і я сказав: „Ну-ну, 
справи налагоджуються!" Радісне збудження охопило 
мене, я одразу ж заходився один за одним зрізати 
ґудзики. І при цьому німо бесідував сам з собою:

„Так, бачте, мене трохи опосіли злидні... тимчасова 
скрута... Вичовгані, кажете? То Вам тільки здалося. Мушу 
сказати, що ніхто не береже гудзиків так, як я. Ніколи 
не запинаю одягу... така вже в мене виробилася звичка, 
характерна риса... Ні-ні, якщо Ви не бажаєте... Але 
вони варті своїх десяти ере, не менше... О ні, святий 
Боже, хіба мова про Вас? Заткніться і дайте мені спо
кій... Так-так, можете кликати поліцію. Я зачекаю тут, 
доки Ви приведете констебля, і, будьте певні, нічого 
у Вас не поцуплю... Ага, добридень, добридень! Моє 
прізвище Танген, я вчора трохи затримався у кав'ярні...

На сходах чуються кроки, я одразу ж повертаюся до 
реальности, пізнаю Служаку-Ножиці і поспіхом хо
ваю ґудзики до кишені. Він хоче пройти повз мене, 
не реагує на моє привітання і раптом починає ретель
но розглядати свої нігті. Я зупиняю його і цікавлюся, 
чи був редактор.

— Не було!
— Ви брешете! — крикнув я і повів далі, сам враже

ний своїм хамством:
— Мені потрібно з ним порозмовляти. Дуже нагальна 

справа. Важливе повідомлення.
— Хіба не можна передати через мене?
— Через Вас? — перепитав я і зміряв чоловіка 

поглядом.
Це справило враження. Він попросив мене підняти

ся нагору і відімкнув двері. Моє серце стугоніло десь 
аж у горлі. Я міцно зціпив зуби, щоб взяти себе 
в руки, постукав і увійшов до кабінету редактора.

— Добрий день! Це знову Ви? — сказав він привіт
но. — Сідайте, будь ласка.

ЗО!



Якби він відразу показав мені на двері, то не було 
б так важко; я відчув, як сльози підкочуються до очей.

— Гїрошу вибачення...
— Сідайте, — повторив він
Я сів і розповів йому, що знову приніс статтю. Для 

мене дуже важливо надрукувати її саме у його газеті. 
Я багато працював над нею, вона коштувала мені 
чимало зусиль.

— Я прочитаю її, — сказав редактор і взяв рукопис. 
— Очевидно, усе, шо Ви пишете, коштує Вам чима
лих зусиль. Ви надто гарячий, Вам би трохи більше 
холоднокровности. Вас надміру лихоманить! Та все 
ж я прочитаю, — і він знову відвернувся до столу.

Я сидів. Чи не попросити в нього крону? Пояснити, 
звідки моя лихоманка? Тоді він, звичайно, допоможе 
мені, бо це ж не вперше.

Я підвівся. Гм! Востаннє, коли я був у редактора він 
скаржився, що йому бракує грошей, і навіть послав 
бухгалтера роздобути для мене кілька мідяків. Зараз, 
певно, буде так само. Ні, цього не можна допустити. 
Та й хіба я сам не бачу, що він зайнятий?

— Ви ще чогось хотіли? — запитав редактор.
— Ні! — відповів я, силкуючись, щоб мій голос 

звучав твердо. — Коли можна навідатися до Вас?
— Будь-коли, скажімо, за день чи два.
Уста мої не сміли вимовити прохання. Люб'язність 

цього чоловіка, здавалося, не мала меж, я ставив її 
понад усе. Краще вже вмерти з голоду. ! я пішов геть.

Я не пошкодував, що полишив редакцію, не попро
сивши крони, хоча голод дав про себе знати одразу 
ж за порогом. Я сягнув у кишеню по другу стружку 
і запхав її до рота. Це знову допомогло. ! чому я не 
гриз скіпок досі?

— Яка ганьба! — сказав я голосно сам до себе. — 
Тобі могло спасти на думку попросити в такого чоло
віка гроші й тим самим поставити його в незручне 
становище? ! я дуже суворо вичитав собі за нахабство. 
Такого паскудства я ще не чув! Мало не кидатися 
людині до очей тільки тому, що тобі спотребилася
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крона! Ах, ти, мерзенний собако! Фу, марш звідси! 
Воруши штурпаками, дурноверхий хлопе! Я тебе навчу!

А за кару собі я припустив вулицею, біг квартал за 
кварталом, шмагав себе лютими окриками, підганяв сам 
себе подумки вперед і скаженів, коли ноги відмовляли
ся нести мене далі. Не стямився, як опинився угорі, на 
Пілестредет. Коли я нарешті спинився, мало не плачучи 
від люті, що не можу бігти далі, усе моє тіло стрясали 
дрижаки, і я гупнувся на якісь сходи. Е ні, стоп! — 
звелів я собі. Е щоб покарати себе ще відчутніше, знову 
підвівся, змусив себе через силу стояти на ногах, 
я сміявся із себе і глузував з власного безсилля. Минуло 
чимало часу, перш ніж я кивом голови дозволив собі 
таки сісти, однак вибрав найнезручніше місце.

Господи, якою розкішшю був відпочинок! Я витер 
піт з чола і на повні груди вдихав свіже повітря. Як 
я гнав! Але себе не жалкував — так мені і треба! 
Навішо було зазіхати на крону? Тепер маєш те, що 
заслужив! Потім мій тон змінився, пом'якшав, я ніж
но дорікав собі, як мати дитині. Власні слова і втома 
зворушили мене до сліз, і я заплакав. Тихий затаєний 
плач, внутрішній схлип без сліз.

Чверть години або й більше просидів я на одному 
місці. Повз мене проходили люди, але ніхто мене не 
зачіпав. Неподалік бавилися діти, десь на дереві, на 
іншому боці вулиці, виспівувала маленька пташка.

Звідкись взявся поліцейський і запитав:
— Чому Ви тут сидите?
— Чому я тут сиджу? — перепитав я. — Мені так 

хочеться.
— Я спостерігаю за Вами ось уже півгодини, — про

довжував він. — Ви ж сидите тут півгодини, чи не так?
— Мабуть, — відповів я. — Ну то й що! — я сер

дито підвівся і пішов собі.
Вийшовши на площу, я задивився на вулицю внизу.
Мені так хочеться! Хіба це відповідь? Сиджу, бо 

стомився! — ось що треба було сказати та ще й жаліс
ливим голосом. От бевзь! Ніколи не навчишся лице
мірити! Я страшенно стомився! І при цьому сопіти, 
як загнаний кінь.
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Неподалік від пожежного депо мене спинила нова 
ідея. Я клацнув пальцями, голосно засміявся, налякав
ши перехожих, і сказав: „О, та ж тобі слід піти до отця 
Левіона! Доконечно! Спроба гроші не коштує. Що тобі 
втрачати? А надворі така чудова погожа днина."

У букіністичній крамниці Паші я відшукав в адресно
му каталозі, де мешкає отець Левіон, і подався до нього.

— Уже все вирішено, — мовив я, — і ніяких відмо
вок! Совість, кажеш? Дурниці, ти надто бідний, щоб 
жити по совісті. Ти голодний, у тебе дуже важлива 
справа, ти перебуваєш у крайній нужді. Слід схилити 
голову до плеча і надати відповідного звучання своїм 
словам. Не хочеш? Тоді я й кроку не зроблю з тобою, 
запам'ятай собі це! Слухай: ти до краю знеможений, 
ночами воюєш із химерами пітьми та велетенськими 
безмовними страховиськами, вмираєш від голоду та 
спраги, жадаєш вина й молока, але не маєш нічого. 
До чого ти докотився! ! ось ти стоїш, злидень злид
нем. Але ще, слава Богу, сподіваєшся на милосердя, 
не змарнувалася ше твоя віра! А щоб вірити у мило
сердя, треба, склавши молитовно руки, лицемірити не 
гірш за самого сатану. Що ж до Маммони, то її ти 
ненавидиш в усіх виявах. Інша річ — молитвенник та 
зо дві крони на згадку...

Біля дверей священика я зупинився і прочитав: 
„Прийом парафіян від І2 до 4".

— Жодних вибриків! — повторив я знову. — Збері
гай поважність! Ось так, похили голову... — і я по
дзвонив у двері.

— Я хотів би побачити панотця, — сказав я покоїв
ці, але не зміг додати ще ймення Боже...

— Його немає, — відповіла дівчина.
Його немає! Його немає! Це зруйнувало усі мої пла

ни. Звело нанівець пишнослівну промову. Чого тоді 
було пхатися в таку далеч? Я не міг зрушити з місця.

— Ви щось хотіли? — поцікавилася покоївка.
— Ні-ні, зовсім нічого! Погода надворі — просто 

Божа благодать, тож мені захотілося пройтися, щоб 
привітатися з панотцем.
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Ми стояли навпроти одне одного. Я навмисне ви
пинав груди, щоб вона помітила шпильку на моїй 
маринарці; я поглядом просив її здогадатися про мету 
мого візиту, та бідолаха так нічого й не збагнула.

— Чудова днина. А паніматка вдома?
— Так, але її мучить ревматизм, вона лежить на 

тапчані і не може поворухнутися... Може, щось пере
казати?

— Ні, не треба. Я, бачте, час од часу влаштовую 
собі такі прогулянки, моціон, так би мовити. А нині 
для цього така сприятлива погода.

Я поволікся назад. Що сенсу в теревенях? До того ж, 
мені почало паморочитися в голові, а це вже не жарти, 
я міг упасти просто посеред дороги. „Прийом з 12 до 4". 
Я спізнився на годину. Час милосердя уже минув!

На Стурторвет я сів на лавочку під собором. Госпо
ди, яка чорна безвихідь дивиться мені у вічі! Я не 
плакав, надто знеміг. Виснажений і розчавлений, 
я безтямно сидів без руху, вмираючи з голоду. Нутро
щі, а особливо груди, горіли пекельним вогнем. Скіп
ка уже не допомагала; щелепи втомилися від марної 
роботи, і я їх більше не напружував. Я впокорився. 
Крім того, мене занудило від почорнілої апельсинової 
шкуринки, яку я знайшов на дорозі і відразу ж захо
дився жувати. Я був хворий: на зап'ястках понадува
лися сині вени.

Чого я, власне кажучи, зволікав? Цілий день гасав 
з висолопленим язиком за однією кроною, щоб про
довжити своє життя ще на кілька годин? Хіба не одна
ково, коли прийде неминуче, на день скорше, чи на 
день пізніше? Був би я порядним чоловіком, уже 
б давно пішов додому і спокійно ліг, змирившись 
з долею. Мій розум у ту мить був ясним. Тепер 
я повинен померти... Надворі осінь, усе поринуло 
в сонний спокій. Я спробував усе на світі, використав 
усі відомі мені засоби. Я леліяв ту думку, і щоразу, 
коли в мені спалахувала надія на можливий порятунок, 
я тоскно шепотів: „Дурню! Ти вже помираєш!" По
трібно написати кілька листів, завершити усі справи, 
налаштуватися самому у подорож до іншого світу. Слід
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було ретельно помитися і застелити ліжко; під голову 
покладу два аркуші білого паперу, це — найчистіша 
річ, яка в мене зосталася, а зелену ковдру я міг би...

Зелена ковдра! Я вмить отямився, кров шугнула мені 
в голову, а серце замолотило, як шалене. Я підводжу
ся з лавки і роблю крок за кроком: життя в мені 
знову прокинулось, я бреду, раз у раз уривчасто пов
торюючи „Зелена ковдра! Зелена ковдра!" Я йду усе 
швидше, кваплюся, немов женуся за кимось, і не
вдовзі опиняюся вдома, у бляхарській майстерні.

Не замислюючись ні на мить і не вагаючись щодо 
свого рішенця, я підходжу до ліжка і згортаю ковдру 
Ганса Паулі. Ця чудова думка, яка осяяла мою голо
ву, порятує мене! Я подолав своє нікчемне вагання, 
пустив усе на самоплив. Я ж не святий, і не добро
чинний ідіот, я при своєму розумі...

! я взяв ковдру під пахву та й подався на Стенерс- 
гатен, 5.

Я постукав і вперше увійшов до просторої незнайо
мої зали. Скликанчик на дверях у мене над головою 
різко задеренчав. З бічної кімнатки вийшов чоловік 
з напханим ротом і, ремигаючи, став біля ляди.

— Дайте мені півкрони за окуляри! — сказав я. — 
За кілька днів я заберу їх, гарантую.

— Що? У них сталева оправа?
— Гак.
— Ні, не можу.
— Звісно, не можете. Я просто пожартував. Я при

ніс ковдру, яка вже, властиво, мені зайва, тож я вирі
шив залишити її Вам під заставу.

— На жаль, мої склади вщерть заладовані ковдрами, 
— сказав чоловік. А коли я розгорнув ковдру, він 
глянув на неї і вигукнув: — О ні, вибачте, це ж 
просто дрантя!

— Я зумисне показав Вам спершу виворіт, — хитру
вав я. — 3 протилежного боку вона має цілком при
стойний вигляд.

— Ні, нічого не вийде. Я не візьму це лахміття, 
ніхто Вам за нього не дасть і десятьох ере.
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— Розумію, що вона нічого не варта, — наполягав 
я, — але я подумав, що вона може піти на аукціоні 
в парі з іншою ковдрою.

— Ні, зайве навіть говорити.
— Двадцять п'ять ере?
— Кажу Вам раз і назавжди: я не хочу залишати її 

в себе.
Я узяв свій згорток під пахву і попрямував додому.
Я вдавав перед самим собою, що нічого не трапило

ся, знову розстелив ковдру на ліжку, розгладив, наче 
хотів з неї стерти будь-який слід свого вчинку. Певно, 
у мене таки потьмарився розум, якщо я зважився на 
такий переступ. Що більше я думав, то безглуздішим 
видавався мені мій вчинок. Очевидно, то був напад 
слабкости, якась внутрішня інертність, що здолала мене. 
Та я не потрапив у пастку, я відразу відчув, що добром 
це не закінчиться, і тому спочатку запропонував лихва
реві окуляри. Я дуже тішився, що не спокусився на 
злочин, який би струїв мені останні години життя.

Я знову вийшов у місто.
Знову вмостився на лавочці біля собору Нашого 

Спасителя і дрімав, опустивши голову на груди, зне- 
можений останніми хвилюваннями, хворий, ледь жи
вий від голоду. А час минав.

Я просидів майже годину: надворі було значно світ
ліше, аніж у помешканні. До того ж, мені видавалося, 
що на свіжому повітрі не так болить у грудях.

Я дрімав, думав і тяжко страждав. Я підібрав ма
ленький камінчик і смоктав, поклавши його до рота. 
Сидів непорушно, втупивши поперед себе погляд. Люди 
снували повз мене, повітря повнилося гуркотом бри
чок, тупотом копит та голосами.

А може, спробувати щастя з ґудзиками? Це, звичайно, 
нічим не зарадить, окрім того, я, без сумніву, хворий. 
Однак, якщо усе добре зважити, я так чи інак іду повз 
ломбард „дядечка", лихваря, у якого я частий гість.

Нарешті я встав і поволі поплентався вулицями. Чоло 
горіло, мене щоразу більше починало лихоманити, 
я поспішав з усіх сил. Знову на моєму шляху трапила
ся пекарня з великим хлібом, виставленим у вітрині.
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— Ні, тут ми не зупинятимемося! — сказав я собі 
з твердою рішучістю в голосі. А якщо все ж увійти 
і попросити скибку хліба? Однак та думка, мов мимо- 
літна іскорка, лиш мигнула краєм свідомости. „Фе!" 
— прошепотів я і похитав головою. Я поплівся далі, 
сповнений їдкої іронії до себе. Кому було знати, як 
не мені, чого у крамниці можна сподіватися у відпо
відь на таке прохання.

У провулку, в підворітні, стояли двоє закоханих 
і шепотілися; трохи віддалік з вікна виглянула дівоча 
голівка. Я ступав так поволі й обережно, що дівчина, 
певно, подумала, ніби я чогось хочу, і вийшла надвір.

— Що з тобою, старий? Ти що, хворий? Господи, 
та ти геть спав з лиця! — і дівчина квапно сховалася 
у будинку.

Я став, як вкопаний. Чим не сподобалося їй моє 
обличчя? Невже й справді я почав умирати? Я провів 
долонями по шоках: худий, звісно, худий. Щоки геть 
позападалися, стали схожі на дві мисочки. Господи, 
Боже! і я почовпав далі.

За мить знову зупинився. Мабуть, я потворно ху
дий, та й очі запалися. Який, зрештою, в мене виг
ляд? До чого може докотитися людина від голоду! 
Мене знову пронизав спалах люті, та спалах той був 
уже мізерний, наче остання потуга. Отже, геть спав 
з лиця? Та в мене голова, якої в усьому краю не 
знайдеш, а кулаками — Господи помилуй! — можу 
стерти хоч кого на порох, і я здихаю від голоду 
у самому центрі Христіанії? Де ж справедливість? 
Я впрягався у ярмо і тягнув свою лямку день і ніч. 
Я майже осліп від чипіння над книжкою, мозок мій 
зсохся від голоду — а що я маю навзамін?

Навіть вуличні дівки лякалися мого вигляду і кидали
ся врозтіч. Але тепер цьому настане край! Утямив? Те
пер уже край, хай йому чорт!.. Я скаженів від люті, 
скреготав зубами від усвідомлення власної безпорад- 
ности, плакав і лаявся, не звертаючи уваги на перехо
жих. Я знову почав катувати себе, гатив головою у 
ліхтарні стовпи, впивався нігтями у долоні, одержимий
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безумством, кусав себе за язик, коли він починав заплі
татися, і шалено реготав, коли мене пронизував біль.

— Так, але що ж мені робити? — запитав я себе 
врешті. Я повторював раз у раз, спотикаючись:

— Що ж мені робити?
Якийсь пан, проходячи повз мене, кинув з усміш

кою на устах:
— Попросіть, щоб Вас арештували.
Я глянув йому вслід. То був знаменитий у місті 

дамський лікар на прізвисько „Герцог". Навіть він не 
збагнув мого стану, чоловік, якого я добре знав, 
з яким вітався за руку. Я вмовк. Арешт? Я таки 
збожеволів, він має рацію. Я відчував, як шаленство 
струменить моїми жилами, затоплює мозок. То ось 
що мене чекає! Так-так! І я почвалав далі, повільним, 
скорботним кроком. Ось яким буде мій кінець!

Раптом я завмер. Тільки не арешт! Тільки не це! 
Я аж охрип від страху; я молив усіх святих на небе
сах, щоб вони уберегли мене від арешту. Мене би 
знову привели до ратуші і замкнули в темній камері, 
де немає жодного світлого промінчика. Тільки не це! 
існували й інші можливості виходу з кризи, які я ще 
не використав. Я скористаюся ними, буду наполегли
вим, не пошкодую на це часу, невтомно ходитиму від 
порога до порога. Ось хоч би крамар Ціслер, власник 
музичної крамнички, у нього я ще не бував. Може, 
з цього щось і вийде... Я розмовляв сам зі собою 
і плакав від жалю до себе. Тільки не арешт!

Ціслер? Може, це знак згори? Його ім'я зринуло 
в пам'яті само собою, та й мешкав він далеченько. Все 
ж я відвідаю його, йтиму поволеньки і відпочиватиму 
по дорозі. Я знав ту крамничку, часто бував там колись, 
за добрих часів, купував ноти. Попросити у нього пів- 
крони? Та ні, він може знітитися. Попрошу цілу крону.

Я увійшов до крамниці і поцікавився, чи можна 
бачити господаря. Мене провели до його кабінету. 
Елегантний, одягнений за останньою модою чоловік 
переглядав папери.

Я пробурмотів вибачення і відразу ж розповів, з чим 
прийшов. Важка скрута змусила мене звернутися до
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нього... Я невдовзі поверну борг... Тільки-но одержу 
гонорар за свою статтю у часописі... Він став би моїм 
благодійником...

Не дослухавши моєї тиради до кінця, чоловік знову 
відвернувся до стола і взявся до роботи. Коли я за
вершив промову, він скоса глипнув на мене і похитав 
своєю красивою головою:

— Ні!
Просто „ні". Жодного слова. Жодних пояснень.
Коліна в мене підігнулися, і я оперся на поліровану 

стінку шафи. Я спробував ше раз. Чому саме його ім'я 
прийшло мені на гадку, коли я стояв посеред вулиці 
на Ваттерланні? У лівому боці закололо, я весь спітнів.

— Гм... Я направду дуже знесилів... — промовив я.
— Важко захворів, на жаль. Не мине і двох днів, я 
поверну гроші... Чи не буде пан такий люб'язний?

— Чоловіче добрий, чому Ви прийшли саме до мене?
— запитав господар. — Я Вас цілком не знаю, Ви для 
мене — людина з вулиці. Зверніться у редакцію, де 
Вас знають.

— Але ж я прошу на один лише вечір! Редакція уже 
зачинена, а я страшенно голодний.

Він велично похитав головою, і навіть коли я взявся 
за клямку, усе ще нею хитав.

— Бувайте! — сказав я.
„Ні, це не було вказівкою згори, — подумав я і гірко 

усміхнувся. — Аж та-ак далеко вказати можу і я."
Я плівся вулицями, перепочивав хвильку десь на 

сходах. Лиш би мене не арештували! Страх перед 
камерою переслідував мене увесь час, не покидав ні 
на мить. Щоразу загледівши поліцейського, я звертав 
у бічну вуличку, щоб уникнути зустрічі з ним.

— А тепер відрахуємо сто кроків, — мовив я, — 
і випробуємо своє щастя знову. Ще не все втрачено...

Це була маленька крамничка, в якій торгували пря
жею, тут я ніколи не бував. Просто одягнений чоловік 
стояв за лядою, у глибині виднілася контора з пор
целяновою табличкою на дверях, а вздовж стін — вер- 
виці заповнених полиць. Я зачекав, доки вийшов остан
ній покупець, молода жінка з ямочками на щоках. Який
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же щасливий вона мала вигляд! Я не хотів шокувати й 
своєю маринаркою без ґудзиків, тому відвернувся.

— Чого бажаєте? — запитав крамарчук.
— Чи господар у себе?
— Поїхав у гори, в Йотунгейм, — відказав той. — 

Ви маєте якусь важливу справу до нього?
— Йдеться про кілька ере на вечерю, — сказав 

я, натужно намагаючись посміхнутися. — Я голодний, 
а в кишенях порожньо.

— То Ви не дуже багатший за мене, — відрубав 
крамарчук і заходився порядкувати на полицях.

— О, не проганяйте мене, благаю, — від страху я аж 
похолов. — Я направду ледве тримаюся на ногах від 
голоду, уже багато днів я не мав й ріски у роті.

Крамар із серйозним виразом на обличчі, мовчки, 
одну за одною повивертав свої кишені. Чи я не вірю 
йому на слово?

— Лише п'ять ере, — канючив я. — За два дні 
я поверну Вам десять.

— Добродію, чи Ви хочете, аби я украв з каси? — 
запитав він нетерпляче.

— Так, — мовив я. — Візьміть п'ять ере з каси.
— Я на таке не піду, — категорично відрізав чоловік 

і додав:
— І досить тих балачок.
Я вийшов надвір, недужий від голоду, паленіючи 

від сорому. Усе, досить! Я вже докотився до краю. 
Стільки років тримався, не зламався у важкі часи, 
а тепер враз опустився до жалюгідного жебрання. Од
ного такого дня достатньо було, щоб обірвати високий 
політ моєї думки, вибрудити душу. Я не повстидався 
скиглити перед нікчемним крамарчуком. А сенс який? 
Хіба не зостався я, як і перше, без кусня хліба? Досяг 
тільки того, що огидний сам собі. Так-так, пора по
класти усьому край! Невдовзі зачинять ворота будин
ку, тож треба поквапитися, щоб знову не довелося 
ночувати в ратуші...

Це додало мені сили: ночувати в ратуші я не хотів. 
Перегнувшись у дві погибелі, притиснувши руку до ліво
го боку, щоб хоч трохи погамувати кольки, шкандибав
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я вулицями. Я не відривав погляду від тротуару, щоб 
звільнити своїх знайомих, які можуть трапитися мені 
на шляху, від необхідности вітатися зі мною. Дяка 
Богові! Годинник на дзвіниці Нашого Спасителя по
казував лише сьому, до закриття воріт залишалося 
аж три години. Даремно я злякався!

Отож я усе спробував, зробив, що міг. Це ж треба, 
щоб за цілий день ані разу не поталанило! Розповісти 
комусь, ніхто ж не повірить, а написати, скажуть — 
вигадав. А вигадки тут ні на крихту! Що ж, нема на то 
ради, ніколи більше не вдаватимуся до жалісливого тону. 
Фе, це так бридко, запевняю тебе! Мене аж верне від 
тебе! Немає на що сподіватися, ну, то немає... А може 
вкрасти у стайні жменю вівса? Промінчик світла ледь 
зблиснув — я знав, що стайня замкнена.

Я тим не переймався і поволі, мов слимак, посунув 
додому. Я відчув спрагу, на щастя, вперше за увесь 
день, тож плівся, озираючись, де б то напитися. 
Я надто далеко відійшов від базару, а в приватні по
мешкання волів не заходити. Можна потерпіти, доки 
дійду до хати; мандрівка займе, певно, з чверть години. 
Ще невідомо, чи засвоїться організмом той ковток води; 
мій шлунок уже нічого не приймав, мене нудило на
віть тоді, коли я ковтав слину.

А гудзики! Я ще не випробував щастя із ґудзиками! 
Я аж подих затаїв і усміхався. Може ще не все втра
чено! Може, я ще не цілком пропащий! За них 
я неодмінно одержу десять ере, завтра ще десь роздо
буду десять, а в четвер мені повинні заплатити за мою 
статтю. Ось побачиш, все влаштується! Як це я забув 
про ґудзики? Я витягнув їх з кишені і розглядав на 
ходу; очі мені заволокло пеленою від радости, я не 
бачив, куди ступав.

