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«GARBAGE», 
або Спогади 

гастарбайтерки
як посібник майбутнім 

гастарбайтерам
Присвячую цю повість моєму шановному зятеві Володимиру 

Войтенку, який мене всіляко надихав і підтримував, і без якого
цей твір ніколи б не побачив всесвіту.

Замість автобіографії
Народилася в Києві. Батько -  Гатті В ’ячеслав Йосипович -  походив із старовинного 

італійського роду. Його дід, Анжело Гатті, був антикварам-реставратором. Приїхав 
до Російської імперії, а закохався в українку. Оженився. Та щастя було недовгим -  йо
го молода дружина померла під час пологів й залишила йому двох синів. Незабаром 
Анжело повернувся в Італію, де його сліди загубились. А сини залишилися тут і були 
всиновлені.

Мій батько був заарештований у  перший день війни та розстріляний у  день свого на
родження -  12 липня 1941 року. Реабілітували його посмертно через 50 років, і я мала 
змогу познайомитись з його справою. У нього при допитах все вимагали «розшифру
вати» його прізвище -  Гатті. А нащо його розшифровувати -  воно перекладається 
з італійської мови як «кіт, кішка» у  множині. Гатта -  кішка, гатто -  кіт, а гатті 
-  кішки, коти. Ось і вся розшифровка.

Моя мати походить з українців, які мешкали на Кубані. Її батько був чумаком, а 
потім робив у  пана.

Після війни рідний брат мого батька оженився на моїй мамі і я стала Олексіївною.
У школі я вчилася дуже добре. А в Інституті -  зле. Я той інститут на нюх не 

терпіла! Ну не подобались мені точні науки! Я й поступила у  той Харківський гірничий, 
як кажуть, «по блату» -  там працював старий приятель моїх батьків. І кинула я той 
інститут уже через рік. Потім усе ж таки здобула вищу освіту в КПІ, яка мені ніколи 
так і не згодилася, -  ну не моє це було, та й усе !

А невдовзі подалася я в «кіно» -  ось це вже було моє!!
Працювала на студії Довженка близько двох років, а потім перейшла на студію 

«Укртелефільм». Ось там я працювала вже до пенсії. Написала кілька вдалих сценаріїв 
«документалок», які були успішно зняті й пішли в прокат.

А потім скинулась та й поїхала на заробітки в США. Та, мабуть, не стільки на 
заробітки, як шукати пригод, з цікавості, аби відірватися від буденності. Заробила 
дуже мало, а ось пригод не бракувало. І я повернулась додому
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А вже потім написала сценарій дитячої казки, яку прийняли й профінансували з до
помогою Мінкультури України.

І вийшов перший український дитячий фільм «Прикольна казка» виробництва України 
разом з Естонією.

Зараз маю кілька сценаріїв, які в Україні нікому не потрібні. Одним із них зацікавились 
у Росії, але так не хочеться віддавати його «на сторону», тим більше -  війна. Все че
каю-може, все ж у  рідній Україні комусь знадобиться.

Ну ось, якщо коротко -  то й все. Читайте мою документальну повість. Буду рада, 
коли вона вам сподобається.

1.

-  Ти чула про грін-карти?
З таким незвичним запитанням звернулася до мене моя подруга Ліда.
-  Читала в газеті, ну і що? -  мляво відповіла я.
-  Люди виграють! Це ж для всієї сім’ї! -  в голосі Ліди чулося захоплення.
-  Може, хтось і виграє, та не з моїм щастям. Мені ніколи не виграти. Пам’ятаю, 

колись купила пачку лотерейних білетів на тридцять карбованців, цілих 100 ш тук...
-  Ну? -  перебила мене Ліда. -  Нічого не виграла? Такого бути не може, зі ста штук 

хоч один, а виграє.
-  Ні, чому, виграла! Один карбованець і одні дитячі колготки за один руб і десять 

копійок.
-  А тут виграють! -  не вгамовувалась Ліда.
Жаль гасити такий запал, і я згодилася піти з нею в посольство, хоч в Америку й 

не збиралася. Що мені там самій робити? А мої -  ні зять, ні дочка туди ніколи не 
поїдуть, хоча б їх про це умовляв сам Буш. Надворі був 1995-й рік.

Ну, питання «коли, де і в кого можна було отримати анкети» -  все це, як і завжди, 
лягло на мене.

І ось ми в посольстві. Після перерви -  це час консультацій. До перерви там вида
ють візи -  черга довжелезна, стоять зранку, годинами. Після перерви -  тільки кон
сультують, ну, і можна отримати анкету на грін-карту.

Людей не дуже багато, але все ж таки є. Постояли десь з півгодини. Ліда в одній 
черзі, я в другій -  до різних віконець.

Я ще стояла, коли Ліда вже розмовляла з консультантом. Незабаром вона відійшла 
від віконця і, проходячи повз мене, прошепотіла.

- Н е  дали...
Ось і моя черга підійшла.
Подаю закордонний паспорт, кажу, що хочу бланк на грін-карту.
У відповідь чую запитання.
-  А у вас є знайомі в Америці?
-Б агато ...
-  А коли ви поїдете, то до кого?
-  Найближча подруга Неля Шлейфман у Нью-Йорку.
-  А що вона робить?
-  В неї свій косметичний салон.
-  А що ви будете робити?
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-  Зароблю трохи грошей і хочу подивитись Америку, помандрувати.
-  А зараз ви десь працюєте?
-  Так, на кіностудії, заробляю тисячу гривень на місяць (це я брешу, бо вже ніде 

не працюю).
-  А яка у вас сім’я?
Нічого не розумію. Чому такі запитання? Це ж лотерея! Хто виграє, а хто й не 

виграє. Причому тут моя робота і сім’я? Хоча грін-карта -  це ж для всієї сім’ї. Один 
виграє, а їде сім’я. Та я все одно нічого не виграю...

Ну, відповідаю.
-  Дочка, зять, онучка та собачка.
Дівчина-консультант засміялася.
-  Ну, я думаю, у вас не буде проблем!
І пішла десь із моїм паспортом.
Поки її чекала, дивилася, як інші відходили від віконець, тримаючи в руках анке

ти.
Незабаром підійшла моя дівчина-консультант і простягнула мені паспорт.
Анкети не дала.
Ось і я пролетіла, а вона ж казала, що проблем не буде.
Перегорнула кілька сторінок у паспорті й остовпіла. На одній зі сторінок стояла 

синьо-червона віза на в’їзд в Америку.
Так! Так! Віза, за яку багато б людей віддали шалені гроші!
А я й не знала: радіти мені чи ні. Чим це я так сподобалася, що мені дали візу ось 

так,запросто?
Вийшла надвір, де на мене чекала Ліда.
-  Слухай, мені дали візу...
-  Не може бути!
-  Дивись сама, -  я протягнула паспорт.
-  Оце так!
З ’ясувалося, що Ліді теж ставили такі питання, як і мені.
-  Я їм кажу, що мені анкета потрібна, а вони такі питання задають...
їй не тільки не дали анкету, а ще й штамп про відмову візи в паспорт шльопнули.
Я тягнула до останнього.
Візу мені дали у травні, а вже почався жовтень, коли я заметушилася.
Все! їду!
За три дні здала свою квартиру. Це була моя поміч дочці в мою відсутність. 

Квартиранти -  два індуси-студенти. Так не хотілося, щоб знімали іноземці, але, як 
потім з’ясувалося, були дуже гарні хлопці. Платили справно, й охайно в квартирі 
було, краще ніж у мене.

Дзвонила в Нью-Йорк до Юрка, свого приятеля ще по школі. Він там давно. 
Займається купівлею і продажем «російських сувенірів». Дав мені завдання при
везти фотоапарат «Київ-160», деякі ліки й відкривачки для пляшок.

Такі відкривачки, як він просив, купила в старій сільській крамниці. Старовинні 
запаси, ще з часів СРСР -  всі забрала, штук сто.

Фотоапарат мені виніс та продав приятель, теж зі старих запасів, прямо з заводу 
«Арсенал», де їх виробляли.

Ну й ліки, звичайно, в аптеці -  багато їх набралося, доволі велика торбинка.
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А від себе купила ікру чорну в скляних баночках.
«Проводжали» мене до глибокої ночі, а вставати потрібно о шостій ранку -  майже 

не спала.

2.
Ось уже й аеропорт. Хміль ще не зовсім вийшов, хочу спати.
Стоїмо з моєю дочкою Олею в черзі до митника.
Почали читати декларацію.
Гроші в ній написала точно, але виявилося, що багато, стільки вивозити не можна.
(Не забувайте, це було 20 років тому!)
Треба лишок віддати. Оля стоїть поруч. Віддаю їй гроші на очах у митника.
Він читає далі, а я чую, що щось впало мені до кишені куртки.
Це Оля як вправний злодій сунула мені гроші знову.
Ну, а далі була перша кумедна пригода з усіх, що зі мною трапилися.
Я попрощалася з дочкою, підняла сумку і пройшла до місця її огляду.
Відкрила, поставила на стіл, але якось незграбно, вона похилилася, і всі мої 

відкривачки, що лежали зверху в кульку, всі сто штук, випали і з грюкотом розкоти
лися посеред людей і митників по всій оглядовій залі.

Мій митник остовпів. Інші теж підняли голови, кинули свою роботу і підійшли 
до нас.

Вони стояли й реготали.
Потім «мій» запитав:
-  Це що? Навіщо стільки?
Ну, я почала творчо брехати. (До речі, чому Юрко їх стільки мені замовив, я й сама 

не розуміла. Хіба це в Америці дефіцит?)
-  Та це подарунок знайомому. Він у барі робить, там пляшки треба відкорковувати, 

ось ці відкривачки й цуплять, йому багато потрібно...
Митник ще не зовсім відійшов від подиву.
-  Скільки років тут працюю, а таке перший раз бачу. Ну й контрабанда!
Усі митники посміялися й розійшлися. А в мене більш нічого не дивились. Мій 

митник допоміг зібрати відкривачки, позапихав їх у сумку і побажав добре долетіти.
Добре, що далі не дивились.
Ліки та ікру провозити, як виявилося, не можна.
Усе! Летимо!
Після «проводів» їсти не хотілося. Але принесли таке смачне (я перший раз їла в 

літаку), що все з ’їла і вина трохи випила.
Мій сусіда вередливо копирсався в їжі.
-  Хіба це зелений горошок? Ось побачите, після Шеннону буде інша їжа, так ось 

там горошок справді буде зеленим, а не сіро-болотного кольору, як цей...
Незабаром і був Шеннон, аеропорт в Ірландії. Більше двох годин вільного часу. 

Багато крамниць.
Наші стюардеси скуповували парфуми -  тут набагато дешевше, ніж у нас, але теж 

дорого.
Летимо далі!
Так, сусіда був правий.
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Коли подали їжу, горошок таки був зелений!
Дивлюся у вікно. Під нами океан. На всі боки вода -  велично, але трохи страшну

вато. Та ось і берег -  це Канада.
Нарешті під нами Нью-Йорк.
Літак усе нижче, нижче...
Усі завмерли.
Ось чутно, як випустили шасі...
Все!
Сіли!
Тишу розірвали оплески!

3.

Я знала, що ніхто мене не зустрічатиме, тому сідаю в таксі, даю адресу і за 
півгодини я «вдома».

Мої друзі на роботі. Є Тася -  їхня дочка.
Ой, яка вона стала велика. Я її бачила років п’ять тому -  зараз доросла дівка!
Нарешті всі вдома!
Красуня Іра, розумник Семен!
Друзі мої, як я за вами скучила!
Розмовляли до ночі. Коли вже все переказали, Сеня повів мене до полиць, де сто

яло безліч пляшок і банок від пива, які він випив.
-  Зараз я п’ю тільки «Неіпекеп».
-  А водку «Smirnoff»? -  почувся голос Іри.
Семен та Іра закінчили Київський інститут фізкультури. Обоє -  фехтувальники. 

Семен -  майстер спорту, тренер. Усі чемпіони України -  то його учні. Та все ж 
вирішили їхати.

І ось вони всією сім’єю: Семен, Іра, їхня дочка, сестра Семена з чоловіком та си
ном, його батько, щойно трапилась можливість, знялися й поїхали у СІНА.

Спочатку сиділи на «велфері» (державна фінансова допомога соціально незахи- 
щеним та емігрантам), а потім Семен почав тренувати дітей і дорослих. Зараз його 
рвуть на клапті, бо учні, яких він тренував, уже займали перші місця на всіляких 
змаганнях. А дорослі платять по 50 доларів, щоби потрапити до нього на одну го
дину тренувань.

Іра тренує маленьких дітлахів, теж доволі вдало.
Тася ще в школі, розмовляє тільки англійською й зовсім не хоче говорити 

російською (про українську взагалі промовчу!).
Іра вмовила мене трошки посидіти вдома, відійти від зміни часу, а вже потім шу

кати роботу.
Жила в них десь трохи більше тижня. За цей час наліпила їм декілька сотень 

пельменів, за якими вони скучили, а в Америці їх не продають.
Семен кожного дня «до пельменів» приносить нову горілку. Каже, що для мене, та 

Іра, яка не любить, коли він п’є, кривиться.
-  Ага, для тебе! То тільки балачки. Він знає, що я сваритимусь, то так каже. То він 

для себе купує.
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Ну ось, уже знайшла собі роботу. Сама, без агенції. Недалеко від Брайтон; 
нові будинки. Біля дому сквер з фонтаном (який не працює!). У домі багато 
бо в сквері гуляють маленькі діти з нянями й самі.

т

а. Гарні 
молоді,

4.

Я доглядатиму маленьку дівчинку Ніку, їй десь близько року, тільки починає ходи
ти. Сім»я не дуже велика -  мати, батько і ще одна дитина -  хлопець років дев’яти.

Моя робота -  це «babysitter» -  «бейбі-ситер», дослівно -  той, хто сидить із дити
ною, нянька, власне. Але для колишніх росіян, які зараз в Америці (нью-йоркські 
«росіяни» -  то переважно євреї з пост-радянських країн, які селяться в районі 
Брайтона та на його узбережжі Брайтон-біч. -  Прим, ред.), це ще й безкоштов
на прибиральниця, кухарка, праля -  все разом за одну ціну! Тому вони наймають 
робітниць із колишнього СРСР -  це дешевше. Ніхто з американських нянечок не 
буде нічого робити, крім догляду за дитиною.

Дива почалися з першого дня, коли я вийшла на вулицю з дівчинкою. Усі на мене 
дивилися, стиха між собою перемовлялися, а потім одна з росіянок, яка теж догля
дала дитину, не витримала, засміялася і звернулася до мене.

-  Ой, ви в них уже четверта за цей місяць! Що це за сім’я?!
Прийшла додому. Ніка поїла і заснула. Я почала прибирати. Дивлюся, на столі 

гроші, на кухні -  гроші, в передпокої в попільничці -  гроші. Так... Перевіряють, 
думають, що візьму...

Увечері кажу господині.
-  Ви б гроші прибрали. А то хлопець візьме, а ви на мене звернете.
-  Він не візьме, -  буркнула вона.
-  Я теж не візьму, не треба мене провокувати.
Наступного дня гроші прибрали, але хлопець до школи не пішов. Ходив за мною, 

як пришитий, дивився, що я роблю.
Пішов і на вулицю. А там його однолітки грають. Він заздрісно дивився на них, 

але від мене не відходив.
-  Іди, пограйся з хлопцями, чого ти за мною стежиш? -  кажу я.
Але він так і не відійшов від мене цілий день.
І так три дні.
Господиня ще хоч трохи зі мною розмовляла, але господар мовчав.
Я нічого не розуміла. Що це за родина така? Я для них нова людина, але ні чим 

перед ними не завинила. Коли що не так роблю, то кажіть!
Забігаючи наперед, скажу, що вже потім мені сказали, що хлопцеві давали 10 

доларів у день, щоб він стежив за мною.
У п’ятницю він нарешті пішов до школи. Мені полегшало, але не надовго.
Гуляючи з Нікою у сквері, я почула в кущах якесь шарудіння. Вдивилася -  сидить 

зігнувшись якийсь чоловік. Зрозумівши, що його викрили, він виліз звідти й пішов 
не оглядаючись. Я остовпіла -  за мною підглядав сам господар, батько Ніки! Я ди
вувалась: якщо вони не ходять на роботу, а підглядають за мною, то хай би самі й 
доглядали свою дитину.

Усе! Досить! Хай шукають п’яту няню.
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У неділю я отримала платню, сказала, що йду від них і почала збиратися. Тільки 
покидала свої речі в сумку -  на порозі господар.

«Зараз будуть обшукувати», -  майнула думка. Так і є!
-  Покажи речі в сумці.
-  Так я і знала, -  і я зі злістю вивернула на підлогу все, що було в сумці.
Він покопирсався в речах, нічого не сказав і пішов.
До кімнати зайшла його дружина, і серце зайшлося, коли вона підійшла до 

маленької Ніки, котра стояла в своєму ліжечку, і, ковтаючи сльози, промовила.
-  Бідна моя, залізобетонна дівчинка!
Так, дівчинку було шкода... Вона була така мила, спокійна, невередлива і вже по

чала звикати до мене.
Я не витримала.
-  Та хіба ж так можна ставитись до людей?! Із таким ставленням ніхто більше 

тижня не витримає. Ви що, ворогів наймаєте?
Господиня мовчала, відвернувшись до стіни.
Хотілося піти, грюкнувши дверима, але я стрималася.

5.

Берег був недалеко, сумка легка, а я знову вільна.
Побачивши великі гарячі пиріжки, купила один, вийшла на довжелезну дерев’яну 

набережну, що тягнулася вздовж океану, -  то і був Брайтон-біч.
Чудово! Я хотіла б тут жити. З одного боку -  пляж та океан, з другого -  туляться 

будинки, на перших поверхах яких -  кафе та ресторани. Правда, влітку, мабуть, тут 
занадто вже весело -  музика, шум... Та зараз тихо. Вже пізня осінь, кафе і ресторани 
працюють, але не надворі, а всередині.

Де-не-де ще лишилися столи та стільці. Я купила пляшку пива, сіла на один із 
стільців і почала їсти великий і дуже смачний пиріжок.

Пиріжки на Брайтоні!
Ви, напевно, й самі чули й читали про деяких із наших емігрантів.
І часто чомусь, щоб довести, що людина дійшла «до ручки», можна було почути: 

«Він продавав пиріжки на Брайтоні». Тобто людина так впала, що нижче й нема 
куди.

Я й думки тоді не мала, що колись не тільки їстиму пиріжок на Брайтоні, а мине 
трохи часу, і я сама їх продаватиму.

...Ну і що далі? Іти до Семена та Іри. Ні, совість треба мати!
Ой, а Юра! Я про нього забула. Усе, що для нього привезла, я лишила поки що в 

Семена.
Знайшла телефон, лишила на столі пиво і півпиріжка.
Пішла до телефону-автомата, що був поруч із кафе.
Ой-ой-ой! Юри не було вдома, а буде через тиждень. Що робити?
Молодий хлопець, що сидів недалеко від мене, з цікавістю прислухався до моєї 

розмови.
Зовсім розчавлена, я підійшла до свого місця й стала давитися залишками пиріжка.
Мабуть, багато кому знайоме таке відчуття: на очах бринять сльози, але ти 

тримаєшся. Так ось у такий час кусень у горло не лізе!
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-  Що, погані справи? -  запитав хлопець.
Почувши рідну мову, я не стрималася. Ну, не розревілася, але сльози покотилися 

й носом шморгнула, ось і комок у горлі пройшов.
-  Ну, ну, заспокойтеся. Я, мабуть, зможу вам допомогти, -  заспокоював мене хло

пець. -  Поїхали зі мною.
Поїхали?! Куди?! Незнайомий чоловік, завезе кудись, незнайоме місто... Дасть по 

голові, добре якщо тільки зґвалтує, а то й приріже, а печінку, серце й нирки -  продасть...
Та я схаменулася. Ну кому потрібні мої не дуже молоді органи? А зґвалтує, то 

тільки радіти треба, що комусь ще впала в око...
-  Та не лякайтеся, -  він посміхнувся, -  я вас відвезу до гуртожитка, а завтра, коли 

схочете, приходьте до нас, -  він показав на великий дім, що стояв недалеко. -  Я вам 
допоможу зробити дозвіл на легальну роботу. Ну що, згода?

