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ПЛАЧ ЗА ОЛЕНОЮ

Вечорами ми з чоловіком умощувалися кожен 
у своєму улюбленому кріслі і, попиваючи каву із 
улюблених червоних чашечок, схожих на щойно 
розквітлі тюльпани, читали улюблені книжки або 
переглядали свіжі газети. Крісел у нас було два —  
два обм’яклих від старості гіганта, у які зручно 
залазити з ногами. Чашечок, схожих на тюльпани, 
у нас теж було тільки дві.

Коли хтось із нас натрапляв у своїй книзі на ці
каву думку, або запаморочливо складний вишука
ний період, або якісь дуже прості слова, на які 
щемливою радістю відгукувалася душа, то гово
рив: «Ось послухай!»—  і читав уголос.

У такі вечори телефонні дзвінки дратували, як 
дощ під час довгожданої заміської прогулянки.

—  Ну от, знову! —  бурчав чоловік, коли я знехо
тя вибиралася з крісла.

Як правило, дзвонила сусідка. То вона перепиту
вала рецепт якоїсь страви, то їй потрібна була 
морква, то оригінальний текст для поздоровної ли
стівки. Найгірше було, коли вона починала розмо
ву питанням: «Ти сама?» Це означало, що її чоло
віка немає вдома і вона знемагає від бажання 
поділитися своєю черговою таємницею. Я казала, 
що не сама, але це мало що міняло. Бо хоч тепер 
вона й не могла прийти до нас, та ніщо не могло 
утримати сусідку від безкінечної телефонної роз
мови, упродовж якої я для годиться кілька разів 
промовляла зітхаючи: «Та не може бути!», «Не 
бери в голову, що наяву бредеться, то й уві сні вер
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зеться», «Він іще попобігає за тобою, побачиш... 
лікті гризтиме і благатиме...» і т. д.

Коли чоловікові уривався терпець, він, струсив
ши із себе газетний замет, підскакував до телефо
ну і, підморгнувши мені лукавим оком, грізно гу
кав:

— У тебе картопля горить, ти що, не чуєш?!
Або:
—  Що за мода —  ставиш каву на плиту, а тоді 

базікаєш три години!
А ще міг вийти з квартири і терзати наш дзвінок, 

доки я обрадувано лепетала в трубку, що, здаєть
ся, хтось прийшов, чуєш, у двері дзвонять...

Чоловік знав безліч прийомів, завдяки яким ми 
могли повернутися до своїх крісел, чашечок з ка
вою і книжок.

«Ось послухай!» —  казав чоловік і приголомшу
вав мене вичитаною в газеті історією про те, як 
у Франції один науковець з питань ядерної фізики, 
намагаючись відродити древні єгипетські рецепти 
виготовлення мумій, об’єктом експерименту обрав 
власну дружину.

—  Уявляєш, вона йому прала, варила, борщ на 
стіл подавала, він казав: «Мерсі, люба!» —  а сам 
примірявся, яка мумія з неї вийде! Жах! —  веселив
ся чоловік. —  Хоча, знаєш, на місці сусіда я б дав
но щось таке утнув би з Оленою. Не розумію, на 
якого біса вона тобі здалася? Чого ти з нею моро
чишся?

Я терпляче пояснювала, що і нам часом доводи
ться позичати хліб або сірники, звертатися за цим 
зручніше до найближчих сусідів. А Олена не най
гірший варіант, вона не пліткує про інших, отож є 
надія, що й про нас не пліткуватиме. Окрім того, 
пояснювала я, при моїй роботі слід вивчати життя 
в усіх його проявах. Чоловік усміхався доволі в’їд-
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ливо і запевняв, що навряд чи коли мою газету за
цікавлять такі особи, як Олена.

А втім, одного разу, сусідчин портрет потрапив- 
таки на сторінки нашої молодіжки. За чотири роки 
до нашого знайомства, коли вісімнадцятирічна 
Олена, притримуючи колихкі хвилі мережив і тюлю 
навколо себе, піднімалася сходинками міського 
загсу, її перепинив маленький галасливий чоловічок 
з фотоапаратом і попросив стишити крок. Так в га
зеті з’явився художній портрет «Наречена», що дов
гі роки тішило сусідчине жіноче марнославство.

І ще був момент, коли мені хотілося написати 
про сусідів. Редактор саме затіяв друкувати серію 
нарисів про різні сім’ї. Ми вже встигли розповісти 
читачам про сім’ю-династію корабелів, про багато
дітну сім’ю, про сім’ю депутата, на черзі була те
ма: «Сім’я молодят». Тижнів зо два я шукала кан
дидатури, хотілося по-справжньому красивої пари. 
Ці пошуки співпали з нашим переїздом у нову 
квартиру.

Чепурненький п’ятиповерховий будинок задово
лено гув і вуркотав, поглинаючи безліч гарнітурів- 
близнюків, «стінок»-близнюків, ліжок-близнюків та 
ще малі й великі таємниці, запаковані у вузли, 
згортки і згорточки. Сліпуче зблискували розчинені 
вікна, бадьоро іржали, розминаючись, ваговики, 
новоявлені сусіди були щиро приязні, як це завж
ди трапляється під час новосілля. Серед гамірного 
загалу мої молодята впадали в око, наче яскравий 
малюнок на тлі сірого тексту книги.

У тісних джинсах Олена здавалася мало не під
літком. Лунко цокаючи по асфальту неймовірно 
високими тонкими каблуками, вона носила пакунки 
і горщики з квітами з такою природною легкістю, 
наче була боса. По правді кажучи, взутою її назва
ти було й неможливо, бо дві білі вузькі підошовки

6

з отими-от височенними каблуками були припнуті 
до ніг парою тонких ремінців, і її ступні —  до най
меншого червоного нігтика —  були відкриті усім 
охочим поглядам.