Як добре я знав цей великий льох, мій прихисток 
темними вечорами, він був мені другом і водночас 
висмоктував з мене кров! Я пам'ятав кожну річ, яка 
зникала за цими дверима, увесь домашній дріб'язок, 
усі книжки до єдиної. У дні аукціонів я охоче прихо
див сюди і тішився шоразу, коли мої книжки потрап
ляли — так мені здавалося — у добрі руки. Актор
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Магельсен придбав мій годинник, і я майже пишався з 
того. Річний календар з моїм маленьким поетичним 
дебютом купив один мій знайомий, а тепле пальто опи
нилося в ательє фотографа, який випозичав його своїм 
клієнтам. Так що всі речі знайшли собі господарів.

Тримаючи ґудзики наготові, у долоні, я увійшов до 
ломбарду.

„Дядечко" сидів за секретером і щось писав.
— Я не поспішаю, — сказав я стиха, боячись пе

решкодити йому і роздратувати своїм приходом. Мій 
голос звучав, на диво, глухо, я його сам не впізнавав, 
а серце мало не вискакувало з грудей.

Лихвар, як завжди, мило усміхаючись, підійшов ближ
че, оперся долонями на ляду і мовчки глянув мені 
в обличчя.

— Я маю кілька дрібничок, і хотів, щоб Ви погля
нули... Можливо, Вам знадобляться... Це гудзики, вони 
мені ні до чого, повірте, навіть заважають...

— Ну-ну, і що це за ґудзики? — і лихвар заглядає 
мені у жменю.

— Чи не могли б Ви дати мені за них кілька ере?.. 
Скільки Ви самі вважаєте... На Ваш розсуд...

— За ґудзики? — „дядечко" ошелешено уп'ялився 
в мене поглядом. — За ці гудзики?

— Лише на сигару, або скільки Вам не шкода. 
Я йшов додому та й зазирнув до Вас по дорозі.

Старий лихвар засміявся і, не мовивши й слова, 
відвернувся до свого секретера. А я стояв, як стовп 
при дорозі. Великої надії я не мав, та все ж сподівався 
розжитися хоч на мізер. Його сміх пролунав, як смер
тний вирок. Може, більше пощастить з окулярами?

— ! окуляри на додаток, звісна річ, — сказав 
я, знімаючи окуляри. Лише десять ере, я згоден на
віть на п'ять.

— Ви добре знаєте, що я не можу взяти у Вас 
окуляри, — відгукнувся з-за столу „дядечко". — Я це 
вже Вам казав.

— Але ж мені доконечно потрібна поштова марка, — 
голос мій звучав глухо. — Я не можу відіслати важливі 
листи. Десять чи п'ять ере за марку, будь ласка.
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— !діть собі з Богом, чоловіче, — махнув він на 
мене рукою.

„Тепер усьому кінець!" — подумав я собі. Я механіч
но почепив окуляри, згріб ґудзики у долоню і вийшов, 
як завжди, побажавши „на добраніч" і зачинивши за 
собою двері. Отак, нічого більше уже не порадиш! На 
сходовому майданчику я спинився і глянув на свої 
гудзики.

— Він категорично від них відмовився, — пробур
мотів я. — Вони майже зовсім нові. Не розумію!

Доки я стояв, заглиблений у споглядання ґудзиків, 
повз мене пройшов якийсь чоловік і почав спускати
ся в льох. Він мимохідь штурхнув мене, ми обміняли
ся вибаченнями, і я озирнувся йому услід.

— Невже це ти? — вигукнув раптом чоловік уже з— 
під дверей ломбарду. Він піднявся до мене, і я його 
упізнав. — Господи помилуй, на кого ти схожий? Що 
ти тут робиш?

— Та... мав деякі справи. А ти, я бачу, до лихваря?
— Так. Що ти йому відносив?
Мої коліна затремтіли, я прихилився до стіни і прос

тягнув йому на долоні ґудзики.
— Що за чорт! — вигукнув він. — Це зайшло надто 

далеко!
— На добраніч! — сказав я і рушив до виходу. Мене 

душили сльози.
— Ні, зажди!
Чого мені було чекати? Він і сам прямував до „дя

дечка", мабуть, ніс йому шлюбну обручку, кілька днів 
голодував, заборгував господині...

— Гаразд, — погодився я. — Якщо ти недовго зат
римаєшся...

— Звичайно, — відповів знайомий і схопив мене за 
руку. — Але я тобі не довіряю, дурню безверхий!.. 
Підемо разом.

Я зрозумів, що він мав на увазі, і відчув себе об
раженим:

— Не можу! Я обіцяв бути на вулиці Бернта Анкера 
о пів на восьму...
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-  Ага. о пів на восьму! Але зараз уже восьма Ось 
бачиш -  годинник, маю віднести його лихвареві. Ходи, 
голодний волоцюго! Я видеру у нього щонайменше 
п'ять крон для тебе.

І він підштовхнув мене до дверей.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Тиждень я розкошував і тішився.
Найгірше, здавалося, мене цього разу обминуло, 

я щодня харчувався, знову з'явилася бадьорість духу, 
а в голові народжувалися все нові і нові ідеї. Я пра
цював над двома, а то й чотирма статтями водночас, 
кожен проблиск думки, кожна нова ідея до решти 
спустошувала мій бідний мозок; мені тепер велося, 
я вважав, ліпше, ніж будь-коли. Останню статтю, на 
яку я затратив так багато зусиль і на яку покладав 
стільки надій, редактор уже повернув, і я, злий та 
ображений, одразу ж пошматував її, не перечитуючи. 
У майбутньому треба буде спробувати щастя в інший 
газеті, щоб мати змогу маневрувати. У гіршому випад
ку, якби й це не допомогло, я міг попроситися на 
якийсь корабель; „Черниця" стояла біля причалу го
това до відплиття, я міг би найнятися на неї до Ар
хангельська, чи куди вона там прямувала. Тож вибір я 
мав чималий.

Остання криза руйнівно вплинула на мене: мені 
почало дуже випадати волосся, нестерпно боліла го
лова, особливо вранці, і нерви розладналися вкрай. 
Удень я писав, загорнувши руки у дрантя, лише тому, 
що терпіти не міг доторку до них власного дихання. 
Коли Єнс Улай голосно грюкав піді мною дверима 
стайні чи на задвірках гавкав пес, холод проймав мене 
до кісток, пронизував усе тіло. Здоров'я моє помітно 
занепало.

День у день я напружено гарував, ледве викроював 
часинку на обід, а потім знову брався до роботи, 
і ліжко, і маленький хиткий письмовий стіл були
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обкладені списаними аркушами паперу та розмаїтими 
нотатками, над якими я поперемінно працював, встав
ляв нові пасажі, які спадали мені на думку впродовж 
дня, викреслював непотрібне, відсвіжував невиразні 
місця колоритними словами, з неймовірними зусил
лями пнувся від речення до речення. Одного після- 
обіддя я врешті завершив одну із своїх статей і радий 
та щасливий запхав її до кишені й подався до „Ко
мандора". Настала найвища пора знову подбати про 
гроші, бо на прожиток зоставався уже мізер.

„Командор" попросив мене зачекати хвильку, ось 
він тільки... 1 продовжував писати.

Я пороззирався у маленькому кабінеті: погруддя, 
літографії, витинки з газет, неймовірних розмірів ко
шик для сміття, шо міг, здавалося, поглинути люди
ну. Мені стало не по собі, коли я побачив ту роззяв
лену пащу, готову щомиті проковтнути нові забрако- 
вані рукописи — розбиті надії.

— Котре сьогодні число? — запитав „Командор", не 
повертаючи голови.

— Двадцять восьме, — відповів я, радий, що можу 
йому прислужитися.

— Отож, двадцять восьме, — і писав далі.
Нарешті він вклав у конверти кілька листів, пожбу

рив до кошика зіжмакані папери і відклав ручку. Ось 
він обертається на стільці і дивиться на мене. Помі
тивши, шо я все ще стою біля дверей, він напівжар
тома, напівсерйозно, махає мені рукою, показуючи на 
стілець поруч.

Я відвертаюся вбік, щоб він не помітив, коли роз
пинатиму маринарку, що на мені немає камізельки, 
і витягую з кишені рукопис.

— Тут лише невеличка розвідка про Кореджо, — кажу 
я, — але написана вона, на жаль, у такому стилі, що...

Редактор бере папери з моїх рук і починає їх горта
ти. Він повертається обличчям до мене.

То ось який він зблизька, чоловік, про якого я чув 
ще на зорі своєї юности, чий часопис упродовж років 
мав на мене величезний вплив. У нього кучеряве во
лосся, гарні неспокійні карі очі; він має звичку зрідка
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шморгати носом. З вигляду він смиренніший від 
найсмиреннішого священика, та хай стережеться той 
кого він зачепив своїм пером, хльостким, наче батіг 
Трепетне відчуття страху та замилування цим чолові
ком охоплює мене, аж сльози виступають на очах, і я 
мимоволі ступаю крок уперед, щоб сказати як щиро 
вдячний йому за все, чого я в нього навчився, і попро
сити поблажливости до себе. Я лише нещасний зли
дар, якому й так нелегко...

Він звів на мене замислений погляд, поволі згорта
ючи мій рукопис. Щоб полегшити йому справу, я сам 
простягаю руку за статтею і кажу:

— Певно, це Вам не підходить, — і посміхаюся, 
наче й не переймаюся відмовою.

— Ми публікуємо лише популярні нариси, — відка
зує він. — Ви ж знаєте, який у нас читач. А чи не 
можна цю річ трохи спростити? Чи обрати іншу тему, 
яка б легше сприймалася?

Його вирозумілість мене дивує. Я розумію, що стат
тю відхилено, проте приємнішої відмови мені ще не 
доводилося чути. Щоб не займати його часу, я одразу 
погоджуюся:

— Звичайно, я так вчиню.
Я йду до дверей. Гм... Даруйте, що потурбував... 

Кланяюся, беручись за клямку.
— Якщо хочете, — каже він, — я можу дати Вам 

завдаток. У рахунок майбутньої статті...
Він сам побачив, що я не надаюся до писання, тож 

його пропозиція трохи принизила мене.
— Ні, дякую, — заперечив я. — Мені достатньо, 

щоб протриматися якийсь час. Велике спасибі! Бувай
те здорові!

— Бувайте! — відказує „Командор" і одразу повер
тається до столу.

Він поставився до мене незаслужено люб'язно, і я був 
йому вдячний за це. Я зумів оцінити великодушний 
жест і вирішив прийти до нього лише тоді, коли напи
шу статтю, яка задовольнить мене самого, яка приго
ломшить „Командора", і він, ні миті не вагаючись,
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розпорядиться виплатити мені десять крон. Я повернув
ся додому і взявся до нової роботи.

Наступними вечорами, десь ближче до восьмої, ко
ли вже загорялися газові ліхтарі, зі мною траплялося 
ось таке:

Я виходжу з воріт, щоб трохи прогулятися вулицями 
після денної виснажливої праці, і щоразу помічаю під 
газовим ліхтарем навпроти воріт одягнену в чорне жін
ку, вона повертається до мене обличчям і проводжає 
мене поглядом, коли я проходжу повз неї. Я звертаю 
увагу, що вона завжди однаково одягнена: густа вуаль, 
що спадає аж на груди і ховає її обличчя, у руках 
маленька парасолька з держаком із слонової кістки.

Уже три вечори поспіль я зустрічав її на тому само
му місці; щойно я проминав її, вона поволі рушала в 
протилежному напрямку, униз вулицею.

Мій збуджений мозок багатий на фантазії, наче ріг 
достатку; я одразу ж вроїв собі, що відвідини цієї жінки 
стосуються мене. Я вже хотів заговорити з нею, поціка
витися, чи не шукає вона когось, чи не потребує моєї 
допомоги, а може, треба провести її — хоч я, як не 
прикро, так злиденно одягнений, захистити її, бо 
ж надворі така темінь. Але мене стримувало підсвідоме 
побоювання, що така прогулянка може потягнути за 
собою якісь видатки — на келих вина, проїзд у бричці, 
а грошей я не маю. Мої безнадійно порожні кишені 
пригнічували мене, тож я навіть не смів звести на неї 
очі. Голод знову почав дошкуляти мені, я не їв з учо
рашнього дня. Не так вже й довго — не раз мені 
доводилося голодувати по кілька днів, — але мій орга
нізм уже не витримував тривалого випробування. До
сить було поголодувати один-єдиний день, як мені па- 
морочилося в голові, а ковток води викликав нестримну 
блювоту. До того ж, я мерз ночами, надягав на себе все, 
що мав, та однаково цокотів зубами увечері та ціпенів 
від холоднечі уночі. Стара ковдра не захищала від про
тягів; я прокидався вранці від того, що ніс мій замерзав 
на кригу, від морозяного вітру, який налітав знадвору.

Я брів вулицями і міркував, як би протриматися, не 
зламатися хоч би до того часу, коли буде готова моя
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наступна стаття. Була би у мене свічка, я б спробував 
працювати ночами. Якби не втрачена працездатність 
мені б вистарчило зо дві години, і уже завтра я міг би 
покласти статтю на стіл „Командорові".

Не довго думаючи, я заходжу до Опланнської кав'яр
ні і цікавлюся, чи не приходив мій юний знайомий 
з банку, хочу позичити в нього десять ере на свічку. 
Мене ніхто не перепиняв, я обійшов усі зали, усі 
столики, за якими розмовляли, їли й пили відвідувачі, 
заглянув у найвіддаленіші закапелки, навіть до „Чер
воної Кімнати", але юнака там не було. Злий та не
добрий я вийшов надвір і подався до Палацу.

Усе до дідька, всемогутнього дідька! Невже моїм 
поневірянням ніколи не буде краю?! Я люто й розма
шисто крокував, високо піднявши комір маринарки, 
стиснувши в кулаки руки у кишенях штанів і всю 
дорогу лаяв свою нешасливу зорю. Жодної по-справж
ньому безтурботної хвилини за сім чи вісім місяців, 
жодного тижня в достатку, короткий перепочинок, 
і знову нужда підкошує мені ноги. Та при всіх своїх 
злиднях я зберіг порядність, чесність і порядність 
в усьому! Господи, сміх та й годі! Я заходився сам 
собі оповідати, як мені дошкуляло нечисте сумління, 
бо одного разу відніс лихвареві ковдру Ганса Паул і. 
Я глузливо насміхався зі своєї вразливої душі, погорд
ливо спльовував на бруківку, мені бракувало слів, щоб 
сповна зневажити себе за свою ж глупоту. Інша річ — 
тепер! Знайшов би я у цю мить під ногами зашпаро
вані школяркою копійчини чи навіть останній гріш 
бідної вдови, не гаючись, підібрав би і запхав до 
кишені, а потім без жодних докорів сумління міцно 
спав би усю ніч. Надто довго я поневірявся, моєму 
терпінню настав край, я був готовий на все.

Я тричі обійшов Палац, потім вирішив податися 
додому, однак ще завернув до парку і нарешті рушив 
у зворотному напрямку по вулиці Карла Югана.

Було десь коло одинадцятої. Місто поринуло в тем
ряву, по променаді Карла Югана гуляли люди, мовчаз
ні парочки і галасливі юрмиська молоді. Настала вели
ка мить, мить кохання, коли починається таємнича
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казка шастя. Шелест дівочих спідниць, пристрасний 
сміх, гаряче колихання грудей, затамований подих. 
Далеко внизу, біля „Гранда" чути оклик: „Еммо!" 
Вулиця схожа на велике болото, з якого здіймаються 
вгору душні випари.

Я мимоволі починаю копирсатися по кишенях у по
шуках двох крон. Пристрасть, шо бринить у кожному 
порусі і струмує повз мене, тьмаве світло газових ліхта- 
рень, тиха, обважніла гріховним плодом ніч — усе це 
починає затягати мене у свій вир; повітря ж навколо 
сповнене шепотів, обійм, схвильованих освідчень, недо
мовлених слів, уривчастих зойків; десь у підворітні Блум- 
квіста голосно верещать, паруючись, коти. А я не маю 
навіть двох крон! Яке ж це горе, яка біда, шо я так 
зубожів! Яке приниження, яка ганьба! ! знову в моїй 
голову закрутилися думки про останній гріш бідної вдо
ви, якого б я радо поцупив, про кашкет чи хустинку 
якогось школяра, про вузлик жебрака, якого б я без 
вагань відніс би до лахмітника, а гроші би промарнував. 
Щоб розрадити себе і не ранити ще болячіше, я почав 
вишукувати у цих веселих людей, що пропливали повз 
мене, усілякі можливі недоліки; я злобливо стенав пле
чима і супроводжував презирливим поглядом кожнісінь
кого перехожого, кожну парочку. Ці ласі до насолод 
студенти вважають себе ловеласами європейського ран
гу, якщо їм вдається помацати за груди якусь швачку! 
А ця молодь, банкіри, комерсанти, бульварні леви, які 
не гребують навіть матроськими дружинами, цими тлус
тими гусками, які віддаються у першій-ліпшій підворіт
ні за кухоль пива! От же ж сирени! Постіль їхня ще 
тепла після відвідин пожежного констебля чи конюха. 
Трон завжди вільний, легкодосяжний, ласкаво просимо, 
займай... Я плював далеко поперед себе, не переймаю
чись тим, що можу поцілити в когось, я був розлютова
ний, сповнений зневаги до цих людей, що терлися одні 
до одних та безсоромно парувалися просто у мене на 
очах. Я високо ніс голову, благословляючи себе самого, 
що зумів зберегти чистоту й непорочність.

На площі біля Стуртингу я побачив дівчину, яка дуже 
пильно приглядалася до мене, коли я проходив повз неї.
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— Добрий вечір! — сказав я.
— Добривечір! — вона зупинилася.
Гм... Чого не вона так допізна надворі? Хіба не не

безпечно молодій дамі тинятися по вулиці Карла Юга- 
на о такій порі? Ні? Хіба ніхто ніколи не чіплявся до 
неї, не ображав її, не тягнув додому? Вона спантеличе
но видивлялася на мене, намагаючись з виразу мого 
обличчя зрозуміти, що я маю на увазі. Раптом взяла 
мене під руку і сказала:

— Ходімо!
Я не опирався. Коли ми пройшли кілька кроків, 

проминули кучерів, які чекали на клієнтів, я зупи
нився і вивільнив руку:

— Послухай, любонько, у моїх кишенях вітер гуляє. 
Ліпше-но я піду своєю дорогою.

Спершу вона не повірила, але обмацавши мої ки
шені і нічого не знайшовши, розсердилася, мотнула 
головою і обізвала мене тюхтієм.

— На добраніч! — мовив я.
— Зажди! — крикнула дівиця мені навздогін. — 

А оправа на Ваших окулярах золота?
— Ні.
— Ну, тоді забирайтеся до чорта!
! я забрався.
За якусь мить вона наздогнала мене:
— Ви однаково можете піти зі мною.
Я відчув себе приниженим такою пропозицією ву

личної дівки і відмовився. До того ж, було вже пізно, 
і я квапився деінде. Та й вона зовсім не багачка, щоб 
піти на таку жертву.

— Але я хочу піти з Вами.
— А я не можу погодитися на такі умови.
— Ви напевно йдете до іншої? — не вгавала повія.
— Ні, — заперечив я.
Ах, кров уже не вигравала в моїх жилах, жінки стали 

мені байдужі. Злидні висушили мене. Але я відчував, 
яким жалюгідним видаюся цій дивачній повії, тому 
вирішив рятувати становище.

— Як Вас звуть? — запитав я. — Марія? Ага! Послухай- 
те-но, Маріє! — і я заходився витлумачувати їй свою
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поведінку. Дівчина чудувалася усе більше. Невже вона й 
справді могла подумати, що я один з тих, які волочаться 
по вулицях і хапають дівчат? Невже вона могла подумати 
про мене так зле? Хіба я сказав їй щось неґречне? Хіба 
той, хто задумав щось лихе, міг би так поводитися, як я? 
Отак вичитуючи, я провів її ще кілька кроків, цікавий, 
що вона робитиме далі. До речі, моє ім'я таке й таке, 
я священик. На добраніч! іди собі і більше не гріши!

З тими словами я подався геть.
Я втішено потирав руки, захоплюючись своєю новою 

вигадкою, і голосно розмовляв сам зі собою. Яка то 
радість робити добрі вчинки! Можливо, я допоміг цій 
пропащій істоті знову відродитися на все життя. Можли
во, вона це збагне і навіть на смертному одрі із щирою 
вдячністю згадає мене. Ах, усе ж таки варто було зберег
ти чесність, чесність і порядність! Я весь аж сяяв, почу
вався бадьорим і готовим до будь-яких випробувань. Якби 
мені свічку, тоді, хтозна, можливо, ще цієї ночі я зміг би 
завершити статтю. Я йшов, теленькаючи новими ключа
ми від воріт у руці, мугикав собі під ніс, щось насвисту
вав і міркував, де роздобути свічку. Я не знайшов іншого 
виходу, як примоститися з паперами надворі, під ліхта
рем. Я відімкнув ворота і піднявся до помешкання за 
рукописом. Потім зійшов униз, замкнув ворота ззовні 
і став у кружало світла. Усюди панувала тиша, я чув 
тільки важкий цокіт обцасів поліцейського, який міряв 
кроками сусідню вулицю, а здалеку, ген з боку пагорба 
Святого Ганса, долинав собачий тявкіт. Ніщо не стояло 
мені на заваді, я підняв комір аж до самих вух і щосили 
напружив свій мозок. Як було би чудово, якби мені 
вдалося довести до кінця цю невеличку статтю. Я застряг 
на важкуватому місці, слід було непомітно перейти до 
нової думки, потім — м'який поступовий фінал, що 
довго тримає читача у напрузі і враз обривається неспо
дівано і приголомшливо, наче вистріл або гуркіт відколо
тої скелі. Крапка.

Але потрібні слова не з'являлися. Я ще раз, від само
го початку, перечитав усю статтю, промовляючи вголос 
кожне речення, та мені ніяк не вдавалося позбирати 
докупи думки. Саме коли я бився над кульмінаційним
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моментом, звідкись узявся поліцейський, став посеред 
вулиці віддалік і звів нанівець усі мої зусилля. А що 
йому до того, що у ту мить я творив чудову фразу для 
статті, призначеної ..Командорові"? Боже милий, як 
же важко було втриматися на поверхні, за що б я не 
чіплявся! Я простояв годину, констебель пішов своєю 
дорогою, а холод почав діймати мене до кісток. Зневі
рений. пригнічений новою поразкою, я нарешті відім
кнув ворота і почовгав до свого помешкання.

У комірчині було холодно, у густій темряві ледве 
виднілося вікно. Я навпомацки дійшов до ліжка, ви- 
зув черевики і заходився розтирати ступні, щоб хоч 
трохи зігрітися. А потім ліг, не роздягаючись, як ро
бив уже давно.

Наступного ранку, ледь розвиднілося, я сів на ліжку 
і знову взявся до статті. Отак просидів до самого 
обіду, спромігшись заледве на десять-двадцять рядоч
ків, проте до фіналу так і не добрався.

Я встав, озув черевики і тинявся туди й сюди по 
кімнаті, аби зігрітися. Вікна покрилися інієм; я ви
зирнув крізь шибку, надворі хурделило, криницю на 
подвір'ї притрусило грубим шаром снігу.

Я метався по кімнаті, безтямно ходив вперед і назад, 
дряпав нігтями стіни, обережно прикладався чолом до 
дверей, постукував вказівним пальцем по підлозі і уважно 
прислухався — усе це я робив знічев'я, не маючи 
жодної мети, проте поважно, спокійно, виважено, наче 
замислив справу незвичайної ваги, і водночас голосно 
повторював, щоб чути власний голос: „Господи мило
сердний, але ж це — божевілля!" ! далі робив те саме. 
Минуло чимало часу, може, навіть кілька годин, 
я опанував себе, закусив уста і спробував взяти себе 
в руки. Цьому треба покласти край! Я знайшов скіпку 
і, жуючи її, рішуче сів до письмового столу. З величез
ною напругою спромігся на два коротких речення, кілька 
жалюгідних, вимордуваних слів, лиш би не стояти на 
місці. Тут я знову застряг, голова була порожня, ні на 
що більше я не здатна. Не в силі зрушити роботу 
з місця, я сидів, утупившись широко розплющеними 
очима у ці останні слова, у цю недописану сторінку,
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витріщившись на ці чудернацькі хиткі літери, які ви- 
пинапися з паперової поверхні, наче кошлаті звіренята, 
урешті-решт я вже нічого не міг збагнути, думки мої 
зайшли в глухий кут.

Час спливав. Знадвору долинав вуличний гамір, сту
кіт коліс та цокання копит, я чув голос Єнса Улая, 
який розмовляв у стайні зі своїми кіньми. Я зовсім 
ослаб, сидів і тихо плямкав, так і не спромігшись 
поворухнутися. Мої груди стискав нестерпний біль.

Почало смеркатися, я все більше підупадав на силі, 
втома здолала мене, і я знову ліг. Щоб зігріти руки, я 
прочісував пальцями своє волосся: вперед і назад, 
уздовж і впоперек. Між пальцями залишалися пасма 
волосся, я скидав їх на подушку. Я не замислювався 
над тим, що роблю, воно наче й зовсім мене не 
стосувалося, бо ж волосся на голові було ще достат
ньо. Я знову спробував струснути з себе ту дивну 
дрімоту, яка оповила моє єство, немов густим тума
ном. Підвівся, поплескав себе долонею по колінах, 
голосно покашляв, долаючи біль — і знову упав на 
ліжко. Нічого не допомагало. Я безпорадно умирав, 
дивлячись у стелю. Потім я запхав вказівного пальця 
до рота і заходився його смоктати. Щось ворухнулося 
в моєму мозку, шалена, божевільна думка рвалася 
назовні. А що, як його вкусити? Не замислюючись 
ані на мить, я міцно заплющив очі і стиснув зуби.

Аж підстрибнув. Нарешті я прийшов до тями. 
З пальця цебеніла кров, я її злизав. Болю не відчував 
— ранка була неглибокою, — але враз прочумався, 
потрусив головою, підійшов до вікна і затулив ранку 
якоюсь ганчіркою. Очі мої переповнилися слізьми, я 
тихо оплакував сам себе. Цей худий, скалічений па
лець мав такий жалюгідний вигляд. Боже праведний, 
до чого я докотився!