Його теж звали Юрою, як і мого приятеля.
Сіли в машину. І він повіз мене, не знаю куди.
Ой, яке ж це велике місто -  Нью-Йорк -  Велике яблуко.
їдемо вже десь півгодини, а ще й досі Бруклін.

6.

Прибули до невеликого двоповерхового будинку.
Довго дзвонили. Нікого немає.
Юра нервує, мабуть, кудись поспішає.
Прочекавши півгодини, він залишив мене. Треба когось чекати, сьогодні неділя, 

мабуть, усі роз’їхалися.
Я й залишилася чекати, а він поїхав, пообіцяв повернутися десь години за дві...
Чекаю...
Розумію, що в помешканні нікого немає, але час від часу натискаю на кнопку дзво

ника.
Почав накрапати дощик.
Дзвоню знову, і раптом чую -  хтось іде! Так, у домі хтось є!
Відчинили.
Так, усі дома. І чоловіки, і жінки. Чому не відчиняли?
Гуртожиток на другому поверсі. Дві кімнати, кухня, ванна -  для жінок, і одна ве

лика кімната з ванною для чоловіків.
Та про це я довідалася пізніше. А зараз, хоч і зголодніла, простоявши під дощем, 

швидко знайшла вільне ліжко і заснула.
Юра прийшов пізно ввечері, дав мені адресу й телефон фірми. Ми домовилися 

про зустріч, і я знову заснула, так і не поївши.
У гуртожитку жили одні росіяни. Тобто в Америці всі, хто приїхав з колишнього 

СРСР, -  то росіяни, хай би хто б вони не були: євреї, українці, вірмени, білоруси і, 
звичайно, власне росіяни -  всі вони «Russians» (оскільки у такий спосіб, як авторка, 
на початку й у середині 90-х років, приїздили переважно євреї, то вони насамперед 
і ставали «росіянами». Інші пострадянці їхали на працю легально й наполягали на 
збереженні своєї національної ідентичності. -  Прим, ред.)

Цей гуртожиток був як перевалочна база. Довго тут ніхто не затримувався. Жили після 
приїзду кілька днів, доки не знаходили роботу. Жінки, в основному, по догляду за дітьми.
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Усі, хто тут був, приїхали в Америку правдами й неправдами. Ні знайомих, ні 
родичів не мали. Купили візи за гроші, придбали запрошення за гроші, й повертати
ся додому майже ніхто не збирався.

Були, щоправда, кілька тих, хто приїхав на рік-два заробити на квартиру й поїхати 
додому, але таких було мало.

Наступного дня я поїхала на фірму, де всі працівники -  знову ж таки росіяни.
Заповнювала якісь анкети, зробила фотографії, зняла офіційно відбитки пальців. 

Через місяць обіцяли документи.
Уже потім мені сказали, що хлопці подали мої документи на одержання політичного 

притулку. Нічого собі!
Але до отримання цього «притулку» дають офіційний дозвіл на роботу.
Забігаючи наперед, скажу, що «притулку» я так і не отримала, бо поїхала додому, 

але мені приходив папірець, де був виклик на співбесіду.
Це по телефону розповіла моя подруга Валя, яка залишилася в Америці.
Ну, а поки що весела й радісна я гуляла Брайтоном.
Аякже: гроші, хоч і небагато, -  є, дах над головою є. Що ще треба!

7.

Брайтон -  маленька Одеса!
Але чому Одеса? З таким же успіхом -  це маленький Київ, маленька Москва або 

Жмеринка.
Тут російські магазини, аптеки, ресторани, кафе. І всюди -  російська мова.
Я вже потім погодилася, не пам’ятаю з чиїм висловом, що можна все життя про

жити на Брайтоні й не знати, що ти в Америці.
Так, літні люди, які мешкають у районі Брайтона, не хочуть вчити англійську. 

Молоді тут не дуже багато. Вони намагаються жити ближче до американців, вчать 
мову, купують (якщо є гроші!) будинки в передмісті. От їхні діти -  то вже справжні 
американці!

Ну так ось, не поспішаючи (а куди?), швендяю з крамниці в крамницю. Очі 
розбігаються!

Ось і в нас, усе ж є, аби гроші були, але тут!..
Особливо мене вразили рибні крамниці. Риба -  яка хочеш! Яка тільки є в світі! 

Ціни -  ого-го! Набагато вищі за м’ясо.
Наші брайтонці, які не мають великих грошей, купують коропів, швидше не 

коропів, такі вони величезні, а сазанів. На наші гроші -  дуже дешево (за амери
канськими мірками -  також) -  десь близько 20 центів за фунт (рахуйте самі!). Фунт - 
це трохи менше, ніж півкіло. А в Америці -  все на фунти (як тут кажуть -  «паунди»).

Так ось, цього коропа попатрають, луску знімуть, якщо є ікра, загорнуть її в окре
мий пакет -  це все задарма. Ну, стоїть маленька скринька, куди, якщо схочеш, мо
жеш кинути кілька центів, але це не обов’язково, не кинеш -  так і буде.

Зайшла в магазин «99». Тут усе по 99 центів.
Дешева галантерея, вироби з пластмаси -  тазики, мисочки.
Раптом бачу -  під ногами пластикова торбинка. Так згорнута, лежить собі в 

проході між вітринами, а в ній щось є. Ніхто з покупців і гадки не має, щоб підняти, 
подивитися -  лежить та й лежить.
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А я підняла, розгорнула.
Ой -  гроші! Мене аж у жар кинуло. Ну все, думаю, може, хтось навмисно підкинув, 

зараз підійде та скаже: «Чого чуже хапаєш?! Не твоє -  і не бери!» То й праві будуть! 
Але ніхто не підійшов.

Ось тримаю я цей пакетик так, щоб усі бачили, й стою.
Потім стала ближче до виходу з магазину. Тримаю його на витягнутій руці.
Довго так простояла. Ніхто не підійшов, тільки одна бабця витягла гроші й кину

ла мені в кульок, мабуть, думала, що я жебрачка.
Я швиденько втекла -  подумають, що й справді побираюся, викличуть поліцію.
Витягла гроші, полічила. Нічого собі! 120 доларів і купка центів.
Певно це мій ангел-охоронець підкинув. Це я вперше за своє життя знайшла бага

то (як для мене) грошей.
Друга знахідка була в тій же Америці.
Я вже працювала.
Прокидалась дуже рано і йшла на роботу пішки десь близько години. По дорозі 

завжди в одному й тому ж місці сідала відпочити.
І ось в один із днів сідаю я на своєму звичному місці (а вулиця порожня, ніхто 

зранку тут не ходить, будинки приватні) й бачу недопиту пляшку пива, а біля неї 
лежать скручені в рурку 50 доларів.

Коли я розповіла про це своїй подрузі Нелі (пам’ятаєте -  в неї косметичний са
лон?), то вона тільки руками сплеснула.

-  Ну треба ж таке! То 120 доларів, то 50! А я ніколи й цента не знайшла!

8.
Пішли дні очікування права на роботу.
Спочатку я байдикувала, думала, що все зроблять швидко, а вже потім я знайду 

собі добру працю.
Але дні йшли, а документів досі не було.
Грошей ставало менше й менше.
Почала сумувати за домом. Увечері довго не засинала, згадувала доньку, онучку, 

зятя.
Так, так, не дивуйтеся -  і зятя! Це тільки в анекдотах зять і теща -  вороги. А в 

мене -  найкращий у світі зять! Я його дуже поважаю, а його маму, свою, як кажуть, 
сваху -  просто люблю. Мила маленька жіночка, яка прожила все своє життя в селі, 
вчителювала. Але скільки в неї такту, доброти!

Взагалі, я із зятем ніколи словом поганим не перекинулась, а моя донька зі своєю 
«свекрухою» ніколи не посварилась.

Колись спитала свою доньку : «Я хороша теща?» А вона відповіла, що я найкраща 
теща в світі.

Чому ж я не можу скучити як за дочкою з онучкою, так і за зятем?
Ну, й, звичайно, за собакою, за моїм Рудиком. Світло-руда дворняга. Милий, ла

скавий, уміє посміхатися.
Як і всіх своїх попередніх собак, і всіх, хто в мене буде потім -  я його підібрала 

на вулиці. Переплутала з дуже схожим псом свого сусіда й співробітника. Там теж 
руда собачка -  Ласка.
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Так ось, іде рудий собака, шкандибає. Я зву його: «Ласка, Ласка, ти що тут ро
биш?» Він так радісно дивиться на мене, а я бачу -  ні, не Ласка, вушка не такі. «Ой, 
-  кажу, -  ти ж не Ласка!» А він зрозумів усе. Хвіст опустив, голову нахилив. Бачу, на 
нозі трохи зажила ранка. «Ну, -  кажу, -  ходимо зі мною». Він і пішов.

Ми були поряд із домом. Зайшли до квартири. Дала йому котлету. їсти не став, але 
багато пив і ліг у коридорі. Мабуть, дуже стомився... Ну й залишився.

Скучила й за ним. Він зараз у дочки живе, поки я на заробітки поїхала.
Скучила й за Києвом.
Так хотілося пройтись його вулицями, посидіти зі своїми -  тільки на один день, а 

потім можна знову в Америку.
Однак сьогодні мені в Києві нічого робити.
З роботи я пішла, а нову шукати в моєму віці -  справа безнадійна. Та й що я можу 

робити -  тільки знімати кіно, точніше -  організовувати кінозйомки.
Але кіно в Україні «гавкнулось», нікому воно зараз не потрібне, хоч в СРСР це був 

другий наповнювач бюджету після горілки.
Мене чекала мізерна пенсія та спроби якось вижити, не сподіваючись на чиюсь до

помогу. (А пенсії на той час були!!! Я в Америці витрачала свою майбутню пенсію 
за два дні).

Узяти себе в руки -  і знову шукати роботу!

9.

У гуртожитку люди мінялися, але кілька було постійних.
Дві доволі ще молоді жінки з Криму -  Інна й Іра. Одна із Саратова -  Люда. Надя 

-  з Вінниці. Аня -  з Ростова.
Чоловіки теж з різних місць. Кілька були тут доволі довго, вже мали дозвіл на 

роботу.
Іра працювала в кафе на Брайтоні офіціанткою.
Інна й Надя -  в кошерному м’ясному цеху у хасидів.
Вставали дуже рано, десь о п’ятій.
їх уже чекала машина. Увечері теж привозила машина.
Заробляли добре, десь двісті доларів на тиждень. (Це за нашими, десятирічної 

давнини, мірками -  добре, а за американським -  то «тьху»).
В Інни в Севастополі лишився чоловік та двоє діточок. Чоловік уже теж отримав 

візу, й Інна чекала його з дня на день. Діточки поки залишалися в дідуся з бабусею.
Люда працювала по годинах, прибирала. Була дебела, як коняка, й пила горілку, 

як коняка. (Але хіба коні п’ють горілку?) Робила не більше двох днів на тиждень, а 
потім пила і спала, хоча вже мала офіційний дозвіл на роботу.

Ніхто з цих жінок не збирався повертатися додому. Вони, як павуки в муху, вчепи
лися в цю Америку.

Я наперед не загадувала.
Гуртожиток тримав теж росіянин. Такий, як і всі ми, -  напівнелегал.
Проте він жив в Америці вже кілька років, мав право на роботу й чекав на Грін- 

карту.
Звали його Валера. Середнього зросту, повненький й такий симпатяга!
До нас усіх ставився дуже добре.
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Квартира наша була в околиці Бороу-парку, районі Брукліна, де мешкають 
ортодоксальні євреї-хасиди.

Чоловіки всі вдягнені тільки в чорні костюми та білі сорочки. На голові чорний ка
пелюх (як у актора Боярського). У всіх чоловіків обов'язково пейси, навіть у малень
ких хлопчиків (у них такі гарні пасма, як шовкові). У старих чоловіків -  обов'язково 
бороди.

Дівчата, поки незаміжні -  з непокритою головою і своїм волоссям. Після весілля -  
все, зась, жодної відкритої зачіски. У багатьох стрижені голови. Вдома можна й так, 
а на вулицю -  тільки перука, або пов’язка. Перуки різноманітні, інколи й не скажеш, 
що це штучне волосся.

Майже всі крамниці (продуктові) в цьому районі -  кошерні.
Життя вирувало до вечора п’ятниці.
Потім -  тиша...
У п'ятницю ввечері за хасидським звичаєм запалювали свічки.
Всі сідають за святкову вечерю.
У суботу ніхто не працює, все зачинено, район завмирає. Субота -  то святе, субо

та, як вони кажуть, то -  «наречена».
Усі в синагозі.
Але треба віддати належне, Бороу-парк -  це досить спокійний район Нью-Йорка. 

Я не пам’ятаю жодного хуліганського вчинку на вулицях.
Наш господар Валерій мав ще бюро з працевлаштування, яке було в маленькій 

комірці з вікном поряд із квартирою.
Сюди зверталися мешканці квартир і будинків, розташованих поруч. Кому кварти

ру прибрати, кому -  ділянку біля будинку. Але зрідка були й інші замовлення.
Ось мені на одне таке замовлення й поталанило.
Потрібна була жінка для прибирання будинків в одному з хасидських поселень, 

десь за годину їзди від Нью-Йорка. Та не на один день, а на постійно, з проживан
ням.

Ніхто не схотів, а я поїхала.
Була вже середина листопада, вночі підмерзло, калюжі покривались тоненькою 

скоринкою ожеледиці.
Мені дали адресу, показали, де сідати на автобус.

10.
Зустріла мене жінка років сорока, показала, де я буду жити, розповіла, що треба 

робити (я, хоч і поганенько, та трохи розуміла англійську мову). Платня -  шість 
доларів на годину, п’ять мені, один -  їй.

Помешкання було в підвалі («basement»), «бейсмент», як кажуть наші.
Мій «basement» -  одна велика кімната без вікон.
По всій кімнаті натягнуті мотузки, на яких розвішані простирадла, що розділяють 

кімнату на безліч маленьких закутків, де стоять ліжка.
Біля одного з них молода жінка збирала свої речі. Це замість неї мені доведеться 

працювати.
Незабаром вона пішла.
Була неділя, всі жінки (скільки їх тут було, я так і не дізналась) тихо сиділи по 

своїх закутках.
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Я вийшла, постояла надворі. Вже вечоріло. Куди не кинь оком -  приватні будинки, 
ніде ні крамниці, ні маленької забігайлівки, де можна було б щось перекусити.

У мене були цукерки. Ось їх я й поїла, запивши водою з-під крана.
Підняли всіх рано. Господиня принесла мені бутерброд з сиром та чашку кави з 

молоком.
Наспіх поївши, пішла за нею.
Всі тихо розбіглися по своїх роботах, а мене, як новеньку, супроводжувала госпо

диня.
Ось і перший дім. Кілька напівпорожніх кімнат. З меблів -  тільки ліжка. Платтяні 

шафи -  у стінах. Треба прибирати. Але все було не так просто.
Довелося мити стіни, пофарбовані масляною фарбою, та стелю.
Я все робила вправно і швидко, що мені потім дуже стало на перешкоді.
До дванадцятої години я скінчила прибирати цей дім, і мене переправили до 

іншого.
Там було важче, до того ж хотілося їсти.
Коли скінчила й тут -  дали булку з чаєм.
Потім -  ще один дім.
Ось тутечки я трохи «дуба не дала».
В листопаді темніє рано. Було вже десь годин шість, а я ще працювала.
До того ж мені, окрім ганчірок і води, нічого не дали. Ані для мийного для миття 

унітазів і раковин, ані для миття вікон.
Треба ще було мити двері на веранду -  знадвору і з кімнати.
Руки мерзли.
А тут ще вийшла господиня й принесла мені чистилки для зубів, якими треба було 

шкребти краєчка скла у віконних рамах там, де вони перетинаються з деревом. 
Врешті-решт я плюнула на цю нескінченну роботу (десь о восьмій!), зайшла в дім. 
-A ll?  (Все?) -  спитала господиня.
-A ll ,  all! (Все, все!)
Я не знала, де перебуваю, але після телефонного дзвоника за мною прийшла моя 

господиня.
Грошей мені ніде не дали -  все брала вона.
Додому прийшла втомлена, пропрацювавши дванадцять годин і майже не ївши. 
Всі сиділи по своїх закутках.
Витягла сумку, де ще лишалося трохи цукерок...
...Сумка була порожня...
Нічого не було, крім зубної щітки та гребінця...
Я не стрималася і заволала.
-  Де мої речі?!
Підійшла до першої завіси та смикнула за неї.
-  Де речі?
Ніхто нічого не знав... Або не хотів й знати.
Ну ось і з цією роботою все ясно!
З мене доволі! Вийшла надвір та подзвонила господині, покликала її до «бейсмен- 

ту», показала порожню сумку.
-  Де мої речі?
Вона мовчала.
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-  Give me my money? (Дай мені мої гроші!), -  я була зла й категорична.
Вона швидко збігала додому й принесла мені двадцять доларів.
Я здивувалася.
-  Оце і все?
-  Tomorrow, tomorrow, -  замекала вона як коза.
Я промовчала. Завтра, то й завтра.
Мені не хотілося з нею сваритися, бо треба було десь бути ще ніч.
Підрахувала: дванадцять годин по шість доларів -  це сімдесят два, їй -  дванад

цять, мені -  шістдесят. А ще й за речі.
Ну добре, до завтра, а там...
Всі мовчали... В такій мовчанці всі й поснули.
«Tomorrow» нас знову підняли рано, та я не квапилася.
Почекавши, коли всі розійшлися, сказала хазяйці, що все, робити більше не буду, 

їду до Нью-Йорка.
-  Давай «money»!
Вона принесла ще вісім доларів.
-  Оце й все?! -  здивувалася я.
Її очі забігали, вона знизала плечима.
-«A ll...»  (Все...)
Я зрозуміла: вона взяла свої проценти, вирахувала з мене за дві ночі та сніданок і 

ще за щось. Щось дуже багато собі відрахувала...
І така мене злість узяла!
Та звідси тільки десять доларів за автобус треба платити!
Я сіла на сходи її будинку і заволала.
-  Give me my money! More! ( Дай мені мої гроші! Більше!).
Вона заоглядалась, заверещала й замахала руками. Я зрозуміла, що вона більше 

нічого не хоче віддавати, але я була зла і вперта.
-  Де тут поліція?
Почувши слово «поліція», вона витріщилась на мене.
-  Де поліція? -  не вгамовувалась я, -  «give me my money»!
Тут вона струхнула, швидко забігла в дім і винесла ще сорок два долари. Але я 

вже розійшлася.
-  Гроші на білет сюди й назад! (Ticket, -  money!).
Вона мовчки принесла ще двадцять доларів.
Я розмахувала порожньою сумкою.
-  Where my thing? Give my thing? (Де мої речі? Віддай мої речі!).
Може, я й не зовсім добре говорила по-англійськи, але вона мене дуже добре 

розуміла. Я тикала в порожню сумку та верещала.
З сусідніх будинків почали визирати люди.
Тоді вона ще раз збігала, винесла сто доларів, тицьнула їх мені й швидко сховалася 

в домі, грюкнувши за собою дверима.
Так, це було, мабуть, уже «все»!
Вона мені віддала всього сто вісімдесят доларів і в душі, мабуть, подякувала 

своєму богові, що нарешті я від неї відчепилася.
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11.