Довгі ноги, туго обіпнуті джинсами вузькі стегна, 
тендітні плечі... раптом вона оберталася, і погляд 
наражався на високі розкішні груди, що вільно 
погойдувалися під червоним шовком легкої кофти
ни. Буйним, розкішним було у неї волосся. Зачеса
не назад, воно вкривало світлими легкими хвилями 
усю її вузьку спину, а кругле кирпате личко лиша
лося відкритим. Вії над круглими синіми очима 
були такі густі й довгі, що раз по раз опускалися 
наче від власної непосильної ваги. У тому вповіль
неному кліпанні було щось невинно-лялькове.

Але варто було поглянути на виріз кофтини, щоб 
зрозуміти міру жіночої досвідченості цього дівчати. 
Виріз відкривав тонку юну шию і закінчувався на 
межі, за якою вгадувалася ямочка... —  все вивірено 
до міліметра! І саме там зблискував схожий на 
знак оклику крихітний медальйончик. Цей стиль 
мій чоловік називав «волаюча скромність». Зайве 
говорити, що Олена того дня отримала однакову 
кількість захоплених і підозрілих поглядів.

Так само, либонь, як і її чоловік. Засмаглий джи
гун зі смоляними кучерями, з темними очима, про 
які мої колеги неодмінно сказали б «з волокитою» 
замість «з поволокою», він легко знімав з машини 
великі пакунки, і м’язи під гладенькою шоколад
ною шкірою випиналися не горбкувато, як у зрі
лих мужчин, а перекочувалися плавно, мов хвилі 
у погожу днину.

Одним словом, красивішої пари для знімків у га
зету годі було й бажати. Я спробувала дізнатися, 
хто вони, де працюють, бо для мого редактора, ко
ли йшлося про газетний матеріал, тільки це й ма
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ло значення. Виявилося, що він —  лікар-стомато- 
лог, а вона —  вихователька дитячого садка. Це 
трохи розчарувало, бо навіть у нарисі про молодят 
редактор волів бачити бодай одного з них муля- 
ром або електрозварником. Жінками-кондитерами, 
перукарями, офіціантками та виховательками ди
тячих садків наша газета взагалі ніколи не цікави
лася. Редактор прицмокував від захоплення лише 
тоді, коли хтось із нас знаходив жінку-коваля, ли
варницю, льотчицю, капітана, його найзаповітні- 
шою мрією був нарис про жінку-водолаза у номері 
на Восьме березня.

Поки я міркувала, чи вдасться мені переконати 
або хоч перехитрити цього разу редактора, біля 
гарних молодят з’явився малий білявий бешкетник 
на ймення Юра, і стало ясно, що з категорії моло
дожонів ця пара вибула років три тому.

Так ми тоді і не познайомилися.
Зустрівши їх у автобусі або на вулиці, я ввечері 

сповіщала чоловікові: «Бачила оту гарну пару з на
шого будинку». Чоловік міг сказати: «Зустрів тво
го Циркуля» або «Щось твій зубодер наче схуд, 
горить, бідолаха, на роботі...» «Циркулем» він про
звав Олену за довгі ноги і плаский задок, а коли 
я зробила зауваження, що «зубодер» звучить гру
бувато, він придумав сусідові прізвисько «Дан
тист». Так у нас повелося: чоловік часто брав на 
глузи те, що здавалося мені цікавим, симпатичним 
або зворушливим. Він спробував було зіпсувати 
мені медовий місяць тим, що відмовився читати 
книги, якщо я їх розхвалювала, гудив фільм, після 
якого я ніч не спала переживаючи. Але на той час 
я вже була безнадійно закохана в нього і нічого 
не помітила. А коли помітила, то вирішила, що 
причини його химер —  звичайнісінькі ревнощі або ж 
бажання стати вище жінчиних уподобань. А ще
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якось я заскочила чоловіка на тому, що він потайки 
читав мої улюблені книги...

Отож я не сумнівалася, що Дантист і Циркуль 
подобаються йому так само, як і мені. На той час 
ми ще не знали, у якій саме квартирі вони осели
лися. Це й не дивно, бо мешкали вони у сусідньому 
під’їзді, а ми навіть і в своєму ні з ким не знайо
милися.

Останнім часом тільки й чуєш: от раніше люди 
жили дружно! Щодня в гості одне до одного ходи
ли! Гуртом пісень співали! А тепер тільки Пугачо- 
ву по телевізору слухають! Найсмішніше, що ці 
зітхання линуть якраз із того самого телевізора, 
який і відучив людей спілкуватися.

Але у нас із чоловіком телевізора немає, Пуга- 
чової я ні чути, ні бачити не можу, від її розгнуз
даної вульгарності на мене відразу нападає тряс
ця, а проте уявити, що то за радість —  посиденьки 
із сусідами, не можу. Тим паче що нинішні поси
деньки без випивки не бувають.

Досі ми жили у приватному будиночку на глу
хій, тихій вуличці, порослій вишнями і шовкови
цями. Мешканці її навідували одне одного не ча
стіше, ніж раз на півроку, молодиці виходили 
погомоніти на вулицю, ветхі бабусі збиралися куп
ками попід дворами, але все якось нашвидкуруч, 
ні палкої дружби, ні запеклої ворожнечі, здавалося 
нам,вулиця не знала.

Мабуть, ми хибно уявляли життя тихої вулички, 
бо потайки нас там називали задаваками і відлюдь
ками. Ще й сьогодні без обурення не можу згаду
вати про це.