Темрява ставала густішою. Що ж, завершити статтю 
ще цього вечора цілком реально, якби я мав свічку. 
Моя голова знову проясніла, плин думок увійшов 
у звичне русло, я вже не дуже страждав. Навіть голод 
не допікав так, як ще кілька годин тому, можна було 
потерпіти до наступного ранку. Може, вдасться взяти
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свічку у борг у харчовій крамниці, якщо пояснити 
своє становище Мене там добре знали, у ліпші часи 
ще до мого теперішнього зубожіння, я часто купував у 
них хліб. Жодного сумніву, вони погодяться дати мені 
свічку під чесне слово. ! вперше за довгий час я взявся 
майже навпомацки чистити свій одяг і струшувати 
з нього волосся; а потім поволі зійшов сходами вниз.

Уже на вулиці, я подумав, що, може, ліпше було би 
попросити хліба. Я зупинився, вагаючись.

— Ні! У жодному разі! — відповів я врешті сам собі.
На жаль, не в тому я зараз, стані, щоб споживати

їжу; знову повториться стара історія, мене здолають 
примарні видива, божевільна маячня, і я ніколи не 
доведу до кінця своєї статті, а до „Командора" треба 
конче піти, доки він ше не забув мене. У жодному 
разі! Я остаточно зупинив свій вибір на свічці. З тією 
думкою й увійшов до крамниці.

Крамарчук за лядою обслуговував якусь жінку; біля 
неї лежало безліч пакунків, загорнених у різнобарвний 
папір. Крамарчук упізнав мене, він знав, що я зазви
чай купую, тож відійшов від жінки, без зайвих слів 
загорнув у газету хліб і поклав переді мною.

— Ні, дякую. Сьогодні мені потрібна свічка, — 
сказав я. Я говорив дуже тихо й смиренно, щоб не 
розсердити його. Ану ж йому не захочеться дати ме
ні свічку.

Крамарчук не сподівався такого прохання, вперше 
я просив не хліба, а чогось іншого.

— Тоді Вам доведеться трохи зачекати, — мовив 
він, повертаючись до покупця.

Жінка взяла свої пакунки, простягнула п'ять крон, 
забрала решту і пішла.

Я зостався наодинці з крамарчуком.
— Отже, Вам свічку, — каже він, розриває пачку із 

свічками і простягає одну мені.
Він дивиться на мене, а я — на нього, не можу 

змусити себе висловити своє прохання.
— О так, Ви ж уже заплатили, — каже він раптом.
Просто каже, що я уже заплатив. Я чув кожне сло

во. Крамарчук відлічує з каси срібні монети, крону за
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кроною, блискучі, масні грошенята, і простягає мені 
решту з п'яти крон, з п'яти крон тієї жінки.

— Будь ласка! — каже він.
Я секунду стою і дивлюся на гроші, я розумію, шо 

він помилився, але не роздумую, думки мої заніміли; 
я, наче стовп, стою перед тим багатством, що лежить 
на ляді і своїм сліпучим блиском забиває мені памо- 
роки. Мов непритомний, беру гроші.

Я стою перед лядою спантеличений, оціпенілий, 
знишений; роблю крок до дверей і знову зупиняюся. 
Я не можу відвести очей від стіни: там, на шкіряному 
пацьоркові, висить маленький дзвоник, а під ним — 
бухта мотузки. До тих речей прикипів мій погляд.

Крамарчук вирішив, що мені нікуди поспішати і 
кортить зав'язати балачку, тож він каже, прибираючи 
залишки обгорткового паперу:

— Видно, скоро прийде зима.
— Гм... Так, видно скоро прийде зима, — відпові

даю я. — Маєте рацію... — а перегодом додаю:
— Та й час уже. Справді, виглядає на те, що буде 

зима. Схоже на те... Давно уже час...
Я чую своє базікання, але мені видається, ніби го

ворю не я, а хтось інший.
— Справді, Ви так гадаєте? — запитує крамарчук.
Я запхав руку з грошима до кишені, узявся за клям

ку і вийшов. Я чув власні слова, як побажав „на до
браніч" і як крамарчук відповів.

Я уже пройшов кілька кроків, аж двері крамниці 
рвучко відчинилися, і крамарчук гукнув мене. Я обер
нувся, нітрохи не здивувавшись і не злякавшись, лише 
зібрав гроші у жменю, щоб одразу ж їх повернути.

— Пане добродію! — почув я. — Ви забули свічку!
— О, дякую, — відповів я спокійним голосом. — 

Дякую! Дякую!
! поманджав униз вулицею із свічкою в руках.
Моя перша усвідомлена думка стосувалася грошей. 

Я підійшов до ліхтарні, перерахував монети, зважив їх 
у долоні, усміхаючись. Який чудесний порятунок! Не
перевершено! Мені цього вистарчить на довгий, дов
гий час! Я знову заховав гроші і рушив далі.
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Біля трактиру на Стургатен я спинився, старанно, 
холоднокровно зважуючи, чи можна мені зараз по
поїсти. Зсередини долив брязкіт тарілок, ножів, на 
кухні відбивали м'ясо. Спокуса була надто великою, 
я увійшов.

— Біфштекс! — гукнув я.
— Один біфштекс! — повторила кельнерка у віконце.
Я сів за маленький окремий столик біля самих две

рей і налаштувався чекати. У моєму кутку було тем
нувато, я почував себе тут, наче у сховку, — затишне 
місце для роздумів. Час од часу кельнерка зацікавлено 
поглядала в мій бік.

Отже, я здійснив першу крадіж, свій перший непо
рядний вчинок, порівняно з яким, усі мої попередні 
вибрики виглядали дуже блідо. Мій перший малень
кий та водночас великий переступ... Боже милий!.. 
Однак уже нічого не вдієш. Але ж усе залежить від 
мене, я зможу згодом залагодити з крамарчуком цю 
справу, пізніше, коли трохи зіпнуся на ноги. Це ж не 
означає, що я й далі повинен іти цим шляхом; до 
того ж, хто сказав, що я повинен жити чесніше, ніж 
інші люди; такої угоди не було...

— Як Ви гадаєте, чи скоро зготують біфштекс?
— Так, ще хвильку, — кельнерка зазирнула у віконце.
А якщо усе виявиться? Якщо в крамарчука зродить

ся підозра, почне зіставляти події, згадає, що давав 
решту з п'яти крон тій жінці? Цілком можливо, що 
якогось дня він спохопиться, може, навіть наступного 
разу, коли я загляну до крамниці. Ну то й що?.. 
Я пересмикнув плечима.

— Будь ласка, — каже кельнерка приязним тоном 
і ставить м'ясо переді мною на стіл. — Чи не воліли 
б Ви перейти до іншої зали? Тут так темно.

— Ні, дякую. Дозвольте мені посидіти тут, — відпо
відаю я.

її люб'язність зворушує мене, я одразу розраховую
ся за страву, кладу їй у долоню монету, що першою 
потрапила до рук, і стуляю їй пальці.

Вона усміхається; очі в мене звологли, і я кажу 
жартома:
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— А на решту купіть собі обійстя... О, нема за що 
дякувати...

Я беруся до їжі, усе жадібніше вгризаюся в м'ясо, 
поглинаю великими шматками, не жуючи. Рву біф
штекс зубами, мов людожер.

Кельнерка знову підходить до мене.
— Може, чогось вип'єте? — питає вона, ледь нахи

лившись.
Я підвів на неї погляд; дівчина говорила дуже тихо, 

майже сором'язливо, опустивши очі додолу.
— Може, півкухля пива або чогось іншого... від 

мене... Окрім того... якщо бажаєте...
— Ні, велике спасибі! — відповів я. — Не сьогодні. 

Може, іншим разом.
Вона відійшла і сіла за лядою; я бачив лише її 

голову. Дивна людина!
Попоївши, я одразу ж кинувся до дверей. Мене 

нудило. Кельнерка підвелася. Я побоявся вийти на 
світло, надто близько підступити до цього молодого 
дівчати, яке й не підозрювало про мою убогість, тому 
похапцем попрощався, уклонився і вийшов.

Поглинута їжа уже озивалася в шлунку, мене нуди
ло, я ледве стримував блювоту. Я не минав жодного 
темного закапелку, спльовував слину, що збиралася в 
роті, силкувався погамувати нудоту, яка знову спусто
шила б мій шлунок, стискав кулаки, робив над собою 
неймовірні зусилля, тупав ногами, раз у раз сковтував 
те, що перлося назовні — даремно! Урешті я, зсудом
лений, засліплений сльозами, заскочив у якусь підво- 
рітню і вивергнув усю вечерю.

Я був у відчаї, ішов вулицею і плакав, проклинав 
незнані мені запеклі сили, що переслідували мене, 
накликав на них вічні муки пекла за їх жорстокість. О, 
ті сили позбавлені шляхетности, яка там шляхетність, 
скажу я Вам!.. Я підійшов до якогось чоловіка, який 
розглядав вітрину крамниці, і похапцем, наче за мною 
хтось гнався, запитав у нього, що, на його думку, слід 
їсти людині, яка дуже довгий час голодувала.

— Це питання життя і смерти, — мовив я. — 
А біфштекса шлунок не сприймає.
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— Я чув, шо молоко помічне, спражене молоко, — 
відповів чоловік спантеличено. — А про кого йде 
мова?

— Дякую! Дякую! — крикнув я. — Мабуть, маєте 
рацію, пражене молоко.

! я заквапився геть.
У першій кав'ярні, яка трапилася мені на шляху, 

я попросив праженого молока. Мені принесли склян
ку гарячого молока, я випив його, не студячи, не зро
нивши жодної краплі, заплатив, вийшов і попрямував 
додому.

! тут сталося щось дивовижне. Перед моїми воріть
ми, прихилившись до ліхтаря, посеред кружала світла 
стояла чиясь постать. Я упізнав її здалеку, то знову 
була дама в чорному, яка приходила сюди у минулі 
вечори. Жодного сумніву, вона прийшла учетверте. 
Жінка стоїть, не ворухнувшись. Це так неймовірно, 
шо я мимоволі стишую ходу. У цю мить мої думки 
у ладу з собою, але я дуже знервований, збуджений 
останньою трапезою. Я звично проходжу повз неї, 
доходжу майже до воріт, та зупиняюся від несподіва
ного проблиску думки. Не даючи собі часу на роздуми, 
повертаюся до дами, підходжу упритул і, заглядаючи 
їй у обличчя, вітаюся:

— Добрий вечір, фрекен!
— Добрий вечір! — відповіла жінка.
— Вибачте за цікавість, може Ви когось шукаєте? 

Я вже давно помітив Вас. Чи можу я стати Вам у 
пригоді? Врешті, вибачте мою настирливість...

— Я навіть не знаю...
— Тут ніхто не мешкає, окрім мене та ще трьох- 

чотирьох коней. У цьому приміщенні розташована 
стайня і бляхарська майстерня. Тож, якщо Ви когось 
шукаєте, то даремно.

Вона повернулася до мене обличчям:
— Я нікого не шукаю, просто собі стою.
Нівроку! Вона просто собі тут стоїть щовечора, така

в неї забаганка... Трохи дивно... Що довше я думав 
про те, то більше губився у здогадах. Я зважився на 
сміливий вчинок, побрязкотів грошими у кишені
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і запропонував їй піти куди-небудь на келих вина 
з огляду на те, що прийшла зима... хе-хе... Ненадов
го... якщо вона звісно бажає...

О ні, дякую, вона не може. Справді, ніяк не скла
дається. Але чи не був би він такий ласкавий трохи 
провести її... Надворі так темно, а йти самій о такій 
порі по вулиці Карла Югана якось не випадає.

— З великою втіхою.
Ми рушили, вона йшла по праву руку від мене. 

Незвичайно приємне відчуття пройняло мене — усві
домлення близькости молодої жінки. Усю дорогу я не 
зводив з неї очей. Запах парфумів, який линув від її 
волосся, тепло її тіла, неповторні пахощі жінки, со
лодкий подих, щоразу, як вона поверталася до мене 
обличчям — усе це струмувало крізь мене, непрохано 
вривалося у моє єство. За густою вуаллю ледь вгаду
валося повне, бліде личко; пальто приховувало високі 
груди. Думка про те, яка неповторна краса ховалася 
під пальтом та вуаллю, змушувала мене ніяковіти, та 
водночас мене переповнювало відчуття безпричинно
го щастя. Я не міг більше стримуватися і торкнувся її 
рукою, дотулився до плеча, безтямно усміхнувся. Я 
чув, як гупало моє серце.

— Яка Ви дивна! — сказав я.
— Чому ж дивна?
— Ну, по-перше, у Вас дивна звичка стояти щове

чора під ворітьми стайні без жодної на те потреби. 
Просто тому, що Вам так забаглося...

— На це я можу мати свої причини. Крім того, мені 
завжди подобалося гуляти містом до пізньої ночі. Хіба 
Ви лягаєте до сну скоріше, ніж о дванадцятій?

— Я? Найбільше в світі ненавиджу лягати перед 
дванадцятою! Хе-хе!

— Хе-хе! От бачите! А я гуляю, бо й так не маю чим 
зайнятися. Я мешкаю на площі Святого Улава...

— ілаялі! — вигукнув я.
— Перепрошую?
— Я лише сказав „ілаялі"... Розповідайте, будь лас

ка, далі!
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Отож вона мешкала на площі Святого У лава, досить 
вщлюдькувато, разом з мамою, з якою дуже важко 
спілкуватися, бо вона глуха. Що ж дивного у тому, 
що їй хочеться трохи погуляти?

— Нічого дивного! — відповів я.
— У чому ж тоді річ? — з її голосу я зрозумів, що 

вона усміхається.
— Хіба Ви не маєте сестри?
— Є, старша сестра... Звідки Ви про це знаєте?.. 

Але вона поїхала до Гамбургу.
— Нещодавно?
— Так, п'ять тижнів тому. Звідки Вам відомо, що 

я маю сестру?
— Я цього не знав. Просто запитав.
Ми помовчали. Якийсь чоловік пройшов повз нас 

з черевиками під пахвою, більше нікого навкруги не 
було видно. Ген далеко, біля Тіволі, вигойдувалася 
довга вервиця різнокольорових ліхтариків. Перестав 
падати сніг. На небі визорілося.

— Господи, невже Ви не мерзнете без пальта? — 
запитала раптом жінка, дивлячись на мене.

Може, розповісти їй, чому я не маю пальта? Щиро 
розповісти їй правду. Ліпше відлякати її зараз, аніж 
потім... Але мені так приємно було йти поряд з нею, 
тримаючи її в невіданні, що я збрехав:

— Ні, зовсім не мерзну, — і, щоб перевести розмову 
на щось інше, запитав:

— Ви бачили мандрівний звіринець у Тіволі?
— Ні,— відказала вона. — А це цікаво?
От якби вона згодилася піти туди? Там стільки світла, 

юрби людей! Та ні, вона відразу знітилась би, захотіла 
втекти звідти, соромлячись мого дрантивого одягу, ху
дющого обличчя, уже два дні невмиваного, а ще, чого 
доброго, зауважила б, що на мені немає камізельки...

— О ні, там зовсім немає на що дивитися, — відказав 
я, прикликаючи на допомогу усе своє красномовство, 
на яке ще був здатний мій висмоктаний мозок. — Чого 
можна сподіватися від такого крихітного звіринця? Зреш
тою, мене зовсім не цікавлять тварини у клітках. Вони 
відчувають, що за ними спостерігають, відчувають сотні
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цікавих поглядів па собі і від того дратуються. Я залюб
ки милувався би звірами, які й не підозрюють, що на 
них дивляться, це — сторожкі істоти, що ховаються 
у своїх лігвах, ліниво зиркають зеленими очицями, ви
лизують свої лапи і думають. Чи не так?

— Так, Ви, звичайно, маєте рацію.
— Цікаві лише дикі і грізні звірі. Нечутні, скрадливі 

кроки вночі, непроглядна темрява, моторошна лісова 
гущавина, крик птаха, що пролітає у високості, вітер, 
дух крови, ревисько, одне слово, дикі звірі у царстві 
дикої природи...

Я злякався, шо моя тирада втомить її, і усвідомлення 
власної злиденности знову пригнуло мене до землі. Якби 
ж то я був пристійно вбраний, я б розвеселив її прогу
лянкою до Тіволі! Я подивляв її. Невже цій жінці справ
ді приємно, що її по вулиці Карла Югана супроводжує 
якийсь обідранець. Про що вона думала? Чому я йду 
поруч, а з обличчя мені не сходить ідіотська усмішка? 
Чого я волочуся світ за очі з цією пташкою? Хіба це 
мені заввиграшки? Хіба я не щулюся від кожного пори
ву вітру, що віє нам в обличчя? Хіба вже не почали 
завивати ошалілі божевільні голоси у моєму мозку, вис
наженому багатомісячним недоїданням? Через неї я не 
можу піти додому й випити ковток молока, яке, певно, 
зумів би втримати мій шлунок. Чому вона не поверну
лася спиною і не послала мене під три чорти...

Відчай охопив мене: моя безнадійна туга штовхнула 
мене на крайність:

— Вам не слід було би йти зі мною, фрекен! Моє 
лахміггя ганьбить Вас перед людьми. Це справді так. 
Я так гадаю...

Вона ошелешена, кидає на мене швидкий погляд 
і мовчить. А потім каже:

— Господи мій! — і знову мовчить.
— Що Ви цим хотіли сказати? — питаю я.
— О ні, не кажіть такого... Уже недалеко, — і вона 

приспішила крок.
Ми звернули на Університетську вулицю, вже вид- 

нілися ліхтарі площі Святого Улава. Жінка знову піш
ла повільніше.
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— Не хочу видатися нескромним, але може, Ви 
назвете своє ім'я, перш ніж ми розійдемося. А ще 
підніміть на хвильку вуаль, щоб я міг поглянути на 
Ваше личко! Я був би Вам вельми вдячний!

Пауза. Я чекав.
— Ви уже бачили мене раніше, — каже моя супутниця.
— ілаялі! — знову не стримуюся я.
— Ви переслідували мене півдня до самого дому. Ви 

тоді були п'яні, — я знову почув, як вона усміхається.
— Так, — погодився я. На жаль, тоді я був п'яний.
— Як це бридко!
Геть пригнічений, я визнав, що це справді бридко.
Ми підійшли до фонтана, зупинилися і глянули на 

освітлені вікна будинку номер два.
— Далі йти Вам не годиться, — каже вона. — Спа

сибі за вечір!
Я похилив голову, не сміючи промовити й слова; 

скинув капелюха і стояв з непокритою головою. Може, 
вона подасть мені руку на прощання?

— Чому Ви не просите мене пройтися ще трохи? — 
запитує вона жартівливим тоном, розглядаючи носи
ки своїх черевичків.

— Господи! — скрикую я. — Єдине Ваше слово...
— Згода, але недовго.
! ми повернули назад, до міста.
Я перебував у страшенно збентеженому стані, не 

знав, іти мені чи стояти. Ця жінка ураз сплутала всі 
мої думки. Я був у захваті, захмелілий від радости; 
мені здавалося, що ось-ось умру від щастя. Вона сама 
захотіла повернутися, це була не моя пропозиція, а її 
власне бажання. Я йду і дивлюся на неї, стаю щоразу 
сміливіший, вона підбадьорює мене, манить до себе 
кожним словом. На мить я забуваю про свої злидні, 
про своє жалюгідне животіння, кров гарячою хвилею 
розливається по моєму тілу, як у давні часи, коли 
я був ще повний сил, і я вирішую її подражнити.

— До речі, того разу я переслідував не Вас, — кажу 
я, — а Вашу сестру.

— Мою сестру? — перепитує вона приголомшено...
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Жінка зупиняється, дивиться на мене, очікуючи 
пояснення. Вона надзвичайно поважна.

— Так, — кажу я. — Гм... Тобто я переслідував 
молодшу із тих двох дам, які йшли попереду мене.

— Молодшу? Ага! — вона сміється голосно і щиро, 
як дитина. — Але й хитрун Ви! Ви це сказали лише 
для того, щоб я підняла вуаль? Я зрозуміла! Не доче
каєтесь!.. За кару...

Ми почали сміятися і жартувати, гомоніли без уга- 
ву. Не пам'ятаю, що я говорив, мені було так радісно. 
Вона розповіла, як колись давно бачила мене у театрі. 
Я був з трьома товаришами і поводився, мов шале
нець. Певно, й того разу був п'яний. А шкода...

— Чому Ви так подумали?
— Ви надто голосно сміялися.
— Так, колись я часто сміявся.
— А тепер — ні?
— Чому ж, тепер також. Але тоді життя було таке 

прекрасне!
Ми вже доходили до Карла Югана.
— Далі не підемо! — сказала вона.
Ми повернулися і знову попрямували по Універси

тетській вулиці. Коли вже підходили до фонтана, 
я сповільнив крок, знав, що далі мені не вільно.

— Вам час іти! — сказала моя супутниця і зупинилася.
— Так, час.
Трохи повагавшись, вона вирішила, що я міг би 

провести її до самого під'їзду.
— Господи! У цьому ж немає нічого поганого? Правда?
— Так.
Доки ми стояли під будинком, я знову гостро відчув 

себе жебраком. Звідки взятися бадьорості і життєра
дісності у такого бідака, як я? Ось я стою перед 
молодою жінкою, брудний, виснажений, спотворений 
голодом, немитий, напівголий, — і готов запропасти
тися крізь землю. Я весь змалів, мимоволі зіщулився 
і пробурмотів ледь чутно:

— Чи зможу я ще з Вами зустрітися?
Я не мав жодної надії, що мені буде дозволе

но побачити її знову. Я навіть майже хотів почути
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категоричну відмову, від якої б знову зчерствів душею 
і став байдужим.

— Звичайно, — була відповідь.
— Коли?
— Я не знаю.
Пауза.
— Піднесіть хоч на одну-єдину мить Вашу вуаль, 

шоб я міг побачити, з ким розмовляю, — попросив я.
— Лише на мить. Щоб побачити Ваше обличчя.

Мовчання.
— Ми можемо зустрітися тут, у вівторок увечері, — 

промовила вона. — Згода?
— Так, люба! Якщо мені буде це дозволено...
— О восьмій.
— Гаразд.
Я провів рукою по її пальті, скидаючи сніг, щоб 

при тій нагоді знову торкнутися її. Як солодко було 
відчувати її близькість.

— Сподіваюся, Ви не подумаєте про мене погано,
— мовила вона і знову усміхнулася.

— Ні...
Раптом рішучим рухом вона відкинула вуаль на чоло. 

Якусь мить ми мовчки дивилися одне на одного.
— їлаялі! — скрикнув я.
Вона стала навшпиньки, обхопила мене руками за 

шию і поцілувала просто в уста. Я відчував її важке 
дихання, відчував, як здіймаються її груди.

Вона блискавично вихопилася з моїх обіймів, по
шепки, ледь переводячи дух, мовила „на добраніч", 
обернулася і без жодного слова побігла угору сходами.

Грюкнули вхідні двері.

Наступного дня сніг посипав густіший, важкий 
і мокрий; великі лапаті сніжинки падали на землю, 
одразу перетворюючись на жужелицю. Надворі було 
вогко і холодно.

Я прокинувся досить пізно з дивно запамороченою 
головою після душевного потрясіння учорашнім вечо
ром, із захмелілим серцем. Окрилений, я ще трохи 
полежав у ліжку, уявляючи поряд із собою !лаялі:
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я простягав руки, обіймав сам себе і цілував повітря. 
Нарешті встав, налив собі горня молока, потім з'їв 
шматок м'яса; відчуття голоду пропало. Лише розпа
лені нерви знову нап'ялися до краю.

Я подався на блошиний базар. Мені спало на дум
ку, що я міг би дешево придбати поношену камізель- 
ку; лиш би одягнути щось під маринарку. Я піднявся 
сходами на базар і заходився прицінюватися до однієї 
камізельки. Поки я розглядав річ, повз мене пройшов 
знайомий. Він кивнув, покликав мене, і я, покинув
ши торг, спустився до нього. Він був техніком і по
спішав до своєї контори.

— Ходімо вип'ємо пива, — запропонував він. — Але 
поквапся, я маю мало часу... Що то була за дама, 
з якою Ви проходжувалися учора ввечері?

— Хіба не знаєте, — сказав я, згоряючи від ревнос
ти тільки тому, що він посмів думати про неї. — Це 
моя наречена!

— От чорт! — вигукнув той вражено.
— Так, ми саме вчора умовилися про заручини.
Я вбив його наповал своїми словами, він беззасте

режно повірив усьому, що я сказав.
Я брехав, лиш би він відчепився. Нам подали пиво, 

ми випили і розійшлися.
— Усього Вам найкращого!.. Ой, постривайте, — 

стримав він мене. — Я заборгував Вам кілька крон, 
мені соромно, що я досі ще їх не повернув. Але не
вдовзі Ви одержите свої гроші.

— Дякую, — кивнув я, добре знаючи, що тих гро
шей мені ніколи не бачити.

Пиво, на жаль, відразу вдарило в голову, мені стало 
гаряче. Думки про вчорашню пригоду заполонили мене, 
довели майже до відчаю. А що, як вона не захоче 
прийти у вівторок! А що, як спам'ятається і запідоз
рить... Запідозрить, що?.. Мої думки враз різко зміни
ли керунок і почали крутитися навколо грошей. 
Я злякався, до смерти нажахався себе. Спогади про 
крадіжку, з усіма подробицями, нестримною навалою 
наринули на мене: я знову бачив крихітну крамницю, 
ляду, свою худу руку, що хапала гроші, уявив собі, як
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поліція прийде й арештує мене. Кайдани на руках 
і ногах, ні. тільки на руках, а може, лише на одній 
руці; конторка у відділку, запис у протокол чергового 
скрип його пера, його погляд, погрозливий погляд:

— Ну то що. пане Танген? Камера, вічна темрява...
Гм... я міцно стиснув кулаки, що відігнати від себе

жахливі видива, крокував щоразу швидше, аж доки не 
опинився на Стурторвет. Тут я сів передихнути.