Увечері я знову була в Нью-Йорку, в своєму гуртожитку.
Зустріли мене сміхом і дуже радісно.
А я рвонула до крамниці, накупила курячих крилець і, ледь діждавшись, поки 

вони підрум'янилися, наїлася за два дні.
Сиджу й розповідаю про свої пригоди.
Аня слухала, слухала й каже.
-  Як мені це знайоме... Один раз перед єврейською паскою я голкою газову плиту 

чистила.
Кожен пригадував своє...
Так, мабуть, усе скінчилося добре, але я зосталася «гола й боса». Те, що на мені -  і 

все. Скільки ж це треба грошей, щоб купити тільки саме необхідне?
Кухня була й жіноча й чоловіча. Ось один із чоловіків, який сидів разом з нами, 

Славик, коли майже всі розійшлися, підійшов до мене.
-  Слухай, є ідея. Диви, ось там, навпроти нашого дому, на другому боці вулиці е 

підвал. Так у цьому підвалі магазин «секонд-хенд». Магазин робить вдень, а вночі 
до нього приносять речі в мішках і залишають їх. Я дивився, сьогодні багато на
несли. Я тобі притарабаню пару мішечків, може, щось пригодиться, а якщо ні -  то 
знову туди віднесу.

-  Та що ти, красти будеш? Ні, я не хочу!
-  Та не красти, трохи позичити. Може, вони й так віддали б, та... Ми з Анькою вже 

кілька разів ходили... Я піду по мішки, а ви на «шухері» стоятимете.
Я й погодилася... на злодійство. Вперше і востаннє у своєму житті.
Так, в Америці у мене багато чого було «вперше та востаннє».
І ось десь о дванадцятій годині ночі Славик, Аня і я вийшли «на діло».
Перейшли вулицю -  нікого немає.
Славик підійшов до підвалу, схопив два мішки і кинув їх нам.
Ми з Анею їх підхопили -  і ... хутчіш!
Слідом за нами хекав Славко з третім мішком.
Всі вже спали.
Ми зайшли до кухні й почали розбирати «здобич».
Ну що, недарма сходили...
Тут були добрі светри, вельветові джинси, байкові халати, жіночі блузи, зовсім 

нові футболки.
До речі, халатів було дуже багато, ціла торба. Роздали всім у гуртожитку.
Були чоловічі сорочки, домашні капці. Ну, багато всього.
Наступного дня я купила собі тільки білизну й колготки.

12.
І знову пішли дні чекань. Робота була тільки разова, на день, по кілька годин. 

Правда, можна було знову піти «бейбісітером», але я вже «наїлася» і батьків, і їхніх 
діточок.

Аня, та що з Ростова, приїхала в Америку разом із чоловіком Миколою.
Усі дивувалися, як це їм разом вдалося отримати візи?
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Не знаю, як йому, а їй візу, мабуть, дали за красу. Була така гарна, очей не відвести.
Вже більше року жила в Америці, мала право на роботу.
Зараз вона ходила на курси по догляду за одинаками, старими та хворими.
А в гуртожиток заїжджала, коли втікала від чоловіка.
У неї були в цьому ж районі дві квартири, одну з яких вона, як і Валерій, мала за 

гуртожиток для росіян. У другій мешкала з чоловіком, який ніде не працював, жив 
за її рахунок та пиячив...

Квартира, яку вони здавали, великого доходу не давала. Але гроші, які вони отри
мували, йшли на оплату двох квартир, так що їхня їм обходилася задарма.

Ось і зараз вона живе з нами вже з тиждень. Чоловік знову «дістав».
А «наші» хлопці з неї очей не зводили.
Господар Валерій був у неї закоханий, умовляв вийти за нього заміж.
Але вона не давала нікому до себе й пальцем торкнутися.
Валерій її -  і в ресторан, і в театр -  куди тільки не водив. В ресторан -  будь ласка, 

а далі -  ні!
Коли вона йшла по вулиці, чоловіки оглядалися, машини зупинялися, її всі чіпляли, 

хотіли познайомитися. Вона знайомилася, зустрічалася, а далі -  стоп!
Ми всі не розуміли -  чому? В Америці вона вільна, штамп у російському паспорті 

тут нікого не хвилює, хочеш вийти заміж знову -  виходь, ніхто не причепиться. 
Вона, коли схотіла б, могла при своїй красі знайти собі мільйонера. Але робила, як 
усі ми: прибирала хати. Господині її дуже любили, запрошували знову і знову.

Саме вона і привела мене з Людою до «польської» агенції, яку тримали євреї- 
хасиди, що приїхали з Польщі.

А заявки приймала Міла, жінка з Києва, десь років сорока. Огрядна й не дуже 
гарна. Але вона в Америці вже п’ять років, вийшла заміж за єврея-хасида й зараз, у 
свої сорок років, чекає першу дитину.

Спершу давали роботу полькам, а потім -  уже нам. Робота погодинна. Польки 
не хотіли брати роботу на 2-3 години, а ми брали, аби хоч щось заробити. Та й 
відпрацювавши перший раз три години, тебе, якщо добре робила й сподобалась, 
просили прийти знову. А це вже були чисті гроші, не треба було віддавати агенції 
один долар за годину.

Одного разу я отримала роботу, за яку ніхто не хотів братися, -  чистити подвір’я 
біля будинку. Те подвір’я, мабуть, років сто ніхто не прибирав.

Я шкребла той двір, як трактор.
Ледь, дісталася до поверхні землі, стільки було сміття й опалого листя, що ство

рило кірку, як наст.
Господиня, літня жіночка, виглядала у двір і тільки головою хитала та через кожну 

годину зупиняла мене: то давала гарячого шоколаду, то кави з тістечком, то чаю. У 
мене вже в животі почало булькати від рідини.

Працювала я більше запланованих годин, але прибрала все подвір’я. Мені подо
балося прибирати на подвір’ї, хоч була вже й зима. Але снігу не було, морозу теж. 
Був «плюс».

Гроші дала добрі. Та ще й попрохала наступного дня прибрати хату її доньки.
Я зраділа, погодилася.
От наступного дня прийшла до її доньки, прибираю. Все, як і завжди.
Майже все прибрала. Залишилася тільки ванна кімната на другому поверсі.
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Взяла я відро з водою, всипала туди рідини. Через піну й води не видно. От я й 
забула, що у відрі було кілька ганчірок.

Мию унітаз. Бачу, вода вже не дуже чиста, треба поміняти. І... плюх... усю воду з 
відра вилила в унітаз!

Коли ж я хотіла змити брудну воду, то побачила, що вона не проходить, а 
підіймається догори й трохи нё виливається з унітаза.

Ой! Що ж я наробила!
А, ганчірки! Я забила унітаз!
Вода потроху відходила, але ганчірки я витягнути не змогла. Вони, мабуть, пішли 

далі, в труби.
Треба скоріш тікати, поки господарі не побачать, що я наробила.
Доробила швидко, отримала гроші і так дременула, так п’ятами накивала...
Що там було потім? Може, господарі жалілись у польську агенцію?
Але я в ту агенцію більше не пішла.

13.

Знову сиджу без роботи.
І тут мене наче струмом ударило. Юра!
Як це я про нього забула! Відкривачки, фотоапарат, ліки -  все лежить у Семена.
Наступного дня заїхала до Сені, взяла всі «сувеніри» і поїхала на Брайтон, де у 

Юри кіоск.
Я так йому більше і не дзвонила, поїхала навмання.
Ну й побачила.
Стоїть мій Юрко в куточку біля входу в магазин і продає різні матрьошки, 

офіцерські погони, кашкети.
Ох, Юрко, гордість нашого класу, відмінник, торгує на Брайтоні і задоволений 

своїм життям! Добре хоча б не пиріжками!
Але пиріжки, напевно, були заготовлені для мене.
Розмовляли близько години. Його цікавило все, що відбувається в Києві.
Потім схаменулася й дістала «сувеніри» та ікру. (Її я хотіла подарувати Семену, 

але він відмовився, сказав, що це «гидота» й підробка. І, якщо я її якось «здихаюся», 
мені дуже поталанить).

Усе, що я привезла, хотіла віддати Юркові по своїй ціні, але він дав мені стільки 
грошей, що я й не чекала. Цілих двісті п’ятдесят доларів! Але сказав, щоб я не пере
ймалась. Він сам на цьому всьому ще заробить стільки ж.

Ось у мене знову є гроші!
Але я вже навчена -  треба шукати роботу, а не проїдати їх.
І тут допоміг Юрко.
-  Хочеш, я тебе влаштую тут, на Брайтоні? Пиріжки продавати (!).
Тут вони й випливли, мої пиріжечки!
-  Звичайно, хочу!
Юрко зачинив свою крамничку й повів мене в маленьке кафе.
Хазяйка кафе -  вірменка.
Юра попередив, що вона не зовсім проста жінка. Треба брати платню за кожен 

відпрацьований день, бо вона має звичку відтягувати платню, а потім, до чогось 
причепившись, виганяє, нічого не давши.
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Але спочатку я нічого ворожого в ній не побачила, вона була така мила та лагідна.
І ось я перший день продаю пиріжки на Брайтоні. В такому ж закутку, як у Юрка, 

біля входу в кафе з окремим віконцем.
А пиріжки на Брайтоні добрі -  великі й смачні, розкуповують їх швидко. Мені час 

від часу нові приносять.
У Києві я таких ніколи не їла.
Купували їх не тільки «наші», а й американці, в основному молодь.
Всередині дня чомусь прибігла дівчина від хазяйки й хотіла забрати все, що я на

торгувала на той час.
Сказала, що ввечері все порахуємо.
Але я не віддала, поки все не порахувала й не записала.
Тоді вона взяла тільки великі купюри. І по ній було видно, що це їй дуже не до 

вподоби.
Ввечері я прийшла до хазяйки й дивилася, як вона рахує гроші. Там було десь на 

10-15 доларів більше, ніж повинно.
Я не розуміла, як це могло статися. Не менше -  а більше!
Та вона про це, мабуть, знала. Швидко полічила. Сказала, що все добре. Про зайві 

й не пом’янула.
Зі мною теж не розрахувалася, почала щось белькотіти про те, що їй сьогодні дуже 

вже потрібні гроші, завтра за два дні віддасть...
«Ну ось, починається, -  майнула думка, -  те, про що Юра казав». Ну, добре, завтра 

так завтра. Мені це знайоме.
Наступного дня знову прийшли за грошима всередині дня.
Я частину віддала, а собі взяла та й відклала двадцять доларів.
Коли ми ввечері підраховували гроші -  все зійшлося.
Господиня була трохи здивована, двічі перераховувала, й видно було, що чимось 

незадоволена.
Платню мені знову не дала, знову «завтра».
«Ну, -  думаю, -  завтра я тебе провчу!».
Я вже трохи почала примічати, чому буває залишок грошей.
По-перше, мені наші дівчата, які випікають пиріжки, кожен раз приносили на два- 

три пиріжки більше.
-  Продай, а гроші -  собі...
Крім того, деякі покупці не брали залишок. Давали «фудстемпи» -  це талони на 

харчування, які дають незаможним емігрантам. їх можна використовувати тільки на 
продукти.

Так ось, деякі фудстемпи були зліплені по дві-три штуки, а це ж гроші.
Ось так і набігав лишок грошей.
Коли я прийшла працювати на третій день, то побачила, що обігрівача, який стояв 

на підлозі, нема. Де він?
З’ясувалося, що він став «дуже потрібен» у другому місці.
Ну що ж, ще один «мінус».
Попередження Юри почали збуватися.
Пора тікати й звідси!
І ось у кінці дня я просто відрахувала свій заробіток за три дні і сховала його у 

внутрішній кишені куртки.
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Залишок віддаю хазяйці.
Вона витріщила очі: «А де ж мої гроші?»
Я спокійно так відповідаю.
-  По-перше, я взяла свої за три дні, а не ваші. Ваші я вам віддала. По-друге, гроші 

не тільки вам кожен день «дуже потрібні», а й мені. Мені потрібно купити теплі 
чоботи. Обігрівач ви ж у мене забрали.

Я трохи брехала, ніяких теплих чобіт я й не думала купувати. Я зовсім не збира
лася більше виходити на цю роботу. Але сперечатися з нею не хотіла. Ну не буде ж 
вона мене обшукувати.

Хазяйка ледь стримувалась від люті, але посміхалася.
Так і розійшлися.
Вона -  з надією мене назавтра «нажухати», а я рада, що від неї тихенько 

відкараскалась.
Я багато разів потому була на цьому місці, купувала пиріжки.
Продавці мінялися щотижня, хоча ось уже більше місяця там стоїть старенький 

дідок.
Може, її родич, а в неї совість прокинулась -  його не дурить.
А, може, її хтось суворіше за мене покарав?
Хоча, як я її «покарала»? Забрала свої зароблені гроші й не дала себе обдурити.
Як потім з ’ясувалося, в гуртожитку про неї теж чули. Кажуть, таке стерво, яких 

мало.

14.

Ось уже середина грудня, а дозволу на працю все ще не маю.
У польську агенцію боюся потикатися.
Та ось підвернулася нова робота.
Цього разу через агенцію. То ж платня за перший тиждень -  «тю-тю».
Робота з проживанням.
Хлопці в агенції мене попередили: господиня -  «нічна».
Що це за «нічна»?
Знову -  до побачення, гуртожитку!
Моя господиня ще не стара, десь років трохи за сорок. Струнка, з чудовим довгим 

волоссям.
Я дивилася, як вона його розчісувала: пишне, шовкове, майже до колін. Я таке 

вперше бачила.
Так ось, вона спала тільки вдень.
Ось її розклад: прокидалася десь о четвертій годині дня, довго прибирала волос

ся, потім більш ніж годину розмовляла зі своїм лікарем по телефону, далі дивилася 
газети й листи.

І тільки після цього мені дозволялося починати прибирати квартиру.
Я в неї тільки прибирала -  і все. Але як! Мені давали штук 200 (двісті!) гарних 

маленьких серветок. Ось ними я все й терла. Міняти їх було потрібно через кожні 
п’ять (5!) хвилин.

Перші дні господиня ходила за мною і дивилася, як я мию та тру.
Мабуть, була задоволена, бо на третій день я вже все робила без нагляду.



«GARBAGE», АБО СПОГАДИ ГАСТАРБАЙТЕРКИ ^ 1 8 7

Протирати потрібно було все: і ніжки від стільців, і стіни, і все-все-все, що тільки 
бачить око.

Кожен день -  одне й те ж.
І так десь години з шостої вечора до дванадцятої ночі.
Після цього я була вільна, а вона починала готувати їжу.
Ой, зовсім забула! Поки я прибирала, вона теж готувала їжу, але для своєї собаки, 

для двох своїх котів (один з яких -  маленьке кошеня з одним оком. Його так і на
звали «One еуе» -  Одноокий).

Крім того, готувалася їжа для безпритульних котів, що збиралися в невеликому 
дворику, який був під вікнами.

А ще вона купувала бісквіти для пташок, які теж туди прилітали.
Для всієї цієї живності щодня з крамниці приносили цілу коробку їжі.
Ця дивна жінка дуже любила тварин, але вона жодного разу не спитала мене, а що 

їмя? Вранці, вдень, увечері? їжу, яку вона готувала, давали десь о другій ночі, коли 
хотілося вже не їсти, а тільки дійти до ліжка.

Перші пару днів я ще трималася -  їла через силу вночі, а потім не змогла. Хотілося 
їсти вдень, ввечері.

У холодильнику всього було повно, але я сама не брала, а мені не пропонували. 
(Насправді, кілька разів брала: то маленький шматочок сиру або ковбаси, то скибоч
ку шинки. Й дуже боялася, що помітять).

І ось на третій день я поставила нічну їжу до свого холодильника (був такий в моїй 
кімнаті в «бейсменті»).

-  Ну, -  думаю, -  завтра вранці встану і, нарешті, добре поснідаю.
Як завжди, господиня всю ніч проводила в «бейсменті», в другій кімнаті, біля 

пральної машини.
Вона прала все, що тільки можна: постільну білизну, штори, всі двісті штук сер

веток і ще багато чого.
І так щодня до шостої ранку.
Я прокинулась, коли вона вже пішла відпочивати.
Відчинила холодильник, але моєї їжі там не було. Порожня тарілка стояла на столі.
Я забула сказати, що в господині був син. Десь років дев’ятнадцяти-двадцяти.
Хлопець теж із «тарганами в голові».
Так ось, він встав зранку, зайшов до моєї кімнати та з’їв мій нічний обід, який я 

приготувала собі на вранішній сніданок.
Ох! Ну навіщо я взялася за ці спогади!
Я гадала, що все давно залишилося в минулому... Та ні, все знову зі мною. Не 

можу спати...
Думки, як маленькі крижинки навесні, пливуть, пливуть, штовхаються, залазять 

одна на одну.
Випливають такі дрібниці, про які я тоді забувала наступного ж дня. Іноді ловлю 

себе на думці, що не все, що згадується, слід переносити на папір.
Ну, добре, треба повертатися до наших... Ні -  не баранів, а спогадів.
Так, сьогодні четвер, і я знову голодна.
Щось частенько в Америці залишаюся голодною...
Чому мені так не таланить з роботою?
Це у всіх так чи тільки в мене? Може, це я дуже вередлива?
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Але я пам’ятала вислів однієї жінки, з якою познайомилася, коли доглядала ма
леньку Ніку.

-  Добру роботу, а точніше, добрих хазяїв, знайти дуже важко. Я ось уже на шостій 
за півроку. Але це, мабуть, уже остання. Я завжди боялася доглядати за дуже ма
ленькими дітками, а тут затрималась. Уже чотири місяці й буду скільки можна. 
Уперше за все своє життя зустрічаю таких господарів. Розповідати, які вони добрі, 
і дня не вистачить.

І ось, того четверга, відносячи бісквіти для птахів, я не стрималася, відколупала 
трохи і з’їла.

Нічого, їсти можна.
Пробувала їсти корм з котячої миски, але не сподобалося. Тхне поганою рибою.
Усе було, як завжди, але нічну їжу я знову занесла у свій холодильник.
Виникає питання: а чому я не могла вийти й купити собі їжу?
Ні -  не можна!
Це була одна з умов роботи -  нікуди не виходити.
До речі, тут я працювала п’ять днів на тиждень.
Емма (хазяйка) теж нікуди не виходила. Зовсім!
Усю їжу, і для неї, і для котів та собак, приносили посильні з крамниці.
Тільки її син виходив гуляти з собакою.

А потім теж майже весь день сидів удома, слухав музику, натягнувши навушники, 
й безперервно ходив по кімнаті.

Правда, кілька разів мати посилала його до крамниці, а потім до копійки (до цен
та!) перераховувала весь залишок грошей. Коли не вистачало хоч трохи, -  майже 
бійка зчинялася.

