
Любен ПЕТ КОВ

Нар. 1939 р. в селі Крушевці Бургаського округу. Працює журналіс
том. Видав п’ять збірок прози: «Зелені хрести», «Рожевий пелікан», 

«Земля ста пагорбів», «Лісова квітка» та «Кошики лісових ягід».

СЕРЕД ХЛІБІВ
ЛІанол викручував мокру сорочку й 

чекав, поки перейде дощова хмара. Шкіра на плечах та грудях у нього 
була неприродно біла й слизька від дощу — за всю весну він так і не 
встиг засмагнути, хоч коеовиця давно пройшла. Коли б його воля, Ма- 
нол би днював і ночував у траві, вдихаючи пахощі лугових квітів, ку
паючись перед сходом сонця у росяній траві. Для агронома не може 
бути більшого щастя.

Він раптом згадав, як смагнув кожної весни й осені біля моря: мов 
справжній негр. Хоча протягом усіх канікул працював у студентських 
бригадах — останнього разу на будівництві ТЕЦ «Маріца-Схід», де й 
зустрів Катю з філологічного. Потім він слав їй листи з цього рівнин
ного села, а вона писала йому відповіді під час найнудніших лекцій. 
Рядки похилих розгонистих літер завалювалися вперед, мовби пере
стрибували через нього, коли він читав Катині листи.

Дощ падав на землю косими пасмугами, женучи поперед себе хма
ру пилюги, що просякала вологою й перетворювалась на брудні бриз-
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ки, й над стиглими динями баштанів стояв примарний жовтий вогонь, 
Манол стежив за дощовими смугами — вже почалися жнива, й цей дощ 
був абсолютно непотрібний. Лежачи в духмяній конюшині, він дивився 
на сколошкані хмари, що клубочилися над рівниною й раз по раз ви
бухали громом. Це хмаровиння поглинало його всього, олов’яно-сизе 
й роздерте блискавками. Небо метилось Манолові за нескоєні гріхи, 
а він лежав у конюшині й мовчки дивився вгору.

В такі хвилини хотілося кинути к дідьку всі ці прямокутники баш
танів і ланів, над якими мовби застигла вічність, безкраї тижні і не
скінченні дні, й тікати звідси світ за очі. Злиняла шкіра бубнявіла під 
комірцем, розпарена светром і курткою, по-воронячому чорною вгорі й 
зісподу криваво-червоною, мов завареною у вишневому соку. Від поту 
тіло в’януло й дірчавіло, а разом з тілом в’янула й сама душа. Маноло
ві часом здавалося, що навіть кістки стають якісь глиняні від цих кля
тих дощів.

хМанол одного разу вже спробував був утекти — влаштувався в ок
ружному місті інструктором і наче скинув гору з пліч. Тут можна було 
сидіти в приміщенні цілими тижнями, перегортаючи стоси зведень та 
нікому не потрібних листів. Тоді вісім ночей зряду йому снилась Катя 
з філологічного, яка вже давно вмовляла його покинути ті краї, і Ма
нол мало не поїхав до неї. Але перед очима поставали довгі гони кар
топляного поля, яке на початку червня вкривається біло-бузковим цві
том, снилися грози та дощі, як оцей сьогоднішній. У серці прокинулась 
мрія про пшеничні лани, про сколошкану вітром конюшину, Манол за
сумував, і вже ніщо не могло втримати його в гомінкому місті, хоч 
він і знав, що знову мучитиметься, вертаючись вечорами в свої чотири 
стіни, лишившись віч-на-віч із сорочкою, недбало кинутою на стілець, 
віч-на-віч з порожнім ліжком. Його вже не лякала правічна тиша, коли 
всю землю вкутують сухі сніги, коли від обрію до обрію все біліє, а 
надвечір укривається синім саваном пітьми. Або ж починає поступово 
голубіти й випрозорюватись перед сходом сонця. Тоді думки мовби роз
чиняються в тій неймовірній синій білоті. Манол міг би годинами порів
нювати й зіставляти в думці кожен місяць літа, осені й весни, барви 
кожного корінця та листочка, шагреневої шкіри порепаної в серпні зем
лі. І мріяти про шепіт обложних дощів восени та весною. І уявляти ко
нюшину в буйному цвіту, срібних бабок над очеретами озера й нашес
тя попелиці та хлібного жучка. Манол міг би тижнями розповідати, що 
бачив і що пережив на цих рівнинних ланах, чого навчився в землі-го- 
дувальниці, всесильної і всемогутньої землі, яка навіки його причару
вала.