Свого часу в нас було багато приятелів, які товк
лися у крихітній квартирці щовечора (якщо другу 
годину ночі теж вважати за вечір), засиджувалися, 
траплялось, і до ранку. Нам подобалися бурхливі
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суперечки про сенс життя, танці і співи. Подобало
ся блукати нічним містом, палити вогнища біля 
річки, кататися па санках взимку, купатися вліт
к у —  неодмінно вночі, неодмінно гамірливим това
риством, безупинно жартуючи і сміючись. Нам по
добалися ресторани і кафе з гримучими оркестра
ми, але цю розкіш ми дозволяли собі тільки на 
великі свята. Новорічної ночі я так танцювала, що 
зламала каблук, але всидіти на місці було понад 
мої сили, я зняла черевики і всю ніч танцювала 
боса...

Але якось після череди безсонних ночей ми з чо
ловіком вирішили: коли маєш якусь мету в житті, 
мусиш вибирати між бурхливими веселощами і ре
жимом, самоосвітою, трудом, без яких ніколи ні
чого путнього не досягнеш. Банальну проблему 
ми й вирішили банально: віднадили старих прияте
лів і по можливості не заводили нових. На якийсь 
час ми ніби оглухли від тиші, нас кудись порива
ло, ми не могли ні на чому зосередитися, не могли 
всидіти на місці. Ми чесно призналися одне одно
му, що ні за ким зокрема із наших приятелів не 
сумуємо, що бракує нам лише наелектризованої 
атмосфери, яку вони створювали. Якими палкими 
словами таврувала я тоді нашу слабкість, нашу 
ганебну жадібність до беззмістовних пустих розваг, 
нашу духовну недосконалість. Смішно згадати, але 
мені тоді ледве виповнилося двадцять три роки. 
Я раз і назавжди заборонила нам обом пустопо
рожні реготи і танцюльки і склала дуже суворий 
розклад для обох на найближчі п’ять років.

Тепер мені вдень цілком вистачало товарист
ва моїх колег і героїв, а ввечері —  книжок і чоло
віка.

Що ж до останнього, то він і досі час від часу 
робив «парубоцькі вилазки» у веселій чоловічій
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компанії, яка нічого, окрім нудьги, у мене не ви
кликала. Якщо це траплялося не частіше одного 
разу на місяць, я не виказувала чоловікові ні най
меншого невдоволення. Тепер мені було двадцять 
сім, і я знала, що категоричними заборонами нічо
го, окрім неприємностей, не доб’єшся.

Не дивно, що, оселившись у новій квартирі на 
четвертому поверсі, ми не поспішали дізнатися, 
хто брепьхає па піаніно над нами і хто щовечора 
довбає бетонні стіни під нами.

Найбільше докучали сусіди через стіну. Якщо 
увечері там не гарцювала розвесела компанія і не 
глушила нас дикими вигуками у ритм із афри
канськими барабанами, то слід було чекати сварки, 
під час якої у спільну з нами стіну щось грюкало, 
брязкало, перекриваючи дует із глухої лайки чо
ловіка і розпачливих зойків жінки. Іноді вечір по
чинався барабанами, а закінчувався грюканням 
у стіну.

Поживши на цьому світі, як нам здавалося, не 
так і мало, ми з чоловіком навчилися і терплячості, 
і філософського спокою. Тому тільки зрідка заво
дили мову про те, що, можливо, варто сходити 
у сусідню квартиру і... Далі того «і» ми не рушили.

Та незабаром сусіди самі прийшли до нас. Ви
явилося—  увесь отой бедлам, через який ми му
сили годинами відсиджуватись на кухні, зчиняли 
Дантист і Циркуль та ще, либонь, їхні гості.

—  Добридень, —  сліпуче усміхнувся Дантист, 
виказуючи бажання заприязнитися. —  Ми ваші су
сіди через стіну. Прийшли познайомитися.

Олена стояла, скромно опустивши очі. Доки 
я оторопіло кліпала на гостей, з’явився мій чоловік, 
і Дантист вирішив, що з ним порозуміється швидше.

—  Крізь стіни ми чули, що у вас є гарні запи
си,—  усміхнувся він іще й чоловікові. — Але ж ви
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їх вмикаєте ледь-ледь, а нам так хочеться почути 
виразніше. Особливо моїй дружині. Сам я полюб
ляю важкий рок, а їй іноді хочеться чогось спо
кійнішого.

Олена звела нарешті свої сині очі, і, зустрішись 
із ними, я несподівано для самої себе подумала: 
тобі, голубонько, й справді не завадило б чого-не
будь спокійнішого...

Обоє справляли враження таких сумирних, знія
ковілих, вихованих янголят, що ми з чоловіком 
тільки переглядалися: чи не спіткали нас часом 
слухові, галюцинації, коли вечорами сахалися від 
суміжної стіни?

Віталій (так назвався Дантист) усю музику 
ділив на записи і диски і витріщив очі, коли вияви
лось, що його дружина, сама про те не відаючи, 
найбільше вподобала «Бранденбурзькі концерти» 
Баха. Сипав назвами ансамблів (чи груп?) безу
пинно, називав якісь імена, підкотивши очі, починав 
раптом наспівувати, підскиглюючи і притупуючи 
ногою. Відверто кажучи, я майже нічого не вто
ропала і не запам’ятала жодної химерної назви 
тих заморських ансамблів. Зате мій чоловік жва
во підтримував ту марсіанську розмову, що було 
для мене цілковитою несподіванкою. Несподіванок 
я взагалі не люблю, особливо ж коли це зв’язано 
з чоловіком. У такі хвилини починає здаватися, 
що він має від мене тьму таємниць, мене пориває 
негайно вчинити допит з плачем і докорами. Звіс
но, я нічого такого не роблю...