Коли мати не бачила, він благав мене.
-  Give me a dollar, only one dollar! (Дай мені долар, тільки один долар!)
Але Емма мене попередила з самого початку -  не давати ні цента!
Знала, що проситиме.
Я розводила руками.
-  В мене нічого немає!
Нащо йому були потрібні гроші?
Він же майже цілий день сидів удома?
Гроші в його матері були, й не маленькі. Тільки за годинні консультації з лікарем 

треба було дуже багато платити.
Другий день у мене дуже болить живіт... Відкрилася застаріла виразкова хворо

ба...
Що, і з цією роботою треба прощатися?
Не хотілося...
Та й як пояснити Еммі -  чому?
Я подзвонила до Нелі, розповіла їй усе.
Потім Неля говорила з Еммою.
Коли Емма почула, що в мене був хворий шлунок, а зараз усе почалося знову, від 

подиву в неї зробилися великі очі.
Вона й гадки не мала, що я майже тиждень голодна!
Чому я не беру, коли хочу, все в холодильнику!
Та ж все там для мене, собі вона сама готує.
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Казала, що я їй дуже подобаюся, такої, як я, в неї ніколи не було!
Тільки б я нікуди від неї не йшла!
А коли в мене живіт болить, то вона відведе мене до лікаря, всього за п’ятдесят 

доларів! Тільки б я лишилась!
Ого! П’ятдесят! Та я на ці гроші їжі на два тижні куплю!
Вона, мабуть, дуже злякалася, що я можу від неї піти, викликала таксі, вдягнулася 

в шубу й шапку і кудись поїхала.
Незабаром повернулася з великою коробкою.
-  This is for you! (Це все для тебе!)
Почала витягати ковбасу, сир, печиво, фрукти.
Але мені вже все було байдуже, хотілося «додому» в гуртожиток.
А тут ще її синочок підкинув мені «фокус»...
Прокидаюся вночі раптово і тривожно з почуттям, ніби на мене хтось дивиться. 
Так і було.
Хлопець стояв біля мого ліжка.
Голий, очі витріщені -  він для свого повного задоволення мастурбував. 
Побачивши, що я прокинулася, швидко вискочив за двері й усю ніч ходив по 

веранді поруч з моєю кімнатою.
Як це його мати це не помітила?! Вона ж поруч, у сусідній кімнаті, як і завжди, 

прала білизну.
Може, пральна машина гула?
Мені було і смішно, і дивно.
Бідний хлопець!
Ну, не дім у нього, а якийсь паноптикум!
Я остаточно вирішила піти й звідси.
Слово честі, ми обидві плакали, коли я прощалася.
Емму, хоч вона й була трохи дивна, я завжди пам’ятала.

15.

Знову «вдома», «вдома», «вдома»!
Як завжди, зустрічають сміхом.
Але моє місце виявилося зайнятим, тому пішла до іншої кімнати.
З’явилися дві нові жінки.
Обидві з Києва!
Довго розпитую, як там, хоча пройшло всього трохи більше, ніж два місяці, а таке 

враження, що прожила вже кілька життів.
Скоро Новий Рік!
Уперше зустрічатиму його не вдома.
Увечері приїхав Валерій, щоб забрати Аню й показати, як американці готують свої 

будинки до «Ghristmas» (до Різдва).
В Америці Різдво значно важливіше свято, ніж Новий рік.
Машина у Валерія була велика, тому крім Ані напросилися майже всі жінки.
І ось ми поїхали в заможний район Брукліна до приватних будинків.
Це був найяскравіший момент усього мого перебування у Нью-Йорку, нічого 

подібного ні до, ні після я не бачила.
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Усі будинки були прикрашені, біля кожного -  яскраво освітлені кольоровими 
гірляндами скульптурні групи з ангелів й малих Ісусиків.

У багатьох будинках у скляних верандах цілі композиції, присвячені Різдву.
А в одному з будинків ми побачили північних тварин у повний зріст разом із 

Санта-Клаусом.
Валера показав на цей будинок.
-  Він щороку виграє конкурс до Різдва.
Ми здивувалися.
-  Хіба є такий конкурс?
-  Ого! Премія близько ста тисяч доларів!
Стояли незвичайної краси дерева, прикрашені тисячами різнокольорових гірлянд 

з малесенькими лампочками, кожне не схоже на інше.
Запаморочені від захвату, ми до ночі ходили поміж оселями.
Але ось уже й Різдво пройшло -  через шість днів Новий рік.

А у нас після приїзду новеньких почали пропадати продукти з холодильника.
То баночка йогурту, то ковбаса, то сир.
Ми з підозрою дивилися одна на одну.
Аня сказала, що жити тут більше не хоче й повертається додому.
Прийде до нас на зустріч Нового року.
А ось і він -  Новий Рік!
Добре посиділи, поїли, попили (а як же інакше!).
Аня теж була.
І ось, коли вже всі добре розгулялися (як і завжди) -  на пісні потягнуло!
Всі співають, а Аня мовчить.
Потім стала потихеньку підспівувати.
Вона сиділа поруч зі мною.
Мені щось не сподобалося в її співі.
Прислухалась...
Вона співала якимось поганеньким гугнявим голоском.
Чомусь пригадалось оповідання Максима Горького «Страсті-мордасті».
І тільки багато пізніше від її чоловіка Миколи я почула, що вона перехворіла на 

пранці, ще відомого під назвою сифіліс.
Важку хворобу залікували, але залишки, напевно, лишилися.
Так ось чому вона нікому не дозволяла до себе торкнутися!
І як тільки вона пройшла медкомісію, коли йшла на курси?!

16.
Після Нового року в гуртожитку з ’явився Ален...
Я ще раніше чула про нього.
Він завжди приїздив пізно ввечері, брав когось із чоловіків (частіше за інших - 

Славика) на нічну роботу.
Платив добре -  п’ятдесят доларів за чотири-п’ять годин роботи (тобто за ніч).
А потім я його побачила.
Ой, який красень!
Десь під два метри зростом, кремезний, пшеничні вуса.
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Він мені нагадав відомого всім чемпіона з боротьби Івана Піддубного.
Коли йшов, займав собою майже весь коридор, а я стояла стовпом, не в змозі 

відвести від нього очі.
-  А це наша Віка, -  показали йому на мене.
-  О, yes, yes! -  протягнув він мені широченну, мов лопата, руку.
Він приходив на жіночу половину тому, що йому подобалася Сіма, новоприбула 

жінка з Києва.
Під стать йому -  така ж висока, трохи повнувата жінка років сорока.
Але коли я трохи ближче познайомилася з Аленом, то побачила, що при всій своїй 

красі він був примітивним і не дуже розумним.
Займався він сміттям.
В Америці це зветься «garbage».
(Бруклінська вимова -  «Гарбич»).
Але не тим «сміттям», до якого ми звикли.
Він вивозив старі речі та меблі з будинків, складів або офісів, які треба було по

чистити перед тим, як здати їх в оренду новим господарям.
Брав собі в поміч тільки росіян, бо в них ніяких претензій, та й платити їм можна 

менше, ніж американцям.
Ален намагався вчити російську мову, але навчився тільки матюкатися.
Ось, наприклад, він часто промовляв слово «блад», яке в такій вимові означає по- 

англійськи «кров» («blood»).
Він ніяк не міг сприйняти, що в російській мові є м ’який знак та буква «я».
Він бачив, що подобається мені, але Сіма йому подобалася більше.
Іноді він підморгував, оглядаючись, чи не бачить цього Сіма.
А Сімі це було «по барабану», вона приїхала заробляти гроші.
Із задоволенням сприймала його залицяння.
Та всі ми знали, що як тільки їй знайдуть роботу -  все скінчиться.
Так і сталося.

17.

Разові роботи скінчилися -  Сімі знайшли постійну, з проживанням.
Її подружці, яка приїхала з нею, теж знайшли роботу.
Про цю подружку, Надю, -  окремо, 
їй десь років 45-50.
Маленького зросту, кирпата, товстенька.
Я й не гадала, що вона може добре влаштуватися, ну хто її таку візьме.
Он тільки їсть скільки! Як сяде, так півхлібини та цілу курку з’їсть.
І якось сказала про це Валерію.
Він здивувався.
-  Ти що?! Таких, як вона, якраз і беруть із задоволенням! Товстенька, тепленька, 

домашня -  буде як добра бабуся за дитиною ходити. А що багато їсть, то на це тут 
ніхто уваги не звертає. Це ти, дурна, боялася з холодильника їжу брати.

І він виявився правий.
Вона була прийнята в добру єврейську родину з хлопчиком років п’яти.
Він був худючий, їв погано.
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Але через пару тижнів хазяї на неї Богу молилися -  хлопця як підмінили.
Ходив за Надією мов пришитий, став добре їсти, посвіжішав.
Це вона нам розповідала, коли приходила в гуртожиток на свої вихідні суботу та 

неділю.
Ось так! Баба-бабою, а нам усім, гарним та тендітним, носа втерла!
На суботу та неділю в гуртожитку не було де й яблуку впасти.
Переночувати й відпочити приїздили також і з приміського Нью-Йорка.
Тут я й познайомилася з Валею.
Трохи нижча за мене, міцненька, фарбована білявка.
Сама із Мінська.
Втекла від чоловіка, який був набагато молодший від неї.
У Мінську в неї лишилася мама та доросла дочка від першого шлюбу, яка вже на

вчалася в інституті.
Треба були гроші, щоб учити дочку, тому вона тут.
Мала дозвіл на роботу.
Мені вона дуже сподобалася.
Така весела, усміхнена, добра.
Коли вона почула, що я також чекаю на дозвіл, махнула рукою.
-  Ой, це все пусте! Ну, отримаєш ти цей дозвіл, і що? Розраховуєш на добру робо

ту? Тебе на таку не візьмуть -  треба знати мову. Ось так і будеш по наших емігрантах 
стрибати -  їм твій дозвіл ні до чого. Навпаки, вони з ним тебе не будуть брати. 
Страховку треба платити, податок. Ніхто не хоче лишок платити. У мене дозвіл уже 
рік -  ну і що? Ще й досі хати прибираю!

Вона мала рацію.
Через кілька днів я отримала цей дозвіл.
Віддала другу половину грошей й побачила, що в мене лишилося тридцять доларів 

та борг за гуртожиток уже два дні.

18.
Роботи поки що не було.
І ось тут на сцену вийшла Люда.
Така здоровенна і завжди напідпитку тітка.
Ми не розуміли -  на які гроші вона жила-пила?
Треба ж за гуртожиток платити -  десять доларів на день, їсти треба...
Горілку ж треба за щось купувати!
Так ось, вона почула, як я Валерія вмовляла трохи почекати, і підійшла до мене.
-  Поїдемо зі мною сьогодні. І гроші будуть, і їжа... З гарним чоловіком познайом

лю...
Ага! Так ось воно що!
Ось чому вона пізно ввечері завжди приходить з пакетиком, а потім на її поличці в 

холодильнику з ’являються то буженина, то ще щось смачненьке.
Серце завмерло...
Невже я погоджуся?
Але погодилася...
Скоріш із цікавості, але почуття було неприємне.
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Я далебі не ханжа, й не один чоловік був у моєму житті, та ще ніколи мене не 
купували.

Увечері приїхали дві машини.
У кожній по чоловіку років по сорок -  сорок п’ять.
В одну сіла Люда, в другу -  я. 
їдемо...
Я скоса придивляюся до «свого».
Нічого, симпатичний. Якби якось інакше познайомилися, може, й сподобався б... 
Приїхали у великий одноповерховий готель якогось «складського» типу.
І точно -  великі коридори без вікон.
І наш номер теж довгий, великий з двома ліжками, з ванною кімнатою, але без 

вікон.
Зайшли всі разом.
Та що, тут будемо всі разом?
Я -  як закам’яніла.
Хлопці жваві, сміються.
Відкоркували горілку, вийняли закуску.
Всі сіли...
Хлопці і Люда п’ють, жартують, а в мене, відчуваю, не лице, а якась кам’яна 

маска.
Ось уже й Люда зі своїм «хахалем» роздяглися -  й у ліжко.
Бачу -  цілуються, вовтузяться.
«Мій» на мене дивиться і починає роздягатися. (Я так і не пам’ятаю його імені).
-  Ну? -  каже мені.
А я, намагаючись не дивитися, що там Люда робить, так поволі починаю роздя

гатися.
Лягли у ліжко, а я -  як колода.
-  Ну? -  каже він знову.
Ось так він ще «нукав-нукав», а я -  як Буратіно!
Він не витримав.
-  Кого ви мені привезли? Я з нею імпотентом стану!
А Люда вже зі своїм після «тяжких трудів» відпочивають.
Людка повернулася до мене та й зашипіла.
-  Ти що? Ти ж погодилася ? Краще сама дай, а то я потримаю, ось хлопці тоді тебе 

обоє зґвалтують.
«Мій» піднявся та каже.
-  Нащо мені ця болячка. Хай одягається та шурує сама в общагу. Знайшлася мені, 

«королева шантеклера».
Я похапцем підхопилася, одяглася й вискочила на вулицю.
Незнайомий район.
Ледь знайшла метро.
Взяла карту Нью-Йорка (їх там безкоштовно дають) та майже вночі дісталася до 

гуртожитку.
Наступного дня Люда зі мною не розмовляла.
А ввечері знову приїхали ті самі чоловіки.
Люда підійшла до мене.
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-  Вийди до нього, прошу тебе...
Ну, вийшла...
А «мій» вийшов з машини, підійшов до мене, такий симпатичний, лагідний, в 

лице заглядає.
-  Ну, чому ти так? Тобі що, я не сподобався? Тобі що, дуже зі мною погано було? 

А ти мені сподобалась...
Ні... Все... Все...
Я нічого проти нього не мала, може, якби ми були самі в кімнаті, без Люди та її 

«хахаля», то, може...
Та не «може», а напевно щось би й було, а так...
Ну, не змогла я витримати цю «груповуху».
Більше він не приїжджав.
А тут ще Ален після того, як Сіма на роботу пішла, почав виказувати мені знаки 

уваги.
Ну, «увага» -  це дуже гучно.
Посмішки, плескання по спині і «трохи нижче» -  ось і все.
Так, мабуть, ведмеді в цирку можуть залицятися.

19.

Я знову ходжу в «польську» агенцію.
І одного разу я таки перехопила класну роботу.
Хотіли насправді взяти когось молодшого за мене, та місце дісталося мені і ще 

одній молодій жінці.
Треба було за два дні прибрати кафе, де мали відбутися заручини онучки господа

ря помешкання.
Хазяїн Натан Фефер -  хасид.
Приїхав в Америку десь наприкінці сорокових років минулого сторіччя із Мінська.
У них з жінкою одинадцять чи дванадцять дітей і неймовірна безліч онуків.
Казав, що більше, ніж сімдесят.
У хасидів аборти заборонені. Тому хто скільки народить -  стільки й буде.
Він мільйонер.
Має м’ясокомбінат недалеко від Мілвокі. Також у Нью-Йорку тримає кілька 

м’ясних кошерних магазинів, кафе, аптеки.
Має багацько магазинів і в інших містах Америки.
І всіма цими магазинами, аптеками та м’ясокомбінатом завідують його сини та 

онуки.
Знайомство з Натаном Фефером стало поворотним у моєму житті в Америці.
Працювала я в кафе, як мурашка.
Я вже казала, що роблю все швидко і вправно.
Ось і тут, поки моя напарниця неквапно воськала ганчіркою по одній кахельній 

плитці -  я устигала зробити вчетверо більше.
-  Еге! Так далі не піде, роби як треба. А краще розділимо роботу. Ось тобі метр 

стіни, ось -  мені. То -  твоя робота, то -  моя. От і воськай її, скільки хочеш. Нам же 
тільки два дні дали.

Діло пішло...
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У кінці дня нам дали поїсти.
Аж ось тут я виявила, що відоме прислів’я неправильно гласить: «Хто як їсть -  

той так і робить»!
Поки я поволі (все ж таки стомилася!) їла -  вона зі швидкістю ракети все підмела, 

та ще й хлібом тарілку витерла.
Другий день пройшов, як і перший.
Але, мабуть, дружина Натана, котра приходила інколи подивитися, як ми 

працюємо, все ж таки примітила, що я «орала» насправжки.
Нам добре заплатили.
А потім вона відійшла зі мною і попрохала, щоб я завтра на заручинах попрацю

вала на кухні.
Тільки мені, а моїй напарниці -  ні!
Я з радістю погодилася.
Вже біля самого виходу вона дала мені пакет.
-  Дома подивишся...
Вдома відкрила пакет.
Матусю рідна! Чого тут тільки не було!
Такий «пайок» я одержала вперше. Буженина, загорнута у фольгу, гарячі страви в 

коробочках, фрукти та ще й червоне вино.
Нічого собі даруночок!
Увечері був маленький бенкет.
Зібралися всі, хто був у гуртожитку. Та нас і зосталося тільки п’ятеро.
Приїхав і Ален. Посидів з нами, трохи поїв, трохи випив і... вже нікуди й не поїхав. 

Лишився на ніч. У моїй кімнаті...
Вранці усі посміхалися, підштрикували нас, питали, що скаже Сіма?
А мені було байдуже, що скаже Сіма. Але бентежило те, що при всій своїй красі 

коханцем Ален виявився доволі поганеньким. Але, коли чоловік подобається, -  на 
це можна й не дуже увагу звертати. Навчу!

Працювала я в кафе у Натана ще два дні.
Кожен день мені, крім грошей, давали ще такий самий «пайок».
Я все не була в змозі з ’їсти -  тому їли всі, хто лишився у гуртожитку.
Нащо бути собакою на сіні: не з’їм, так пропаде чи поцуплять.
Та з холодильника більше нічого не пропадало.
Ми всі гадали, що то брали новоприбулі, але трохи пізніше з’ясувалося, що то 

крав Славік.
Його потім піймали на крадіжці в іншому місці, тож він посидів у американській 

в’язниці.
Робота в кафе скінчилася, але дружні зв’язки лишилися.
Я багато разів до них заходила купувати хліб, що був схожий на наш, український.
В Америці хліба чорного майже немає, тільки білий, несмачний і такий в’язко- 

м’який, що його можна міцно стиснути в кулаці й він потім знову роздувається до 
попередніх розмірів, мов кулька.

Так, Валя мала рацію, право на роботу мені нічого не давало.
Та й Аня, скінчивши свої курси, до цього дня прибирала хати.
Ех, якби знати мову!
Ті, хто добре володів англійською, дуже добре заробляли.
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Одна моя знайома з Києва, вчителька англійської, десь на рік раніше за мене 
поїхала до Нью-Йорка на заробітки.

Спочатку дуже бідувала, не хотіла йти ні бейбі-сітером, ні хати прибирати.
І як казала Проня Прокопівна: «Сиділа, сиділа -  так і висиділа ж!»
Так, вона «висиділа» дуже гарне місце.
Працювала помічницею в однієї багатої жінки з паралізованими ногами.
Завжди при ній, читала їй, розмовляла, возила на візочку на прогулянки -  і все!
І за це -  п’ятсот доларів на тиждень.
Ось так! Ось що таке -  знати мову!
Але незабаром мені сказали, що Натан Фефер шукає працівників на свій кошер- 

ний м’ясокомбінат у Мілвокі.
Я кинулась до його м’ясної крамниці.
Там на другому поверсі був офіс.
Так, він шукав працівників.
Домовившись із ним, я повернулась до гуртожитку, а там -  радість.
До Інни (пам’ятаєте -  з Криму?) чоловік приїхав.
І ще якийсь п’яний мужик сидить.
Я розповідаю про Мілвокі, всі слухають, але ніякого ентузіазму.
-  Ну, ви всі -  як хочете! А я їду!
Увечері, як змогла, розповіла все Алену.
Він не виявив ані горя, ані радості, навіть якесь полегшення.
А от зранку мене чекала новина.
Разом зі мною схотіли їхати чоловік Інни та той п’яненький дядько, який виявився 

чоловіком Ані -  Миколою.

20.