В небі перекочувався грім. Літо розкошувало теплою грозою. 
Краплі дощу тарабанили по шибках, а Катя зазимкувато щулилась. 
Свою першу відпустку вона вирішила провести тут, а тепер гірко шко
дувала. Ще летіла сюди літаком, щоб швидше, а ці лани мовби по
глинули її. Манол зустрів Катю на аеродромі, відвіз машиною додому 
й тицьнув у руки ключ, а сам зник і повернувся пізно ввечері. Наступ
ного дня він утік удосвіта й прийшов додому аж уночі. Катя цілими 
днями вилежувалася серед двору в червоному купальнику, а по заході 
сонця вішала його коло хати на мотузку. Настрій у неї був пригнічений. 
Ночами вона читала або раптом схоплювалась і починала торсати Ма- 
нола за плече:
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— Мені страшно...
Він підводився й глипав у вікно. За вікном дзвеніли цвіркуни й ци

кади, тягнучи нескінченну пісню про пшеничні колоски, про вмиті ро
сою трави, про вічну любов, про бентежну юність і неминуче старіння 
всього живого.

— Чому ти мовчиш?— Катя скидала окуляри, й ніжні повіки на 
мить примружувались — обриси навколишніх речей ставали незвично 
розпливчасті.— Чи тобі все байдуже?

За ці кілька років Манол огрубів — не міг знайти ласкавого слова.
— Невже ці лани без тебе пропадуть? Перед ким ти так пнешся?
— Пропадуть. А тутешні вулиці без тебе знелюдніють.
— Патріот.
— Ну чого ти? Краще лягай та спи.
Катя не вгавала:
— Який же ти дивак! Чи тобі треба більше за інших? Ото ще ге

рой...
Манол про таке не думав. Катю він довго чекав, нарешті діждався 

й тепер тішився, на радощах попервах не знав, куди посадовити, неба 
б до неї прихилив, а вдосвіта йшов із хати й невтомно гасав полями до 
глупої ночі. Після важкої втомливої зими Манолові снився один і той 
самий сон: немовби вони разом; якимось оновленим бачив і себе. Вже 
не було тієї лункої порожнечі, незрозумілої нервозності й зимових вед
межих снів.

А вона сердилася на нього. В чому ж він завинив? Хотіла, щоб йо
му було краще. Де ж того кращого шукати й куди по нього йти?— ду
мав Манол, збираючись заперечити їй. Немає ж кращого від доріг, роз
печених сонцем, від притрушених сріблом снігу нив, од рипіння чобіт 
по тому снігу, від ще не притоптаних стежок, що тягнуться вранці за 
невсипущими земляками. Від улежаних у траві гниличок біля путів
ців, од терпкої й прозорої грушевої ракії, від різучого ясно-червоного 
вина. Що ж він має шукати? Немає ж кращого за цей світ, від якого 
душа розпукується й співає.

— Тобі байдуже до мене. А я бачити вже не можу оцю рівнину. 
Тісно мені серед такої широчіні. І на цьому розлогому ліжку тісно са
мій увечері. И оця простора кімната мене гнітить. І твоє товариство 
зоотехніків та агрономів... Я тут помру з нудьги.

Ліжко відгукувалось натужним стогоном. Катя ступала в пантоф
лі й виходила за поріг — на лавку під кущем виткого винограду. Або ж 
пильно дивилась на Манола гарними очима й чекала заперечень на 
свої слова: в таких випадках він завжди говорив і про велике місто, й 
про людей, з’юрмлених на вулицях та по квартирах, здрібнілих і знео
соблених людей, які бояться самоти й темряви.

Сусідський пес цілий вечір дряпався, намагаючись протиснутися 
під паркан, а коли нарешті прогріб дірку, то почав шарудіти сміттям 
у відрі під самим вікном.

— Ти позабував усі свої обіцянки. Все чисто позабував. Я цілими 
днями думаю і нічого не можу надумати, хоч у могилу лягай живцем... 
— Вона падала обличчям у подушку й тихо плакала.— Ти черствий 
егоїст, дбаєш тільки про себе.

До Манолової свідомості доходили окремі слова, він ледве стри
мувався, щоб не проклясти й оці жіночі сльози та тиху ніч, і себе та 
свою роботу, й оце її запізніле каяття...
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Темна грозова хмара ще довго обстрілювала рівнину потоками во
ди. Але нарешті виснажилась, переколошкавши всі хліба кругом, а 
Манол все лежав у. конюшині й думав, як пускатиме машини на ці по
нівечені лани, Комбайн знесилено махатиме крилами й ледь-ледь зли
зуватиме колосся.