Я почала розпитувати Віталія про його роботу, 
і він заговорив нарешті нормальною мовою. Газе
тярство привчило мене оцінювати людей передов
сім з огляду на їх ставлення до роботи. Віталій го
ворив про стоматологію пристрасно й цікаво. Він 
навіть заходився малювати на серветці різні види
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протезів. Любовно вимальовуючи кожен зуб, він 
розповів, що у нас поки що таке не роблять, але 
він випросив у знайомих авіамеханіків якийсь особ
ливий метал і першим у Союзі виготовив кілька 
«незрівнянних протезиків»...

—  Першим у Союзі? —  стрепенулась я, зачувши 
дорогий мені дух сенсації. —  Давай напишемо про 
це в газету.

Віталій навідріз відмовився, мовляв, він робить 
іще тільки перші кроки, до того ж напівофіційно, 
метал доводиться купувати на власний кошт, нас 
можуть неправильно зрозуміти.

Олена здебільшого мовчала. На всі мої спроби 
розговорити її, вона чарівно усміхалася, казала 
«так» або «ні» й опускала очі. Наступний тиждень 
чоловік та Віталій проводили вечори за списуван
ням та переписуванням музики з магнітофона на 
магнітофон, розпатрані стрічки вищали й гарчали, 
врешті-решг я не витримала і зажадала тиші.

Ясна річ, із сусідами я зустрічей більш не шука
ла. Зате вони зробили якось спробу затягти нас 
у свою невгамовну компанію.

Не можу сказати напевне, яке свято вони відзна
чали, але було те навесні. Циркуль і Дантист при
йшли удвох бездоганно вичепурені, як завжди, 
і цілком офіційно запросили нас на вечірку. У про
грамі був стіл в ресторані (найкращому!), його обі
цяв організувати сам директор закладу, їхній дав
ній приятель. Друга частина за бажанням: або 
у квартирі за стіною, або на дачі директора ресто
рану. Кількість учасників —  десять чоловік.

Коли молодята пішли, я сказала чоловікові:
—  Поглянь, які чудові вечори стоять зараз. За 

які гріхи ми мусимо сидіти у прокуреному рестора
ні із вельми сумнівним товариством і батареєю 
спиртного на столах, після споживання якого чоло
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віки шукатимуть свої краватки на потилицях, 
а жінки зчищатимуть салати з мережив святкових 
суконь?

—  Інколи я тебе не розумію, —  сказав чоловік.—  
То ти твердиш, що треба вивчати життя в усіх його 
проявах, то уникаєш такої нагоди...

—  Я можу розписати тобі в часі, на який момент 
скільки чарок буде випито, і в просторі — у який 
темний закуток заманюватиме тебе підпила чужа 
жона і під який стіл у цей час переміститься її 
чоловік.

—  Колись,—  мрійливо сказав мій чоловік,— я за
кохався у дівчину, яка вміла веселитися день і ніч 
безупинно...

—  Колись, — озвалася я суворо, —  мені надало 
закохатись у хлопця, який обіцяв винайти вічний 
двигун. Чому б тобі не зайнятися цим сьогодні 
ввечері, поки сусіди гарцюватимуть у ресторані?!

Врешті-решт ми намаринували м’яса і поїхали 
у гідропарк смажити шашлики.

Але наступне запрошення на вечірку, що її су
сіди незабаром влаштували вдома, відхилити бу
ло ніби незручно. Зраділий чоловік сказав:

—  Невже тобі не кортить поглянути, що за пуб
ліка зчиняє увесь отой гармидер за стіною?

Він так довго і ретельно голився, міряв сорочки 
і краватки, розчісував і вкладав чуба, що мені 
кілька разів довелося нагадувати собі, що, як осо
ба цивілізована, мушу ставитися до чоловіка ро- 
зуміюче-доброзичливо.

Я знала, у моєму гардеробі нема нічого такого, 
чим би можна було вразити компанію сусідів. За
те прості строгі плаття були однаково доречні 
і на колгоспному току, і в Будинку політосвіти, 
і в скромних кафе, де інколи ми з колегами люби
ли посидіти після роботи. В глибині душі я пиша
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лася тим, що не гасаю годинами із магазину в ма
газин, не вистоюю кілометрові черги, не шукаю 
знайомств із «потрібними людьми» і не переплачую 
спекулянтам.

Готуючись до вечірки, я вбралася у темно-синє 
з білим вишитим комірцем плаття —  найпростіше, 
майже учнівське. Але розчесала на проділ і пусти
ла по плечах звичайно зібране у вузол важке рів
не волосся.

Коли ми заявилися до сусідів, усе товариство 
вже нетерпляче никало по квартирі.

Інтер’єр міг би слугувати зразком для меблево
го магазину —  темна «стінка» під морений дуб, об
биті світло-сірим велюром диван і крісла, такого ж 
тону палас із темним дрібним візерунком. Все це, 
сотні разів бачене в інших оселях, могло б навіяти 
нудьгу, коли б не «гусячі лапки» і «вогники» у ва
зонах та справжнісінький старовинний камін із 
півнями на кахлях та чорною кованою решіткою. 
А в ньому стрибав, і сміявся, і пострілював, і пир
скав вогонь! Я посунула на той вогонь мов зача
рована і, тільки підійшовши зовсім близько, роз
гледіла, що то імітація. Обернулася —  господарі 
і гості задоволено сміялися.