Через два дні всі нас проводжали. Квитки на літак нам купив Натан.
В аеропорт відвезли на його ж машині.
А в Мілвокі нас теж чекала машина. Ми поїхали у Грін-Бей.
Це недалеко від Мілвокі, де й був той самий м’ясокомбінат.
У Нью-Йорку було не дуже холодно, хоч і стояв січень. А тут -  холодюга!
Коли ми їхали до Грін-Бея, я не відривалася від вікна.
Така мальовнича місцевість! Багато річок.
Переїжджаємо через річку.
Бачу, на кризі багато різнокольорових наметів.

Спитала: «Що це?».
«А це, -  кажуть, -  зимова риболовля».
Ой! Як це не схоже на наших рибалок, які взимку, зігнувшись, вдягнуті, як Діди 

Морози, сидять над лунками.
А тут -  яскравий намет, у якому -  обігрівач і світло. Всередині намета -  лунки. 
Звичайно, така риболовля, хоч і зимова -  одне задоволення!
Ну ось ми і в готелі. Це на одну ніч, а ранком нас везуть на комбінат.
Тут я гордовито вилізла зі своїм дозволом на роботу. Ось, мовляв, я дозвіл маю! 
Ну й що?!
Можна було й без нього, ще й краще. За ті ж самі години я мала значно менше 

грошей, ніж інші. За тиждень -  менше на цілих п’ятдесят доларів!
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З мене вираховували податок. Та ще щось.
У перший день стояла на курчатах. Обкатувала їх у солі.
На другий день чіпляла на курчат якісь бирочки про кошерність.
Потім мене «по блату» перевели в цех, де пакують уже готові продукти.
Там працювали п’ятеро жінок, я була шоста.
Ви працювали коли-небудь на конвеєрі? Та на трошки прискореному?
Ось і добре, що не працювали, а мені пощастило. Моя швидкість та вправність 

у роботі тут не згодилися. Разом зі мною робила Тоня, жінка із Західної України, з 
Косова. Її, як і мене, запросив Натан Фефер.

Вона була така некваплива, спокійна. Але вона встигала, а я, така швидка, -  ні.
Після першого тижня роботи всі вихідні пролежала з температурою, застудилася. 

Потім почався кашель.
Та в понеділок я знову вийшла на роботу. Але працювати на комбінаті мені 

більше не судилося.
Зранку мене попросили зайти до адміністрації. Там на мене чекав син Натана і в 

ту ж хвилину з ’єднав з Нью-Йорком, дав слухавку.
Натан був категоричний.
-  Вертайся сьогодні ж до Нью-Йорка. Мені ще потрібні люди, притому багато. 

Допоможи мені -  умов їх приїхати на м’ясокомбінат. А тобі якраз нема чого в тій 
холоднечі сидіти.

І ось я знову їду з Грін-Бея до Мілвокі. Водій -  теж колишній наш.
їхати треба години зо дві.
Витягую касету із записами Ірини Апегрової. В Америці вона поки невідома.
Водій слухає, зітхає.
-Д уш евно!
Вже біля самого аеропорту він попрохав мене залишити йому касету, але вона 

була в мене одна, і я пообіцяла, що перепишу на іншу та з кимось передам.
Бачу, що не повірив, але потім, коли я її таки передала, мені казали, що він був 

дуже здивований.
Треба ж -  виконала свою обіцянку!
А що тут дивного?!

21.
Є такий кущ -  перекотиполе.
Так і я -  перекотиполе, або, як коник-стрибунець, скачу з одного місця на інше. 
Вже минуло майже чотири місяці, а я ще нічого не заробила. Скоро на пенсію, а 

робити гроші не навчилася.
Ось інші, знайшовши біль-менш пристойну роботу, сидять на ній, вчепившись 

руками й зубами. А мені, як у тій пісні:
«А мне всегда чего-то не хватает,
Зимою лета -  осенью весны».

Але в гуртожитку моя поява викликала жвавий інтерес.
Чоловіки Ані та Інни вже встигли подзвонити та вмовити їх теж приїхати у Грін- 

Бей.
У Інни вже був досвід роботи на м’ясі -  тому їй буде не важко.
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Тим паче, що давали всім кімнати в приватних будинках з усіма зручностями.
Аня не дуже хотіла їхати, вона знала, що її Микола на новому місці вже встиг по

битися з чоловіком Інни та кілька разів добре напитися.
Але після роздумів погодилися їхати майже всі, хто перебував у гуртожитку, крім 

Люди, яка потім, десь через місяць, теж поїхала туди.
І треба -  ж таке! Вона там вийшла заміж за американця, який працював на тому 

ж м’ясокомбінаті.
Так я, не дуже перетрудившись, виконала перше завдання Натана.
Перед від’їздом Аня привела мене до своєї квартири.
-  Ось, тепер вона твоя. Але тільки ця, мешканці другої мене «кинули», тобто 

самі вийшли на хазяїна Кагана. Тепер йому платять. Але у мене три кімнати, ось у 
маленькій живи сама, а на дві другі шукай квартирантів.

Я, сама того не розуміючи, підклала велику «свиню» хазяїну нашого гуртожитку 
Валерію.

«Знялися» всі, а я пішла в Аніну квартиру.
Гуртожиток спорожнів.
Він, звичайно, потім набрав інших мешканців, але Ані вже ніколи, може, й не по

бачив, та й наступні мешканці не були такою товариською юрбою, як ми.
Мені передавали, що його обманювали: жили й не платили, а потім тікали; крали 

постільну білизну і теж тікали.

22.

Я маю «свою» квартиру! Прогрес!
Ось уже й перші квартиранти!

Як і раніше -  постійних не було. Жили кілька тижнів або кілька днів, приїздили 
тільки на тиждень або на свята.

Та нічого. Гроші платили справно.
Знову з’явився Ален. Привіз мені деякі меблі. Він їх серед свого «гарбіча» на

збирав.
Коли всі поїхали, він також лишився без своїх помічників і тепер наймав тих, хто 

жив у мене. І його ставлення до мене стало іншим.
А тут ще й мешканці горішніх квартир раптово з’їхали, тож Ален умовив, щоби й 

верхні кімнати я взяла вже для його бізнесу.
Привіз туди ліжка, шафи, багато посуду.
Його «бізнес» виявився дуже цікавий: квартиру у хазяїна зняла я, людей знаходи

ла, даючи оголошення, теж я, гроші збирала я й віддавала йому. А він давав мені в 
тиждень десь доларів двадцять.

Та це я тепер така кмітлива, а тоді чомусь не додумалася собі ту верхню частину 
прибрати.

В мене з ’явилося трохи більше вільного часу, з ’явилися гроші. Небагато, але були.
Оскільки мала дозвіл на роботу, то Ален допоміг мені встановити телефон.
А постійної роботи все ще не було.
Запам’яталися кілька випадків.
В Мангеттені працювала в ювелірній майстерні, але всього один день.
Хоча робота була нова і незвична, але я включилася в неї одразу. Майстри-хасиди 

не вірили, що я це роблю вперше.
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Треба було дуже тонкими (як у зубного лікаря) буравчиками робити матові 
надсічки та штрихи на блискучих золотих каблучках або сережках.

Я зробила багато і швидко, але боліли очі. До вечора очі розпухли, бо працювала 
при лампах денного світла, низько нахилившись.

На другий день не змогла вийти на роботу -  от гроші (50 доларів!) й пропали, бо 
платили тільки в кінці тижня...

Ще один день працювала поблизу Брайтона в багатому домі у болгарки, яка вийш
ла заміж за хасида.

Вона добре знала російську мову.
Ми сподобалися одна одній, але треба було приглядати за двома хлопцями років 

десять-дванадцять (близнюки) і знати мову.
Допомогла я їй обід приготувати, побалакали гарно, вона мені дала гроші (не знаю 

й за що) і все.
От і тут -  якби знала мову!
А одного разу я поїхала з Аленом на його «нічну» роботу. Йому потрібно було 

двоє чоловіків, а мав тільки одного.
Він сидів і нервував. А я й кажу.
-  Та давай я поїду.
Він здивувався, але я його вмовила.
Треба було навантажити й вивезти меблі з одного службового приміщення в 

Мангеттені. Він мав ключі від кімнати, куди знесли всі ті меблі.
Ален чмихнув.
-  Ну, поїхали!..
Заїхали ми за його американським помічником, у якого була велика вантажна ма

шина (бо в Алена був тільки вен-мікроавтобус).

Приїхали на той склад.
Працюю нарівні з чоловіками. Тільки беру те, що не таке важке -  стільці, полиці.
Це треба було кудись відвезти, та я зрозуміла, що Ален та інший чоловік ці меблі 

збиралися комусь перепродати.
Все поклали -  лишилася тільки велика стара шафа.
Її поклали зверху (!) на вен, але ніяк не закріпили, не прив’язали.
Ой, вона ж впаде, як тільки машина поїде!
Та Ален тільки посміхнувся.
Вертаємося... Фургон уже давно поїхав, тільки ми з шафою.
їдемо тихенько-тихенько.
І ось на одній із вулиць Ален я-я-я-к розверне свого вена!
Шафа з гуркотом повалилася на асфальт, а Ален тільки на газ надавив -  та ходу!
Приблизно так, минаючи платні офіційні місця, де все можна було викинути ле

гально, він робив свій «бізнес»: він полягав у вивезенні старого непотребу з квар
тир і офісів -  за це йому платили. А от де він подіне той мотлох -  нікого не обходило.

Інші непотрібні речі, які не можна було перепродати, він розвозив по великих 
сміттєвих контейнерах, що стояли в Мангеттені.

Ось чому він і працював уночі, вдень багато людей, поліція -  не можна було б не
законно викинути не тільки шафу, а й усе маленьке.

Незважаючи на наші стосунки, Ален, як і всім іншим, дав мені п’ятдесят чесно 
зароблених доларів.



ВІОЛЕТТА ГАЇТІ

23.

А в суботу та неділю до мене завжди приїздила Валя, котра з Мінська. І, як усі, 
платила 10 доларів за день...

Я її все вмовляла переїхати до мене. Там, де вона жила, в передмісті, треба було 
платити такі ж гроші за хату. А з її характером добру роботу можна було знайти й 
у Нью-Йорку.

Нарешті вмовила.
У неї теж була маленька кімната, трохи більша, ніж моя. Там, окрім великого ви

соченного ліжка, була тільки вбудована шафа, трюмо і маленький стіл.
Валя привезла з собою дві величезні валізи, напхані безліччю речей. Усі добротні, 

майже нові.
-  Вони мені надурняка дісталися. Біля мого дому в передмісті був великий кон

тейнер. Туди всі кидали різні речі, потім їх забирали як гуманітарну допомогу в інші 
країни. От я звідти й наскубла собі. Коли тобі щось подобається -  бери!

Та мені нічого не було потрібно.
Ален до «бейсменту» -  підвалу нашого будинку стільки того секонд-хенду пона

возив!
Ось уже й весна, початок квітня...
Аж раптом, як перші ластівки, почали вертатися люди з Грін-Бею.
Першою з'явилася Інна. їй знайшли «нареченого». Через тиждень вона офіційно 

виходить заміж.
-  А Ігор (її чоловік)?
Інна знизала плечима.
-  Та хто тут в Америці знає, що я заміжня! А потім, це ж -  фіктивний шлюб. Я 

до нього давно готувалася -  гроші збирала. Чотири тисячі доларів треба заплати
ти «нареченому». Він тут давно, має американське громадянство. А я, коли вийду 
за нього, грін-карту (т.зв. зелена картка -  дозвіл на працю і постійне мешкання в 
США.-Прим. ред.) буду мати... Через рік розлучимось. Ось і буду вже в законі! А 
потім знову за свого Ігоря вийду -  тоді і в нього грін-карта буде. А через рік-другий 
і дітей сюди заберемо.

Бідна довірлива Америка!
Вона, що та курка, яка бере під крильця не тільки своїх рідних діточок, а й усяких 

там качок, гусяток та індиків, яйця яких їй підкинули. А потім не знає, що з ними 
робити.

Усі ж потребують материнського тепла!
Мені було цікаво, як там наші?
Її Ігор добре влаштувався. Працює тільки 4—5 годин, але вночі. Змиває брандспой

том у цехах усю грязюку, що нанесли вдень. Заробляє більше, ніж триста доларів на 
тиждень.

Вона «вийде заміж» і знову туди поїде...
Люда спочатку пиячила і прогулювала роботу, а потім знайшла собі араба-амери- 

канця і вийшла за нього заміж.
Він ходить за нею, як прив'язаний, пил здуває та в магазин по горілку бігає.
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Славика спіймали на гарячому, шниряв по кишенях у роздягальні -  гроші тягав.
Зараз у в’язниці. Ну й нехай посидить!
Аня з Миколою живуть, як кішка з собакою. Вона все поривається звідти втекти.
Ось тут я трохи злякалася. А що, коли вона приїде сюди! Може, забере в мене 

квартиру? А куди ж тоді ми з Валею?
Але Валя мене заспокоїла -  таку хату, як ця, ми знайдемо за один день, а може ще 

й кращу.
За тиждень «заміжня» Інна поїхала в Грін-Бей.
А незабаром з’явилася й Аня.
Сиділа, закусивши губу й мовчала. Потім сказала, що ця квартира їй не потрібна, 

бо чоловік насамперед тут буде її шукати. В неї є де жити.
Як з’ясувалося, вона вже декілька днів у Нью-Йорку. Прохала тільки би Миколі, 

коли він сюди прийде, не казали, що ми її бачили.
Та ми й насправді бачили її востаннє.
Де вона поділася? Ніхто не знав...
Але Нью-Йорк має дванадцять (а може й більше) мільйонів жителів -  спробуй 

знайди!
Натомість Микола через пару днів з ’явився.
Ось тоді ми й довідалися, що він погрожував Ані розповісти дирекції 

м’ясокомбінату, що вона колись хворіла на сифіліс. І це нічого, що її вилікували, на 
комбінаті їй все одно не можна працювати. Можуть ще й до суду притягти.

Вона це знала і вночі на подорожній машині втекла з Грін-Бею. Доїхала до 
Мінесоти, потім сюди на автобусі.

Від Миколи ми не в змозі були відчепитися кілька днів. Він напивався, ломився у 
двері та кричав, що хоче вернути свою квартиру.

А потім на нашу адресу прийшов рахунок за лікарню на його ім’я. Він так одного 
разу напився, що трохи не помер, його відвезли до лікарні, ледве відійшов.

Коли він знову з ’явився, то я йому показала рахунок і сказала, якщо він ще прийде, 
то я його замкну в кімнаті, а сама приведу поліцію.

І він щез...
Потім хтось сказав, що він напідпитку валявся на вулиці, застудився, попав у 

лікарню і вже з неї, на жаль, не вийшов.
Але ж десь у Ростові чекають на маму й тата двоє маленьких діточок...
Аня тут, мов неприкаяна тиняється (і що, багато заробила?), а татка вони вже 

ніколи не побачать...

24.

Після того, як Аня від нас пішла, я згадала про курси, що вона їх скінчила.
Ну, думаю, піду і я. Не так уже довго ходити -  всього місяць, та й не щодня, а 

тричі на тиждень.
Записалася, ходжу...
Валя подумала, і теж туди почала ходити, трохи пізніше від мене, ми в одну групу 

не потрапили.
Ален останнім часом приїздив тільки двічі-тричі на тиждень. Була весна, багато 

роботи.
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А з квартирантами стало погано. Ледь-ледь лишалося грошей, щоб за квартиру 
віддати.

І ось ми з Валею (як завжди, спочатку я -  потім вона) пішли на нову пригоду -  
«автоаферу».

Росіян у нашій окрузі було досить багато, і один молодий хлопець запропонував 
нам цю «аферу».

-  Ми беремо стару машину. Три або чотири особи -  пасажири й один водій. 
Починаємо їздити по району, доки не знайдемо «лоха». Обов’язково знайдемо того, 
хто (з нашою допомогою!) зіткнеться з нами на нерегульованому перехресті. Ми 
знаємо, як це зробити. Вам за цей «цирк» -  по п’ятдесят доларів на місці, а потім ви 
ще й страховку отримаєте, кілька тисяч.

Але мене не так цікавила ця «міфічна» страховка, як п’ятдесят доларів зараз, а що 
буде потім -  подивимось.

Хлопці теж щось заробляли -  за ремонт «побитої» машини їм дадуть більше, ніж 
вона зараз коштує.

Ну, поїхали! (Як Гагарін у космос відлітав!).
їздили, їздили десь близько години, нарешті «зіткнулися».
Чекали, доки приїде поліція, а потім нас усіх -  «хворих і побитих» -  повезли до 

адвоката. Заповнювали якісь папірці.
Далі нас віддали лікарям.
Усі, і адвокат і лікарі -  колишні росіяни. Ох, і афери ж вони тут прокручують!..
Що б не робили -  аби гроші заробити!
Лікарі, звичайно, знайшли у всіх нас «серйозні пошкодження»!
Усім потрібно було лікуватися. Треба було їздити тричі на тиждень здавати аналізи, 

рентген та щось іще.
Ну я, як завжди, до всього цього поставилась абияк, а дарма.
Усі, хто був зі мною, а також Валя (яка вправно ходила до лікарів на всі процеду

ри), потім отримали великі гроші. Валя, наприклад, чотири тисячі доларів.
Може, коли б до мого «лікаря» можна було легше їздити, то я б і їздила. Валя була 

в іншої, так за нею машину присилали.
Та хоч я й не дуже регулярно приходила до лікаря, мені все одно потім уже при

йшло повідомлення від адвоката, щоб я прийшла й отримала гроші.
Однак мене тоді вже близько року не було в Америці -  це мені Валя по телефону 

розповідала.

25.

Пройшло кілька спокійних тижнів. Ми справно ходили на курси і нарешті їх 
скінчили.

Купували газети з оголошеннями. Там можна було знайти агенції, що шукали 
жінок для догляду за хворими.

Але Валя почала активно шукати шлюбні оголошення.
Газета виходила російською мовою, тому й об’яви давали колишні росіяни.
Я підключилася до пошуків, але в мене зовсім не було бажання виходити заміж в 

Америці.
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Я жила тут без мети, не маючи гадки, що буде наступного дня. У телефонних 
розмовах з дочкою я нічого не казала, коли повернуся. Ось вона мені й каже одного 
разу.

-  Ти вже, мабуть, ніколи не повернешся...
І таке щось було в її голосі, що в мені все перевернулося. Ні, думаю, я повернуся, 

але коли?.. Треба хоч трохи грошей заробити.
І я почала потроху передавати гроші в Київ. Як передавати? А інколи до Семена 

приїздили знайомі з Києва. Розтринькавши гроші, які в них були, вони позичали в 
мене, а потім, повернувшись до Києва, віддавали їх моїй дочці.

До того ж я весь час допомагала Натану, розшукуючи чоловіків і жінок для робо
ти в Грін-Беї.

І, нарешті, настав час, коли люди йому вже не були потрібні.
Він уже не купував нікому квитки на літак, пояснюючи це тим, що якщо людина 

хоче щось мати, то вона повинна щось і вкласти.
Але серед наших гастарбайтерів уже пішли чутки, що я можу допомогти з робо

тою, тому мені почали дзвонити (і де тільки мій телефон брали?) і просити про 
допомогу, пропонуючи платню за перший тиждень віддавати тут, у Нью-Йорку.

Я почала потроху заробляти, вже випрошуючи Натана прийняти на роботу то 
двох, то трьох чоловік.

Перших робітників я відправила, нічого з цього не маючи.
Ви запитаєте: ось Натан мене зірвав з роботи, і що я з цього мала? А він мене 

годував! Та ще й як!
Кожну п’ятницю за 2-3 години до закриття його м’ясного магазину я приходила 

туди, й мені хлопці-продавці (один з Києва) накладали повну сумку різних сортів 
м’яса, сардельок, ковбаси, куриних крилець -  усе кошерне.