Коли випали перші травневі дощі, всі агрономи господарства аж 
обнімалися а радощів. А тоді почалася суцільна смуга злив. Лило без
перестанку днями й тижнями, лило вдень і вночі, цілий травень і цілий 
червень, люди засмутилися й принишкли, приголомшені такою зрадою 
природи.

Всю рівнину заполонили буйні бур’яни, і не було проти них іншого 
порятунку, крім чутливих людських рук. Господарства закликали місь
ких службовців, наїхало повно солдатів та школярів, і за кожні робочі 
руки треба було платити. Тоді почалось друге нашестя бур’яну, що ще 
раз окошилося на господарствах, а тепер оцей дощ...

Поблизу щось ляснуло й зашуміло, курінь, що стояв край баштану, 
хитнуло й мало не перекинуло в кавуни. Але то не блискавка вдарила. 
Манол рвучко підхопився й побіг туди. Вітер повалив дерево, біля яко
го стояв курінь, і перестарілий велетень, задерши зламаний стовбур до
гори, лежав гіллям в огудині. Лісовий велетень конав, а з порушеного 
кореневища йшла пара. Все кругом було подовбано й потрощено, в га
луззі пурхали налякані пташки, а під галуззям валялись гнізда й дохлі 
пташенята. Вітер іще не втих, і в жахкання грози вплівся писк поси
ротілого птаства.

Гроза вщухла якось несподівано* виглянуло й сонце з-за хмари, мов 
ніякої бурі щойно не було. Лишились тільки мокрі трави, жмені потоп
лених метеликів та жучків, вивернене з корінням дерево, жалібне ще
бетання пташок, лани полеглої пшениці та біль у душах агрономів і 
комбайнерів. Тихий літній день...

: Невдовзі звідкись повиповзали й люди. На баштані вродився дід з 
рушницею за плечем, блиснув проти сонця агрономів газик, який, пере
стоявши грозу, заклично вуркотів мотором.

Старий тихо засміявся, побачивши до пояса роздягненого агроно
ма, який, важко дихаючи, біг до газика навпростець

Чорнозем тістом присмоктувався до ніг, Манол ковзався по багні 
й спирався пальцями на жовтаві дині, прямуючи до газика.

Старому селянинові досить було й тих мокрих ребер, щоб збагнути 
стан Манолової душі. Злякався? Манол добре знав цього хитроокого 
веселуна: так і дивиїпься, щоб ушпигнути когось, зміряти й виважити на 
око, а потім весело чи злорадо встрелити з-під козирка. Дід пильнував 
кожен рух агронома.

Юний водій витяг з-під себе кеди та сухі шкарпетки.
• — А що? Поспішаєш? — запитав дід, натягаючи ремінець рушни

ці.— Діло твоє.
Помовчавши трохи, він рушив був до перехнябленого куреня, та 

знову повернувся.
— Оце дощ перестав, можна буде стиглого кавуна пошукати. Тож 

не барись.
— Чому це?
— Як то чому? — розсердився старий.
— Сьогодні забарюсь. Хіба, що вранці?
— А ти воло не надимай.
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—- Та я й не надимаю, діду. !
— І дідом уже прозвав.
— А ти чого присікався?
— Чого, чого... Заїдеш і почуєш.
Манол натиснув ручку дверцят, але схотілося закурити, й дід про

стяг йому пачку сигарет.
— Привези й дівчину!
Манол нічого не відповів.
День розгорявся заново. Полегла пшениця підпарювалася на ланах, 

і з цього краю треба було неодмінно пустити сьогодні комбайни— хоч 
на кілька годин.

У таку дощову липневу пору найкраще було б узяти відпустку, щоб 
згодом зовсім не повертатися назад. Але де знайдеш такого голову, 
який би відпустив тебе в цей лихий для хлібороба час?

«А чого це ти вигнав комбайни в поле?» — неодмінно спитає його 
уповноважений, який прибув учора з окружного центру й не поїде звід
си аж до кінця жнив.