—  Кахлі легше було дістати, ніж записати на 
магнітофон, як горить справжній камін, —  похва
лився Віталій. —  Зате тепер все —  як насправді.

Директор найпопулярнішого в місті ресторану 
мав світле волосся, байдужий ситий погляд, темні 
мішки під очима і ліниву, ввічливу посмішку. Від 
нього пахло імпортним милом, свіжою сорочкою 
і ще чимось майже невловимим з відтінком алко
голю.

З усього було видно, що він звик подобатися 
жінкам, друзям, підлеглим, начальству — всенько
му білому світові.
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Про його дружину —  дебелу квочку з набрякли
ми повіками і короткою драглистою шиєю —  мій чо
ловік сказав: «Три кіла золота-». Золото зблиску
вало в неї в роті, на коротких товстих пальцях, 
у маленьких відстовбурчених вухах, на шиї і на 
неосяжних грудях. Мені зробилося страшенно шко
да витончених прикрас і темно-вишневого оксами
тового плаття, яке от-от мало луснути. Той, хто 
їх створював, мабуть, жахнувся б, дізнавшись, для 
кого старався. А може, я знелюбила квочку іще 
й через те, що достеменно знала: ніколи не носити 
мені такого плаття і таких прикрас. Коли нам із 
чоловіком вдавалося нашкрябати якийсь гріш, ми 
витрачали його на подорожі і книги.

Якби ж знаття, скільки всього мені згодом до
ведеться вислухати про цих людей, може, я б роз
дивилася їх пильніше. А то тільки й запам’ятала, 
що «курка» увесь час просиділа в кутку і не спу
скала очей з чоловіка. А той після третьої чарки 
втратив лоск, чисто виголені щоки йому взялися 
плямами і одвисли, як у ховрашка. Виразно випну
лося черевце.

Іще одна пара однаково чорнявих, однаково куд
латих, однаково худих і червонощоких молодят за
хоплено розповідала про весільну подорож до Юго
славії і всім охочим давала помацати новенькі джин
сові костюми і шкіряні ошийнички, оздоблені кар
бованими бляшками і простою галькою. З того, що 
вони говорили, можна було скласти детальний до
відник цін: що і почому продається в Югославії та 
скільки це коштує на наші гроші.

Потім, коли увімкнули магнітофон і вже знайо
ме нам ревище гримнуло з потроєною силою, мо
лодята показали танці, яких нещодавно навчилися. 
Як на мене, то в цих танцях було надміру якоїсь 
позастатевої чуттєвості, якщо можна так вислови
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тись. Інколи крізь явно африканську пластику про
ривалося щось таке на диво знайоме, ніби хтось із 
предків цих молодят вирішив і собі побасувати. 
Виходило трохи кумедно і симпатично.

Я поглянула на чоловіка, щоб перевірити своє 
враження, але він дивився в інший бік.

Предмет ного уваги неможливо було переоціни
ти: такі породисті жінки зустрічаються все рідше 
й рідше. А ця була просто зразок південноукраїн
ської породи, у якій поєднуються дорідність із ви
тонченістю і дивовижною легкістю рухів, чарів
лива зовнішня м'якість із нездоланною внутрішньою 
непохитністю. До того ж вона випромінювала ту 
милу невинну чуттєвість, яка так чарує нас у соро
м’язливих пишиотілих сільських молодицях і май
же не зустрічається у городянок. І постава у неї 
була така, що навіть білий фірмений італійський 
костюм, клепаний-переклепаний де треба і де не 
треба, виглядав на ній цілком по-українському. 
Та хай би навіть вона вирядилася у святкове пір'я 
племені дакота, то й пір’я сприймалося б як деталь 
українського костюма!

Я знову подивилася на чоловіка, і мені схотілося 
сказати що-небудь таке, що відвернуло б його від 
пильного споглядання новоявленої Венери, але він 
раптом схилився до самого мого вуха і прошепо
тів:

—  Цікаво, чим він її полонив?
Справді, досить було порівняти Венеру з її чоло

віком, щоб думки закрутилися довкола цього пи
тання. Дистрофічно худий, на півголови нижчий за 
неї, той, здавалося, от-от поскаржиться на хвору 
печінку або виразку шлунка. Але він ні на що не 
скаржився, а, навпаки, хвалився. Новою кварти
рою, новим кожужм^ и ш м  мріи-т-уролц а найбіль
ше — дружиною.. Ледве КолуДаючи виделкою кот
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лету з курячої грудинки, фаршировану печериця
ми, він розповідав про кулінарні здібності дружи
ни, яка нещодавно вразила найвишуканіше това
риство тим, що напекла у духовці картоплі і пода
ла її із присоленою олією, директор міськхарчо- 
торгу аж пальці облизував! Поглядаючи, як вихи
ляються у танці молодята, він хвалився останнім 
виступом дружини на обласному концерті творчої 
молоді —  Венера виявилась балериною. А під кі
нець він і взагалі ні з того ні з сього сказав:

—  Представляєте, какая у меня Лина умничка,—  
я вчера бил, бил комаров на потолке, а опа и го- 
ворит: «Чго тьі мучаешься, включи пьілесос и со- 
бери их всех сразу». Рационализатор!

Потім, коли Олена почала вчащати до мене, 
я дізналася, що директор ресторану оженився на 
своїй гладусі заради посади, яку йому забезпечив 
тесть; що однакові молодята теж працюють у його 
закладі, що плюгавенький Нюма— директор рай- 
харчоторгу Наум Маркович Бриксін —  оженився на 
Венері (тобто на Ліні) через п’ять днів після пляж
ного знайомства, бо, як він сам любить повторю
вати, чоловік його польоту може дозволити собі 
«приобретать подлинники, а не подделки».