А кошерне м’ясо, що їдять хасиди, набагато смачніше за звичайне. В Грін-Беї на 
комбінаті в забойному цеху працюють тільки євреї, нашим туди навіть заходити не 
можна було.

Йде спеціальна обробка м’яса, обробляють сіллю, випускаючи кров. Бо в крові -  
душа тварини, а її не можна їсти (це з Тори).

Сама я, звичайно, все з’їсти не могла, тому годувалася й Валя.
Але повернемось до оголошень.
Одного разу я побачила таке: «Не старий ще чоловік шукає собі жінку. Я багатий 

і лагідний, але маю шрам на лиці після аварії».
Показала оголошення Валі. Вона загорілася, подзвонила і ввечері вже побігла на 

побачення.
Невдовзі повернулася, злюча-презлюча.
-  Що сталося?
-  От, зараза! Приходжу я, бачу -  вже сидить на лавочці, чекає. Підійшла, він ско

чив, повернувся до мене. Маленький такий, як у нас кажуть -  миршавий. Так, шрам 
є. Та то ніяка не аварія. Знаєш, буває при народженні заяча губа та вовча паща. Ото 
і в нього таке. Мабуть, з дитинства було, потім операцію зробили, от звідти й шрам. 
Ну, думаю, це нічого, людина ж у тому не винна. Сіла поруч. Розмовляємо. Я йому 
про себе розповідаю. Він слухав, слухав та раптом закинув на мене ногу, поліз під 
брюки й бурмоче. «Тобі мужика треба, -  каже, -  тобі мужика треба!» І весь трусить
ся. Який гівнюк виявився! Ну, я його з себе скинула. «Мені, -  кажу, -  може -  й тре-
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ба, але тільки не такого, як ти». Та й пішла собі. І ніякий він не багатий, і вдягнений 
просто, і машина старенька.

Це побачення надовго відбило у Валі бажання шукати чоловіка дистанційно.

26.

А я знайшла дуже цікаве оголошення.
Недалеко від Брайтона є причали, де стояли яхти та невеликі катери. От на деяких 

з них можна було вийти в море на риболовлю.
Збиралося кілька бажаючих, приходили рано-вранці. На яхтах їм надавали все 

необхідне знаряддя для риболовлі, навіть наживку. Яхта виходила на цілий день у 
море, досить далеко, і там ловили рибу. Вудками й спінінгами. Привозили багато.

Деякі з тих рибалок продавали пійману рибу прямо на Брайтоні, й дуже дешево. Я 
кілька разів теж купувала.

От мені так замандрилося поїхати!
І якось я не витримала, сказала Валі, що їду. Рано-вранці прийшла я до однієї з яхт.
Зібралося вже кілька чоловіків. Прийшов хазяїн, подивився на мене і сказав, що 

жінок він не бере. Ось так! Як кажуть -  не судилося.
А мрія лишилася. Я дуже полюбляю риболовлю. В Києві часто їздила на Дніпро 

та озера. І зять мій, і донька, й онука -  всі рибалили.

27.

З Аленом у нас майже зовсім «затухли» стосунки. Лишився тільки бізнес. Як я вже 
казала, коханець він ніякий, та й розумом його Бог обділив.

Якось спитала, чи є в нього хтось із родичів? Так, є брат, але часто перебуває в 
«дурці». Батька й матері вже не було.

Питаю: «Хто був батько?».
А він так притиснув руки до рота та й шепоче.
-  Мафія...
Я не почула. «Що?» -  кажу.
А він знову пошепки.
-  Мафія...
А-а-а, зрозуміла...
-  А ти, -  кажу, -  чому не «мафія»? Він знизав плечима. Мабуть, не тільки брат, а й 

він був трошки «не того», тому й «гарбічем» займався, на іншу роботу не годиться.
Хоча в Америці майже неможливо знайти роботу з вивезення сміття. Мабуть, і 

справді «мафія» допомогла.
Лишилися в нас з ним тільки «бізнесові» стосунки. А я й рада була -  менше кло

поту, звикла сама спати.
Ліжко вузеньке, коли він раніше на ніч лишався, то я спала як тюлька в банці, май

же втиснута в стіну. А він, такий здоров’яга, ляже на спину, розкинеться та й хропе.
Наступного дня я тільки й мріяла, коли він скоріше піде, щоб відпочити.
А «бізнес» у нас з Аленом ставав дедалі гірший та гірший.
У квартирі зверху з ’явилося двоє наркоманів. Спочатку платили, а потім переста

ли. Вигнати їх ми так і не змогли.
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Я кажу Алену: «То твоя квартира, от і виганяй їх».
А він, такий великий, а не захотів з ними мати справи.
Були ще двоє -  чоловік і жінка з немовлям. Приїхали з Татарстану. Вона дуже 

гарна. В Татарстані перемогла на конкурсі краси. Висока, тендітна. Він -  майстер 
спорту, чемпіон по боксу. Але теж поневірялися, не в змозі знайти роботу. Дитинка в 
Америці народилася, тож, згідно з законом, з народження була громадянином США.

Вони втекли від Валерія зі старого мого гуртожитку, не заплативши йому.
Коли прийшли до нас, спочатку платили, а потім перестали. Так і жили майже два 

тижні. Потім чоловік десь дістав гроші, розплатився, і вони кудись швидко виїхали.
На їхнє місце я ще довго не могла знайти квартирантів.

28.

Я знову трохи не «вляпалася» в нову роботу. У передмісті Нью-Йорка, де жили 
переважно італійці, запропонували на перший погляд гарну роботу з проживанням.

Я поїхала подивитися.
Такий чистенький собі райончик. Приватні будиночки...
Вийшла хазяйка -  італійка. Маленька, пухкенька, як колобочок. Ще хтось був, 

окрім неї, я вже й не пам’ятаю.
Треба було доглядати її чоловіка років 60-ти.
Я як побачила його -  йой! Та він же повний «крезі»! Так, він був божевільний, 

але, мабуть, то було тихе божевілля. Він нікого не чіпав, щось там собі бурмотів -  
весь у собі.

Я послухала, що треба робити. Весь день і ніч я повинна була бути поруч з ним. 
Субота та неділя -  вільні.

От дивлюся я на нього, та й, як кажуть, «думку гадаю». Ну, чого це мені зараз не 
вистачає? їжі -  скільки тільки влізе! Хата -  є, гроші, хоч і небагато -  є. Хоча, чому 
небагато? Приглядаючи за цим дідком, я можу мати 300 доларів на тиждень. Так я 
майже такі гроші й маю! І вільна...

А тут ще й не знаю, що буде. Може, він вдень тихий, а вночі підніметься та при
душить мене, і нічого йому не буде -  людина хвора.

От я й кажу: «Подумаю».
А приїхала додому і з задоволенням зітхнула: «Ой, як добре!»
А тут ще Валя з доброю новиною.
-  Уявляєш, тут біля нас є американська агенція із працевлаштування. Потрібні 

такі, як ми. Доглядати старих та хворих. І всього десь чотири години в день. Це 
офіційна агенція, гроші за перший тиждень не забирають, а пересилають чек. І там 
якраз росіянки потрібні, бо до російських бабців-емігранток ніхто з американців іти 
робити не хоче.

Була п’ятниця, от ми й вирішили в понеділок туди податися.

29.

У суботу я дзвонила доньці в Київ.
І раптом, перегортаючи сторінку записника, побачила телефон Гарика Басова. 

Хтось мені дав його в Києві.
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Ми разом з ним працювали на кіностудії. Він -  кінооператор. Давали йому знімати 
якісь не дуже важливі навчальні передачі або ставили другим оператором. Чи то він 
був не дуже здібний, чи затискали, бо єврей?

Хтось навіть віршики склав.
«Искусству нужен так Н -  сов,

Как Голливуду Гарик Басов».
Гарик уже давно в Америці.
Розповідали, що майже, як і у всіх, у нього спочатку було дуже важке становище. 

Про те, щоби працювати оператором, він і не мріяв.
Подейкували, що заробляв фотографуванням. Та й не сам фотографував, а тільки 

проявляв фото в темній кімнаті.
Ой, думаю, треба подзвонити!
Дзвоню...
Підіймає трубку Гарик.
«Це Віка, -  кажу, -  пам’ятаєш?».
Він так зрадів! Каже: «Дай мені номер твого телефону, я зараз сам передзвоню, 

щоб ти зайві гроші не витрачала».
Тільки я поклала слухавку, як він і передзвонив. Розмовляли, мабуть, десь із го

дину.
Так, він спочатку справді цілих два роки проявляв плівки у тій темній кімнаті.
Мови майже не знав -  з ким там розмовляти? А його дружина вже досить добре 

розмовляла англійською.
І ось одного разу хтось йому сказав, що в інституті, де є кінофакультет, потрібен 

робітник на склад, видавати студентам освітлювальну апаратуру. Комірник повинен 
бути трохи обізнаний з освітленням і хоч трохи знати кінопроцес.

Там працював чорношкірий, але зараз він (негр!) знайшов іншу, кращу роботу.
От Гарик, цілком безнадійно, все ж склав і надіслав резюме.
І його взяли!
Коли видаєш апаратуру, обов’язково запам’ятовуєш студентів, знайомишся, 

розмовляєш з ними.
Через певний час Гарик уже трохи розумів мову й сам почав говорити. Видаючи ті 

освітлювальні лампи, почав давати студентам поради. Як краще ставити світло при 
зйомках, як краще вибирати «натуру».

Це хтось примітив. І незабаром йому запропонували вести практичні заняття зі 
студентами.

Це була перша сходинка.
Через рік-два він, добре вивчивши мову, вже читав лекції і був на посаді «доцен

та», як по-нашому.
А зараз він вийшов уже майже на верхню сходинку. Ще одна сходинка, і він буде 

трохи вищий від «професора».
У нього гарний дім у передмісті. Він дуже добре заробляє. Має всілякі «бонуси», 

медичну страховку та інші пільги.
Кілька років тому в нього стався серцевний напад. Потрібна була термінова 

операція. Йому її й зробили -  зовсім безкоштовно, за страховкою, яку оплатив 
інститут. А вона (операція на серці) тут коштує більше 50-ти тисяч доларів!

Так що Гарик тут цвіте і процвітає. Ось і виявилося, що «Голлівуду він дуже 
потрібний»!
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Ось так здійснилася для нього «американська мрія».
Він один із небагатьох, кому поталанило в Америці.
Хіба що одна дівчина з нашої кіностудії -  Алла, теж добре влаштувалася.
У неї виявився неабиякий хист до комп’ютерів.
Гарик розповідав, що Алла має добру роботу, свій будинок в передмісті. Її дуже 

цінують.
Гарик ще спитав, чи бачила я Лізу.
Ліза... Ліза?.. Ой, я й зовсім забула ! Ну треба ж, скільки тут «наших»!
Гарик дав мені номер телефону Лізи.
Ну тут вже не обійшлося без зустрічі.
Зустрілися на Брайтоні і пішли по океанській дерев’яній набережній.
Вона приїхала в Америку років два тому. Теж по «липі».
Відправляла якась київська агенція. Здерли гроші в Києві, а коли вона приїхала в 

Америку, відібрали паспорт і примусили працювати задурно, відробляти квиток на 
літак. А він усього лише сімсот доларів коштує, та й то це в обидва боки, а Ліза не 
збиралася повертатися.

Відробляється за місяць, але її примусили працювати іще з півроку.
Вона всіма правдами й неправдами ледь видерла свій паспорт і втекла. Трохи по

тинялася.
Та вона, незважаючи на те, що лише трохи молодша за мене, тітка цілеспрямована. 

Як вона казала: «Я свою піську задешево не збираюся продавати».
Ну й не продала!
Зараз вона вийшла заміж за американця угорського походження. Вона -  теж угор

ка, давно живе в Києві, але мову ще пам’ятає. Так той дідок (75 років!), мільйонер- 
угорець таку й шукав. Ліза вже десь біля року за ним.

Має він кілька великих багатоповерхових будинків у Брукліні, квартири здає. Має 
дуже добрі гроші, але Лізі грошей не дає. Оплачує для неї все: навчання мови, ба
сейн, косметичний салон, одяг, та вільних грошей -  зась !

Ліза жаліється, що такий скупердяй! Лампочки в під’їздах рахує.
Але вона домоглася, чого хотіла.
-  Ну, ти задоволена?
Вона трохи скривилася,
А я знову.
-  А як «до жінки», як він до тебе ставиться?

-  Та він мені скоріш як приятель. Поважаю. І як жінка я йому іноді буваю потрібна, 
може, раз-двічі на місяць, можна стерпіти.

Принесла вона мені, як «бідній родичці» якісь старі светри, спідниці, брюки. 
Роздивились ми все це з нею, та й лишили у куточку біля паркану. Може, кому й 
згодиться? Тільки вже не мені.

Є в мене в Америці ще одна подружка, яку я знаю десь із її дитинства, з того часу, 
коли їй було ще 9 років.

Ось вона теж ще в СРСР вийшла заміж за чоловіка на сорок років старшого за 
себе. Відомий математик.

Вони років двадцять тому поїхали в Америку. Покликали його, як професора, чи
тати лекції -  і залишились.

Зараз йому 83 роки, моїй подружці тільки 40, і вона жаліє про своє заміжжя. Каже, 
що зіпсувала собі життя, а ходу назад нема. У них дочка -  вже американка. Є свій
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невеликий дім. Досі є квартира в Києві, яка стоїть зачинена (могла б її здавати!) та 
потребує ремонту.

Чоловік її, як вампір, п’є з неї кров, а вона стала, як суха гілка. Коли й залишиться 
сама, то, хоча їй усього 50 років, на неї ніхто, мабуть, і не гляне.

Ось такі ці нерівні шлюби. Але зараз у молоді є таке поняття: «Нема старих 
чоловіків -  є мало грошей!».

От і виходять -  за гроші, за будинки, за машини. Ах, кажуть, по любові! По любові 
до чого? Хотіла б я бачити хоч одну таку «люблячу», яка б вийшла за старого 
сантехніка або інженера, в якого є тільки пенсія та звичайна квартира.

ЗО.

А в неділю приїхав Ален і забрав мене на «блошиний ринок». Є такий десь не
далеко від Брайтона.

Хто там тільки не продає! Хто не купує! Чого тут тільки немає!
Ален привіз багато посуду, набори виделок, ножів, якісь вазочки.
І що б ви думали? Майже все розпродали!
Купували все тільки наші емігранти, тому Ален і взяв мене з собою -  мова потрібна.
До Алена прийшов його знайомий. Довго придивлявся до мене, як я жваво все про

давала, а потім щось почав говорити Алену, показуючи на мене. Той посміхається, 
головою киває.

А вже потім, коли ми верталися додому, він розповів, що той чоловік просив йому 
мене подарувати, або продати. Нічого собі!

-  А хто він такий?
Ален оглянувся, хоча ми в машині були самі, та каже пошепки.
-  Героїн!..
-  Дивне ім’я... Чи, може, це не ім’я, а він наркоман?
-Т а к , так..
Оце так-так!.. Ще до наркоманів мені бракувало втрапити! Та й що це таке -  по

дарувати! Я що -  іграшка чи якась річ?!
Дивлюсь на Алена та й думаю: «Боже, а що, коли він візьме та й «подарує»? З 

нього станеться!».
Більше я з ним нікуди сама не їздила, брала з собою Валю.

31.
У понеділок пішла в агенцію, яку знайшла Валя. Поки що, як завжди, тільки я, і 

на розвідку.
Мене із задоволенням узяли.
Росіянка, яка вела наші справи та наймала росіян, допомогла мені заповнити ан

кети.
Ось тут уперше мені знадобився дозвіл на роботу. Та й те, що курси скінчила, ду

же допомогло. Без цього, мабуть, і не взяли б.
Сказала, що треба трохи почекати, підберуть роботу й подзвонять.
Спускаюся по сходах і...
О, мамо рідна! Назустріч мені суне щось неймовірне!



«GARBAGE», АБО СПОГАДИ ГАСТАРБАЙТЕРКИ ^ 2 0 9

Г

Жінка, але яка! Ще молода, а така товста, що всі сходи вшир заповнила собою. 
Мені довелося рачкувати, бо пройти я не могла.

Так, товсті в Америці зустрічаються через кожні п’ять хвилин. Але такі! До речі, 
товсті в Америці не мають жодних комплексів. Можна зустріти товстелезну діваху, 
вагою більше ста кілограмів (тут це 200 паунтів!) у коротких шортах, з-під яких 
звисають жирові складки. Або літню товсту жінку у щільних лосинах і тоненькій 
футболці.

Такі ж і чоловіки.
В Америці в кожній конторі, в кожному офісі або агенції повинен бути хоча б один 

працівник із «дефектами». Це може бути горбатий чоловік, або карлик, або безно
гий, не кажучи вже про товстих. Спробуй-но не взяти -  дискримінація!

Також дуже делікатне ставлення до негрів. До них тут ставляться обережно, з 
осторогою.

Те, що можна сказати або зробити з білим американцем, -  не проходить із 
чорношкірим.

Що не так -  «discrimination» -  дискримінація!

Пройшло кілька днів, і мені запропонували роботу, але не постійну.
Стара жінка мала їхати в інше місто -  Чикаго, до своєї доньки. Десь пару тижнів 

треба було бути з нею. Була після операції на серці, але могла ходити. Треба водити 
її до крамниці, прибирати хату, ходити до пральні.

Робота легка, всього 4 години на день.
За два тижні я отримала біля 300 доларів. Робила все вищезгадане й один раз 

возила її до лікарні. От і все! Так, таку роботу й не порівняти з тим, як я «орала» в 
Грін-Беї або коли прибирала хати.

До речі, хлопці в магазині Натана, коли я тільки приїхала з м’ясокомбінату і за
йшла до них, нараз спитали.

-  Ну, як там Бухенвальд?
Ото вони так сприймали роботу в Грін-Беї.

32.

Пройшло два тижні, мені шукають іншу роботу. Щось довго шукають...
Був кінець травня.
Вдома в ці дні відбувається міське свято -  Дні Києва.
Але й тут є таке свято! І майже в ті самі дні -  «День України».
У Мангеттені в українській дільниці на одній маленькій вулиці, яка виходить на 

таку само невеличку площу, де міститься Українська греко-католицька церква.
Я вмовила Валю, і ми пішли.
Вдяглася у вишиту українську сорочку. Гарна така!
Ще з Києва у мене було чимало маленьких жанрових фігурок (як японські нецке). 

Робив їх Вітя, інвалід з дитинства, якому було дуже важко ходити. Я познайомилася 
з ним, прочитавши статтю в газеті, і накупила тих нецке кілька десятків. Думала 
дарувати їх як сувеніри. У мене була із собою і та стаття. От і майнула думка: «А що, 
коли я показуватиму статтю і ці кумедні іграшки, може, хто й купить?».

Ходимо ми з Валею. А тут, як і на Андріївському узвозі, стоять і продають все. 
І горщики, і рушники, і вишиванки!
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Я тримаю на підставочці ці українські «нецке», статтю та підходжу до двох по
важних чоловіків, які розмовляють українською.

Починаю розповідати, що ось, мовляв, інвалід, а подивіться, яке диво робить. 
Вони скоса подивилися на мене, на газету й не глянули. Витягли гаманці та й дали 
мені кожен десь по 10 доларів. А «нецке» так і не взяли. Я їм тикала їх, тикала, а 
вони посміхаються і так чемно відмовляються.