Манол нічого не пояснюватиме, а той розітре в жмені кілька колос
ків, і на долоню висиплеться ще воскувате зерно, що м’ятиметься в пуч
ках. Але ж це поле зачепило градом — пшеницю треба якнайшвидше 
скласти у валки, бо зовсім зляжеться. «А бактеріоз?» Манол і тут нічо
го не відповість уповноваженому. Відколи він тут працює, це був 
перший такий великий град. Тепер усе залежатиме від лабораторії — 
Манол думав цілу ніч про той клятий бактеріоз, та й під грозою тільки 
про нього думав.

Над ланами кричало гайвороння, заглушуючи вуркотіння двигуна.

Село за ланами млосно потягалося після зливи. Якась нездоланна 
зелена сила була в того села, й Манол бачив, як водій обережно пере
микає швидкості. Лісосмуги лишилися десь позаду, мов далекі сині 
річки, й поглинули чорне каркання, тепер Манол чув тільки гуркіт мото
ру та ляскіт протекторів по багні.

Під стріхою за його вікном уже другий рік чорніло гніздечко — 
звідти щоліта випурхувало по два виводки ластів’ят. А на початку жовт
ня вся ця сімеєчка, виструнчившись на дротах, виконувала гімн і відлі
тала до Африки.

Ластівка й зараз сиділа в гнізді, зрідка літала тільки напитися. За 
ті довгі ночі та дні, поки вилупляться голопуцьки, вона худла і втрача
ла багато сил, Манол бачив, як лихоманково поблискують у неї очка, 
як глибоко «пірнає» вона й ледве виходить із піке, коли випурхує на
питися водиці.

Сьогодні ластівка нервово кублилась у гнізді. Він ще з вулиці помі
тив, що ластівочий «півник» теж метушиться коло вікна, різко зблиску
ючи гострими крильцями, наче ловить невидимих комах, то розженеться 
тугим півколом, то блискавкою пуститься до гнізда.

Манол скинув сорочку й побіг до хати, схаменувся тільки біля 
квітника. На веранді лежала Катя. Сьогодні вона не здавалася такою 
блідою, як завжди. Засмагле на сонці обличчя нічим не різнилося від 
облич жінок, що брали льон за посадками.
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Він одкрутив кран, трохи постояв, щоб збігла тепла вода, тоді під
ставив голову під холодний струмінь й аж завив, забувши і про Катю, 
яка спала на веранді біля вікна, і про ластівок з їхнім новим потом
ством, і про власні кеди та штани, які одразу ж геть вимокли і заля
пались.

Від мила защеміло в очах, і він почав ще нестямніше плескатися. 
Все кудись мовби відійшло, лишалась тільки вода й різучий холод. 
Манол хлюпав пригорщами на груди й на мокрий чуб, форкаючи, мов 
кінь, і розтираючись, тоді вигнувся й довго сіпав борлаком, ковтаючи 
воду просто з-під крана.

Закрутивши кран і трохи випроставшись, він потилицею відчув 
дотик рушника. Майже біля носа в нього з’явились Катині босоніжки. 
Та й хто б інший міг подати йому рушника. А взагалі Манол звик услу
говувати собі сам.

Вона витирала йому спину й плечі м’яким рушником, стиха докоря
ючи, що й досі не засмаг, а от не схотів поїхати на узбережжя моря, 
хоча й сам обіцяв колись у листах.

Вона говорила, що ось візьме й поїде до моря сама; ці слова озва
лися болем у його серці, й Манола вже не тішили ні доторки рушника, 
ні власні пружисті ноги й дужі руки, пропахлі сьогоднішнім дощем і 
мокрими колосками.

Катя винесла столик надвір, вони вечеряли просто неба. Над сад
ками й городами стояв монотонний дзвін, якась ледве чутна мелодія, 
й це нагадувало Манолові тягучі нічні часи, коли він лежав і дивився 
чи в зоряне небо, чи в темне вікно, заклавши руки під голову. Нагаду
вало чомусь іще дівчат, вродливих кельнерок з ресторану, які ввижа
лися йому перед сном.

На ріжку столика неторкана з учорашнього дня височіла пака 
книжок і журналів. Ще кілька таких стосиків лежало там і там по кім
наті.

Коли Манол брав почитати книжку або журнал, його враз змагай 
сон. В очах починало пекти, він стуляв повіки й думав про всілякі 
буденні справи. Але це все-таки не відбивало в ньому бажання купу
вати нові книжки.

Манол тихо всміхнувся, дослухаючись музики землі, тупий біль 
у стомлених м’язах і суглобах поволі заспокоювався, очі широко роз
плющувалися й ловили примарне світло далеких зірок.

— Господи, невже я так тут і пропаду...— Катя підвелася й пішла 
до хати.