Але того вечора, про який я розповідаю, нічого 
цього я про нове товариство не знала. Я намагала
ся не усміхатися, слухаючи скрушні розмови про 
те, що з харчами нині стало погано, тільки мовчки 
підкладала чоловікові і собі на тарілки то антре
коти, то бутерброди з ікрою. Коли Нюма заявив, 
що скоро жити стане взагалі неможливо, я ледве 
не вдавилася. Але через якийсь час дозволила втяг
ти себе у розмову про те, де можна дістати при
стойну дублянку. А що? Спробуй розводити крити
ку, коли п’єш їхні «Мускати» і закушуєш їхніми 
консервованими ананасами!

Незабаром я відчула, як облягає мене дрімуча 
нудьга. «Давай утечемо», —  тихо запропонувала 
чоловікові. Той і бровою не повів. «Мені хлопці 
книжку одну дали, усього на три дні», —  сказала 
трохи голосніше, але він і не зворухнувся. До
велося його спідтишка вщипнути, аж тоді він про
рік:

—  Піп каже: «Ідемо до божниці», а п’яниця ка
же: «Ідемо до пивниці».

Мабуть, він сказав це доволі голосно, бо за сто
лом запала мовчанка. Усі дивилися на нас зачудо
вано, щоб не сказати підозріло. Тільки в поглядах 
Віталія і Олени читалася якась тривога, навіть 
розчарування.

—  А вьі что, между собой всегда так говорите? 
Ну, по-украински... —  спитав нарешті директор 
ресторану.

—  Всегда! —  сказала я з викликом, відчуваючи, 
як накочує звичне роздратування,—  на таке питан
ня доводилось відповідати не вперше.

—  А почему? —  цілком доброзичливо поцікавив
ся директор.

—  Тому що ми українці,—  сказав мій чоловік, 
і в його спокійному, аж лагідному, голосі мені вчу
валося відлуння недалекого грому.

—  А що, хіба ми... — почала я голосом, що аж 
бринів від стримуваного обурення, але раптом Оле
на перебила мене.

—  Оля работает в украинской газете, —  поясни
ла вона. —  Ей нужно почаще говорить по-украин
ски, чтобьі не забьіть язьїк.

—  А-а-а... —  полегшено протягнув директор.— 
Если в газете —  тогда понятно.

—  А ви сам хто? —  не дуже люб’язно поцікави
лась я.

—  В каком смьісле?
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—  Росіянин, українець, грузин, казах? Може, 
турок?

—  Я советский гражданин! —  добродушно засмі
явся директор ресторану і, вибачившись перед да
мами, попросив дозволу зняти піджак.

Молодята також познімали свої паркі джинсові 
курточки. Хоча краще б не знімали, бо під ними 
виявились звичайнісінькі майки, тільки й того, що 
розцяцьковані ззаду і спереду якимись написами 
і дикими фізіономіями. Я не звернула на ті написи 
уваги, але мій чоловік, весь червоний від ледве 
стримуваного сміху, прошепотів:

—  Ти знаєш, що там написано? «Клуб гемосек- 
суалістів»!

Ми так довго реготали, що усі знову здивовано 
втупилися в нас, тож довелося пояснити причину 
веселощів. Молодята засмутилися: майки вони
придбали у порту в іноземних моряків за шалені 
гроші.

Тим часом Олена прибрала брудний посуд і при
несла японський десертний сервіз із джмелями на 
квітах, що вельми нагадували наші будяки. Заодно 
вона встигла змінити вбрання: замість червоного 
шовкового плаття на ній тепер маяв прозорими 
полами, брижився оборками, спурхував за кожним 
рухом рукавами-крилами невагомий майже бла
китний пеньюар, крізь який виразно просвічували 
білі трусики і бюстгальтер. Я зиркнула на чолові
ка, він ледь іронічно усміхнувся мені, і ми водно
час звелися, щоб іти додому. Аж раптом світло 
погасло, у багряних біжучих відблисках штучного 
камінного полум’я загриміли ударники, рваними 
рожевими пасмами поплив цигарковий дим, прозо
ро-голуба Олена підскочила до мого чоловіка і по
тягла його на середину кімнати, де вже вистрибу
вали молодята та директор ресторану з Венерою.
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Якийсь час я спостерігала, як вправно вибрикує із 
сусідкою мій чоловік. Еге ж, тут було від чого сто
ропіти. Виходить, у тих своїх «парубоцьких вилаз
ках» він не гайнував часу даремно. Та я згадала, 
що цивілізована жінка в даному випадку мусить 
тільки порадіти за успіхи чоловіка.

Не знаю, чи то Олена помітила мій настрій, чи 
просто хотіла і мене залучити до танців, а тільки 
вона зажадала «чогось спокійнішого». І коли ми 
з чоловіком танцювали і слухали Софію Ротару, 
я заспокоїлася і почала навіть отримувати певне 
задоволення від вечірки. Ми згадували, як іще сту
дентами вперше танцювали удвох під баян край 
осіннього картопляного поля, і я була у гумових 
чоботях і теплій картатій хустці, а він у засмаль
цьованому ватнику... Мій чоловік тихо сміявся, 
сміх його лоскотав мені скроню.

У той момент слід було відкланятися та йти до
дому. Та більшість із нас так влаштована, що, коли 
нам добре, все чекаємо, аби стало іще краще.