І так було не раз.
Дехто, правда, купив, але залишилося дуже багато.
Ми повернулися з Валею, маючи десь біля двохсот доларів. Я і їй дала десь доларів 

50, ходила ж за компанію.
По дорозі купили вина і почали вдома відзначати «День Києва».
Підпили трохи -  пішли спогади. Вона мені про Мінськ, -  я їй -  про Київ.
Розповідає про себе. Батько в неї помер, мати вже старенька, дочка вчиться в 

інституті. З чоловіком давно розійшлися, зараз у неї новий молодший за неї десь 
років на п’ятнадцять. Так ото вона від нього втекла, бо «дістав» її «по-чорному». 
Дуже ревнивий, а Валя така, що позагравати може, посміятися -  так він її іноді й 
бив.

-  Чого ж ти терпіла, що, не можна було розійтися?
-  Та він казав, що вб’є і мене, і мою дочку, і маму. З нього станеться -  такий дур

нуватий. Я тихцем отримала візу. Дочці та мамі сказала, йому -  ні. І сама вночі через 
вікно на кухні втекла, добре, що жили на першому поверсі. Дочка жила у мами, він 
їх не зачепив. Вони спочатку казали, що не знають, де я, а потім він подав заяву до 
міліції на розшук. Так і довідався, що я поїхала в Америку. Почав моїй мамі дзвони
ти -д а й  адресу! А вона каже, що й сама не знає. Зараз, слава Богу, все трохи затихло.

Подзвонили до своїх. Вона -  до Мінська, я -  до Києва.
Дочка мені каже, що вони читають мої листи і плачуть. Невже все так тяжко? А 

мені здається, що все не так уже й погано. Ну, не заробила я великих грошей, не за
робила. То й що? Голі й голодні не сидимо ж! Вони отримують від мене коли-неколи 
гроші, а крім того, мають за мою квартиру. Жити можна. Я завжди була оптимісткою 
й нічого не брала близько до серця. Це в мене від моєї тітки -  такою ж була.

33.

їжа в Америці -  дуже дешева. Ну є, звичайно, й добра та дорога, та я кажу про 
звичайну їжу.

Ось, наприклад, курячі окорочки на Брайтоні можна купити по 17 центів за фунт 
(це десь 460 грн.). Тоді ще долар у нас був по 2,5 гривні, та це на наші гроші десь 
близько 40 копійок. (А хоч зараз долар набагато дорожчий, то й тепер виходить 
дешево).

Правда, овочі -  цибуля, морква, капуста та зелень (петрушка, кріп, цибуля) -  май
же все по 99 центів, чи то за фунт, чи то за пучечок (як, наприклад, кріп).

Але ми з Валею навчилися купувати не сьогоднішні, а вчорашні овочі -  вони знач
но дешевші.

Та ще можна й задарма їх мати. За овочевим магазином стояв великий бак, туди 
зносили трохи попсовані овочі та фрукти. То за їхніми мірками -  попсовані, а по- 
нашому -  ого-го, які добрі! Набирали ми їх там цілими торбами -  все задарма.
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Натан нам давав м'ясо та деякі варені ковбаси й сосиски.
Та іноді хотілося копченої ковбаски.
І тут пристосувалися. В Америці багато «російських» магазинів, не тільки на 

Брайтоні, а й в  нашому районі.
Цукерки -  в одному, а в другому -  гастрономія.
Покупці тут тільки іноді беруть по півкіло ковбаси або сиру. А частіше по пів

фунта, а то й менше.
Все тобі поріжуть тоненькими скибочками, а сир ще й перекладуть кожний шма

точок цигарковим папером.
Так ось, коли ріжуть ті сири й ковбаси на різаку, то, звичайно, тримають їх руками, 

а коли лишається кінчик ковбаси десь біля ста грамів на нашу вагу, то різати пере
стають, можна й пальці на тій машині поранити.

Так нас дівчата з магазинів знали і продавали нам оті шматочки по долару за фунт.
Ми з Валею і солянку робили, і салати, і так їли.
А одного разу йдемо й бачимо, що з крамниці виносять коробок з двадцять печива, 

ставлять їх біля крамниці.
Ми підійшли, подивилися. Ну треба ж таке! Написано, що післязавтра останній 

строк вживання! То й що?! У нас поміняли б етикетку, та ще з півмісяця продавали.
Забрали ми все те печиво. З’їли -  добре було! Алена пригощали, своїм квартиран

там давали, всім подобалося.
А одного разу так захотілося мені зробити справжній український борщ! Думаю: 

«Й Ален хай покуштує кращу українську страву».
Набрала всього, зварила...
Тьху, яке воно! Зовсім інше -  не смачне. Може, клімат для овочів інший, або м’ясо 

не таке.
Більше не варила. Ми першу страву, до речі, дуже рідко готували.
Тут їдять не так, як ми. Наприклад, Ален міг подзвонити десь о другій ночі, сказа

ти, що зараз приїде, і запитати, може, їжу якусь привезти.
«Ну, привези», -  кажу. Він і привозить із пару фунтів морозива -  а це майже 

кілограм!. «Що це, їжа»?, -  питаю. Він киває -  так. Бачить, що ми здивовані, то сів 
і сам все з’їв. «Добра, -  каже, -  їжа!».

Мабуть, тому він і був такий огрядний. Для нього гарна їжа -  то печиво, бісквіти, 
морозиво.

І тільки інколи він їв те, що я готувала.
В Америці назагал не люблять готувати. Принаймні те, що я бачила в тому 

середовищі, де була.
У крамницях безліч півфабрикатів. Купив, розгорнув, швякнув на сковорідку -  

оце й усе готування.
А щоб там котлети зробити, зрази або голубці -  то ні. Довго й марудно.
А перші страви й казати нема про що, тільки наші емігранти ще можуть їх готу

вати.
Звичайно, інша річ у ресторанах -  там розкоші. Але не для таких, як я.
Пам’ятаєте, я Семену та Ірі робила пельмені? День не відходила від стола. Зліпила 

кілька сотень штук.
Так вони їх заморозили та потрошку місяців зо два їли.
Але ж знають, як робити! Вже не хочуть.
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Гроші дозволяють замовити китайську їжу, схожу на плов, але з креветками, капу
стою броколі і ще чимось.

Дуже смачно і порції великі. Та самому можна таке зробити -  дешевше буде. Ні.. 
Ліньки...

От, наприклад. Була я знову в Семена, сідаємо за стіл, витягають білий хліб, схо
жий на наш батон. Всі на нього дивляться, а Іра й питає.

-  А хто ж його різатиме?
То Семен, не розібравшись, купив у магазині непорізаний хліб.

34.

Очікуючи на нову роботу, обдзвонюю всіх знайомих.
Дзвоню до Нелі. А вона зраділа, не знала, що в мене вже телефон є.
-  Ой, як добре, що ти подзвонила. Ти пам’ятаєш Тоню? Ну, в Києві я тебе з нею 

знайомила на дні народження?
-  Та коли ж це було? Років десять тому, а може, й більше. А що вона теж тут?
-  Тут, тут! А її чоловіка, Наума, пам’ятаєш?
-  Краще, ніж її, він за мною бігав. У коханці набивався.
-  Вони тут обоє в Нью-Йорку. Тільки вже давно розійшлися. Я Тоні про тебе 

розповідала, вона йому передала, так він тепер від мене ніяк не відчепиться, все 
питає -  як тебе знайти. Можна дати йому твій номер телефону?

-  Тільки Наума мені тут не вистачало! Знову чіплятися буде. Це ж скільки йому 
зараз? За шістдесят?

-  Шістдесят три, але «боєць»!
-  Ну, дай телефон. У мене для цього «бійця» тут подружка є.
І того ж вечора пролунав дзвоник.
Звичайно Наум! Він так хотів мене бачити!
«Ну, давай, -  кажу, -  приїзди».
Він десь через годину й приїхав.
Сидимо, п’ємо чай. І Валя тут.
От він -  «зирк» -  то на мене, то на Валю. Не знає, до кого спершу причепитися. 

Потім запросив нас до себе наступного дня.
Живе він у новому будинку біля озера в Бронксі. Я в той район ніколи не 

їздила. Всі казали, що «погане місце». І побити можуть, і обікрасти. Живуть там 
афроамериканці, тобто «негри». Чорношкірих і в Брукліні багато, але Бронкс -  то 
історичне негритянське гетто.

Наступного дня поїхали з Валею у той Бронкс.
Наум нас зустрів на зупинці метро, потім узяв таксі (його машина була на ремонті).
Це був не той класичний Бронкс, що ми всі знаємо. На березі озера стояли кілька 

величезних нових будинків.
Квартира у Наума -  закачаєшся! Тільки дві кімнати -  але які! Величезні! Кухня 

метрів 20, а про передпокій треба сказати окремо.
Він ішов півкружжям, огортаючи і кімнати, і кухню, і ванну -  шириною метри 

три, така собі внутрішня веранда.
Посиділи, побалакали.
Вже пізно, почали збиратися.
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Бачу, Наум щось закрутився.
«Ну, куди ви, -  каже, -  в ніч підете? Зоставайтеся в мене. Завтра субота, вихідний, 

підемо вранці на озеро, рибку половимо».
Ми подумали й погодилися.
Спати він нас поклав в окремих кімнатах, а собі -  на кухні, там теж стояв великий 

диван.
Полягали.
Тільки почала засинати, хтось мене штовхає. Бачу -  Наум.
«Давай», -  каже.
Я його тихенько випхала, щоб Валя не чула. Він, не піднімаючи шуму, побіг.
Тільки знову почала засинати, аж чую якийсь зойк. Я так і підскочила.
А тут до мене в кімнату влітає Валя. Залізла до мене на ліжко і з головою накри

лася! За нею -  Наум.
Що потім було!!!
Наум кричав, що ми обидві дурепи. Він нас поїв, кормив і по двадцять доларів вже 

кожній приготував! Що він збирався на мені оженитися, щоб я одержала грін-карту! 
А якщо я не схочу, може оженитися на Валі. Тільки щоб ми побули з ним разом, та 
не по черзі, а разом.

Ну треба ж! І чого це мужикам так подобається груповий секс?
Валя скоса позирала на мене, і я зрозуміла. Скажи я «так» -  і вона теж погодиться. 

Але я знала Наума, знала його поганючий характер і не вірила йому.
Покричавши, він пішов, а ми ще довго очима блимали, боялися, що знову Наум 

прибіжить. Так разом під ранок і поснули.
А вранці, навіть не розбудивши Наума і не попрощавшись, ми втекли від нього.
Ішли якимись кучугурами (район новий), вийшли до залізниці.
Більше двох годин блукали, поки вийшли до старих житлових будинків, де було 

метро.
А ввечері знову пролунав дзвінок. Стільки матюків, яких вилив на мене Наум, я в 

своєму житті не чула. І так повторювалось зо три дні.

35.

У понеділок з’явилися два нові квартиранти у верхній квартирі. Двоє молодих 
красивих струнких хлопців років не більше тридцяти кожному, а може й менше.

Один -  білявий із Прибалтики, другий -  чорнявий з Москви.
Але переночували тільки одну ніч. Чомусь зранку розплатилися і пішли.
Ну, всяке буває. Мабуть, не сподобалось. А може, тих наркоманів побачили, та не 

схотіли поруч з ними лишатися.
Але тижні за два вони знову прийшли.
Місць нагорі вже не було, тому я їм запропонувала прохідну кімнату поруч з кух

нею (а далі була кімната Валі).
Вони погодилися, дали гроші за перший тиждень. Такі чемні хлопці. Вдома бу

вали мало, приходили увечері, на кухні не їли, про щось стиха розмовляли і лягали 
спати.

А тут мені й нову роботу підшукали. Але тільки після того, як я дала хабара. 
Треба це було раніше зробити. Ось бачите, і в Америці -  «не підмажеш, не поїдеш»!
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Як тільки дала -  то й робота з ’явилася. Але чого дивуватись -  давала я колишній 
росіянці, яка емігрувала в Америку -  тобто «нашим»!

Ходжу вже майже тиждень, трохи, правда, далекувато, та ні на метро ні на автобусі 
добиратися незручно, багато пересадок.

Ішла пішки, десь близько години. Та нічого, я звикла багато ходити. Пройду тро
хи, перепочину, і знову -  в путь.

А в п’ятницю кажу Валі:
-  А ти чому в агенцію не йдеш? Бачиш, робота гарна, як не хочеш на півдня -  тобі 

знайдуть на цілий день.
Вмовила її. Мали разом з нею в понеділок після обіду піти в агенцію, щоб я її по

знайомила з куратором та допомогла документи заповнити.
Хлопці чомусь зранку в понеділок нікуди не пішли.
Я після роботи десь о першій годині пішла до агенції, а Валя до мене трохи пізніше 

підійшла.
Ось сидимо ми в агенції, заповнюємо папірці, їх багато. Поки все оформили -  ми

нули години зо дві.
Прийшли додому -  хлопців нема і речей їхніх нема.
Трохи пізніше кинулася, а грошей у моїй кімнаті теж нема. А вона ж була зачине

на! Всі замки цілі...
Покликала Валю, кажу: «Грошей нема. Тих, що за квартиру мені для Алена дава

ли. Десь шістсот доларів».
Валя не вірить, каже: «Шукай краще».
«Нема, -  кажу, -  я ж знаю, де кладу».
Кинулася до своїх грошей, вони в мене разом з паспортом та авіабілетом до Києва 

лежали. Нема!.. Паспорт, білет -  є, а грошей нема!
Тут Валя зблідла й побігла до себе. Через півхвилини приходить.
- 1 в мене нема... Теж п’ятсот доларів...
Так, добре нас хлопчики кинули!..
Валя стоїть, хлюпає носом, потім і каже.
-  Я не хотіла тобі казати, але той чорнявий... з М оскви... мене сьогодні вночі 

зґвалтував...
-Я к ! ! !
-  А так! Прийшов, затулив рота й зґвалтував...
Ми з хвилину дивилися одна на одну, а потім... як зареготали!
Аж сльози пішли.
Я сміялася, бо що не стільки була збентежена, скільки здивована.
Як це так! Мене, таку обережну, таку кмітливу -  обікрали!
Коли мене перший раз обікрали у хасидів -  то забрали тільки речі, а скільки їх там 

було? Та й гроші я повернула -  і більше, ніж все коштувало. Але тут!
Валя перестала сміятися.
-  Ти знаєш, коли він затулив мені рота, я спочатку не знала, що робити. Пручатися, 

вириватися, спробувати його вкусити. Звати на допомогу, але як, рот затулений. А 
потім згадала, що є такий вислів: «Коли тебе збираються зґвалтувати і нічого не 
можна зробити, то заспокойся й отримай задоволення». От я так і зробила.

- 1 що, отримала?
Валя знову засміялася.
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-  Іще як отримала!
Що сталося -  те сталося!
Й нема чого на собі волосся рвати. Одне погано -  шістсот доларів, то були гроші 

для Алена.
В той же день ми йому все розповіли. Але Ален кривився і не вірив. Думав, що 

ми його дуримо. Треба було нічого не робити: не віриш, то й не вір, а нас і справді 
обікрали!

Та це я зараз так думаю, а тоді подзвонила Семену, швидко до нього з’їздила, все 
розповіла, позичила шістсот доларів і віддала їх Алену.

«Ну й дурна», -  сказала мені Валя.
На тому ж тижні я знову умовила Натана та знайшла для роботи у Грін-Беї чоти

рьох жінок, повернувши таким чином і свої, і позичені гроші.
Ми з Валею вирішили звернутися в поліцію. Пішла сама. Добре, що була там одна 

жінка, яка знала російську мову, вона перекладала.
Ось, нарешті, я й познайомилася з американською поліцією!
Те, що ми бачимо в кіно, -  брехня! Насправді та поліція негнучка і ледаща.
Вислухавши мене, поставили тільки одне питання.
-  А ви бачили, як крали ваші гроші?
Оце так питання!
-  Та хто би брав ті гроші, коли б ми це бачили!
-  Ну, тоді ми нічого не можемо зробити.
Я була приголомшена!
Та в Києві взяли б заяву, завели діло і хоч би не спіймали, так все одно щось би 

робили.
А тут -  сама байдужість.
А, може, це тільки до таких, як я...
Нас було кілька росіян, які орендували та здавали кімнати й ліжка в нашому 

районі. Ми добре знали одне одного. З одною такою жінкою Олею навіть в одній 
групі на курсах займалася.

Так от, через деякий час пішли чутки про «наших» хлопців. Крім нас вони обікрали 
ще одну жінку.

Вона почула, що і в нас таке сталося, подзвонила. Виявилося -  насправді це одні 
йті ж.

А тут і Оля подзвонила. Каже, що за її об’явою повинні прийти двоє чоловіків, але 
вона їх ще не бачила. Коли по телефону розпитувала, хто вони та звідки, зрозуміла, 
що це ті ж самі хлопці.

Я кажу: «Коли вони прийдуть, скажи мені, а я поліцію приведу».
Але вона злякалася, і коли вони збиралися прийти і подзвонили, вона їм відмовила.
Час потроху спливав.
Вже червень... Працюю потихеньку...
Ален вирішив трохи розбавити наше буденне життя і запросив поїхати з ним до 

нічного Мангеттена.
Заїхав за нами десь об одинадцятій годині, сіли ми на його вен і поїхали.
Так, то було видовище!!. Я й досі не знаю, де ми були. Але ж людей!
Було незвично бачити напівголих чоловіків, які йшли, обнімаючись.



ВЮ Л ЕТТА  ГАТТ!

1

А ось якийсь молодик -  як веселка, майже роздягнений, одні труси. Весь чимось 
розписаний. На голові гребінь з волосся, як у півня, тільки теж різнокольоровий. 

Всі дивні!
Тут і Ален вирішив не відставати. Дістав з-під сидіння трубу, схожу на піонерський 

горн.
Іде поволі крізь натовп і дудить.
Не грає -  а дудить, вуха закладає... Йому хтось кричить.
-  «You a good boy!» (Ти гарний хлопець!)
А він і радий -  дудить та дудить.
Я Валі тихенько кажу.
-  Який же він дурень!
-  Та не чіпай його, хай бавиться...
Дудів він, мабуть, десь годину, їздячи в цьому кагалі, а потім повіз нас у маленьке 

кафе в підвалі, десь біля центрального парку.
Кафе з естрадою для аматорів.
Ален розповів, що це дуже відоме кафе. Всі, хто класно щось може робити, співати, 

грати, або танцювати -  приходять сюди і виступають.
Звідси вийшли кілька зірок.
Спершу грав невеликий музичний гурт, а потім вийшов смуглявий мулат і таке 

виробляв! Може, брейк, може, ще щось, але тіло в нього було як гума! Що він з ним 
виробляв!

Потім хтось співав.
А Валя мені й каже.
-  Піди заспівай, в тебе ж гарний голос.
-  Ти що!
А Ален почув це, та й підійшов до когось з ансамблю і почав говорити, показуючи 

на мене.
Мене попрохали на сцену.
Ой, як страшно! Я справді добре співаю. Голос, може, й не дуже сильний, але я 

вмію співати.
«Ну, -  думаю, -  коли ще таке трапиться».
Вийшла...
Тільки що їм заспівати? Англійських пісень я не знаю, а українські вони не сприй

муть.
Та будь -  що будь! І я заспівала:

«Очи черные, очи жгучие,
Очи страстные и прекрасные...»

Спочатку в самої мене очі нічого не бачили, дуже хвилювалася. Дивилась тільки 
на Валю.

Але оплески отримала!
Не відпускають -  ще співай!
Я згадала одну з пісень, яка повинна бути їм знайома.

«Две гитары за стеной 
Жалобно заныли,
С детства памятный мотив,
Милый, это ты ли?
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Эх, раз, еще раз,
Еще много, много раз...»