Нема чого мені баки забивати, я не дитина! Хто 
зможе довести, що я украв? До того ж, крамарчук, 
навіть якщо згадає усю ситуацію, не посміє здійняти 
галас; надто він дорожить своєю роботою. Який там 
галас, який скандал. Господь з Вами!..

Але гроші у кишені пекли мене, не давали мені 
спокою. Я розмірковував про своє життя-буття і дій
шов до висновку, що був набагато щасливішим тоді, 
коли дотримувався чесних засад, хоч і поневірявся. 
О Ілаялі! Я ж і й потягнув у болото своїми грішними 
руками! Господи. Боже мій! !лаялі!

Я почувався п'яним, як чіп. Раптом я скочив на 
рівні ноги і підійшов просто до жінки, яка біля аптеки 
торгувала булочками. Ще не пізно, я ще можу змити 
з себе ганьбу, зможу показати усьому світові, шо 
я здатний на праведний вчинок! Я на ходу приготував 
гроші, згріб їх у жменю, всі до єдиного ере, нахилився 
над столиком, ніби хотів щось купити, і втулив їй 
у руку пригорщу монет. Я не промовив і слова, одразу 
ж пішов геть.

Яка то дивна насолода — знову відчути себе чесною 
людиною! Мої порожні кишені уже не обтяжені чу
жими грішми, я тішився тим, що знову став чистим, 
незаплямованим. Бо якщо добре подумати, то ці гро
ші коштували мені немало затаєних страждань; щора
зу, згадуючи про них, я здригався, і морозом сипало 
мені поза шкіру. Душа моя ще не закостеніла, моя 
вроджена чесність повстала проти такого негідного 
вчинку, так, так, це правда. Слава Богу, я знову під
нявся у власних очах!

— Беріть з мене приклад! — сказав я, обводячи 
поглядом людську сутолоку на площі. — Беріть з мене
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приклад! Я ощасливив стару бідну жінку з булочками, 
он як! Вона не зводила кінці з кінцями, а сьогодні її 
діти не підуть голодними спати...

Я потішав себе такими думками і вважав, що моя 
поведінка гідна щонайвищої похвали. Слава Богу, 
я позбувся тих грошей!

Захмелілий і збуджений, я простував вулицею, гордо 
задерши голову. Радість від того, шо я зможу прийти 
до ілаялі чистий і незаплямований, зможу чесно диви- 
тится їй у вічі, переповнювала мене; я більше не відчу
вав болю, на ясну пустку перетворилася моя голова, 
що наче випромінювала якесь незвичайне сяєво. Мені 
враз закортіло позбиткуватися над кимось, вчинити 
гармидер, перевернути місто догори дном. Я простував 
через Гренсен і поводився, мов безумець: у вухах мені 
шуміло, а мозок звар'ював від випитого. Розпалений 
власним зухвальством, я повідомив про свій вік випад
кового хлопчика-кур'єра, який ніяк не зреагував на 
мої слова. Я схопив його за руку, пильно подивився 
в обличчя і пішов собі геть, нічого не пояснивши. 
У монотонному вуличному гаморі я розрізняв розмаїті 
модуляції голосу і сміху перехожих, спостерігав за дріб
ним птаством, що метушилося на тротуарах, прискіп
ливо вивчав кожний камінь бруківки, вишукуючи там 
якісь знаки та дивовижні фігури. Поглинутий новим 
заняттям, дійшов аж до Стуртингу.

Раптом я зупинився і задивився на кучерів. Вони 
тиняються, розмовляючи, коло своїх бричок, коні сто
ять, понуривши голови, бо погода надворі мерзотна. 
„Нумо!" — підштовхнув я сам себе ліктями, швидко 
підійшов до першої брички і сів.

— Уллеволсвеєн, 37! — гукнув я, і бричка рушила.
По дорозі кучер раз у раз озирався, пригинався,

щоб заглянути під просмолене рядно дашка, де я 
затаївся. Може, його здолали сумніви? Вочевидь, мій 
зношений одяг насторожив його.

— Мені треба зустрітися з одним паном! — крикнув 
я йому, випереджаючи розпитування, і дуже переконливо 
пояснив, що мені вкрай потрібно побачити того пана.
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Ми зупинилися піл тридцять сьомим номером, я ви
стрибнув з брички, вибіг сходами на третій поверх, 
схопився за дзвінок і щосили затермосив ним; дзвоник 
шість чи сім разів надривно теленькнув у помешканні.

Двері відчинила покоївка; я звернув увагу на золоті 
кульчики в її вухах та чорні ґудзики на корсажі сукні. 
Дівчина нажахано дивилася на мене.

Я цікавлюся паном Х'єрульфом, Йоахімом Х'єруль- 
фом, він торгує вовною, одне слово, його важко сплу
тати з кимось іншим...

Покоївка заперечно хитає головою.
— Ніякого Х'єрульфа тут немає, — каже вона.
Вона глянула на мене, збираючись зачинити двері.

Вона — от лінивиця — не завдала собі жодного труду 
пошукати в пам'яті таке ім'я, хоча, здавалося, наче 
й справді знала чоловіка, якого я розшукую. Розлюто
ваний, я повернувся до неї спиною і збіг униз.

— Його тут немає! — крикнув я кучерові.
— Тут немає?
— Ні! їдьмо на Томтегатен, Н.
Я був неймовірно збуджений, і моє збудження, пев

но, передалося кучерові, він, очевидно, повірив, шо 
йдеться про життя і смерть, а тому одразу ж рвонув з 
місця, щосили лускаючи батогом.

— Як звуть того чоловіка? — запитав він, обернув
шись на передку.

— Х'єрульф, купець Х'єрульф.
Кучерові також здалося, що він знає того чоловіка. 

А чи не носить він світлий сурдут?
— Що?! Світлий сурдут? Та чи Ви здуріли? — обу

рився я. — Ви що собі думаєте, я задля жарту з Вами 
вожуся?

Білий сурдут зовсім не пасував до того чоловіка, 
якого я собі уявляв.

— Як Ви казали, його звуть? Х'єрульф?
— Саме так, — відповів я. — А що тут дивного? 

Прізвище як прізвище.
— А він не рудий часом?
А й справді, чом би Х'єрульфові не бути рудим. Щой

но кучер це сказав, я вирішив, що він має цілковиту
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рацію. Я був вдячний бідоласі і похвалив за те, що 
він відразу ж збагнув, кого я шукаю. Усе саме так, як 
він каже.

— Було би дивно, — мовив я, — якби він виявився 
не рудим.

— То, певно, його я возив зо два рази, — сказав 
кучер. — Він ще мав сучкуватого ціпка.

Тепер вже я побачив того чоловіка наче живого 
перед очима.

— Хе-хе, нікому ще не доводилося бачити пана 
Х'єрульфа без того ціпка у руках. Можете бути цього 
певні, цілковито і повністю!

Так, жодного сумніву, це був саме той чоловік, яко
го він возив. Він упізнав його...

Ми їхали так швидко, аж іскри сипалися з-під підків.
У цьому гарячковому стані я ні на мить не втрачав 

здорового глузду. Ми проминули поліцейського, і я 
помітив його номерний знак — 69. Це число впилося 
мені в пам'ять, наче скалка, застрягло у мозку. 69, 
саме 69, ніколи не забуду!

Я відхилився на спинку сидіння у полоні щонайбоже- 
вільнішої маячні, скулився у кутку, щоб ніхто не помі
тив, як я ворушу устами; я провадив сам з собою якусь 
ідіотську бесіду. Безумство біснувалося у моєму мозку, 
і я не намагався ставати тому на заваді; я цілковито 
усвідомлював, що став жертвою якихось пекельних сил, 
над якими я не владний. Я сміявся, непогамовно і німо, 
без жодного на те приводу, веселий і п'яний від двох 
кухлів пива. Потроху моє збудження влягається, я все 
більше заспокоююся. Зранений палець мерзне, і я хо
ваю його у пазуху, щоб зігріти. Тим часом ми прибува
ємо на Томтегатен. Кучер стримує коней.

Я поволі, без жодного поспіху, злажу з брички; ні 
про що не думаю, у обважнілій голові порожньо. Від
чиняю вхідні двері будинку, проходжу на подвір'я 
з тилу, перетинаю його навскоси, натикаюся на від
чинені двері і заходжу досередини. Раптом я опиняю
ся наче в передпокої з двома вікнами. У одному кутку 
стоять одна на одній дві скрині, а під стіною — ста
рий облізлий дерев'яний бамбетель, накритий коцом.
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Праворуч, у сусідній кімнаті чути голоси, дитячий 
плач, а над) мною, на другому поверсі, хтось гримає 
молотком по шматку заліза. Усе це я помічаю, тільки- 
но увійшовши.

Я спокійно проходжу кімнатою до протилежних две
рей, — без поспіху, навіть не думаючи про втечу, — 
відчиняю їх і опиняюся на сусідній вулиці, Вонгманнс- 
гатен. Я оглядаюся на будинок, з якого шойно вийшов, 
і бачу напис „Пансіон для прибульців".

Мені навіть на думку не спадає утікати, сховатися 
від кучера, що чекає на мене. Я спокійнісінько іду 
вулицею, не відчуваючи жодного страху, жодних до
корів сумління. Х'єрульф, який торгує вовною, ви- 
фантазований моєю уявою, людина, яку я начебто 
неодмінно мав розшукати, зникла, стерлася з пам'яті, 
як і інші божевільні вигадки, що з'являлися у моєму 
мозку і зникали. Він став для мене якимось далеким 
спомином, натяком на щось давнє і забуте.

Я все більше тверезів, тіло моє налилося свинцем, 
я ослаб і ледь волочив ноги. Сніг усе ще падав вели
кими мокрими клаптями. Урешті я вийшов на Ґрьон- 
ланн, просто до церкви, і сів на лавку відпочити. 
Люди, проходячи повз мене, здивовано озиралися. 
Я замислився.

Милосердний мій Боже, як важко мені на цім світі! 
Я так стомився, мені так остогидло моє осоружне 
життя, шо я не бачу більше сенсу продовжувати бо
ротьбу, аби його втримати. Злигодні взяли наді мною 
гору, надто непосильним виявився їхній тягар. Я по
чувався знищеним, від мене колишнього зосталася 
лише тінь. Плечі похилилися, перекосилися набік, з'я
вилася звичка щулитися, перехиляючись уперед, щоб 
хоч трохи погамувати нестерпний біль у грудях. Два 
дні тому, удома, я розглядав своє тіло і розридався. 
Сорочку я не скидав кілька тижнів, вона заскорузла 
від поту і до крові натерла пупок, ранка не боліла, 
але від того так тоскно було мені на душі. Я нічим не 
міг зарадити, а ранка не гоїлася, що вже я промивав 
і старанно підсушував її. Потім я знову одягав ту саму 
сорочку. А що було робити...
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Я сиджу на лавці, міркую про все це, і так мені 
сумно. Я осоружний сам собі, навіть руки здаються 
мені мерзькими. Оці до непристойности висхлі руки 
завдають мені муки, я гидую ними. Мене сердять 
власні худі пальці, я ненавиджу усе своє вихудле тіло, 
і здригаюся на одну лиш думку, що воно належить 
мені, і я мушу терпіти себе в цій оболонці. Господи, 
хай би уже все це скінчилося! Я так хочу померти!

Украй пригнічений, оскверений і принижений, я 
поволі підвівся, не тямлячи, що роблю, і пішов додо
му. По дорозі мені потрапила на очі вивіска біля 
одного з під'їздів: „Поховальні савани йомфри Андер
сен, у підворітні праворуч".

— Давні спогади! — мовив я і пригадав свою стару 
кімнатку на Гаммерсборзі, маленьке крісло-гойдалку, 
обклеєні газетами двері, рекламне оголошення нагля
дача маяка та свіжий хліб пекаря Фабіяна Ольсена. 
Що там казати, тоді мені велося набагато ліпше. Од
нієї ночі я написав фейлетон і одержав за нього де
сять крон, а тепер уже нічого не міг написати, просто 
не міг більше писати; моя голова враз порожніла, 
досить було взятися за перо. Я хочу покласти цьому 
край! Я йшов і йшов, куди очі бачать.

Що ближче я підходив до продуктової крамниці, то 
тривожніше мені ставало на душі, наче я йшов назус
тріч якійсь небезпеці. Однак я твердо поклав собі зі
знатися в усьому. Я спокійно піднявся сходами. 
У дверях зіткнувся з дівчинкою, яка несла в руках 
горнець, пропустив її і зачинив за собою двері. Ми 
з крамарчуком знову зосталися в крамниці сам на сам.

— Жахлива погода, чи не так? — сказав крамарчук.
Навіщо ці викрутаси? Чому він негайно не хапає

мене? Я розлютився:
— Я прийшов не для того, щоб теревенити про 

погоду.
Від таких грубощів він аж нестямився, маленький 

мозочок того торгаша дав збій; йому і в голову не 
приходило, що я обшахрував його на п'ять крон.

— Хіба Ви не знаєте, шо я обікрав Вас? — питаю 
я нетерпляче, хвилювання не дає мені дихати, я весь
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тремчу і готовий кинутися на нього з кулаками, якщо 
він зараз же не перейде до суті справи.

Але бідачисько ні про що не здогадується.
Господи милосердний, серед яких глупаків ДОВО

ДИТЬСЯ жити! Я лаю його на всі заставки, детально 
пояснюю, як усе відбувалося, показую, де я стояв 
коли вчинив крадіж, де лежали гроші, як я їх згріб 
у долоню і заховав до кишені, — він нарешті збагнув, 
про що йдеться, але навіть не збирається щось роби
ти. Крутиться на всі боки, прислухається до кроків 
у сусідній кімнаті і шикає на мене, щоб я говорив 
тихіше. Нарешті каже:

— Ви вчинили недостойно!
— Е ні, постривайте! — кричу я, бунтарський дух 

змушує мене суперечити, я конче хочу вивести його 
з рівноваги. — Не таким вже й негідним був мій 
вчинок, але де Вам це збагнути своєю мізерною голо
вою торгаша. Звісно, я не привласнив собі гроші, не 
скористався ними для власних потреб, таке б ніколи 
не спало мені на думку, бо я людина чесна і порядна...

— Куди ж Ви їх поділи?
— Віддав старій убогій жінці. Усе, до останнього 

ере, щоб Ви знали. Така вже я людина, ніколи не 
забуваю про бідних...

Якусь часинку він стоїть, замислившись, видно, сум
ніви опосіли його, чесна я людина чи ні, а тоді мовив:

— Чому ж Ви не повернули гроші?
— Невже до Вас не доходить, — відказую я зухвало. 

— Я не хотів завдавати Вам прикрощів, волів поща
дити Вас. ! ось дяка за мою шляхетність! Що вже 
я стою і товкмачу Вам, як усе було, а Ви, геть втра
тивши сором, навіть палець об палець не вдарили, 
щоб поквитатися зі мною. Тож я умиваю руки. На
чхати мені на Вас! Бувайте здорові!

Я вийшов з крамниці і голосно грюкнув за собою 
дверима.

Коли я повернувся до своєї кімнати, непривітної, 
понурої нори, весь промоклий від снігу, на ногах, що 
тремтіли й підгиналися від утоми, моя бравада минула
ся, і я знову поник. Я сердився на себе, що накинувся
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на бідолашного крамарчука, плакав, хапав себе за горло, 
щоб покарати за безглузду витівку, і каявся. Він, ясна 
річ, до смерти боявся за своє місце, навіть не нава
жився здійняти бучу за тих п'ять крон, щоб не втра
тити роботу. А я скористався його страхом, кричав на 
нього, штрикав кожним своїм словом. А сам господар 
сидів, напевно, за стіною, і будь-якої миті міг увійти, 
аби подивитися, що діється. Моїм безчинствам таки 
немає меж!

Але чому мене не затримали? Тоді б нарешті усе 
скінчилося. Я б добровільно простягнув руки, щоб на 
них одягнули кайдани. Я б не опирався, навпаки, 
допоміг би себе заарештувати. Господи, владико неба 
і землі, я б віддав земний день свого життя за єдину 
мить щастя! Усе своє життя за миску сочевиці! По
слухайся мене хоча б один раз!

Я ліг на ліжко у мокрому одязі; невиразна думка 
майнула в моїй голові, що я можу померти вночі, тож 
я спромігся з останніх сил старанно застелити ліжко, 
щоб уранці воно мало хоч приблизно пристойний 
вигляд. Улігся на постіль і згорнув руки.

Раптом мені пригадалася Ілаялі. Як же це я ні разу 
за цілий вечір не згадав про неї. і слабеньке світло, 
маленький сонячний промінчик зігрів мене і знов 
осяяв душу. Світла стало більше, м'яке, ніжне, шов
ковисте, воно так солодко заколисувало мене. Та ось 
сонце припікає вже нещадніше, боляче палить скроні, 
запалює пекельним полум'ям мій виснажений мозок. 
А потім перед моїми очима запалахкотіло велетенське 
багаття: земля і небо, люди і тварини охоплені по
лум'ям, гори у вогні, вогненні біси, безодня, пустеля, 
весь світ палає у полум'ї Судного дня.

Більше я нічого не бачив і не чув...
Наступного дня я прокинувся весь вмитий потом; 

мене страшенно лихоманило. Спершу я не міг усвідо
мити, що зі мною відбувається, я зачудовано роззи
рався навколо, мені здавалося, наче у моїй шкірі якась 
інша істота, я зовсім себе не впізнавав. Обмацував 
свої руки і ноги, дивувався, що вікно на цьому боці, 
а не на протилежному, та й тупотіння коней у стайні
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долинало начебто зверху. До того ж, мені 
рочилося в голові. дуже памо-

Чуб. холодний і мокрий ВІД поту, прилип до ЧОЛІ 
Я зшвся на лжтях < подивився на подушку: маленькі 
ковтюхи волосся валялися там. За ніч ноги в череви
ках розпухли, щоправда, не боліли, але я не міг вору
шити пальцями.

Надходив вечір, надворі уже почало смеркатися, 
я встав з ліжка і спробував почовгати по кімнаті. 
Ступав маленькими обережними крочками, щоб не 
втратити рівновагу і пощадити свої набряклі ступні. 
Я не надто страждав і не плакав, навіть сумно мені не 
було, скорше, навпаки, почувався дуже радісно, і вже 
не бажав собі іншої долі.

Потім я вийшов з дому.
Єдине, що все ж допікало мені, незважаючи на 

відразу до їжі, був голод. Ганебно хотілося їсти, під 
грудиною смоктало чимраз сильніше. У грудях неми
лосердно шкребло, голод робив у моєму нутрі свою 
чорну справу. Здавалося, наче в мені порпалася якась 
крихітна звірина, гризла то тут, то там, на хвильку 
затихала і знову бралася за своє, без галасу і без 
поспіху, пожираючи мене зісередини...

Я не був хворий, але в'ялий, мене збивали поти. 
Я сподівався доклигати до Стурторвет, але шлях туди 
був довгий і виснажливий. Все-таки я добрався туди 
і зупинився на розі площі та вулиці Торвгатен. Піт 
заливав мені очі, окуляри помутніли, і я нічого не 
бачив, я, власне, зупинився, щоб протерти їх. Я не 
бачив, де стою, та й, зрештою, не думав про те, бо 
гармидер навколо мене був немилосердний.

Раптом мене повернув до тями крик, різкий, громо
вий окрик. Я чую цей крик, чую дуже добре, сахаюся 
вбік, тягнучи за собою свої збідовані ноги. Хлібний 
повіз, наче страховисько, пролітає повз мене, хапаю
чи колесом за маринарку. Якби я міг рухатися швид
ше, мені б зовсім вдалося уникнути його. Я б таки 
зміг бути проворнішим, трішечки проворнішим, якби 
постарався. А тепер що вдієш: колесо проїхалося мені
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по нозі, придавивши пальці; я відчував, як вони зіщу
лилися від болю у черевикові.

Кучер стримав коней, щосили натягнувши віжки. 
Він перехилився з передка і перелякано запитав, чи 
мені нічого не трапилося. О, могло бути набагато 
гірше... нічого страшного... гадаю, пальці не перела
мало... Ах, ну що Ви, я Вас прошу...

Я щодуху зашкутильгав до лавки; зіваки, що з'юр
милися навколо, викликали в мене неприязнь. Уреш
ті-решт мене не збило насмерть, і, якщо вже мало 
щось трапитися, то мені в цьому випадку, пощастило. 
Найгірша біда в тому, що черевик розлізся на шматки 
і відірвалася підошва. Я безтямним поглядом дивився 
у роззявлену пащу черевика. Що ж, ніхто не винен у 
тому, що скоїлося, кучер не мав наміру спаскудити 
мені і без того паскудне життя. Він був страшенно 
переляканий. Можливо, якби я попросив у нього бо- 
ханець хліба замість відшкодування, він би мені його 
дав. Ще й би, напевно, втішився. Хай йому Бог за те 
віддячить!

Голод став моєю мукою, я не знав, чим погамувати 
свій прикрий апетит. Я мостився на лавці і так, і сяк, 
притиснувся грудьми майже до колін, а коли стемніло, 
поплівся до Ратуші — один лише Бог знає, як я туди 
дошкандибав — і сів на край балюстради. Я відкабату- 
вав одну кишеню маринарки і заходився її жувати; 
я робив це майже несвідомо, насупившись і втупив
шись безтямним поглядом поперед себе. Я чув галас 
дітей, що бавилися неподалік, підсвідомо помічав пе
рехожих, а більше нічого навколо себе не сприймав.

Раптом мені спало на думку податися на базар 
і роздобути там шматок сирого м'яса. Я підводжуся, 
переходжу навскоси терасу і спускаюся вниз з іншого 
боку. Трохи не доходячи до м'ясного лотка, я повер
таюся убік сходів і наказую своєму уявному собаці 
зачекати на мене угорі, а сам нахабно звертаюся до 
різника:

— Будьте такі ласкаві, дайте костомаху для моєї 
собаки! Лише одну кість! і не конче, щоб на ній було 
м'ясо. Хай би мав що гризти.
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Меш дали кістку, розкішну маленьку кісточку навіть 
із залишками м'яса, і я заховав її під полу маринарки 
Я так гаряче дякував різникові, аж той спантеличено 
поглянув на мене.

— Та немає за що, — сказав різник.
— О, не кажіть, — промимрив я. — Це було дуже 

люб'язно з Вашого боку.
Я почав підніматися сходами; серце у мене мало не 

вистрибувало з грудей.
Я звернув у провулок, зайшов у глухий кут і спи

нився біля якихось занедбаних воріт. Ніде ані проб
лиску світла, навколо мене — благодатна пітьма. 
Я взявся до кістки.

Вона не мала жодного смаку; нудкий запах старої 
крові одразу ж спровокував блювоту. Я спробував ще 
раз; якби я лишень міг утримати в шлунку хоч крихту, 
це неодмінно допомогло би; треба було тільки втрима
ти. Проте я знову виблював. Я розсердився, люто впився 
зубами у кість, відірвав крихітний шматочок і через 
силу ковтнув. Надаремно... Щойно крихти їжі зігріва
лися у шлунку, він їх відразу ж вивергав. Я озвіріло 
стиснув кулаки і, ридаючи від власної безпорадности, 
гриз кістку, мов ошалілий. Від сліз кістка стала мок
рою та брудною; я блював, лаявся і знову гриз, плакав, 
аж серце рвалося і знову блював. Я голосно проклинав 
геть усе на світі.

Тихо. Ні душі довкола, ані світла, ані згуку. Моя 
душа до краю збентежена, я важко дихаю й хапаю 
ротом повітря, ридаю, скрегочучи зубами щоразу, коли 
мій шлунок повертає мізерні крихти м'яса, які хоч 
трохи могли б утамувати мій голод. Утративши надію, 
втримати хоч крихту, я пожбурив кістку у ворота, 
мені забила памороки ненависть, охопила скажена 
лють, я кричав, що було моці в легенях, погрожував 
усім силам небесним, хрипким, придушеним голосом 
звертався до імені Божого, грізно потрясав покорче- 
ними, наче кігті, руками... До тебе звертаюся, святий 
небесний Ваале, тебе немає, але якби ти був, я прок
ляв би тебе так, що пекельним полум'ям запалало би 
твоє небо. Кажу тобі, я прагнув Тобі служити, але Ти
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відвернувся від мене, відштовхнув мене, і вже во віки 
віків я не прийду до тебе, ти проґавив свій час! Кажу 
тобі, я знаю, що скоро помру, та навіть на порозі 
смерти я глумлюся над тобою, небесний Апісе! Ти 
хотів скорити мене силою, але не знав, що я ніколи не 
згинав голови перед насильством. Невже ти цього не 
знав? Невже ти створив моє серце уві сні? Усією сво
єю сутністю, кожною краплиною своєї крови я тріум
фую над тобою і плюю на твою благодать! Від нині я 
відрікаюся від усіх твоїх діянь і помислів, я проклену 
себе, якщо хоч раз у своїх думках звернуся до тебе, 
роздеру свої уста, якщо вони знову вимовлять твоє 
ім'я. Якщо ти є, то почуй моє останнє слово на цьому 
і на тому світі! Кажу тобі — прощай! ! я замовкаю, 
і відвертаюся від тебе, і йду своїм шляхом...

Тиша.
Я тремчу від збудження і немічности, стою непо

рушно на тому самому місці, усе ше сиплячи пошеп
ки прокляттями та лайкою, схлипуючи після нестрим
них ридань, розбитий і знесилений шаленим спала
хом люті. Ах, яке пишномовство! Навіть у своєму 
злиденстві я намагаюся добирати гарних слів. Я стою 
там, певно, з півгодини, хлипаю, щось шепочу й міц
но тримаюся за ворота. Зненацька до мене долинають 
голоси — двоє чоловіків, розмовляючи, простують 
провулком у мій бік. Я сахаюся від воріт, крадькома 
прослизаю попід стінами будинків і знову виходжу на 
освітлені вулиці. Коли я спускався з Юнгсбаккена, 
в моєму мозку почали діятися надзвичайно дивні речі. 
Мені видавалося, що злиденні халабуди на краю пло
щі, ветхі склади вживаного одягу ганьблять місто. Вони 
псують вигляд усієї площі, потворять столицю — фе, 
геть увесь цей непотріб! ! я подумки почав підрахову
вати, скільки б коштувало перенести сюди Географічну 
Управу, прекрасною спорудою якою я захоплювався 
щоразу, коли проходив неподалік. На такий захід до
велось би витратити сімдесят, а може, навіть сімдесят 
дві тисячі крон — треба визнати, гарненька сума, 
добрий початковий капітал, хе-хе. ! я хитав своєю 
спустошеною головою, визнаючи, що це й справді,
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добрий початковий капітал. Мною усе ще теліпало і я 
час од часу важко схлипував.