Кому ж невідомо, що ближче до півночі атмо
сфера таких вечірок виповнюється більш-менш при
хованою або відвертою розгнузданістю. Можу 
нрисягнутися: того вечора міри ми не перебрали, 
я була при здоровому глузді і здатності розмірко
вувати і ні жодним натяком не заохочувала дирек
тора ресторану до того, щоб він під час танцю за
ходився обстежувати рельєфи моєї спини. Але 
спробуй тепер зрозуміти, чому я зразу не дала йо
му одкоша. Чому я продовжувала танцювати, ніби 
нічого й не помітила? Коли потім чоловік у мене 
допитувався, що я при тому думала, я тільки й 
могла сказати, що не думала взагалі. А що думали 
молодята, коли, впрівши від танців, познімали 
маєчки і світили голими спинами та животами? 

А про що думала Олена, підсмикуючи прозорі поли
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майже до пояса і підкидаючи ноги так, що та
рілки злітали зі столу? А Венера, котра грайли
вими пальчиками розстібала і застібала гудзики 
на сорочці у мого чоловіка?! А про що думав він 
сам, поблажливо усміхаючись до неї?!!

Мені дуже добре запам’ятався момент, коли 
увімкнули світло і я ніби збоку побачила нас усіх. 
Олена, розлютовано мружачись, курила в кутку 
біля телевізора. Фарба на віях і довкруг її очей 
трохи розпливлася від поту, обличчя поблідло, 
вуста змерхли і без помади стали аж голубуваті. 
«Три кіла золота», навпаки, ще більше роздулася 
і побуряковіла, вона пекла мене таким поглядом, 
що й камінь міг би задиміти. Дистрофічний Вепе- 
рии чоловік доїдав ананас і, не зводячи очей з дру
жини, усміхався моторошно ласкавенькою усміш
кою. Дантист заклопотано перебирав касети. 
І — розпашіла, іще прекрасніша, ніж досі, Венера. 
І —  мій чоловік, котрий ніяк не міг впоратися із 
гудзиком на шиї... Лиш розкуйовджені молодята 
продовжували милуватися, і, коли стихла музика, 
тільки звуки їхніх поцілунків порушували тишу.

Довгий час нам вдавалось уникати сусідів. Схо
же було, що й вони не прагнуть продовжити зна
йомство. Настало літо. Ми «відкрили» для себе 
маленьку станцію прокату човнів, вечорами запли
вали на загублені у плавнях острови і озера.

О, те літо! Святі твої осіянні простори! Засліп
леним сонцем очам здавалося, що увесь світ —  то 
тільки відблиски мерехтливої води, ми й самі та
нули, розчинялись у золотому й зеленому, у сріб
ному й голубому... і раптом на межі води і сонця 
засвічувався жовтий болотяний півник, ніби пода
вав знак, що рятівний берег близько... Білий шов
ковий пісок лащився до підошов. Верби заступали
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наше багаття од вітру. Ми були осердям літа, 
осердям світу, осердям любові, трави обіймали нас, 
сонце і місяць стояли у головах...

Поновилися наші взаємини з Оленою аж пізньої 
осені. Трапилося це завдяки маленькому кумедному 
непорозумінню.

У мене було кілька давніх приятелів, яких чоло
вік вважав занудами або ненормальними і не ви
являв бажання спілкуватися з ними. Того разу 
подзвонив один із них, Дмитро, і сказав, що хоче 
мене бачити. Надворі лило, хлюпало і плюскотіло, 
холодний вітер пронизував до кісток, ми домовили
ся зустрітись у кав’ярні біля мого дому.

Чоловікові я сказала по телефону:
—  Шановний, ви часом не маєте бажання про

вести сьогоднішній вечір у товаристві, приємнішо
му, ніж моє?

—  Як ви могли таке подумати? — вкрадливо 
промуркотів він. —  Адже я щасливий чоловік най- 
чарівнішої жінки нашого часу!

—  Пропоную вам трохи відпочити від моєї ча
рівності. Підіть-но потанцюйте де-небудь з моло
дими дівчатками, у вас це гарно виходить.

—  Ану кажи, що намислила? — грізно спитав 
щасливий чоловік.

Я пояснила, і він одразу скис.
—  Тільки ж ти не пізнися, гаразд? Я чекатиму 

і хвилюватимусь...
—  Не все ж мені одній вечорами жданики 

їсти, —  мстиво сказала я.
—  Ольго! —  трагічним голосом сказав чоловік.—  

Ти ж там дивись, бо ці художники такі —  в живі 
очі бреше, як шовком шиє, хоч би моргнув, а ви 
п вуха розвішуєте.

—  Він фотохудожник.
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—  Все одно.
Чоловік залюбки розважався, коли знав, що я 

в цей час сиджу вдома і плету йому светр, та, ко
ли я сама кудись вирушала з дому, у нього пропа
дала всяка охота до гульок.

У напівпорожній кав’ярні густо й гаряче пахло 
свіжозмеленою кавою. Дмитро ледве діждався, до
ки я зігріюся, відсунув на край столу чашки з ка
вою і заходився викладати останні роботи. Він го
тувався до міжнародної виставки художнього фото 
у Франції. Він постійно експериментував, іноді не 
без успіху, про що свідчили кілька солідних наго
род і публікацій в наших та іноземних журналах, 
але хлопця так часто заносило, що він перестав 
довіряти собі. Він свято вірив у мою інтуїцію, і, 
хоча я часом не могла пояснити, чому одна робота 
подобається, а інша —  ні, не визнавала любої його 
серцю соляризації, вперто називаючи її ексгума
цією, своїм консерватизмом доводила хлопця до 
відчаю, він щоразу приходив до мене з новими ро
ботами і хвилювався, як школяр. Тепер він смикав 
русявого свого вуса і пантрував кожен мій рух 
скруглілими від напруження очима.