Цю пісню співала відома акторка Діна Турбін у фільмі «Сестра його дворецького».
В кафе, коли я почала цю пісню, спочатку загули від задоволення, а потім все 

стихло, і я закінчила співати в повній тиші.
Мені плескали стоячи.
А Ален -  як півень. Крутиться... Повертається на всі боки, щоб бачили, що це я 

з ним.
-  Я її бойфренд! Я її хлопець!
Потім тихенько грав ансамбль.
До нас підійшов чоловік років 35, запросив (по-російськи!) мене до танцю.
Розповів, що він грузин, в Америці кілька місяців, скоро додому. Сказав, що я ду

же гарно співаю, а голосом схожа на Нані Брегвадзе. От як!
До речі, в нас із Валею вже був дещо подібний випадок. Якось ми йшли з крамниці 

додому, і я почала тихенько їй співати «Несе Галя воду, коромисло гнеться...».
На вулиці майже нікого, тільки хтось слідом за нами йде.
Ну я трохи гучніше заспівала. А ті, що йшли позаду, підійшли ближче, але не об

ганяють, ідуть слідом та слухають.
Коли я скінчила, вони почали аплодувати.
-  «Good, good!». Добре, добре!
Сиділи ми в кафе майже до ранку. Ален був такий щедрий -  на нього не схоже.
Йому подобалось, мабуть, що на нас усі звертають увагу. Сноб!
Добре, що наступний день -  неділя, відсипалися майже до вечора.

36.

Валя вже мала роботу в агенції, і наше життя пливло своїм плином.
У кінці липня у Валі день народження.
Згадали Київ і Мінськ. Та стільки всього наготували!
Не напівфабрикати з магазинів, а все самі зробили. Смачне, свіженьке. Продукти 

брали тільки в «російських» магазинах на Брайтоні.
Ален прикрасив повітряними кульками всю велику кімнату. Приніс балон з газом, 

надув ті кульки, і вони піднялися до стелі. Та стелі забракло, стояли в два ряди.
Людей було не дуже багато, але посиділи душевно.
Потім пішли фотографуватися.
Згодилась робота на кіностудії, я знімала добре, а от Валя зовсім не вміла: то голо

ва обрізана, а то темно зовсім, обличчя не видно.
Пройшло багато років, а я іноді дістаю альбом і роздивляюся ті фото.

37.

Відпочивали на пляжі в Брайтоні. Спека страшна.
Пішли до води босоніж. Ой-ой! Пісок такий гарячий -  ступити не можна. Але ж 

не одягати взуття, буде грузнути.
Швидко добігли до води. Шкода, що я так мало бувала біля океану.
Викупавшись, пішли на мол.



ІЗ ВІОЛЕТТА ГАЇТІ

Це я Валю потягла, бачу -  стоять рибалки.
Але це виявилися не рибалки, а краболови. Крабів ловлять, ще й як!
Я тинялася від одного краболова до іншого, дивилась, які в них снасті.
Валя ледве вмовила вертатися додому.
Вдома я розповіла Алену про краболовів. Він і каже, що в нього є кілька таких 

кліток, якими їх ловлять. І вони тут, у нашому домі в підвалі.
То вже був не підвал нашого дому, а звалище, де Ален складав свій «гарбич».
Спустилися в підвал.
Ален довго блукав по закутках, поки витягнув оті краболовки.
А я роздивлялася інші речі.
Знайшла валізу, в якій серед різного мотлоху були клясери зі старими марками.
Якби я іноді вміла думати (а не робила це заднім часом), то взяла б ті клясери -  це 

ж, мабуть, були великі гроші. А може, я й помиляюся.
Притягли ми до хати ті краболовки, почистили і наступного дня я вже теж ловила 

крабів.
Спекота... роздягаюся, лишаюся в купальнику.
І що б ви думали! Виловила десь із відро крабів.
Вдома їх зварили так, як наших раків. Кріпчик, сіль... Смачно, але м’яса мало, самі 

клешні. У раків -  більше.
Поки я в захваті ловила та готувала крабів, почувала себе чудово.
Але увечері з’ясувалося, що я опеклася на сонці. До пухирів. Спина пекла, до неї 

не можна було торкнутися.
А назавтра була п’ятниця -  треба йти за «пайком» до Натана.
Вранці ледве прокинулася. Мабуть, була температура. Майже весь день пролежа

ла.
Валя на роботі мене підмінила, бо в неї була друга зміна. Так і вийшло -  з моєї 

роботи побігла на свою, не заходячи додому.
Під вечір я встала і пішла у м’ясну крамницю. Ледве дійшла.
Натан стояв біля входу у свій офіс. Як побачив мене, тільки зойкнув!
Схопив за руку і потягнув до аптеки на протилежній стороні вулиці.
Розпорядився, щоб мені скоріше безкоштовно дали мазь від сонячних опіків (ап

тека ж його!), а м’ясо мені хлопці самі занесуть трохи пізніше, а зараз щоб негайно 
йшла додому.

Дошкандибавши додому, я, як змогла, намазала спину і плечі. Що то була за мазь! 
Через годину вже не «горіли» ані плечі, ані спина. Я ходила, не хотіла лягати, щоб 
не стерлася та чудодійна мазь. Вона висихала, я знову мазала.

Ввечері, коли з’явилася Валя, я вже почувала себе досить добре.
А Валя прийшла якась знервована. Шпурнула на стіл коробку шоколадних цуке

рок, сіла, підперла голову рукою, ногою дригає.
Я мовчу -  сама, думаю, розповість.
Вона ще трохи подригала...
-  Ну, яка паскуда!
-Х т о ?
-  Хто, хто?.. Твій Ален!..
-  Ну, він такий мій, як і твій! Мій він давно був! Ну, давай, давай, що там таке?
-  Я його зустріла на повороті на 42 вулицю. Знаєш, там, де оптовий склад?
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І

-Н у ?
-  Не нукай! Стоїть він біля свого вена. Побачив мене. «Я, -  каже, йду до складу, 

треба одну річ подивитися». Я й пішла з ним. Зайшли. Я там вперше була. Стоять 
мішки з цукром, з гречкою, з горіхами. Лежать коробки з цукерками... Склад, як 
склад. Алей почав з хазяїном про щось розмовляти. Потім той вийшов на хвилинку 
в другу кімнату. Алей тоді -  хвать! Схопив оцю коробку з цукерками та швидко засу
нув ззаду за ремінь на штанях та й теніскою прикрив. Коли хазяїн повернувся, вони 
теж ще трохи про щось поговорили, і Ален швиденько, трохи задкуючи, вискочив зі 
складу. Я стояла ні жива, ні мертва. Я ж виявилась співучасницею! А що якби хтось 
зненацька зайшов? Або хазяїн примітив? Мені ще тільки в американській в’язниці 
треба посидіти! А так -  все було! Я Алена просила зайти до нас, а він, мабуть, зля
кався. Спочатку йшов, а потім тицьнув мені цукерки і втік. От, зараза!

А я не дуже й здивувалась.
Батько -  «мафія», Ален -  «гарбич» -  усе може бути.

Ален не з’являвся більше тижня, а одного разу ми побачили спочатку його маши
ну, а потім і його самого біля оптового магазину, де торгували ґудзиками. Навіщо 
вони йому?

Але, побачивши нас, він чомусь занервував, сказав, що роботи багато і швидко 
поїхав.

38.

Пройшов один спокійний тиждень.
Валя працювала по догляду за хворими, але в неї не було постійної роботи. Була і 

на підмінах, то в одного -  то в другого.
Одного разу в свій вихідний і я пішла на підміну. Як виявилося, на тяжку підміну.
Ні, не прибирати, не тягати нічого такого. Треба було цілий день доглядати одну 

дуже хвору жінку. Шизофренія -  це теж божевілля. Цілий день у напруженні -  не 
знаєш, чого чекати.

А ввечері в неї стався напад.
Добре, хоч її чоловік прийшов. Це так страшно...
Була майже здорова людина, гуляли, розмовляли, пили чай і раптом... Почала не

рвувати, смикатися, кричати...
Чоловік її обіймав, гладив, заспокоював. Ледве затихла.
Він, обіймаючи її, став махати мені рукою, мовляв, іди вже.
...Скільки ж було цих робіт? І в Неллі хату прибирали, і в Тоні.
У Києві -  подруги, а в Америці -  пані! Тут багато таких...
Ось, наприклад, одна бабка років 70-ти змушувала Валю щодня прати під краном 

заношені труси. В Одесі вона була звичайною радянською пенсіонеркою, а тут! Тут 
у неї соцпрацівник! Тобто, на їхнє розуміння, служниця задурно!

Тому американці і не хочуть працювати у російських емігрантів.
Уявляю собі, що було б із тією американкою-соцпрацівником, коли б їй запропо

нували попрати брудну нижню білизну. Та не в пральній машині, а під краном?
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39.

Ось, нарешті, і Ален з’явився. Веселий, як жайворонок. Робить вигляд, що нічого 
й не трапилося.

Привіз красиву тумбочку під телефон, два кольорові телевізори, кондиціонер, або, 
як тут кажуть, «кліматіка».

Понавозив «їжі» -  морозива, печива, горіхів.
Ми теж робимо вигляд, що нічого не було.
Поїхали до Мангеттена, до висоток «вежі-близнюки». (Це ті будівлі, котрі завали

лись у 2001 р. через терористичну атаку).
В Алена там справи, а ми були як на екскурсії.
Ліфти -  швидкісні. Коли він їде -  добре, а коли зупиняється, таке враження, що 

хтось тебе за волосся підійняв, а потім знову поставив.
Зайшли з Аленом до одного з офісів, десь на 42-му поверсі.
Вікна на всю кімнату, зверху донизу. А я ж висоти боюся! Валя підійшла до вікна 

-  Нью-Йорк як на долоні. А в мене в животі похололо, не можу й кроку ступити. 
Дивлюся здалеку, а до вікна так і не підійшла.

У Мангеттені є ще два висотні будинки, з’єднані між собою прозорим скляним 
переходом. Я тільки знизу дивилася -  і то страшно було. А люди ходять, знизу все 
видно! Ой-ой!

Були ми і в італійському кварталі Нью-Йорка, і в китайському.
Я також їздила на ярмарок риболовецьких товарів. Очі розбігаються! Бідна риба! 

Скільки ж її лишилося?! А скільки на неї пасток! Слово честі, ставало жаль ту бідну 
рибу.

40.

Початок серпня 1995 р. У мене одна постійна робота. Та, на котру довго йти.
Робота не важка, з дев’ятої до першої години. Але хазяйка просить мене не при

ходити раніш десятої. Поки вона встане, поїсть, щоб я не тинялася по хаті.
Потім ішли на прогулянку, заходили до крамниць. Іноді я супроводжувала її до 

поліклініки.
Доволі часто вона відсилала мене додому після гуляння.
А раз на тиждень я прибирала її дві напівпорожні кімнати.
І ось одного разу вранці підхожу я майже до її будинку і бачу... назустріч мені йде 

один із хлопців, які нас обікрали. Блондин... прибалт...
Ми як укопані зупинилися, стоїмо...
«Ага, -  кажу, -  попався!».
Він трохи позадкував, а я на нього суну.
Тоді він ще більше відступив від мене і каже.
-  А по голові хочеш?!
Та як дремене!
Біжить по вулиці, а я за ним.
-  «Help!» -  кричу -  Help!». (Допоможіть!).
Та я могла «хелпати» скільки завгодно. Вулиця майже порожня. Кілька перехожих 

шарахнулися від мене. Який там -  «Help!».
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Прийшла я збуджена. Розповідаю все своїй підопічній. А вона злякалася.
«Ой, -  каже, -  а він, мабуть десь тут живе! Ой, ще простежить, куди ти ходиш! Ой, 

може, ще мені щось зробить!».
Півдня «ойкала», на вулицю не пішла, відпустила мене раніше.
А ввечері того ж дня мені подзвонили з агенції і сказали, що вона відмовилася від 

моїх послуг.
І ще був один дзвіночок. Почалися погрози. Погрожували підпалити наш дім, по

грабувати мене, а може ще щось гірше зробити.
І так було кілька днів.
Мабуть, хлопчики постаралися.
І тут у мене терпець увірвався.
Все! Годі!
Що я забула в цій Америці?! Я що, збираюся тут назавжди лишатися? Ні! Так чого 

я чекаю?
Все -  їду додому!
Вже перевалило за середину серпня. Взялася за діло. Нічого поки не казала ні 

Алену, ні Валі.
Відправила кілька великих ящиків-посилок до Києва з різними речами. Тут був і 

посуд, і рушники, і одяг. Багато ще чого.
Сходила до агентства «Авіалінії України», зробила броню на квиток, рейс десь 

через тиждень.
Пішла до Натана Фефера -  думала попрощатися.
А він зрадів. Каже: «Сам тебе хотів шукати. Ще треба чотири або п’ять жінок».
Я теж зраділа. Мені якраз дзвонили, просили, щоб допомогла з роботою.
Через день п’ять жінок виїхали до Грін-Бею, а в мене з’явилися півтори тисячі 

доларів.
Почала купувати подарунки.
Зятю -  диктофон, йому треба для роботи. Дочці (та й усім їм) -  відеомагнітофон. 

Онучці -  справжню (не китайську підробку!) -  Барбі. Собі -  риболовецьке знаряд
дя: гачки, жилку, силіконових рибок, яких у нас тоді й не знали.

Десь за три дні шокувала всіх заявою, що їду додому. Назавжди.
Ален, чого я від нього зовсім не чекала, заплакав. Плакав і повторював.
-  Forever, forever... (назавжди).
Ну треба ж! Невже йому й справді жаль? Щось у душі ворухнулося? Але ж 

лишається Валя! Останнім часом він нас уже й не розділяв.
Валя більше дивувалась -  ніж жалкувала.
Та чого їй жалкувати! Тепер моя хата лишається їй -  нехай здає.

41.

І знову аеропорт... Останні хвилини в Нью-Йорку.
Проводжають, звичайно, Ален і Валя.
Ален і тут відмітився. Здали ми багаж, чекаємо посадки, тиняємося по аеропорту. 
Підійшли до кіоска, де продають окуляри. Мені дуже сподобалися одні -  така фор

ма незвична і скло райдужне. Подивилася та й поклала -  цілих тридцять доларів! 
Обійдуся. Пішли далі.
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От уже оголосили посадку. Прощаємося.
Плачу я, плаче Валя, Ален тримається, посміхається, тільки посмішка якась кри

вувата. В останню хвилину сунув щось мені до кишені.
В літаку подивилася...
Окуляри!!! Ті самі, що мені сподобалися!
Ален таки поцупив їх. Ніхто й не помітив. Ну й діляга!

43.

Прощавай, Америко! Чи побачу я тебе колись?
Але ми тобі, мабуть, зовсім не потрібні.
Ми для тебе -  «Garbage!»
Лечу! Знову лечу!
Але в зворотний бік -  додому.
Цього разу цілих дев’ять годин, ніде не сідаємо.
Я дуже боюся літати. Коли літак підіймається, то в мене навіть долоні мокріють, у 

животі щось обривається... Але тримаюся. їм, сплю, дивлюся в ілюмінатор.
Нарешті рідний Бориспіль!
Зустрічає мене дочка та батько її подружки, в якого є машина.
Все! Вдома!
Не в себе вдома, а у доньки.
В мене ж квартиранти. Донька їх попередила, але вони попрохали півмісяця стро

ку, щоб знайти собі щось інше.
Мій Рудик, як побачив мене, впав на живіт та поповз до мене. А на очах (чесне 

слово!) були сльози.
Все скінчилося, як сон. Таке враження -  що все це було не зі мною.
Кілька днів приходила до тями через зміну часових поясів, а потім пішло життя. 

Буденне життя звичайної української пенсіонерки.

Е П І Л О Г

Дзвінки з Києва до Нью-Йорка кілька років тому коштували дорого. Тому мені 
дзвонила Валя. Але не дуже часто. Я була в курсі всіх справ.

В Алена його «бізнес» із верхньою хатою «гавкнувся».
Як тільки я поїхала, всі перестали платити. Як казала Валя, ніхто не вірив, що то 

Ален її зняв, думали, що я, а прикриваюся Аленом, бо він американець.
Хазяїн нашого дому -  Каган, переставши отримувати гроші, хотів виселити тих 

квартирантів, але не зміг, довго боровся з ними, доки не продав весь дім.
Десь майже через рік їх усіх повиганяла поліція.
Валя тоді вже мала нову хату, яку всю здавала, а собі найняла маленьку 

однокімнатну квартиру.
Ален майже зовсім перестав бувати в нашому домі, і Валя про нього нічого не 

знала.
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Сама Валя «сходила» заміж. За кого б ви думали? За Наума! Він, як і обіцяв, зро
бив їй документи. Але з його «гадючим» характером Валя довго не витримала. А, 
може, й не збиралася з самого початку витримувати. Є грін-карта -  і «бай-бай!».

Вона почала потихеньку перетягувати до себе свою дочку, яка, скінчивши інститут, 
правдами й неправдами виїхала до Німеччини, і там швиденько вийшла заміж.

А коли мала необхідні документи, то, також швиденько, «втекла» від чоловіка до 
мами в Америку.

Все вийшло, як у Валі.
А мама Валі невдовзі померла, зовсім самотня. Ні Валя, ні її дочка з Америки на 

похорони в Мінськ не поїхали, хоч і мали вже грін-карти.
Валя дзвонила мені, розповідала й виправдовувалася. Мовляв, їй подзвонили, ко

ли вже й поховали. Ось так...
У Семена та Іри все добре.
Вони навіть витягли в Америку найкращу Ірину подружку разом із чоловіком.
Семен «кує» чемпіонів -  він зараз тренує збірну Америки. Ось і в нього збулася 

«американська мрія». Іра теж тренує, тільки дітей.
Не знаю, як там Неля, як Тоня -  всі зв’язки перервалися.
У Гарика Басова жінку теж прооперували -  серцевий напад.
Чоловік Лізи помер десь років два тому. Вона досі судиться з двома його синами, 

яких майже не бачила, коли він був живий.
Що сталося з усіма іншими, про яких я тут згадувала, -  не знаю.
Валя з Натаном Фефером не були знайомі, тому цей мій «бізнес» їй не згодився.
Але вона має такий самий. Знайшла робочі місця в супермаркетах та готелях. 

Пропонує таку роботу нашим гастарбайтерам, яких із кожним роком стає дедалі 
більше. Та й платять зараз теж більше, від 350 та вище доларів за тиждень.

Вона все мене просила по телефону, щоб я посилала їй людей. Обіцяла давати 
проценти за кожну людину.

Але де ж я їх візьму? Як відкрити візу? Зараз віза коштує 100 доларів, і її дуже 
важко отримати. Це я її «надурняка» отримала.

А десь з рік тому мій записник пошматувала собака, цуценятко від моєї нової со
баки -  пуделя.

Мій Рудик уже помер. Був старий і дуже хворий.
Так те цуценятко з ’їло перші сторінки записника, де був Валин телефон.
Валя не дзвонить, а в мене нема її номера телефону...
А я після приїзду не знайшла собі ніякої роботи. Вік не той!
Кілька років їздила «човником» до Польщі з Лідою.
А потім сіла й написала сценарій фільму-казки, про який мріяла багато років.
Помикалася з ним трохи, і раптом у мене його купили! І фільм зняли!
Перший дитячий фільм в Україні за роки Незалежності!
Мені аж моторошно іноді стає. Невже це я зробила?!
Ось і всі мої спогади.
Зараз ще пишу сценарій дитячої казки.
Може, буде добре, тоді...
Але не хочу нічого загадувати наперед. Що буде -  те буде!