Мені здавалося, мовби життя покидає мене і моя 
лебедина пісня уже проспівана. Та це вже не виникало 
жодних емоцій, зовсім не турбувало мене. Я брів міс
том, униз, до причалів, віддаляючись від своєї домівки 
Хіба не однаково, де вмирати, можна простягнутися 
просто на тротуарі і віддати Богові душу. Постійні страж
дання зробили мене байдужим. Рана на нозі пульсувала, 
мені здавалося, наче біль поповз угору, але навіть це не 
будило тривоги. Бувало ж і гірше...

Так я дійшов до Вокзальної набережної. Жодного руху 
тут не було, жодного гармидеру, ніде ані душі, лише 
інколи пройде, заклавши руки в кишені, якийсь рибак 
або моряк. Я звернув увагу на кульгавого чоловіка, який 
пильно придивлявся до мене, коли ми розминалися. 
Чисто відрухово я зупинив його, скинув капелюха 
і запитав, чи „Черниця" ще стоїть на рейді, і... клацнув 
пальцями у того чоловіка перед самим носом:

— Отуди к бісу, „Черниця"! Як я забув про„Черницю"!
Певно, думка про корабель таки сиділа десь у моїй

підсвідомості.
— Ні, на жаль, „Черниця" вже відпливла.
А чи не міг би він мені сказати, куди вона відплив

ла? Чоловік замислився, звівся на здоровій нозі, 
а кульгавою помахував у повітрі.

— Ні, не знаю, — сказав він. — А ви знали, чим її 
навантажували?

— Ні.
Я одразу ж забув про „Черницю" і поцікавився 

у чоловіка, як далеко до Гольместранна, якщо числи
ти старими добрими милями.

— До Гольместранна? Гадаю...
— Або до Веблунгснеса?
— То що я хотів сказати, гадаю до Гольместранна...
— Послухайте, доки я не забув, — перебив я його 

спроби щось пояснити. — Чи не були б Ви такі 
ласкаві, дати мені трохи тютюну, лише дрібку!

Я взяв тютюн, тепло подякував і попішкував далі. 
Тютюном я так і не скористався, запхав до кишені.
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Чоловік вперто дивився мені у спину, може, я збудив 
у нього якусь підозру? Куди б я не прямував, відчував 
на собі його погляд, мені здалося, наче він переслідує 
мене. Я повертаюся, підходжу до нього впритул, див
люся у вічі і кажу:

— Кушнір.
Лише одне слово: кушнір. ! нічого більше. Я див

люся на нього незмигним поглядом і відчуваю, що 
вселяю у нього жах, так ніби дивлюся з потойбічного 
світу. Я вимовив це слово і стою далі, а потім знову 
бреду до Вокзальної площі. Чоловік, мов онімів, лише 
дивився мені услід.

Кушнір? Я раптом зупинився. Я ж одразу відчув, 
що вже зустрічав цього покруча раніше. Одного світ
лого ранку на Гренсені; саме тоді я відніс лихвареві 
камізельку. Тепер мені здавалося, що з того часу ми
нула ціла вічність.

Я стою і думаю, опершись на стіну будинку на розі 
площі та Портової вулиці, і раптом здригаюся, мені 
підсвідомо хочеться кудись заховатися. Але це мені не 
вдається, бо ж куди тут подінешся; я, подолавши свій 
сором, високо підводжу голову і... носом до носа зу
стрічаюся з „Командором".

Я враз нахабнію, ступаю крок від стіни, щоб при
вернути його увагу, але роблю це не для того, щоб 
розчулити його, а щоб поглумитися з себе, поставити 
себе самого до ганебного стовпа. У ту мить я зміг би 
кинутися йому під ноги, благаючи розтоптати, зни
щити мене. Я навіть не привітався.

„Командор" видно, здогадався, що справи мої кеп
ські, він сповільнив крок, а я кинувся до нього:

— Я мав би принести Вам свою писанину, але ще 
не завершив роботи.

— Справді? — питає він, але в його голосі звучить 
невпевненість. — Ще не завершили?

— Ні, стаття ще не готова.
Та раптом на очі мені набігають сльози зворушення 

— „Командор" такий люб'язний зі мною, — я харкаю 
і несамовито кашляю, намагаючись взяти себе в руки. 
„Командор" шморгає носом і дивиться на мене.
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— Ви маєте з чого жити? — питає він
— Ні, — відказую я, — у мене зовсім нічого немає 

Я сьогодні не їв, але...
— Господь з Вами, бракувало ще, аби Ви вмерли 

з голоду! — вигукує „Командор". 1 тут же сягає рукою 
до кишені. Пекучий сором проймає мене, я відриваю
ся від стіни, намагаючись твердо триматися на ногах 
стою, дивлюся, як „Командор" порпається в гаманці, 
і мовчу. Він простягає мені десять крон. Просто, без 
жодних викрутасів, простягає мені десять крон, при
мовляючи, шо не годиться мені умирати з голоду.

Я щось бурмочу, не відразу беру банкноту:
— Мені так соромно... Та й тут надто багато...
— Покваптеся, — каже він нетерпляче і дивиться на 

годинник. — Я чекав на поїзд, чую, що він уже підійшов.
Я, ледь притомний від щастя, не сказавши ні слова, 

навіть не подякувавши, взяв гроші.
— Нема чого встидатися, — сказав „Командор" на 

прощання. — Я ж знаю, Ви відпрацюєте свій борг.
і пішов.
Він уже пройшов кілька кроків, коли я спам'ятався, 

що не подякував йому за підмогу. Я хотів наздогнати 
його, але не міг зрушити з місця, мої ноги запліталися, 
я би просто розтягнувся на бруківці. А „Командор" усе 
більше віддалявся. Я облишив спроби наздогнати його, 
подумав було гукнути йому навздогін, але не посмів. 
Коли ж таки зібрався з духом і крикнув — спершу раз, 
потім вдруге, — він відійшов уже надто далеко, та 
й голос мій значно ослаб.

Я стояв на тротуарі, дивився йому вслід і тихенько 
плакав.

— Ніколи такого не сподівався! — сказав я сам до 
себе. — Він дав мені десять крон!

Я став на те місце, де хвилину тому стояв „Коман
дор", і спробував наслідувати його рухи. Я підніс 
банкноту до самих очей, мокрих від сліз, обдивився її 
зусібіч:

— Присягаюсь, бігме Боже, присягаюсь, це мені не 
сниться! У мене в руках — десять крон! — крикнув 
я на повен голос.
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Минуло трохи часу, може, навіть багато часу, бо 
навколо геть усе завмерло; я отямився аж на Томтеґа- 
тен, П. Одногр разу, на цьому місці, обвів довкруг 
пальця кучера, який возив мене, — ніким не поміче
ний, пройшов через будинок і втік. Я постояв якийсь 
час, зачудовано озираючись, відчинив двері під'їзду 
і увійшов до „Пансіону для прибульців". Тут я попро
сив притулку на ніч, і мені одразу ж запропонували 
кімнату.

Вівторок.
Злива сонячного сяйва, тихий, чудовий, ясний день. 

Сніг розтопився; всюди вирує життя, світлі й радісні 
обличчя, усмішки і сміх. Струмені води злітають над 
фонтанами, позолочені сонцем, забарвлені небом 
у ніжну блакить...

Десь коло обіду, я вийшов з пансіону на Томтеґатен, 
де тепер мешкав, не знаючи біди, завдяки грошам „Ко
мандора", і рушив до міста. У мене був чудовий на
стрій, усе післяобіддя я гуляв найлюднішими вулицями, 
задивляючись на усміхнені обличчя перехожих. Ще за
довго до сьомої я рушив на площу Святого Улава 
і крадькома подивився на вікна у будинку номер два. За 
годину я зможу її побачити! Увесь час мене не полишав 
солодкий, трепетний страх. Що з того буде? Що 
я скажу їй, коли вона зійде сходами? Добривечір, фре
кен? А може, лише усміхнуся? Я вирішив задовольнити
ся усмішкою. Ясна річ, я низько вклонюся їй.

Я подався геть, соромлячись, що прийшов так ско
ро, якусь часину потинявся по вулиці Карла Югана, 
не спускаючи ока з годинника на будівлі університе
ту. Коли пробамкало восьму, я знову завернув на 
Університетську вулицю. По дорозі допетрав, що на 
кілька хвилин спізнююся, і заквапився що було сили. 
Дуже боліла нога, а більше ніщо не дошкуляло.

Я спинився біля фонтана, щоб відсапатися, простояв 
там досить довго, заглядаючи по вікнах, але її не було. 
Що ж, я зачекаю, мені не спішно. Може її щось 
затримало... і я налаштувався чекати. Та ж не присни
лося мені усе це? А може, я уявив собі нашу зустріч

352



тієї ночі, коли лежав у гарячці? Я безпорадно заходив
ся перебирати думки, і впевненість моя похитнулася.

— Хм... — кахикнув хтось позаду мене.
Я чув це кахикання, чув легкі кроки в себе за 

спиною, але не озирнувся: я не міг відірвати очей від 
великого сходового маршу просто перед собою.

— Добрий вечір! — чую знову.
Я забуваю усміхнутися, навіть капелюха не одразу 

знімаю, розгублений, що вона надійшла з іншого боку.
— Ви довго чекали? — питає вона задихано.
— Ні, зовсім недовго, я щойно прийшов, — відпо

відаю я. — Окрім того, я міг би й залюбки зачекати. 
Я, до речі, сподівався зустріти Вас з іншого боку.

— Я супроводжувала маму до знайомих, й запроси
ли сьогодні в гості.

— Он воно що!
Ми рушаємо разом. Поліцейський стоїть на розі 

вулиць і дивиться на нас.
— Куди ми, власне кажучи, прямуємо? — запитала 

вона і зупинилася.
— Куди Вам заманеться. Тільки скажіть!
— Ох, але ж це так нудно — вибирати самій.
Пауза.
Тоді я кажу, лиш би не мовчати:
— У Ваших вікнах не світиться.
— Звісно! — жваво відгукується вона. — Покоївку 

теж відпустили. Я сама вдома.
Ми стоїмо поруч і дивимося на вікна будинку но

мер два, наче ніколи в житті їх не бачили.
— Може підемо до Вас? — пропоную я. — Я сиді

тиму біля самих дверей.
І тієї ж миті аж здригнувся від страху, що вона 

вважатиме мене надто зухвалим. Ану ж вона обра
зиться і піде геть? ! я й ніколи не побачу? А цей жа
люгідний одяг? Я у відчаї чекав на її відповідь.

— Чого це Вам сидіти під дверима, — мовила вона.
Ми подалися до й помешкання.
У темному коридорі панна взяла мене за руку, про

вадячи уперед.
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— Вам не треба мовчати, — сказала вона. — Роз
мовляйте, не соромтеся.

Вона запалила свічку — саме свічку, а не гасову 
лампу — і з коротким смішком промовила;

— Не дивіться на мене. Боже, який сором! Ніколи 
більше не робитиму такого!..

— Чого Ви більше не робитимете?
— Ніколи в житті... Боже, упаси... Ніколи більше 

Вас не поцілую...
— Так вже й не поцілуєте? — запитав я, і ми обоє 

засміялися.
Я простягнув до неї руки, але вона ухилилася, уникла 

моїх обіймів, перебігла на інший бік стола. Якусь 
хвилю ми стояли й дивилися одне на одного, розме
жовані лише свічкою.

Потім вона заходилася відпинати вуаль, скидати 
капелюшок, не зводячи з мене грайливого погляду та 
пильнуючи кожний мій рух, щоб, бува, я знову не 
захотів пригорнути її. Я таки рвонувся до неї, заш
портався за килим і упав; скалічена нога не хотіла 
тримати мого тіла. Я знічено підвівся.

— Господи, як Ви почервоніли! — вигукнула вона. 
— Вам дуже боляче?

— Так, дуже.
1 ми знову почали гасати довкола стола.
— Ви, здається кульгаєте?
— Трохи. Зовсім мало...
— Востаннє, як ми бачилися у Вас болів палець, 

а тепер — нога. Скільки ж у Вас болячок!
— Кілька днів тому мене збив повіз.
— Повіз? Ви знову були п'яні? Господи, що ж це за 

таке життя у Вас, молодий чоловіче? — вона погрозила 
мені пальцем, і личко в неї стало серйозним. — Сядь
мо! Ні, не біля дверей. Ви надто сором'язливий. Сідай
те ось тут. Ви — там, а я — тут... Ось так. Ох, як же 
нудно із сором'язливими людьми! Доводиться самій 
все говорити і робити, жодної підтримки. Ось Ви, 
скажімо, могли би покласти руку на спинку мого кріс
ла. Вам самому мало би спасти таке на думку. Ось я 
скажу таке, а Ви будете витрішки продавати, ніби не
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ймете віри моїм словам. Так воно і є, я це вже не раз 
за Вами зауважувала. Але не намагайтеся мене переко
нати, ніби Ви завжди такий скромний, за якого себе 
видаєте. Того дня, коли Ви напідпитку переслідували 
мене до самої хати, поводилися Ви досить-таки зухва
ло і все діймали мене своїми дотепами: „Фрекен, Ви 
загубите свою книжку! Ви неодмінно загубите свою 
книжку!" Ха-ха-ха! Фе, яким бридким Ви були!

Я ніяковів і слухав, не зводячи з неї очей. Моє 
серце мало не вискакувало, а кров гарячими хвилями 
бухкала в жилах. Яка невимовна насолода знову сиді
ти в людському помешканні, наслухати цокання го
динника, розмовляти з юною живою дівчиною, а не з 
самим собою!

— Чому Ви нічого не кажете?
— Ви така гарна! — спромігся я таки на слово. — 

Я сиджу, заворожений Вами. Ви зачарували мене. ! я 
нічого не можу з цим вдіяти. Ви — найдивовижніша 
людина, яку... Часом Ваші очі так сяють, наче квіти, 
я ще ніколи не бачив такого сяєва. Що? Ні— ні, не 
як квіти, а як... Я закохався у Вас і край. Як Вас 
звуть? Ви обов'язково повинні сказати мені, як Вас 
звуть...

— А яке Ваше ім'я? Я мало знову не забула. Увесь 
вчорашній день я тільки й думала про те, щоб не 
забути запитати про Ваше ім'я. Тобто не увесь день, 
я зовсім не думала про Вас увесь вчорашній день.

— Знаєте, як я Вас назвав? Я назвав Вас !лаялі. Що 
Ви на це скажете? Яке ніжне звучання...

— !лаялі?
— Так.
— Це якоюсь чужою мовою?
— Та ні, зовсім ні.
— Непогане ім'я.
Після довгих балачок ми назвали одне одному наші 

імена. Вона сіла поруч зі мною на канапу, ногою 
відсунула убік стілець, і ми продовжили розмову.

— Ви сьогодні навіть поголилися, — зауважила вона. 
— Нині Ви маєте ліпший вигляд, ніж останнього 
разу; не набагато, та все ж... Тільки не вроїть собі
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в голову... Ні, тоді Ви більше скидалися на обідранця. 
А палець перев язали якоюсь гидкою ганчіркою, і в 
такому вигляді Ви конче хотіли піти зі мною і випити 
десь келих вина. О ні, ґречно дякую!

— Отож Ви відмовилися піти зі мною через мій 
жалюгідний вигляд? — запитав я.

— Ні, — відповіла вона, потупивши очі. — Ні, Бог 
мені за свідка, не тому. Я про таке навіть не подумала.

— Послухайте-но, — сказав я. — Ви, напевно, уяви
ли собі, шо я можу одягатися і жити, як Вам того 
забагнеться? Але я не можу, бо я дуже, дуже бідний.

Вона звела на мене очі.
— Ви бідний.
— Так.
Пауза.
— Господи, та ж я також бідна, — сказала вона, 

вперто стріпнувши голівкою.
Я хмелів від кожного її слова, яке западало мені 

в серце, наче крапля вина, хоча це й була звичайні
сінька дівчина з міста Христіанії, яка пересипала свою 
мову жаргонними слівцями, дуже балакуча і не надто 
цнотлива. Я млів від її звички нахиляти голову трохи 
набік, коли вона слухала мої теревені. Її подих тор
кався мого обличчя.

— Знаєте, — почав я. — Тільки не сердіться... Коли 
я вчора ліг спати, я простягнув до Вас руку... ось 
так... наче Ви лежите поруч. Аж тоді заснув.

— Справді? Як гарно! — вона примовкла. — Але 
повестися так Ви могли тільки на відстані, бо інакше...

— Гадаєте, не зміг би такого зробити?
— Гадаю, ні.
— Ну, від мене усього можна сподіватися, — сказав 

я хвалькуватим тоном і обійняв її за стан.
— Так уже й усього? — тільки й запитала вона.
Мене розсердило і спантеличило, що ця дівчина має

мене за пуританина. Я приштрамувався, набрався від
ваги і взяв й за руку. Але вона незворушно висмикнула 
долоньку і відсторонилася. Усю мою відвагу, мов віт
ром здуло, я знітився і задивився у вікно. Надто вже 
нікчемний у мене був вигляд, не варто так багато
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брати собі до голови. Якби ж то я зустрів її у той час, 
коли ще був схожий на порядну людину, коли ще міг 
собі добре порадити у житті! Я занепав духом.

— Ось бачите, — сказала вона. — Ось бачите! Як 
просто Вас тримати на повідку. Досить насупити бро
ви чи ледь відсунутися вбік, і Ви вже ніяковієте...

Вона грайливо засміялася, заплющивши очі, ніби 
терпіти не могла, щоб на неї дивилися...

— О, Господи! — вигукнув я. — Зараз Ви у мене 
побачите, де раки зимують!..

! я міцно обхопив її за плечі. Чи вона геть з розуму 
зійшла? Має мене за якогось жовторотика! Це ми ще 
побачимо... Ніхто не зможе сказати, що я бевзь у цій 
справі! Та я правдивий сатана, а не чоловік!.. Якщо 
вже на те пішло..

Ніби я був спроможний на що-небудь у цьому світі!
Вона тихо сиділа, не розплющуючи очей; ми обоє 

мовчали. Я притягнув її до себе, міцно пригорнув її 
тіло до своїх грудей, а вона й слова не зронила. Я чув, 
як голосно, наче барабанний дріб, б'ються наші серця.

Я поцілував її.
Я вже не пам'ятав себе, молов якісь дурниці, вона 

заходилася сміхом; шепотів пестливі слова її устам, 
гладив її по щоках і шалено обціловував. Я розшпи- 
лив ґудзик чи два на її сукні, з лляної спідньої сороч
ки визирнули перса, білі, округлі, два солодких чуда.

— Можна мені поглянути! — благаю я, намагаючись 
розшпилити решту ґудзиків і оголити її плоть. Та 
я надто збуджений і не можу дати собі ради з нижні
ми ґудзиками, де корсет найтугіший. — Дозвольте 
мені поглянути... Лише трішки...

Вона поволі і ніжно обвиває руками мою шию; 
схвильоване дихання виривається з її рожевих трем
тливих ніздрів, торкаючись мого обличчя; іншою ру
кою вона сама починає розшпиляти ґудзики, один за 
одним. Вона зніяковіло, уривчасто сміється і погля
дає на мене, чи не помітив я її страху... Розв'язує 
стрічки, розпинає корсет, ніжна й полохлива. А я 
плутаюся своїми огрубілими пальцями у тих ґудзиках 
та стрічках...
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Щоб відволікти мене, вона проводить лівою рукою 
по моїх плечах:

— Ой, скільки тут волосся!
— Так, — кажу я, намагаючись торкнутися устами її 

перс.
У цю мить вона лежить майже оголена. Раптом 

вона стрепенулася, наче втямила, що зайшла надто 
далеко, затулила сукнею свою голизну і звелася на 
канапі. Щоб приховати свою ніяковість, знову завела 
мову про волосся на моїх плечах.

— Чому у Вас так випадає волосся?
— Не знаю.
— Ви, мабуть, забагато п'єте, а може... Фе, цього 

я не скажу! Як Вам не соромно! Такого я від Вас не 
сподівалася! Ви ще такий молодий, а вже не маєте 
волосся!.. А тепер будьте такі ласкаві розповісти мені 
про своє життя-буття. Певна, що воно жахливе! Але 
саму лише правду, ніяких викрутасів! Зрештою, від 
мого ока не сховається, якщо Вам закортить щось 
приховати. Починайте!

Як же я втомився! З якою б утіхою я просто спокій
но посидів і помилувався цим дівчам, аніж затрачати 
зусилля і щось просторікувати. Я вже до нічого не 
був здатний, став шматою.

— Ну ж бо, розповідайте! — нетерпеливилася дівчина.
Я піддався на її умовляння і розповів геть усе, роз

повів щиру правду. Не згущував фарби, бо не мав 
наміру розчулити її і викликати співчуття; не утаїв 
навіть, як одного разу вкрав п'ять крон.

Вона сиділа, очманіло утупившись в мене, бліда, 
перелякана, з безмежною розгубленістю у погляді. 
Я хотів порятувати ситуацію, розвіяти сумне вражен
ня, яке справила на неї моя розповідь:

— Але тепер усе минуло і ніколи більше не повто
риться. Тепер я спасенний...

Проте вона була страшенно розгублена.
— Господи, помилуй! — тільки й промовила і знову 

замовкла. — Господи помилуй!
Я силкувався жартувати, полоскотав її і пригорнув 

до грудей. Вона вже встигла позапинатися, і це мене
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роздратувало. Навіщо вона запнула сукню? Хіба тепер 
я змалів у її очах? Хіба ліпше було підтвердити, що 
волосся у мене випадає від баламутного життя? Невже 
би я більше припав їй до вподоби, якби видав себе за 
гульвісу?.. Але досить балачок!.. Треба братися до діла. 
Коли ж доходить до діла, то я справжній мужчина...

Я зважився відновити спробу.
Я повалив її, просто повалив на канапу. Вона пру

чалася, щоправда, не дуже рішуче, радше здивовано.
— О ні Що Ви робите?
— Що я роблю?
— Ні... Не треба .
— Так. Так. .
— Не треба, чуєте! — крикнула вона і додала, боля

че шпигнувши мене:
— Та Ви божевільний!
Я мимоволі завмер.
— Але ж Ви так не думаєте! — скрикнув я.
— У Вас такий був дивний вираз обличчя! А того дня, 

коли Ви переслідували мене, Ви ж не були п'яним?
— Ні. Тоді я саме поїв.
— То гірше...
— Ви б воліли, аби я був п'яний?
— Так... Я Вас боюся! Господи, облиште врешті!
Я завагався. Ні, цього облишити я не міг, надто 

багато втрачав. Досить тут, на канапі, напускати мені 
туману! До яких тільки вивертів доводиться вдаватися 
у такий момент! Якби ж то я не знав, що усе — лише 
пусті відмовки! Теж знайшла мені дурника! Ану, тихо! 
! доста балачок!

Вона щосили пручається, надто рішуче; це вже біль
ше не скидається на гру. Я ніби ненароком зачепив 
свічку, стало темно; дівчина відчайдушно опиралася, 
навіть скрикнула.

— Ні, не треба. Не треба! Якшо хочете, цілуйте мої 
груди! Любий, коханий!

Я одразу ж отямився. !ї слова звучали так наляка
но і безпорадно, що мій запал згас в одну мить. Щоб 
не відштовхувати мене надто грубо, вона дозволяла
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поцілувати її перса! Як це мило, мило і наївно. 
Я готовий був упасти перед нею на коліна.

— Але ж, люба, — пробурмотів я розгублено. — Я не 
розумію... направду, не розумію, до чого тут була ця гра?

Вона встала і тремтячими руками запалила свічку; 
я непорушно сидів на канапі. Що буде далі? На душі 
шкребли кішки.

Вона глянула на годинник, шо висів на стіні, і аж 
здригнулася.

— Ой, невдовзі повернеться покоївка! — зойкнула 
вона. Це було перше, шо вона сказала.

Я збагнув натяк і підвівся. Вона хотіла було накину
ти на себе пальто, але передумала і відійшла до камі
на. Вона зблідла і все більше ментрожилася. Щоб їй 
не довелося тицяти мені на двері, я запитав;

— Ваш батько був військовим?
А сам зібрався йти геть.
— Так, військовим. Звідки Ви знаєте?
— Я цього не знав, просто спало на думку.
— Дивно!
— О так. Я маю дуже розвинене чуття. Воно невід'єм

не від мого божевілля...
Панночка сполохано глипнула на мене, але нічого не 

відповіла. Я відчував, що завдаю їй муки своєю присут
ністю, і хотів уже покласти край тим тортурам і рушив 
до дверей. Невже вона не поцілує мене більше? ! навіть 
не подасть руки. Я стояв перед дверима і чекав.

— Ви вже йдете? — запитала вона, стоячи, як 
і перше, біля каміна.

Я не відповів. Розгублений і принижений я не міг 
спромогтися й на слово. Боже, що я наробив! Її зда
валося, зовсім не обходило, шо я налаштувався йти; 
я наче втратив її, гарячково шукав, що би таке сказа
ти їй на прощання, підбирав глибокі, вагомі слова, 
щоб справити на неї враження. Але наперекір своєму 
твердому рішенню зберегти холоднокровність та го
нор, я, ображений і схвильований, почав плести якісь 
небилиці; потрібні слова не приходили на гадку. Я 
поводився цілком бездумно. З язика злітали лише 
книжні пишномовні фрази.
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Чому б їй чітко не послати мене під три чорти? — 
запитував я. Чому, чому? Тут нема чого соромитися. 
Замість того, щоб нагадувати про повернення покоїв
ки, досить було просто сказати: „Вам час іти, бо 
я повинна привести матір з гостини і не хочу, щоб 
Ви мене супроводжували." Про це вона не подумала?
0  ні, саме про це вона й подумала. А мене ж так 
легко поставити на місце; досить їй було простягнути 
руку за пальтом, а потім покласти його назад, щоб 
я відразу все зрозумів. Як я вже сказав: у мене є 
чуття. Для цього не конче бути божевільним...