Він хотів був затримати її, але рука безвільно впала. Манол у таку 
пору волів лишатися сам, тоді якось матеріальніше відчуваєш набли
ження липневої ночі, яка непомітно огортає веранду та кущі в садку. 
Тоді найкраще думати і про себе, й про клопітний наступний день, що 
триватиме від сходу до заходу сонця, про все, про все. Навіть про того 
журналіста, який переслідував його буквально по п’ятах, аж поки Ма
нол повіз його на ті вражені бактеріозом ниви.

Зараз він погукає Катю й зазирне в довірливі озерця її очей. Вирве 
навпомацки молодих огірочків і дістане з шафи пляшку ракії. Або ж 
отого мускатного карловського вина, яке найдужче смакує Каті.

Десь у ланах народився вечірній легіт і загомонів у просторому 
садку. Спека вляглася, незабаром залунає пісня цикад і цвіркунів.
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Катя не могла заснути. Лежала, згадуючи кожен його рух, кожне 
вимовлене останнім.часом слово, і ніяк не могла збагнути, чого більше 
в її думках: каяття чи страху? їй хотілося схопитись і втікати з цього 
села, якнайшвидше і якнайдалі втікати... Але невже тільки це?

— Тут можна здохнути. Кругом ані живої душі. Цілий ранок і ці
лий день до самого вечора. Жах... Ніде нікого, тільки хліба, що ростуть 
і піднімаються, спершу до кісточок, тоді до колін і до пояса, тоді до 
самої голови, аж поки тебе задушать і поглинуть...— Катя часто пов
торювала оці слова, а він слухав і посміхався. Або й зовсім нічого не 
чув. Крапля довбала камінь. Катя дорікала йому за все* за горду мов
чанку, за скупість у почуттях, і навіть за ту неприсмаглу шкіру.

Манол тільки відповідав:
— Дурне діло не хитре.
І нахвалявся посадовити її в газик і повезти у досвітній степ. Най

дужче Каті сподобаються лелеки. Коли палять стерню, лелеки злітаю
ться цілими зграями — ловити переляканих жаб та мишей.

Вона не все здатна зрозуміти й через те ремствує на долю, а Манол 
найщасливішим почуває себе тоді, як повертається натомлений з робо
ти. Тоді йому байдуже й до найдошкульніших нарікань.

Господи, яким черствим зробило його сільське життя, з розпачем 
думала Катя, дивлячись надвечір у вікно, коли Манол вертався додому.

Ластівки спали в затишному гнізді. Сьогодні на ніч вони впустили 
до себе й татка, і всі принишкли в глухій пітьмі.

Катя роздяглась і шмигнула в широке ліжко, хоч Манол кликав її 
до себе надвір. Та й потім, коли він увійшов сам, не промовила й слова, 
їй раптом здалось, наче вона в батьківській квартирі, і сонце проник
ло крізь балконні гратки й злизує з паркету віск. Брат Коко за стінкою 
повторював нудні бемолі, але ці нескінченні трелі не дратували її, вона 
звикла до Кокового фагота. Музика заполонила всю квартиру й випорс
нула на балкон, а там полилась і заструмилася, мов веселий гірський 
потік, полохаючи золотих пташок у травах, зелений вітер в листячку 
дерев. Вона відчула себе легенькою пушинкою, яку тихий вітер виніс 
між гардинами на балкон, побавився й пустив між квіти клумби, тоді 
підняв і виніс на канал, на голубінь басейну, де дівчина в червоному 
купальничку виходила із води, поніс на вулицю з парадами автомобі
лів, над черепицею стрімких дахів, над заводськими трубами й серпан
ком диму. А потім рвучко опустив її на каламутне плесо, кинув у смер
дючу й застояну воду...

Манол погладив Катю по голові, по оксамиті щік і шиї, провів до
лонею по закругленому плечі, зняв з неї окуляри, та очі її раптом зля
кано сховалися в серпанку довгих і чорних вій.

Нехай відпочиває, подумав собі Манол, не зважуючись лягати 
поряд, щоб не порушити її спокою й того видіння каламутного плеса. Не 
підхопив її на вороного коня, що так умів гарцювати в широкому полі., 
бгаючи під копита й зелені лани, і прозорі крижані джерела, і жовті 
квіти густих левад.

Він ліг на цупкій канапі. Ліг і майже зразу заснув, не чуючи гірких 
стогонів, не бачачи сліз, що зросили подушку.