— Заради Бога, вибачте! Мені просто вихопилося це 
слово! — скрикнула дівчина.

Вона так само стояла біля каміна, навіть не ворухнулася.
Мене важко було зупинити. Я без угаву молов язи

ком, болісно відчуваючи, що надокучив їй, що жодне 
моє слово не досягає її, і все ж не міг зупинити 
словесний потік. Загалом, можна мати вразливу душу
1 не бути при цьому божевільним, казав я. Бувають 
особистості, які перепускають через себе кожну дріб
ницю, їх зовсім не важко убити брутальним словом, 
і я дав їй зрозуміти, що я саме і є такою особистістю. 
Злидні загострили моє сприйняття, і мені дуже прик
ро, справді, дуже прикро. Але тут є свої переваги, це 
вже не раз пригоджувалося мені у деяких ситуаціях. 
Бідний інтелігент набагато спостережливіший за бага
того. Злидар завжди зважує кожний свій крок, який 
змушує працювати думку і відчуття, недовірливо дос
лухається до кожного почутого слова. Він дуже враз
ливий, вловлює найменші відтінки настрою у словах 
співрозмовника, злидар — це збагачена досвідом лю
дина із зраненою душею...

і я довго заходився просторікувати про свою зране
ну душу. Але що більше я говорив, то неспокійнішою 
ставала дівчина. Урешті, заламуючи у відчаї руки, вона 
кілька разів скрикнула: „О Господи!" Я бачив, яких 
мук їй завдаю, я не хотів цього, та все ж не міг 
прикусити язика. Нарешті я вирішив, що найголовні
ше в загальних рисах уже сказано, і, перехопивши її 
сповнений розпуки погляд, вигукнув:
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— А тепер я вже йду, йду. Ось бачите, я вже взявся за 
клямку! Бувайте! Бувайте здорові, кажу я Вам! Ви могли 
б, принаймні, відповісти, я ж двічі попрощався з Вами 
і ось стою уже на порозі. Я навіть не прошу дозволу 
зустрітися з Вами знову, бо це додасть Вам зайвого 
болю. Але скажіть мені, чому Ви не полишили мене 
в спокої? Що поганого я Вам заподіяв? Я ж не став Вам 
на заваді, чи не так? Чому Ви раптом відвернулися від 
мене, наче ніколи й не знали? Ви спустошили мене до 
краю, ущент розчавили мою душу. Але ж я не божевіль
ний, Господи! і, якщо Ви завдасьте собі труду замисли
тися, то чудово зрозумієте, що мені нічогісінько не 
бракує. Підійдіть, будь ласка, і подайте мені руку. Або 
ж дозвольте мені підійти до Вас! Дозволите? Я не запо
дію Вам нічого лихого, лише вклякну на мить перед 
Вами, на одну лише мить стану перед Вами на коліна... 
Можна? Ні, ні, я не робитиму цього, я бачу, як Ви 
злякалися, не буду, чуєте, я не буду цього робити! Боже 
милий, чому Ви так злякалися? Я ж стою там, де стояв, 
навіть не зворухнувся. Я тільки хотів стати на коліна он 
там, на червоний візерунок килима біля Ваших ніг. Але 
Ви злякалися, я одразу помітив це по Ваших очах, тому 
я й не зрушив з місця. Я ж не зробив ані кроку, коли 
просив у Вас дозволу підійти, хіба не так? Я стояв так 
само непорушно, як тоді, коли показував Вам місце, на 
якому хотів би уклякнути, он ту багряну троянду. 
Я навіть пальцем не тицяю, навіть пальцем, щоб не 
лякати Вас, лише киваю і спрямовую туди свій погляд.
! Ви чудово розумієте, яку троянду я маю на увазі, та 
все ж не бажаєте підпускати мене ближче. Ви боїтеся 
мене і не наважуєтеся підійти. Не збагну, звідки взялося 
стільки жорстокости у Вашому серці, щоб назвати мене 
божевільним? Але ж Ви зовсім так не думаєте, скажіть? 
Одного разу влітку, дуже давно, я таки був божевіль
ним. Я надто багато працював і забував вчасно пообіда
ти, бо думками витав деінде; так ставалося день у день. 
Я мав би пам'ятати про їжу, але постійно про неї 
забував. Богом присягаюся, це — правда! Щоб не зійти 
мені з цього місця, якщо я брешу! Бачите, Ви неспра
ведливі до мене, і не біда змушувала мене так робити;
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тоді я мав великий кредит у інгебрета і Гравесена 
і грошенята у мене водилися, та все ж я не купував 
харч, бо цілком і повністю забував про хліб насущний 
Чуєте? Ви мовчите, не відповідаєте, ні на крок не від
ходите від каміна, просто чекаєте, доки я піду геть

Дівчина швидко підійшла до мене і простягнула 
руку. Я з недовірою дивився на неї. Чи від щирого 
серця вчинила вона так? А може, лиш би скорше 
спекатися мене? Вона обвила руками мою шию, сльо
зи стояли в її очах. Я завмер, дивлячись на неї. Вона 
підставила уста для поцілунку, але я не йняв їй віри. 
Це, без сумніву, була ще одна пожертва з її боку, 
спосіб покласти край цій комедії.

Вона щось сказала, і мені почулося: „Та все ж я Вас 
кохаю!" Вона сказала це дуже тихо і невиразно, може, 
я й не розчув до пуття, а може, вона сказала щось 
зовсім інше. Враз вона гаряче обняла мене за шию, 
навіть стала на кінчики пальців, щоб дотягнутися, 
і надовго завмерла так.

Я боявся, що вона змусила себе до цього вияву 
ніжности, і тільки мовив:

— Яка Ви гарна!
Більше я не сказав ні слова. Я відступив від неї, 

наткнувся на двері і задки вийшов з помешкання. 
А вона залишилася.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
Прийшла зима, холодна і мокра, майже без снігу — 

вічна темна ніч, заволочена туманами, за весь тиж
день вітерець навіть не дмухнув. Газові ліхтарі горіли 
на вулиці цілий день, і все ж люди натикалися одне 
на одного в суцільній мряці. Усі звуки — бамкання 
церковних дзвонів, дзеленькіт дзвоників на кінських 
шиях, людські голоси, тупіт копит — долинали при
глушено, наче були поховані у густому повітрі. Минав 
тиждень за тижнем, а погода не мінялася.

Я ще мешкав у пансіоні на Ватерланні.
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Я прикипів серцем до цього притулку, до цього 
пансіону для прибульців, де міг мешкати, незважаючи 
на свої злидні. Гроші давно скінчилися, та все ж я і 
далі приходив сюди, наче мав на це право, мов до 
себе додому. Господиня не дорікала ані словом, але 
мені не давало спокою те, що я не можу заплатити їй 
за житло. Так збігло три тижні.

Уже кілька днів я силкувався взятися до роботи, та 
мені ніяк не щастило написати річ, яка б задовольни
ла мене. Я докладав усіх зусиль, гарував з ранку до 
ночі, але все даремно, щастя відвернулося від мене.

Я писав у кімнаті на другому поверсі, у найкращій 
з віталень пансіону. Ще з того першого вечора, коли я 
мав гроші і міг порадити собі з усім, мене ніхто там не 
турбував. Увесь час мене не полишала надія, що 
я таки доведу до пуття якийсь із своїх опусів і зможу 
заплатити за кімнату та поквитатися з іншими борга
ми. Тому-то я працював так старанно. Я вже почав 
писати одну статтю, на яку покладав великі надії. То 
була алегорична, сповнена глибокого сенсу, оповідь 
про пожежу у книгарні. Я хотів старанно її опрацювати 
і віднести „Командорові" замість сплати боргу. Хай би 
„Командор" переконався, що допоміг справді талано
витій людині. Я не мав жодного сумніву, що він 
у цьому таки впевниться. Треба було тільки зачекати, 
доки до мене прийде натхнення. А чом би натхненню 
не прийти до мене? Навіть найближчим часом? Ніщо 
не стояло мені тепер на заваді. Щодня господиня по
троху підгодовувала мене, вранці і ввечері приносила 
кілька канапок, і мій хворобливий неспокій зник. Мені 
вже не доводилося обмотувати руки ганчір'ям, коли 
я писав, і голова не паморочилася, коли я визирав 
надвір з висоти вікон другого поверху. Мені велося 
ліпше, з будь-якого огляду, і я вже почав дивуватися, 
чому не просувається моя робота над алегорією. Я не 
міг збагнути, у чому тут річ.

Одного разу я мав нагоду відчути, який я слабкий, 
як в'яло і незграбно працює мій мозок. Того дня до 
моєї кімнати увійшла господиня пансіону і попросила 
перевірити рахунок з крамниці. Щось у цьому рахунку

364



негаразд, казала вона, він не збігається із записами у її 
книз< видатюв, але )й ніяк не вдається знайти помилку

Я взявся до підрахунків; господиня сиділа навпроти 
і спостерігала за мною. Я додав усі числа, спершу знизу 
вгору, сума виявилася правильною; потім ще раз. згори 
донизу, і знову одержав той самий результат. Я глянув 
на жінку, яка сиділа, чекаючи мого вердикту. Я відразу 
помітив, що вона вагітна, це не пройшло повз мою 
увагу, хоч я й не приглядався до неї.

— Рахунок правильний, — сказав я.
— Ні, перевірте кожне число, — наполягала господи

ня. — Я не могла витратити так багато. Я певна цього.
І я почав перевіряти кожну цифру: два боханці хліба 

по 25 ере, лампове скло — 18, мило — 20, масло — 
32... Не конче мати мудру голову, щоб підрахувати ці 
стовпчики чисел, рахунок з крамниці, у якому не було 
нічого складного. Я ретельно шукав помилку, про яку 
говорила жінка, але ніяк не міг її віднайти. За кілька 
хвилин топтання на місці, я, як не прикро, відчув, що 
мої думки закружляли в голові, немов у танку. Я вже 
не відрізняв прибутків від видатків, все перемішалося. 
Остаточно я застряг на сирі: 3 5/16 марки (марка — 
чверть кілограма — прим, перекл.) сиру по 16 ере. 
У моєму мозкові щось наче перемкнулося, я тупо вит
ріщався на числа і не міг зісунутися з місця.

— Як з біса невиразно тут написано! — вигукнув 
я розпачливо. — Господи поможи! Тут написано: п'ять 
шістнадцятих сиру. Хе-хе, чи Ви таке чули? Он пог
ляньте самі!

— Усе правильно, — відповіла матрона, — вони, 
зазвичай, так пишуть. Це — сир з пліснявою. Усе 
правильно. П'ять шістнадцятих — це п'ять частин...

— Це я розумію, — перервав я й пояснення, хоча 
насправді, нічогісінько не розумів.

Я знову спробував дати собі раду з рахунком, на 
який ще місяць тому витратив би не більше хвилини. 
Мене заливав піт, і я щосили думав про ті загадкові 
числа; замислено приплющував очі, наче ретельно вив
чав кожну можливість. Однак я змушений був капіту
лювати. Оті п'ять частин сиру до решти спустошили
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мене; щось немов луснуло у моїй голові. Але, щоб 
справити враження на господиню, я й далі рахував, 
ворушив устами, час од часу вголос називав якесь 
число, переводячи погляд згори вниз, щоб здавалося, 
наче я просуваюся вперед і ось-ось завершу підраху
нок. Господиня терпляче чекала. Нарешті я сказав:

— Я переглянув усе від початку і до кінця, і повір
те, не бачу жодної помилки.

— Жодної? — перепитала жінка. — Справді, жодної?
Але я бачив по ній, що вона не вірить. Раптом мені

здалося, що в її голосі з'явився ледь зневажливий 
тон, байдужість, якої я раніше в ній не помічав. Вона 
сказала, що, певно, я не вмію оперувати шістнадця
тими частками чисел, і що їй доведеться звернутися 
до когось, хто ліпше на цьому знається, аби ще раз 
ретельно перевірити рахунок. Вона зовсім не хотіла 
мене образити чи осоромити, але її слова прозвучали 
замислено і серйозно. Уже на порозі, не дивлячись на 
мене, вона сказала:

— Вибачте, що перешкодила Вам!
! пішла.
За якусь мить двері знову відчинилися і знову на 

порозі стала господиня, певно, і кількох кроків не 
зробила коридором.

— От що! — сказала вона. — Ви, звісно, не гнівай
теся, але мені щось належиться. Учора минуло три 
тижні, як Ви тут. Так, саме три тижні. Не так легко 
давати собі раду з великою родиною, тому я не можу 
брати мешканців у кредит... Шкода...

Я перебив її мову.
— Я працюю над однією статтею, про яку вже Вам 

розповідав. Тільки-но вона буде завершена, як Ви 
одразу ж одержите свої гроші! Про це не турбуйтеся.

— А ну ж Ви ніколи її не завершите?
— Ви так гадаєте? Можливо натхнення осяйне мене 

завтра або ше нині вночі! Так, так воно може прийти 
саме нинішньої ночі, і тоді стаття пишеться щонай
більше за чверть години. Бачите, я працюю цілком 
відмінно від інших людей. Я не можу сісти і написати 
якусь кількість сторінок за день, а змушений чекати
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відповідного моменту. Неможливо визначити ні дня ані 
години, коли тебе осяйне натхнення. Усе в свій час.

Господиня пішла. Але и довіра до мене вочевидь 
похитнулася.

Щойно зоставшись наодинці зі собою, я скочив на 
рівні ноги і почав з розпуки дерти на собі волосся. 
Ні, нема мені порятунку! Жодного, жодного порятун
ку! Мій мозок не спроможний уже ні на що! Ну хіба 
не довершеним ідіотом я став, якщо не можу вираху
вати вартість маленького шматочка сиру? Але, якщо 
я здатний задавати собі такі питання, то чи міг 
я з'їхати з глузду? Хіба міг би я, заглиблений у підра
хунки, помітити з надзвичайною спостережливістю, 
що моя господиня вагітна? Я ж нічого не знав, ніхто 
мені про це не розповідав; це не спало мені мимоволі 
на думку, я бачив на власні очі і тієї ж миті усе 
збагнув, хоч і розпучливо бився над шістнадцятими 
частками числа. Чим же це пояснити?

Я підійшов до вікна і визирнув надвір. Моє вікно 
виходило на Вонманнсгате. На бруківці бавилося кілька 
дітей; убого вбрані діти на убогій вулиці: вони кидали 
в гурт порожню пляшку і голосно верещали. Повз 
вікна прогуркотів віз, наладований домашнім скар
бом; певно, якась сім'я, опинившись у таку пору року 
без даху над головою, перебиралася в якесь інше міс
це. Ця думка блискавично зринула в моїй голові. На 
возі громадилися меблі, постіль, поточені шашелем 
ліжка та комоди, пофарбовані у червоний колір стіль
ці на трьох ніжках, рогожки, якесь залізне причандал
ля, бляшаний посуд. Маленька дівчинка, зовсім ще 
дитя, потворна, із зашмарканим носом сиділа на ма- 
нелях і міцно трималася бідолашними посинілими 
ручками за побічницю воза. Вона сиділа на купі жах
ливих промоклих матраців і дивилася на дітей, які 
перекидалися порожньою пляшкою...

Я стояв, не відриваючи погляду від вулиці, і ніяк не 
міг збагнути, що відбувається. Доки я спостерігав за 
подіями надворі, за стіною, у кухні, що межувала 
з моєю кімнатою, почувся спів служниці. Я знав пі
сеньку, яку вона співала, і дослухався, чи вона, часом,
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не сфальшивить, і знову сказав собі, що ідіот ніколи 
б такого не зробив. Я, хвалити Бога, був не дурніший 
від будь-кого іншого.

Раптом двоє дітей, що забавлялися на вулиці, затіяли 
сварку; одного хлопця я знав, то був син господині. 
Я відчинив вікно, щоб чути їхню суперечку, і зненацька 
цілий гурт дітей збігся під моє вікно, тужно зорячи 
догори. Чого вони сподівалися? Що з вікна щось ки
нуть? Зів'ялі квіти, кістку, недокурок цигарки, щось, 
що можна погризти або побавитися. Вони довго гап- 
ляться на моє вікно, їхні обличчя аж посиніли від 
холоду. А двоє забіяк тим часом далі чубляться. Слова, 
наче велетенькі слизькі чудовиська, вивергаються з ди
тячих ротів, вульгарні прозиванки, корабельний мат, 
якого вони, певно, набралися від матросів у порту. Обоє 
так захоплені своєю словесною дуеллю, що навіть не 
помічають, як до них мчить моя господиня, щоб з'ясу
вати, що там відбувається.

— Ага, — пояснює її син, — він схопив мене за 
горлянку, я мало дух не випустив! — і повернувшись до 
малого збиточника, що стоїть собі і зловтішається, люто 
кричить:

— Забирайся до дідька, сучий виплодку! Щоб така 
гнида та хапала людей за горлянку! Та я ж тебе...

А його вагітна матуся, яка своїм животом загороджує 
ледь не всю вузеньку вуличку, хапає десятилітнього 
бешкетника за руку і вмовляє повернутися додому:

— Ш-ш! Заткни пельку! Не смій лихословити! Ти 
лаєшся так, ніби вже не один рік волочишся з курва
ми! Ану до хати!

— Не піду!
— Ще й як підеш!
— Таки не піду!
Я стою нагорі, при вікні, і бачу, як матуся закипає 

люттю; ця неприємна сцена страшенно дратує мене, 
я більше не витримую і кричу хлопцеві, щоб він 
піднявся до мене на хвильку. Я двічі гукаю, лиш би 
припинити гармидер; за другим разом я кричу дуже 
голосно, аж матуся обертається і спантеличено витрі
щається на мене, але миттєво оговтується, зухвало
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дивиться на мене, зверхньо, погордливо, і, дорікнув
ши ше раз синові, іде геть. Вона голосно звертається 
до хлопця, шоб і я міг чути:

— Фе, посоромся, показуєш всім, який ти нікчема!
Дивлячись на це, я не пропустив анічогісінько, жодної

дрібнички. Моя спостережливість вкрай загострилася, 
я сприймав кожну деталь і ретельно обмірковував її, 
щойно вона фіксувалася в моїй голові. Отже, моєму 
глуздові нічого не загрожує? Та й що би це мало йому 
загрожувати?

— Знаєш, що, — сказав я собі раптом. — Надто 
довго ти клопотався своїм розумом і переймався його 
станом, а тепер уже вистарчить! Невже така скру
пульозність у сприйнятті навколишнього світу може 
бути ознакою божевілля? Запевняю тебе, це просто 
смішно, навіть потішно, як на мене. Одне слово, 
з ким таке не трапляється, особливо, коли йдеться 
про звичайні, прості речі. Це ше ні про що не свід
чить, просто випадковий збіг. Кажу тобі, з тебе хіба 
що посміятися можна. А що стосується рахунку 
з крамниці, отих мізерних п'яти шістнадцятих сиру 
для злиднів — лише для злиднів, мушу собі так ска
зати, — хе-хе, сир з гвоздикою та перцем!.. Так ось, 
що стосуєтьсся цього сміхотворного сиру, то від нього 
справді можна отупіти; сам лише запах здатний звес
ти чоловіка зі світу... — і я зловтішався з усього 
гнилого сиру на світі. — Ой, не можу, дайте мені 
чогось їстивного! Скажімо, п'ять шістнадцятих добро
го свіжого масла! Оце інша річ!

Я аж заходився, так реготав з власних жартів, 
і вважав їх дуже дотепними. Мені справді нічого біль
ше не долягало, я не мав жодного ґанджу.

Я метався по кімнаті, базікаючи з самим собою, 
і веселість моя зростала: я голосно сміявся і почувався 
неймовірно щасливим. Здавалося, я тільки й чекав цієї 
миті, миті світлої, безтурботної радости, щоб поверну
ти голові її працездатність. Я сів до столу і заходився 
коло своєї алегоричної оповіді. Робота просувалася дуже 
добре, хоча й не надто швидко, уже давно мені так 
легко не працювалося. Те, що зосталося на папері,

369



видалося мені надзвичайно вдалим. За цілу годину роботи 
я навіть не втомився.

! ось я дійшов до дуже важливого місця у своїй 
алегоричній оповіді про пожежу в книжковій крамни
ці. Усе, шо я написав раніше, нічого не вартувало 
порівняно з цим місцем. Я власне хотів сформулюва
ти неймовірно глибоку думку про те, шо горіли не 
книги, а розум, спопелявся людський розум; з цього 
попелища людської думки я хотів витворити справж
ню Варфоломіївську ніч. Зненацька двері до моєї кім
нати розчахнулися і влетіла господиня. Вона стрімко 
увійшла до кімнати, навіть не спинившись на порозі.

Я хрипко скрикнув; її поява буда, мов удар.
— Шо? — запитала вона. — Мені здалося. Ви щось 

сказали? У нас з'явився новий прибулець, і ця кімна
та призначається йому. Нинішню ніч переночуєте 
у нас. До речі, мусите мати власну постіль, — і, не 
дочекавшись моєї відповіді, вона заходилася жужмом 
згрібати списані аркуші.

Мій радісний настрій, наче вітром здуло. Злий 
і зрозпачений, я тієї ж миті встав з-за столу. Я не 
боронив їй порядкувати на моєму столі, мовчки стояв, 
не спроможний навіть здобутися на слово. Вона тиць
нула мені в руки недописану статтю.

Що мені залишалося, довелося звільнити кімнату. 
Неоціненну мить було втрачено! Новоприбульця я 
зустрів на сходах, молодого чоловіка з татуюванням 
на руці у вигляді якоря; за ним гупав носій з кора
бельною скринею на плечах. Чужинець був, видно, 
моряком; отже, випадковий подорожній на одну лише 
ніч. Він, мабуть, недовго займатиме мою кімнату. Може, 
завтра, коли моряк відбуде геть, мені знову пощастить 
повернути благодатну мить. Досить лише п'ятихви
линного натхнення, щоб завершити оповідь про по
жежу у книгарні. А тим часом, треба скоритися долі. .

Мені ще не доводилося бувати у помешканні господа
рів; в одній кімнатці день і ніч тулилися чоловік, жінка, 
батько жінки та четверо дітей. Служниця спала в кухні. 
Через силу я підійшов до дверей і постукав: жодної 
відповіді, хоча з-за дверей долинали голоси.
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Коли я увійшов, господар не промовив і слова, на
віть не відповів на моє привітання, лише байдуже ков
знув поглядом, наче моя присутність його зовсім не 
стосувалася. Окрім того, він був зайнятий грою в кар
ти з чоловіком, якого я бачив у порту, вантажником на 
прізвисько „Шибка". У дитячому ліжечку щось жебо
ніло до себе немовля, а старий діло, батько господині, 
сидів на бамбетлі, спершись головою на руки і скор
чившись, ніби від болю у грудях чи животі. Він був 
майже зовсім сивий; отак скоиюрблений він нагадував 
якусь звірину, що причаїлася і наслухає.

— Чи можна мені перебути з Вами цю ніч? — 
звурнувся я до господаря.

— Це моя жінка так сказала?
— Так. У моїй кімнаті поселився новий мешканець.
Більше господар не відзивався, знову зосередився

на картах. Він цілими днями грав у карти з ким 
доведеться, просто так, не на гроші, лиш би згаяти 
час та чимось зайняти руки. Його ніщо не цікавило, 
він навіть палець об палець ніколи не вдарив, тоді, як 
його жінка металася вгору і вниз по сходах, усюди 
порядкувала й розшукувала пожильців. Вона навіть 
мала своїх людей серед носильників та вантажників 
у порту, яким платила певну винагороду за кожного 
нового клієнта, а, бувало, що і їх самих пускала на 
ніч. „Шибка", власне, й привів такого пожильця.

До кімнати влетіло двійко дітей, двоє дівчаток 
з веснянкуватими, худими, наче у малолітніх повій, 
личками. Одягнені вони були у справжнє дрантя. Слідом 
за ними з'явилася господиня. Я поцікавився у неї, де 
мені розташуватится на нічліг, а вона коротко відпо
віла, що у моєму розпорядженні загальна кімнати, де 
я можу спати з усіма, або ж вільний тапчан у перед
покої, як вже я собі вирішу. Розмовляючи зі мною, 
вона метушилася по кімнаті, доводячи до ладу безліч 
справ водночас, і жодного разу не глянувши на мене.

Від її відповіді я поник, принишк біля дверей, на
магаючись стати непомітним, і вдаючи, наче мені й 
справді бозна-як приємно віддати на ніч своє помеш
кання сторонньому. Я зумисне надав своєму обличчю
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приємного виразу, лиш би не розсердити господиню, 
лиш би не опинитися на вулиці. Я сказав:

— Якось собі пораджу! — і замовк.
Господиня далі сновигала по кімнаті.
— До речі, мушу Вам сказати, що я ніяк не можу 

дозволити собі давати помешкання і харч у кредит, — 
сказала вона. — Це я Вам вже говорила.

— Так, шановна пані, але мені бракує тільки двох 
днів, щоб завершити статтю, — відповів я. — ! тоді 
я охоче дам Вам зайвих п'ять крон. Дуже навіть охоче...

Але я добре бачив, що вона не вірить у жодну 
статтю. А я не міг ображено, з гордо піднесеною 
головою покинути цей дім. Я знав, що мене чекає, 
якщо піду звідси.

Минуло два дні.
Я й далі тулився разом з родиною господині, бо 

у передпокої було надто холодно, там не було печі. 
Уночі я спав на підлозі. Моряк мешкав у моїй кімнаті 
і не збирався її покидати. Десь в обідню пору прийшла 
господиня і повідомила, що моряк заплатив їй за цілий 
місяць наперед; він мав намір скласти іспит на штурма
на, тому й затримався у місті. Я дослухався до її слів і 
зрозумів, що моя кімната уже навіки втрачена для мене.

Я вийшов у передпокій і вмостився на тапчані. Якщо 
мені й пощастить щось написати, то хіба тут, у тишині. 
Алегорична оповідь мене вже більше не цікавила; тепер 
у мене з'явилася нова ідея, чудовий план: я напишу 
одноактову драму, „Знак хреста", з часів середньовіччя. 
Я навіть вифантазував відповідну головну героїню, чу
дову фанатичну блудницю, яка готова згрішити у храмі 
не через власну слабкість чи непогамовну пристрасть, 
а через свою ненависть до Бога; вона вчиняє гріх біля 
самого вівтаря, поклавши вівтарну скатертину собі під 
голову; нею керує лише безмірна зневага до Бога.

Минав час, і цей образ міцно засів у моїх думках. 
Я бачив її перед собою, немов живу і саме такою, якою 
й хотів побачити. Тіло грішниці повинно відштовхувати. 
Це — висока, дуже худа, дещо смаглява жінка; її довгі 
ноги щокроку просвічують крізь спідницю. А ще в неї
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великі відстовбурчені вуха. Одне слово, жодної поживи 
для ока, вона повинна викликати огиду. У ній мене 
цікавила тільки безмірна безсоромність, відчайдушність 
й гріха. Образ блудниці уже не покидав мене; мозок 
наче напучнявів, витворивши в уяві такого людського 
покруча. Я пропрацював над драмою дві години, наче 
на одному подихові.

Написавши десять, а може, й дванадцять сторінок, — 
часто-густо з натугою, з довгими перервами, рвучи ар
куші на клапті, коли щось не виходило — я відчув себе 
змученим, задубілим від холоду та втоми; я підвівся 
і вийшов надвір. Останньої півгодини мені не давав 
працювати дитячий лемент у сусідній кімнаті, тож 
у будь-якому разі я б уже нічого не зміг написати. 
Я вирішив влаштувати собі довгу прогулянку у бік Драм- 
мена аж до самого вечора, а по дорозі обдумував колізії 
своєї драми. Під час прогулянки ось що мені трапилося.

Я стояв перед шевською майстернею на нижньому 
кінці вулиці Карла Югана, майже біля самої Вокзаль
ної площі. Хіба сам Бог знає, чого це мені закортіло 
зупинитися саме перед цією шевською майстернею! 
Я стояв перед вітриною, але думки мої витали зовсім 
не навколо чобіт, яких у мене не було, а в інших сві
тах. За моїми плечима пройшов гурт людей, вони 
розмовляли, але я не чув, про шо мовилося. Раптом 
до мене долинув чийсь громовий голос:

— Добрий вечір!
Це „Красунчик" привітався зі мною.
— Добрий вечір, — відповів я розсіяно. Якусь мить 

я дивився на нього, перш ніж упізнав.
— Як справи? — поцікавився він.
— Непогано... Як завжди!
— Послухайте, Ви ше працюєте у Хрісті? — не 

вгавав він.
— Хрісті?
— Пригадую, якось Ви казали, що працюєте бухгал

тером у торговця Хрісті.
— A-а! Це було давно. Неможливо працювати 

з таким чоловіком. Я швидко пішов звідти.
— Чому ж?
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— Допустився помилки і...
— Сфальшували?
Сфальшував? „Красунчик" відверто цікавився, чи 

фальшував я рахунки. Він запитав дуже зацікавленим 
тоном. Відчувши себе глибоко покривдженим, я лише 
мовчки глянув на нього.

— Та Господи, усяке може трапитися, — потішав 
він мене. Він і миті не сумнівався, що я міг сфальшу
вати рахунки.

— Що „усяке" може трапитися? — запитав я. — 
Фальшування записів? Послухайте, чоловіче добрий, 
невже Ви направду вважате, що я здатний на такий 
негідний вчинок? Я?

— Але ж, шановний, мені здалося, Ви самі щойно 
сказали...

Я стріпнув головою, відвернувся від „Красунчика" 
і задивився убік. В око мені раптом впало червоне 
манто, жінка у манто підходила до нас під руку 
з чоловіком. Якби я не дав себе вплутати у цю розмо
ву з „Красунчиком", не обурився б його підозрою 
у моєму фальшуванні рахунків і не відвернув голову, 
то ніколи б не побачив цього червоного манто. А що 
врешті відбулося? Що мене обходить якесь там манто, 
хай би навіть самої придворної фрейліни Нагель?

„Красунчик" базікав без угаву, намагаючись випра
вити свою помилку, але я його не слухав, я не міг 
відірвати погляду від жінки у червоному манто, що 
підходила щоразу ближче. Щось стрепенулося у гру
дях, щось тоненько шпигнуло, і я подумки прошепо
тів, навіть не зворухнувши устами:

— ілаялі!
Тепер уже й „Красунчик" обернувся, помітив пару, 

привітався і провів їх поглядом. Я уклонився, а може, 
й не вклонявся. Червоне манто пропливло вулицею 
Карла Югана і зникло.

— Хто це йшов поруч з нею? — запитав „Красунчик".
— „Герцог", хіба Ви не бачили? Його звуть „Герцо

гом". А дама Вам знайома?
— Трішки. Хіба ж Ви її не знаєте?
— Ні, — відповів я.
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— Чому ж так низько їй вклонилися?
— Невже?
— Ха, скажете, не кланялися? — вигукнув „Красун

чик". — Дивно! Вона також не спускала Вас з ока.
— Звідки Ви її знаєте?
„Красунчик", власне кажучи, її не знав. Це трапило

ся якогось осіннього вечора. Було уже пізно, троє під
пилих молодиків саме вийшли з „Гранда", біля Кам- 
мермаєра зустріли цю жінку і завели з нею балачку. 
Спершу вона відповідала холодно, але потім один 
з джиґунів, який пройшов вогонь, воду і мідні труби, 
попросив дозволу провести її додому. Присягнув Бо
гом, шо — як то пишуть — волосок не впаде з її 
голови, лише допровадить до воріт, щоб переконатися, 
чи гаразд вона дісталася додому, бо інакше не буде 
йому спокою цілу ніч. Він без угаву молов язиком, 
розповідав одну небилицю за іншою, назвався Вальде- 
маром Аттердагомі видав себе за фотографа. Урешті її 
розворушили веселі теревені того баламута, який не 
дав себе одурити облудною холодністю панянки, і все 
скінчилося тим, шо він зайшов до її помешкання.

— Що ж було далі? — запитав я, затамувавши подих.
— Далі? Що нам до того! Все ж таки вона жінка!
Якусь мить ми обоє мовчали, „Красунчик" і я.
— От чорт, то це був „Герцог"! Ну й вигляд у нього! 

— мовив він замислено. — Якщо вона з цим чолові
ком, то гріш їй ціна.

Я все ще мовчав. Та, звісно, „Герцог" затягне її у свої 
сіті! То й добре! Що мені до того? Хай щастить цій 
жінці з усіма її чарами, хай їй щастить! ! я спробував 
розрадити себе, думаючи про неї щонайгірше, з радістю 
втоптуючи її у багно. Сердило мене лише те, що я зняв 
капелюха перед тією парочкою, якщо я справді його 
зняв. Навіщо було кланятися таким людцям? Вона мене 
більше не обходила, анітрішки! Та й красунею вже не 
була, де й поділася та краса, як вона, з біса, зів'яла! 
Цілком можливо, що вона дивилася тільки на мене; це 
мене не дивує; може, її гризло каяття? Але це не привід 
падати їй до ніг, і бігати не буду за нею, мов шалений, 
тим паче, якщо взяти до уваги, як вона зів'яла останнім
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часом. Хай „Герцог" бере и собі, будь ласка, не шкода! 
Настане той день, коли я гордовито пройду повз неї 
і навіть не кину оком у її бік! Може так трапитися, що 
я не вклонюся їй, навіть якщо вона пильно вдивляти
меться мені в вічі і буде одягнена у червоне манто. 
Дуже навіть може трапитися! Ха-ха, оце буде тріумф! 
Наскільки добре я себе знаю, драма може буте готовою 
ще нинішньої ночі, а мине десь днів вісім, і ця фрекен 
буде стояти переді мною на колінах. З усіма її чарами, 
ха-ха, геть з усіма її чарами і принадами...

— Бувайте! — кинув я коротко „Красунчикові".
Але „Красунчик" ще затримав мене.
— Чим Ви тепер займаєтеся?
— Як чим? Пишу, ясна річ. Чим би то я ще мав 

займатися? Тільки з цього й живу. Ось зараз працюю над 
великою драмою, „Знак хреста", з часів середньовіччя.

— Та ну, до дідька! — вигукнув „Красунчик" щиро. 
— Якщо це Вам вдасться, то...

— Мене це не так вже й турбує! — відказав я 
недбалим тоном. — Гадаю, днів через вісім Ви ще 
почуєте про мене.

З тими словами я й пішов геть. Повернувшись до
дому, я відразу попросив у господині лампу. Каганець 
був мені просто необхідний, бо спати цієї ночі я не 
збирався; драма нуртувала в моїй голові, і до ранку 
я сподівався написати чималий шмат. Своє прохання 
я висловив дуже смиренним голосом, бо помітив її 
невдоволену міну, коли знову з'явився на порозі. 
Я майже закінчив писати чудову п'єсу, сказав я, зали
шається ще виписати кілька фінальних сцен. Я натяк
нув, що її може взяти будь-який театр, навіть не 
питаючи моєї згоди. ! якщо вона зробить мені таку 
неоціненну послугу, то...

Але господиня не мала лампи. Вона довго думала, 
але так і не згадала, чи була у неї колись лампа. 
Якщо я згодний зачекати до дванадцятої, то зможу 
взяти лампу з кухні. А чому я не куплю собі свічки?

Я мовчав. Я не мав десяти ере на свічку, і вона це 
знала. Знов усе шкереберть! Служниця сиділа разом 
з усіма в кімнаті, просто сиділа, а не поралася на

376



кухні. Лампу ніхто навіть не запалював. Це вже кру
тилося в мене на язиці, але я промовчав.

Раптом служниця каже мені:
— Здається, я нещодавно бачила, як Ви виходили 

з королівського палацу? Вас запрошували на обід? — 
і вона голосно зареготала з власного жарту.

Я сів, досягнув свої папери і спробував тим часом 
працювати. Я тримав аркуші на колінах і незмигним 
поглядом утупився в підлогу, щоб зосередитися, але 
це не допомогло, нічого не допомагало мені, думка 
застрягла і не рушала з місця. Увійшли дві доньки 
господині і здійняли гармидер, забавляючись з киць
кою, дивною хворою істотою, яка майже не мала 
хутра. Коли вони дмухали кішці в очі, у тої текли 
сльози і скрапували на ніс. Господар і ще кілька 
чоловіків грали за столом в „очко". Без діла, як зав
жди, не сиділа лише господиня, вона шось шила. 
Жінка добре бачила, що я не можу працювати в таких 
умовах, але моя особа її вже більше не цікавила. Вона 
навіть усміхнулася, коли служниця запитала, чи не 
був я запрошений до Палацу на обід. Усі в цьому домі 
вороже ставилися до мене; здавалося, з того часу, як я 
змушений був ганебно покинути свою кімнату, віддав
ши її іншому, всі потрактували мене за стороннього. 
! навіть служниця, ця маленька кароока вулична дівка, 
з гривкою, що лізла в очі, і навіть без натяку на груди, 
щовечора, коли я простягав руку за канапками, брала 
мене на глузи. Вона ущипливо питалася, де я зазвичай 
обідаю, бо щось їй ні разу не доводилося бачити, щоб 
я, колупаючись в зубах, виходив з „Гранда". Ясна річ, 
вона знала про моє жалюгідне становище, і їй подоба
лося потішатися наді мною.

Ці думки по вінця заполонили мою голову, і я не 
в змозі був здобутися ні на одну репліку для своєї 
п'єси. Усі спроби даремні: в голові починає дивно 
гудіти, і я відкладаю олівець. Я запихаю аркуші до 
кишені і зводжу погляд. Служниця сидить просто пе- 
реді мною, я бачу її вузьку спину і сутулі плечі; вона 
ще майже підліток. Навіщо вона кидається на мене? 
Навіть якщо й виходив я з Палацу, що з того? Чи їй
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від того гірше? Останніми днями вона зухвало глузува
ла з мене, коли я перечіпався на сходах чи, зачепив
шись за цвях, подер маринарку. Не далі, як учора вона 
підібрала в передпокої мої чернетки, украла начерки 
до п'єси, а потім у кімнаті читала їх на повен голос 
перед всіма, пересипаючи ущипливими шпильками. 
Я ні разу не скривдив її, і, наскільки пригадую, ніколи 
не просив зробити мені якусь послугу. Навпаки, сам 
щовечора стелив собі на підлозі, щоб не завдавати їй 
клопоту. Вона збиткувалася навіть з того, що у мене 
випадає волосся. Уранці в мийниці залишалися ковтю- 
хи, і її це дуже смішило. Черевики мої трохи знищили
ся, особливо один, той, по якому проїхався хлібний 
повіз, і це також не пройшло повз її увагу. „Господь 
з Вами і з Вашими черевиками! — казала вона. — 
Погляньте, вони завбільшки з собачу буду!" Звичайно, 
вона мала рацію, черевики стопталися вщент, але на 
той час я ніяк не міг справити собі обнову.

Доки я згадував усі ті притичини і дивувався відвер
тій ворожості служниці, діти господині почали драж
нити старого діда, що лежав на ліжку: вони товклися 
по ньому, і ніщо навколо їх не цікавило. Потім вони 
заходилися запихати йому до вух соломинки. Якийсь 
час я спостерігав за ними, не втручаючись. Старий 
навіть пальцем не ворухнув, щоб захиститися: він лише 
дивився на своїх катувальниць лютим поглядом щора
зу, як вони тицяли у вуха соломинками, і трусив 
головою, коли їм вдавалося це зробити.

Я закипав люттю, але не міг відвести очей від того 
видовища. Батечко поглядав з-поза карт, сміхом під
бадьорюючи малюків і час од часу звертаючи увагу 
своїх партнерів на те, що відбувалося. Чому старий не 
борониться? Чому не змете їх на підлогу? Я зробив 
крок до ліжка.

— Облиш їх! Облиш! — гукнув господар. — У старо
го параліч!

! я, злякавшись господаревого гніву та реальної заг
рози опинитися серед ночі надворі, мовчки повернув
ся на своє місце і сидів там, ані не писнувши. Навіщо 
ризикувати дахом над головою та скибкою житнього
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хліба з маслом, пхаючи свого носа у родинні чвари? 
Не буду робити жодних безглуздих вчинків заради 
цього напівмертвого старця! ! я відчув себе твердим, 
мов кремінь.

Малі паскудниці не припиняли тортурів. їх злостило, 
що дід мотиляє головою, і вони заходилися шпигати 
його в очі та ніс. Він німо дивився на них поглядом, 
сповненим ненависти, не здатний поворухнути руками. 
Раптом він трохи підняв своє тіло і плюнув одній 
дівчинці в обличчя, потім знову підвівся і плюнув 
в іншу, та не поцілив. Я бачив, як господар зірвався 
з-за столу, шпурнув карти і підскочив до ліжка:

— То ти дітям в очі плюєш, старий кабанюко!
— Та ж вони не давали йому спокою! — не зміг 

я більше себе опанувати.
Я усе ще потерпав, що мені можуть показати на 

двері, тому крикнув не дуже голосно, лише тремтів 
усім тілом від обурення.

Господар обернувся до мене.
— Та Ви тільки послухайте! Якого дідька пхаєтеся? 

Заткайте свою пащеку! Так воно буде ліпше!
Але тут подала голос господиня, і весь будинок 

затрясся від й лайки.
— Та ви усі геть подуріли! — репетувала вона. — Не 

хочете ночувати надворі, то сидіть мені сумирно, ви, 
обидва, ясно! Не досить того, що я прихистила 
і нагодувала це нещастя, то ще змушена терпіти со
дом і гомору у хаті! Чути цього більше не хочу! Ану 
цитьте, виплодки й утріть носи, доки я цього не 
зробила! Чого виєте, як суки у сливках? ! що за люди, 
скажіть на ласку! Ввалюються з вулиці без єдиного 
ере за душею навіть на мазь від вошей, і влаштовують 
бучу посеред ночі та пхають свого носа, куди не про
сять! Хай чужаки забираються геть, і чути нічого не 
бажаю! Я хочу спокою у власному домі! Ось так!

Я мовчав, навіть рота не розкрив, принишк під 
дверима і дослухався до рейваху. Усі репетували, на
віть діти та служниця, яка все намагалася пояснити, 
з чого почалася сварка. Якби я тримав писок на зам
ку, усе б минулося; не дійшло би до крайнощів, варто
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лише мені було промовчати. Та хіба ж я не мовчав? 
Хіба ж не зима панувала надворі і не надходила ніч? 
Хіба міг я грюкнути по столу і сказати усе, що набо
ліло? О ні, жодних дурних вибриків! Я сидів тихенько 
і не покинув домівки, хоча й мене відверто виганяли. 
Я вперся поглядом у стіну, де висіла олієграфія із 
зображенням ісуса Христа, і вперто не реагував на 
лайку господині.

— Якщо Ви, пані, хочете позбутися мене, то прошу, — 
сказав один з гравців і підвівся з-за столу. Встав і інший.

— Ні, це не тебе стосується, і не тебе, — запевнила 
обох господиня. — Я можу сказати, кого це стосуєть
ся. Якщо вже на те пішло!.. 1 тоді стане ясно, кого я 
мала на увазі...

Вона говорила уривчасто, завдавала мені ударів 
з короткими перервами, навмисне розтягувала слова, 
аби дати мені зрозуміти, що йдеться про мене. „Спокій
но! — сказав я сам собі. — Тільки спокійно!" Вона не 
виганяла мене, не казала цього відверто, на словах. 
Тільки б не допустити пихи зі свого боку, не показати 
своїх гордощів, бо не час! Остерігайся!.. А в Ісуса на 
картині таке дивне зеленаве волосся. Трохи схоже на 
зелену траву або, якщо висловлюватися вишуканіше, на 
густу лугову траву. Ха, дуже слушна заувага з мого боку: 
саме на густу лугову траву... У голові промайнув вихор 
миттєвих асоціацій: від зеленої трави до місця у Біблії, 
де сказано, шо життя людини, як трава, що згоряє; 
потім подумки я переношуся до Судного дня, коли все 
згорить у вогні, згадую про землетрус в Ліссабоні, перед 
очима зринає латунна іспанська плювальниця і підстав
ка для письмового приладдя з чорного дерева, таку я 
бачив удома в Ілаялі. Ах, все минуще! Як трава, що 
згорає! Усе завершиться чотирма дошками та саваном 
від йомфри Андерсен, у підворітні праворуч...

Усе це пролітає в моїй голові саме тієї розпачливої 
миті, коли господиня ось-ось викине мене за двері.

— Він навіть не слухає! — крикнула вона. — Забирай
теся геть з мого дому, ось що я Вам скажу! Хай покарає 
мене Господь, якщо цей чоловік не безумець! Забирай
теся під три чорти, і чути про Вас більше не хочу.
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Я глянув на двері, але не для того, щоб вийти, 
зовсім не тому. До голови мені прийшла зухвала дум
ка: якби у дверях стирчав ключ, я б повернув його 
і замкнувся разом з усіма у кімнаті. Мене проймав 
істеричний жах від думки знову опинитися на вулиці. 
Але у дверях ключа не було, і я підвівся. Останній 
проблиск надії погас.

Раптом до вереску господині долучився голос гос
подаря. Я ошелешено завмер. Той самий чоловік, який 
щойно погрожував мені, раптом став на мій захист.

— Не годиться викидати людей надвір посеред ночі, — 
сказав він. — Хіба не знаєш, що це карається законом?

Я не знав, чи справді таке карається законом, хтоз- 
на, але може й карається, в усякому разі господиня 
вмить спам'яталася, затихла і дала мені спокій. Вона 
навіть запропонувала мені на вечерю дві скибки з мас
лом, але я відмовився, відмовився лише з вдячности до 
її чоловіка^ пояснивши, що перекусив у місті. Коли я 
нарешті подався спати до передпокою, матрона руши
ла за мною, стала на порозі, загородивши отвір дверей 
своїм велетенським животом і сказала:

— Але щоб Ви знали, ночуєте тут востаннє!
— Звісно.
Можливо, завтра мені пощастить знайти притулок, 

якщо я докладу зусиль. Якийсь закапелок та знай
деться. А тим часом я тішився, що не зостався без 
даху над головою ще нинішньої ночі.

Я спав до п'ятої, а може, й шостої години ранку, 
коли ж прокинувся, надворі ще було темно, але я 
відразу встав. Через студінь я спав одягнений, тож 
тепер мені не довелося нічого натягати на себе. Я 
випив ковток води, нишком відчинив двері і вийшов 
надвір, побоюючись нової зустрічі з господинею.

На вулицях не було ані душі, хіба зрідка потрапляв 
на очі поліцейський, що чергував цілу ніч. Трохи 
згодом з'явилися два ліхтарники і заходилися гасити 
ліхтаря. Я брів без мети, вийшов на Хіркегате і по
прямував до Фортеці.

Я замерз і боровся зі сном, боліла спина, ноги підги
налися від довгої ходи, знову почав допікати голод;
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я сів на лавку і задрімав. Три тижні я харчувався 
винятково хлібом з маслом, який мені давала госпо
диня вранці і ввечері, а зараз уже минула доба, як 
я їв востаннє. Голод уже смоктав під грудиною, треба 
було негайно знайти якийсь вихід. З тією думкою 
я знову заснув...

Прокинувся від людських голосів поблизу. Коли 
я трохи почумався, то побачив, що надворі уже білий 
день, місто прокинулося. Я встав і поплівся, куди очі 
бачать. Сонце визирнуло з-поза пагорбів, небо було світ
ле і ясне. Погожий ранок після кількох понурих тижнів 
вселив у мене радість, я забув про всі прикрощі і поду
мав собі, що бувало набагато гірше. Я поплескав себе по 
грудях і замугикав під ніс якусь пісеньку. Мій голос 
бринів ледь чутно, безсило, аж сльози виступили на очах 
від жалю до себе. Розкішний день, глибоке осяйне небо 
надто сильно вплинули на мене, і я розридався уголос.

— Що з Вами? — запитав якийсь чоловік.
Я не відповів, лише приспішив крок, ховаючи своє 

обличчя від людей.
Я зійшов униз, до порту. Великий барк під росій

ським стягом стояв пришвартований біля причалу; 
з нього вивантажували вугілля. Я прочитав назву на 
борту, „Копегоро". Якийсь час я розважався, спостері
гаючи за тим, що відбувалося на палубі чужинецького 
корабля. Його, напевно, вже майже повністю розванта
жили, бо, незважаючи на баласт, шкала показувала дев'ять 
футів над водою; а коли вантажники тупотіли своїми 
важкими чобітьми по палубі, корпус глухо гудів.

Сонце, сяйво, солений подих моря — усе це жваве, 
веселе життя збадьорило мій дух і швидше погнало 
кров моїми жилами. Враз мені спало на думку, що зо 
дві сцени своєї драм!! я міг би написати й тут 
і витягнув з кишені папір.

Я спробував вкласти репліку в уста монаха, репліку, 
сповнену сили і нетерпимости, але це мені не вдавалося. 
Тоді я облишив монаха і взявся до звинувачувальної 
промови, якою суддя звертається до жінки, що посміла 
осквернити храм; я нашкрябав півсторінки і покинув. 
Мої слова ніяк не хотіли вбирати п'єсу у відповідні шати.
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Людська метушня навколо, скрип корби, гуркіт колово
ротів, безугавне брязкання зчеплень між вагонами — усе 
це ніяк не пасувало до похмурої, затхлої атмосфери се
редньовіччя, що щільною габою мала би оповивати усю 
драму. Я сховав писанину і підвівся.

Та все ж я успішно зрушив з мертвої точки і тепер 
був певен, якщо усе буде гаразд, я зможу стати на 
ноги. Лиш би тільки знайти собі прихисток! Я тільки 
й думав про те, аж завмер посеред вулиці, геть 
в полоні думок, але не міг згадати жодної затишної 
місцинки у місті, де б можна було перебути якийсь 
час. Виходу не було, доведеться повертатися в пансіон 
на Ватерланні. Мене аж до землі пригнуло від однієї 
лише згадки про пансіон, я весь час переконував 
себе, що чиню зле, та все ж ноги несли мене до 
місця, вхід куди мені був заказаний. Це ж так при
низливо, зізнавався я сам собі, так ницо, але нічого 
не допомагало. Я нітрохи не зарозумілий, і можу на
віть щиро зізнатися, що належу до тих сумирних іс
тот, яких мало на білому світі, і я йшов далі.

Я зупинився біля воріт і ще раз усе обміркував. 
Хай буде, що буде, але я повинен зважитися! Бо 
ж врешті-решт йдеться лише про якусь дурницю, 
хіба ні? По-перше, я перебуду тут лише кілька го
дин, а по-друге, хай покарає мене Господь, якщо 
я ще хоч раз спробую шукати тут притулку. Я зай
шов на подвір'я. Ступаючи по нерівно викладених 
каменях, я все ше вагався і мало не повернув назад 
з-під самих дверей. Я зціпив зуби. Геть несвоєчасні 
гордощі! У найгіршому випадку зможу виправдатися 
тим, що прийшов попрощатится, як і личить поряд
ній людині, та умовитися про повернення боргу. 
Я відчинив двері до передпокою.

Увійшовши, я прикипів на місці. Просто переді мною, 
лише за якихось два кроки, стояв господар власною 
персоною, без капелюха, без пальта, і через замкову 
шпарку в дверях зазирав до власної кімнати. Не від
риваючись від шпарки, рукою він дав мені знак мов
чати. Чоловік сміявся.

— Ходіть сюди! — сказав він мені пошепки.
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Я навшпиньки підійшов до нього.
— Погляньте! — він аж здригався від ледь стримува

ного сміху. — Зазирніть сюди! Хі-хі-хі! Он вони ле
жать! Гляньте на старого! Бачите діда?

На ліжку, під картиною із зображенням Христа, просто 
перед собою, я побачив двох, господиню та чужака- 
штурмана; й ноги біліли на тлі темної ковдри. А в 
ліжку під протилежною стіною сидів й батько, ста- 
рець-паралітик, і дивився на них; він сидів, опершись 
на лікті, як завжди, скоцюрблений і нерухомий...