. Удосвіта він устав, тихо вийшов надвір і довго хлюпався під 
краном. Тоді витерся й принишк. У хаті ледь чутно човгали, пантофлі.,
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Він заглянув з веранди у вікно, але обізватись не наважився. Тільки 
тугіше затяг пасок, розгладив поли вільно випущеної сорочки й швид
ко побіг до контори правління.

Нове приміщення контори було знадвору пофарбоване під рудий 
граніт, а зсередини під морений дуб і мармур. Кімнати стояли порожні 
й лункі, робочий день починався з восьмої. Манол відкоркував пляшку 
мінеральної води, заварив кави й сів переглянути вчорашню пошту, 
потім закурив, а мармурові сходи й досі німували. Гучномовець кожні 
п’ять чи десять хвилин оголошував точний час, засипаючи Манола 
горами новин і повідомлень. Кожну інформацію по сто разів. Це почи
нало дратувати.

На майданчику стояло дванадцять комбайнів і кілька автомашин. 
У чому справа? Невже поле не підсохло після дощу? Чи ці машини 
вийшли з ладу?

Манол подався до машин. Усі вони були в повному порядку. їх 
учора так і не випустили в поле, навіть колеса не забруднені. Манол 
гарячкував. Незабаром комбайни вишикувались і рушили, він линув 
під колеса першого відро води — на щастя. Прийшло ще кілька вільних 
людей, а Манол повернувся до свого кабінету й попідписував листи, 
залишені з вечора секретаркою. О сьомій годині прийшов уповноваже
ний представник окружного центру. Манол почастував його кавою й 
сказав, що комбайни виїхали в поле. Той слухав і кивав. Це був ще 
молодий агроном з великими залисинами і вже помітним животом, 
досить симпатичний чоловік. Коли він сміявся, верхня губа його підні
малась і відкривала низку золотих зубів. Уповноважений щоранку 
приїздив з міста власним газиком, а ввечері повертався назад. Вони 
ладили з Манолом. їх об’єднувала спільна мета. В агронома і в упов
новаженого представника був один клопіт: зібрати врожай вчасно і без 
втрат, не допустити жодного прорахунку.

Манол сидів як на голках, йому весь час вчувалося, ніби Катя 
дихає за дверима й не зважується переступити поріг. Він не втримався 
й виглянув за двері, потім схопився й навіть вискочив на майдан. І коли 
уповноважений запропонував поїхати в поле, не вагаючись поїхав. Ма
нол відчував себе ніби в чомусь винним, на серці лежав якийсь тягар. 
Він поспішав на золоті лани, до машин з нарощеними бортами, щоб 
занурити руку в сипке зерно й щоками відчути його тепло.

Газик став біля току, де трієри віяли щойно намолочений хліб. 
Крім чергових механіків, на току було й кілька жінок, які відсор
товували фуражну пшеницю. У волосся жінкам понабивалося остюків, 
але вони вперто махали дерев’яними лопатами.

Чотири довжелезні стрічки транспортерів зсипали очищене зерно 
під розлогий дах, і Манол чомусь згадав, що колись читав про інквізи
торів, які клали катованих на вершечку таких сипких пірамід. Жертва 
с п о ч а т к у  жадібно вдихала живлющий запах пшениці, та за кожним 
порухом чимраз глибше й глибше занурювалась у благословенний хліб, 
який врешті поглинав її з головою.

Манола трясло, йому бракло повітря, мов отому приреченому на 
жахливу смерть, і він починав комусь доводити, що ні в чому не зави
нив, оддаючи роботі всі свої сили й здібності.

Проти сонця зблискувала низка золотих зубів, і Манол щиро поди
вувався, чому сміється цей чоловік. Але уповноважений не сміявся, він
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просто пропонував їхати в степ. Тут люди стараються, даймо спокій 
собі і їм.

— Вам недобре?
Обличчя Манолові зросив піт. Перед очима й досі маячіла ота при

марна вигадана жертва, й Манол знав, що то було б найвище покаран
ня для агронома.

Він попросив одвезти себе в село. Додому. Мусив поголитись і під
ставити голову під різучий струмінь холодної води. А ще пересвідчити
ся, що Каті вже там нема. Що Катя поїхала додому. Що вже сидить 
у купе, дивиться у вікно й сама себе підохочує: мерщій звідси, мерщій..

«1876 рік». Ескіз гобелена. 1976.

БОЛГАРСЬКА НОВЕЛА. 7Й

Master
Spot