Я обернувся до господаря. Той ледве стримувався, 
щоб не зареготати вголос, затуливши носа.

— Бачили старого? — шепотів він. — О Боже, три
майте мене! Бачили? Сидить і дивиться! — і він знову 
схилився до шпарки в дверях.

Я відійшов до вікна і сів. Те видовисько збурило усі 
мої думки, звело нанівець мій піднесений настрій. Зреш
тою, що мені до того? Якщо сам чоловік мириться, 
і це його навіть розважає, то навіщо мені перейматися. 
А що стосується діда, то стара людина є старою люди
ною. Таке, певно, йому доводилося бачити не раз. 
А може він просто сидів і спав... Бозна, може він 
мертвий... Мене б не здивувало, якби виявилося, що 
він мертвий. Ні, докорів сумління я вже не відчував.

Я знову досягнув свої папери і спробував відгороди
тися від усього стороннього. Промова судді була обі
рвана на півслові: „Так велить мені Бог і закон, так 
велить мені рада високих мужів, так велить мені 
і власна совість..." Я визирнув у вікно, силкуючись 
придумати, що ж може веліти йому власна совість. 
У кімнаті за стіною завовтузилися. Та це мене не 
обходить. Зовсім не стосується! До того ж, старий 
мертвий, помер ще, мабуть, о четвертій ранку, тож 
мені цілком байдуже, що там за шамотня. Якого дідь
ка я думаю про них! Ану, тихо!

„Так велить мені моя совість..."
Але увесь світ навколо змовився проти мене. Чоло

вік біля дверей ніяк не міг встояти на місці, час од 
часу я Чув його погамований сміх і бачив, як стряса
ються його плечі. Гамір на вулиці також відвертав
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мою увагу. Маленький хлопчик сидів на сонечку на 
протилежному тротуарі і бавився сам з собою; він 
в'язав докупи смужки паперу, сидів тихо й спокійно, 
нікому не заважаючи. Раптом він, лаючись, зриваєть
ся з місця, задки відходить на середину вулиці і, 
задерши голову, дивиться на чоловіка з рудою шети- 
ною, що вихилився з вікна на другому поверсі і плю
нув малому на голову. Хлопчик плакав від злости 
і шалено лихословив, а чоловік реготав йому просто 
в обличчя. Так минуло десь з п'ять хвилин. Я відвер
нувся, щоб не бачити дитячих сліз.

„Так велить мені совість, і..."
Я не міг зрушити з місця і край. Врешті усе переплу

талося в моїй голові. Мені раптом здалося, що усе 
вже написане нічого не варте, а весь задум драми — 
суцільня бридня. Яка могла бути мова про совість 
в епоху середньовіччя, совість вигадав учитель танців 
Шекспір, отож промова судді позбавлена будь-якого 
сенсу. Невже у цих папірцях справді немає навіть 
зеренця істини? Я ще раз пробіг очима списані арку
ші, і всі мої сумніви враз розвіялися: я знайшов чи
малі довершені шматки, справді вдалі місця у драмі. ! 
знову душа моя загорілася від хмільного бажання взя
тися за перо і довести роботу над п'єсою до кінця.

Я підвівся і, незважаючи на застережливі знаки гос
подаря, рушив до дверей. Сповнений рішучости, 
я вийшов з передпокою, піднявся сходами до своєї 
колишньої кімнати. Штурмана ж не було, тож ніщо 
не могло перешкодити мені посидіти там хвильку.

Я не мав жодного наміру торкатися його речей, 
навіть сідати до столу, примостився собі на стільчику 
біля дверей і тому був радий. Швидко розклав на 
колінах рукопис.

Кілька хвилин усе йшло чудово. Готові сформовані 
репліки одна за одною зринали в моїй голові, і я 
писав, не відриваючи руки. Я списував сторінку по 
сторінці, змітаючи усі перешкоди на шляху своєї фанта
зії, зрідка скрикуючи від захоплення, що натхнення таки 
прийшло до мене, повністю поринув у свій вигаданий 
світ. Єдині звуки, які доходили до моєї свідомости, були 
мої ж власні радісні вигуки. Мені приходить на гадку
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чудова ідея, коли в одному місці драми має забамкати 
церковний дзвін. Усе йде щонайкраще.

Раптом до мене долинають кроки на сходах. Я тремчу, 
не тямлячи себе, готовий щомиті зірватися на ноги, 
розгублений, насторожений, переляканий і розпале
ний голодом. Я нервово прислухаюся, завмерши 
з олівцем у руках, і не можу написати більше ані 
слова. Двері відчиняються: увіходять двоє, за якими 
я нещодавно підглядав.

Не встиг я попросити вибачення за вторгнення, як 
господиня, ошелешена моєю появою, так наче я з 
неба впав, здійняла лемент:

— Господи, помилуй і спаси, та ж він знову тут!
— Вибачте, — мовив я, хотів додати ще щось, але 

мені не дали прийти до слова.
Господиня розчахнула двері і закричала:
— Якщо Ви зараз же не заберетеся геть, то, Бог 

мені свідок, викличу поліцію!
Я підвівся.
— Я лише хотів попрощатися з Вами, — пробурмо

тів я. — Але довелося зачекати. Я тут нічого не чіпав, 
просто посидів на стільці...

— Та нічого страшного, — втрутився штурман. — 
Який клопіт? Дай чоловікові спокій!

Опинившись на сходах, я раптом оскаженів від люті 
на цю тлусту розбухлу жінку, що наступала мені на 
п'яти, прагнучи негайно мене спекатися. Я вже хотів 
було висипатися на неї з найпотворнішими обзиван- 
ками, але вчасно спам'ятався і тримав язика на при
поні лише з вдячности до чужинця, який ішов слідом 
за нею і міг усе почути. Господиня не відставала від 
мене ні на крок, і ні на мить не стуляла писка, а я з 
кожним кроком наливався все більшою люттю.

Ми вийшли на подвір'я, я ступав зумисне повільно, 
все ще вагаючись, чи варто стинатися з лайливою 
бабою. У ту мить скажена лють засліпила мене, 
у голову лізли кровожерні думки, я, не задумуючись, 
убив би її на місці, копнув би ногою в живіт. У воро
тях я розминувся з кур'єром, він привітався, але я не
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відповів. Хлопчина звернувся до господині, і я почув 
своє ім'я, проте не обернувся.

За кілька кроків від воріт той наздогнав мене і, знову 
привітавшись, простягнув мені листа. Я сердито розір
вав конверт, і з нього випала на бруківку банкнота на 
десять крон, жодного листа, жодного рядочка.

Я дивлюся на хлопця:
— Що це за дурні витівки? Від кого лист?
— Не знаю, — каже хлопчина. — Якась дама дала 

мені його.
Я стояв, наче в землю вріс. Кур'єр пішов своєю доро

гою. Я запхав гроші до конверта, зіжмакав його в кулаці, 
повернувся до господині, яка все ще визирала з воріт, 
дивлячись мені услід, і пожбурив конверт їй в обличчя. 
Я не озвався до неї і словом, тільки, уже відходячи, 
звернув увагу, як вона розгортає зім'ятий папірець...

Ха, отак треба поводитися з наволоччю! Ні слова, 
жодного слова цій суці, спокійно зіжмакати крупну 
банкноту і шпурнути в очі своїм ворогам. Оце й нази
вається гідною поведінкою! Отак тобі й треба, скотино!

Коли я опинився на розі Томтегатен та Вокзальної 
площі, голова мені раптом пішла обертом, у вухах 
зашуміло, і я прихилився до стіни будинку. Я не міг 
ступити й кроку, навіть не міг випростатися; як прихи
лився, скоцюрблений до стіни, так і стояв, відчуваючи, 
що непритомнію. Цей напад безсилля лише підігрів 
мою божевільну лють, і я щосили тупнув ногою. Чого 
я тільки не робив, щоб оговтатися: зціплював зуби, 
морщив чоло, осатаніло крутив білками очей, аж врешті 
це помогло. Думки просвітліли, і я зрозумів, що при
ходжу до тями. Я вперся руками в стіну і відштовхнув
ся, вулиця все ще танцювала перед моїми очима. 
Я схлипував від шаленства, з усіх сил боровся із запа
мороченням, мужньо намагаючись втриматися на но
гах. Я не міг дозволити собі впасти, волів померти 
стоячи. Повз мене проїхав повіз: я бачив, що у ньому 
картопля, але в упертій нестямі втовкмачував собі, що 
то зовсім не картопля, а головки капусти, і кляв, на 
чому світ, що то таки капуста. Я чудово чув власний 
голос і свідомо продовжував присягатися, що це не
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брехня, а чиста правда, лиш би утішитись, що даю 
лжеприсягу. Захмелілий від жахливого гріховного пе- 
реступу, я підняв три пальці і тремтячими устами 
присягнув во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, що 
у возі везли капусту.

Минав час. Я важко осів на якусь приступку, обтер 
піт з чола та шиї, глибоко вдихнув повітря і змусив себе 
заспокоїтися. Сонце хилилося до заходу, вечоріло. 
Я знову почав обмірковувати своє становище; голод 
нещадно мучив мене, а за кілька годин настане ніч. 
Слід було, доки ще не пізно, знайти собі пристанівок. 
Мої думки знову почали кружляти навколо пансіону, 
звідки мене щойно прогнали. Я зовсім не хотів туди 
повертатися, але не міг позбутися тих думок. Зрештою, 
та жінка мала рацію, вигнавши мене в шию. Чого це я 
мав сподіватися на дах над головою, за який не платив? 
До того ж, вона годувала мене вряди-годи; навіть учора, 
ввечері, коли я роздратував її, вона запропонувала мені 
дві скибки хліба з маслом, бо в суті своїй вона добра 
жінка, вона знала, що мені конче треба поїсти. Тож 
нема мені чого скаржитися, і я, сидячи на сходах, по- 
думки покірно благав у неї прощення за свою поведін
ку. Найщиріше я картав себе за свою невдячність та за 
те, що пожбурив гроші їй в обличчя...

Десять крон! Я аж присвиснув. Звідки ж той лист, 
що його приніс кур'єр? Лише тепер я замислився над 
цим і відразу про все здогадався. Біль і сором здолав 
мене, я кілька разів хрипким голосом прошепотів „їла- 
ялі" і похитав головою. Хіба не я не далі, як учора, 
твердо вирішив гордовито пройти повз неї при зустрі
чі, задемонструвавши їй свою безмірну байдужість? А 
натомість лише викликав у неї співчуття і вимантив 
ось цю милостиню. Ні, ні, ні, ніколи не буде кінця 
моїм приниженням! Навіть в її очах я не зміг зберегти 
свого гонору. Я котився, котився під укіс, погруз по 
коліна, по пояс у неславі і вже ніколи не зведуся. Це 
вже межа! Прийняти милостиню і не мати змоги гід
но повернути її таємному давачеві, зграбастати гроші 
обома руками і покласти собі до кишені, заплатити 
ними за житло наперекір власній безмежній відразі...
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А чи не можна якимось чином забрати тих десять 
крон? Думка прийти до господині з вимогою повер
нути гроші була чистим безглуздям. Мусить бути ін
ший вихід, треба лише добре помізкувати, доклавши 
усіх зусиль. Бачить Бог, звичайним клопотанням го
лови тут не обійтися; щоб повернути ті десять крон, 
слід було мислити усім єством, і я взявся до справи.

Доходила четверта. За дві години я зміг би зустріти
ся з директором театру, якби моя п'єса вже була 
готова. Я витягнув рукопис і там же, на місці, змусив 
себе до написання кількох останніх сцен. Я ламаю 
собі голову, пітнію, перечитую рукопис з початку — 
усе даремно. „Досить викаблучувань! — кажу я собі. 
— Облиш свою впертість!" ї я починаю шалено води
ти олівцем, записую усе, що набреде мені в голову, 
лиш би скоріше докінчити п'єсу. Я вмовляю себе, що 
до мене знову прийшла муза, відверто обдурюю себе, 
воджу так швидко рукою, наче мені зовсім зайве під
бирати слова. „Чудово! Справжня знахідка! — шепочу 
я зрідка. — Ось це варто записати!"

Урешті-решт останні репліки почали видаватися мені 
підозрілими, вони надто відрізнялися від тексту попе
редніх сцен, до того ж, ніяк не вкаладалися в уста 
середньовічного монаха. Я ламаю в зубах олівця, зри
ваюся на рівні ноги і шматую рукопис, шпурляю на 
тротаур капелюха і топчу його ногами. „Я пропав! — 
шепочу сам до себе. — Пані і панове, я пропав!" 
Я топчуся по капелюсі, безтямно повторюючи ті слова.

За кілька кроків від мене стоїть поліцейський і спос
терігає за мною. Він стоїть посеред вулиці і дивиться 
тільки на мене. Коли я підводжу голову, ми зустріча
ємося поглядами. Він, певно, стояв уже довгенько, не 
спускаючи мене з ока. Я піднімаю капелюха, натягаю 
на голову і підходжу до нього.

— Котра година? — питаю.
Поліцейський спроквола досягає годинника, не від

вертаючи від мене погляду:
— Четверта.
— Саме так, — кажу я. — Четверта. Абсолютно точно! 

Я бачу, Ви знаєте свою справу, і я матиму Вас на увазі.
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З тими словами я відійшов. Поліцейський очманіло 
дивився на мене; він стояв роззявивши рота і все ще 
тримаючи в руці годинника. Дійшовши до готелю 
„Рояль", я озирнувся. Констебель стояв на тому са
мому місці, немов стовп, і гапився мені услід.

Ха-ха, отак треба поводитися з цим бидлом! Без 
церегелій! Не імпонує бидлові, вселяє повагу і страх... 
Я був страшенно задоволений собою і знову почав 
насвистувати собі під ніс. Весь напнутий, мов струна, 
від збудження, не відчуваючи не те що болю, але 
й навіть жодного нездужання, я легко, пурхаючи, не
мов пір'їна, простував Ринковою площею, завернув 
біля базару до собору Спасителя і сів на лавочку.

Хіба не все одно, поверну я тих десять крон, чи ні! 
Я їх взяв, отже, вони мої, і не має значення, звідки 
вони взялися. Гроші передали мені, я мусив прийня
ти, не залишати ж їх кур'єрові. Окрім того, не мало 
сенсу відсилати назад інші десять крон, а не ті, які 
я одержав. Тут уже нічим не зарадиш.

Я спробував зосередитися на гамірній та людній 
площі і завернути думки у спокійніше русло, та це 
мені ніяк не вдавалося, я знову й знову згадував ті 
десять крон. Врешті я розсердився і стиснув кулаки. 
„Якби я відіслав гроші назад, — вмовляв я себе, — це 
б її образило. То в чому ж річ? Вічно я поводився 
так, ніби стою вище від усіх інших, пихато похитував 
головою і, дякуючи, відмовлявся від пропозицій. 
А тепер бачу, до чого це привело: я знову опинився 
на вулиці. Я не зберіг своє тепле, затишне помешкан
ня, хоча мав для цього всі можливості, зате зберіг 
гонор, скочив, мов ужалений, при першому ж слові, 
що мені не сподобалося, розкидав гроші праворуч 
і ліворуч і пішов собі геть... Я ж сам себе й покарав, 
покинув помешкання і знов опинився у скруті.

Зрештою, до дідька усе! Я не просив тих десяти 
крон і не довго потримав їх у руках, одразу ж віддав, 
заплатив цілком чужим людям, яких ніколи більше не 
побачу. Бо така вже я людина! Останній гріш віддам 
при потребі. ! якщо я добре пізнав !лаялі, то й вона 
не розкаювалася у тому, що послала мені ті гроші. То
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чому ж я ламаю собі голову? Найменше, що вона 
могла для мене зробити, послати вряди-годи десять 
крон. Бідолашна дівчина закохана в мене, хе, можли
во, навіть шалено закохана..." Я довго утішався цією 
думкою. Жодного сумніву в тому, що вона в мене 
закохана, бідолаха!..

Годинник пробамкав п'яту. Моє нервове збудження 
уляглося, і я знову поник, голова спорожніла, нато
мість наповнилася глухим гулом. Я уп'ялився погля
дом поперед себе, очі заслала каламуть, крізь яку 
прозирала аптека на розі вулиць. Голод залізними 
лещатами стискав мій шлунок, я страшенно страждав. 
У каламуті перед очима почала потроху вимальовува
тися невиразна постать; я приглядався до неї, аж 
доки упізнав: то була жінка, яка торгувала булочками 
біля аптеки.

Я стрепенувся, випростався, думки мої спрямували
ся в новому керунку. Так, так: та сама жінка, за тим 
самим столиком, на тому самому місці! Я присвиснув, 
луснув пальцями, підвівся з лавки і попростував до 
аптеки. Ніяких дурниць! ! чхати я хотів, що то були 
за гроші: здобуті неправедним шляхом чи добрі нор
везькі крони, вилиті з конґсберзького срібла! Більше 
не виставлю себе на глум, надмірна пиха може й на 
той світ звести...

Я підходжу до аптеки, вдивляюся у жінку і підступаю 
ближче. Я усміхаюся, киваю, наче добрій знайомій, 
невимушено заходжу в розмову, ніби нічого дивного 
немає в тому, що я повернувся.

— Добрий день! — кажу я. — Ви мене, мабуть, не 
впізнаєте?

— Ні, — вдповідає вона поволі, дивлячись на мене.
Я усміхаюся ще привітніше, вдаючи ніби тішуся її

вишуканому дотепу, начебто вона мене не впізнає.
— Невже не пригадуєте, як одного разу я дав Вам 

цілу жменю крон? Пригадую, я не сказав, скільки там 
було грошей, але я такого й ніколи не роблю, не моя 
це звичка. Коли маєш справу з чесними людьми, 
зайве ставити свої умови і укладати угоди заради та
ких дрібниць. Хе-хе. Тож ті гроші дав Вам я.
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— То це Ви! Тепер я упізнала Вас...
Я постарався випередити зливу вдячних слів і, ниш

порячи поглядом по смаколиках на столі, випалив:
— А тепер я прийшов за булочками.
Жінка розгубилася.
— За булочками, — повторив я. — Тепер я хочу 

взяти булочки. Принаймні частину, першу рату. Усіх 
я нині не забиратиму.

— То Ви справді прийшли за булочками? — пере
питала вона.

— Та, ясна річ, за ними, — відповів я, голосно 
сміючись, ніби це річ сама собою зрозуміла. Я взяв зі 
столу французьку булку і почав їсти. Побачивши таке, 
жінка вискочила із закапелка, прагнучи захистити свій 
товар і даючи мені зрозуміти, що не чекала мого 
повернення та ще й з метою грабунку.

— Ви маєте щось проти? — мовив я. — Справді, 
маєте щось проти?

Вона, на диво, потішна жінка! Де ж вона бачила, 
щоб хтось дав купу грошей і не вимагав їх повернути. 
Ось бачите! Може, вона подумала, що гроші крадені, 
якщо вже я їх отак шпурнув на стіл? Ну ось, вона 
такого не думала. Що ж гаразд, дуже добре! Вона 
дуже мила жінка, якщо вважає мене за чесну людину. 
Ха-ха! Вона справді дуже люб'язна!

— Але навіщо Ви дали мені гроші? — ображено 
скрикнула жінка.

Я пояснив, чому дав їй гроші, пояснив стишеним 
голосом, наголошуючи на кожному слові: така вже 
в мене звичка платити наперед, бо довіряю усім лю
дям. Щоразу, коли мені хтось пропонує угоду або роз
писку, я кажу: „Ні, дякую!" Бачить Бог, так воно й є.

Однак жінка усе ще не може збагнути.
Я вдався до іншого способу, заговорив гостро, без 

жартів. Невже їй ніколи не платили наперед, отак як 
я? — запитав я. Я маю на увазі, звичайно людей 
з достатком, скажімо, якогось консула. Ніколи? Що 
ж, не буду надто суворим, якщо вона не звикла до 
такого поводження. За кордоном так ведеться на кож
ному кроці. Вона ж, певно, ніколи, не виїжджала за
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межі краю? У тому-то й річ! То як же вона може 
судити... 1 я взяв зі столу ще кілька булочок.

Жінка сердито бурчала, вперто не бажаючи поділи
тися зі мною тим, що лежало на столику, навіть вир
вала з моїх рук одну булочку і поклала на місце. 
Я спалахнув, вдарив кулаком по столикові і пригро
зив поліцією. Я ще повівся по-божому, сказав я. Якби 
ж я забрав, усе, що мені належиться, її торг пішов би 
псові під хвіст, бо свого часу я дав їй неймовірну 
суму грошей. Але я не маю наміру забирати так бага
то, вдовольнюся половиною. До того ж, ноги моєї 
більше тут не буде. Хай Бог боронить мене від таких 
загребущих людей, як вона.

Нареіиті перекупка вибрала кілька булочок, чотири чи 
п'ять, і заправила за них таку фантастичну ціну, яку 
тільки змогла придумати, тицьнула мені їх в руки 
і погнала геть. Але я вперто продовжував сперечатися 
з нею, доводив, що вона обдурила мене щонайменше 
на крону, обдерла до нитки своїми несусвітніми цінами.

— А Ви знаєте, що таке шахрайство карається зако
ном? — не вгамовувався я. — Та Вас можуть засудити 
до пожиттєвої каторги, дурна карго!

Вона кинула мені ше одну булочку і, мало не скрего
чучи зубами, попросила, щоб я йшов своєю дорогою.

! я дав їй спокій.
Фе, такої фальшивої людини ще світ не бачив. Усю 

дорогу, доки я прямував до площі, поглинаючи свої 
булочки, я вголос міркував про ту жінку та її безсо
ромність, повторював слова, які ми сказали одне од
ному і вирішив, що таки я взяв над нею гору. 
Я поглинав булочки на очах у людей і голосно роз
мовляв сам зі собою.

Булочки зникали одна за одною; та скільки б я не 
з'їв, не міг втамувати нестерпний голод. Господи, невже 
я ніколи не буду ситим? У своїй захланності я мало не 
проковтнув останню булочку, яку ще з самого початку 
вирішив зберегти для малюка на Вонгманнсгатен, якого 
обплював рудобородий чоловік з другого поверху. Хлоп
чик ніяк не йшов мені з голови, я не міг забути його 
личка, коли той скочив на ноги, плакав і лаявся. У ту
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мить він обернувся до мене, певно, хотів подивитися, чи 
і я не сміюся. Хтозна, чи знайду я його тепер! Я щодуху 
поспішав на Вонгманнсґатен, проминув те місце, де я 
пошматував свою п'єсу — клапті паперу ще й досі валя
лися там, — обминув десятою дорогою поліцейського, 
якого ошелешив своєю поведінкою, і нарешті зупинився 
біля сходинок, на яких удень сидів хлопчик.

Малого не було. Вулиця майже спорожніла. Сутеніло, 
і я не зміг розшукати хлопченяти, певно, малюк подав
ся додому. Я обережно поклав булочку на землю, біля 
самих дверей, голосно погрюкав і кинувся навтьоки. 
„Він знайде булочку! — сказав я сам собі. — Тільки-но 
вийде на поріг і одразу ж знайде!" Мої очі переповни
лися слізьми втіхи, що дитина знайде булочку.

Я знову опинився на Вокзальній набережній.
Голод уже не дошкуляв, але від солодких булочок 

мене замлоїло. Думки в голові знову стали наче бісну
ватими. А що, як тихцем перерізати троси, якими приш
вартовані кораблі? А може, крикнути, що десь горить? 
Я брів уздовж причалу, знайшов якусь скриню, при
мостився на ній, згорнув на колінах руки і відчув, як 
туманіє голова. Я не ворушився, вже не робив жодних 
спроб втриматися на поверхні свідомости.

Я сидів і дивився на „Копегоро", барк під росій
ським стягом. Біля поручнів виднілася постать якогось 
чоловіка; червоні ліхтарі з лівого борту освітлювали 
його обличчя, я підвівся і заговорив з ним. Я не мав 
жодного наміру заходити з ним у балачку, навіть не 
сподівався на його відповідь.

— Відпливаєте нині ввечері, капітане? — запитав я.
— Так, невдовзі, — відповів чоловік.
Він розмовляв шведською мовою. Отже, фін, вирі

шив я.
— Гм! А чи не потрібний Вам матрос?
У ту мить мені було байдуже, що саме відповість 

капітан. Я мовчки чекав, дивлячись на нього.
— О ні, — мовив він. — Хіба юнга.
Юнга! Я стрепенувся, зняв окуляри, заховав їх до 

кишені і трапом видряпався на палубу.
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— Я не маю жодного досвіду, але робитиму все, що 
скажете. Куди прямує Ваш корабель?

— Спершу в Лідс за вугіллям, а потім у Кадікс.
— Гаразд, — я заходився умовляти капітана. — Мені 

однаково, куди Ви їдете. Я виконуватиму свою роботу.
Якусь хвилю чоловік стояв, дивлячись на мене 

і розмірковуючи.
— То ти ще ніколи не плавав? — запитав він.
— Ні, але кажу Вам, дайте мені роботу, і не пожал

куєте. Я звик до усього!
Капітан знову замислився. Я уже тішився думкою, 

що попливу кораблем, а тепер злякався, щоб мене не 
прогнали на берег.

— То що Ви на це скажете, капітане? — наважився 
я врешті запитати. — Я направду, зможу робити усе, 
що звелите. Та що казати! Я буду останнім негідни
ком, якщо не зумію виправдати Ваші сподівання. 
Стоятиму дві вахти поспіль, якщо доведеться. Я ви
тримаю, мені це піде лише на користь!

— Що ж, спробуємо, — усміхнувся капітан на мої 
останні слова. — Якщо не складуться наші стосунки, 
зійдете на берег в Англії.

— Ясна річ! — втішено вигукнув я, і вслід за капі
таном повторив, що в крайньому разі я зможу зійти 
з корабля в Англії.

І він дав мені роботу...
Коли ми вийшли у фьорд, я випростав спину, спітні

лий від гарячки та слабкости. Я вдивлявся убік берега, 
прощаючись з містом, прощаючись з Христіанією, де 
в усіх вікнах уже засвітилися вогні.
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