—  А ви ростете, маестро! —  похвалила я Дмитра, 
розглядаючи висвітлений —  майже прозорий — 
портрет хлопчика з несподівано чорнющими очима.

Зітхання знеможеного мовчанкою автора перево
рушило карточки на столі. Він щасливо засміявся, 
занурюючи обидві п’ятірні у рудувату левину гриву.

—• О! Де ж ти знайшов таке диво?
Розсміяна юнка з руками-крилами, з беззахисни

ми цнотливими персами, що сяяли, мов два сонця, 
із розмаяним на вітрі невагомим сріблястим во
лоссям, здавалося, от-от злетить. Знято її було 
у русі: руки множилися, здіймаючись над голо
вою, —  крилата богиня, дівчина-птиця...
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—  Не показуй мені більш нічого, — сказала 
я тужним голосом. —  І взагалі викинь свій фото
апарат, бо кращого вже не зробиш.

Той розцвів, залюбленими очима подивився на 
діяння рук своїх, а потім на мене.

У ту мить і побачила нас Олена. Вона йшла від 
дверей вивіреною на сотнях чоловічих очей пере
можною ходою, а за нею сунув, обсмикуючи на хо
ду бездоганний сірий фінський піджак, торсаючи 
бездоганний вузол бурякового кольору краватки, 
сам директор ресторану. Поминаючи наш столик, 
сусідка ледь кивнула, і того легкого нахилу голови 
було досить, щоб розгледіти і летючу юнку, і за- 
чаровано-вдячний погляд мого супутника.

Олена подзвонила годині о десятій того ж ве
чора.

—  Я все розумію, —  захихотіла вона. —  Я тебе 
не бачила, ти мене теж. Хто вміє красти, той уміє 
і брехеньку скласти.

З її притишеного тону я зрозуміла, що Дантист 
десь близько. Раптом вона голосно сказала:

—  Винеси на балкон цибулину, а то суп немає 
чим засмажити.

Я понесла цибулю, дивуючись, що о такій порі 
хтось іще варить суп. Олена вихилилася з-за бетон
ної стіни, що розділяла наші балкони, і зашепо
тіла:

—  А він у тебе нічогенький. Я забіжу завтра 
після роботи, полялякаєм. Та не бійся, я й уві сні 
язик на припоні тримаю.

Забрала цибулю і щезла.
—  Щойно сусідка пообіцяла, що не розкаже 

тобі, як я провела сьогоднішній вечір, — сповісти
ла я чоловікові.

—  А як ти провела вечір?

25



До того ми говорили про погоду, вечеряли І чи
тали газети.

Я почала розповідати про дівчину-птицю, але 
чоловік глузливо чмихнув, говорити мені перехо
тілося.

По паузі він зауважив:
—  Була б вона мені сестра, я б тому фотобан- 

дитові очі повисмикував. Художнички...
Я не бажала слухати далі.
—  Як ти міг здогадатися, йшлося про образ, 

а не про модель,—  мої слова крижаніли на льоту.
—  Образотворці, аякже! Спочатку зіпсує дівчи

ну, а тоді образ невинності з неї творить. А ти під
хвалюєш, потураєш, тобі це подобається!

Я ненавиділа його у ті хвилини. Не маючи мож
ливості влаштувати простеньку банальненьку сце
ну ревнощів, —  ми ж бо цивілізовані люди! —  чо
ловік ладен був трощити і топтати усе, чим я до
рожила. Сперечатися, доводити щось не мало сен
су, він просто упивався роллю дуркуватого мора- 
лізатора — аби лиш допекти мені.

Коли наступного вечора прийшла сусідка і ска
зала:

—  Одного я не збагну —  як можна привселюдно 
розглядати знімки голих жінок? —  я вже й не зди
вувалася.

—  Ми таки дурні, що посунули у те кафе, Сергія 
ж усе місто знає, ще б не знати —  директор най
кращого ресторану! —  не дай бог до Соньки дійде, 
а вона ж моя найкраща подруга, та: собака бре
ше —  вітер несе, не впійманий —  не злодій, еге ж?—  
швидко й ніжно цвірінчала вона, ніби ціла зграя 
горобців,— Хоча вже й так розмови у нашому колі 
йдуть. Це все Людка, ти її не знаєш, там така брех- 
тя! З неї всі брехні виходять. Віталій вже й сікався, 
а якось і заїхав сп'яну, та я не вчора народилася,
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знаю, що робити: звечора сльозу пустиш, уночі під
лестишся —  він і розтане, правильно?

—• М-м-м...
— Ну, хоч Сонька не здійма бучі, і то слава бо

гу, вона зі свого Серьоженьки порошинки здува, ше- 
реветя глизяза, і досі з радості не отямиться, що 
заміж вийшла. Я б не витримала: щодня йому пе
ри, щодня йому вари, шлунок у нього хворий, у бо
ці кольки, у голові гульки. Та хто Соньку хоч раз 
бачив, Сергія за гульки не осудить —  не щодня ж 
бридня! Та коли б я була чоловіком, то краще усе 
своє причандалля до колодки відтяла, ніж із нею 
в ліжко лягати, господи, прости мене, грішну, бо 
то ж моя найкраща подруга!

Поволі у мене голова пішла обертом. Досі жо
ден із моїх знайомих так відверто не ганив своїх 
друзів. А про те, що можна кохатися з чоловіком 
найближчої подруги, та ще й приятелем власного 
чоловіка, я знала в основному із зарубіжних ро
манів.

Судячи з того, як м’яко вона вимовляла «л» —  
«чольовіком», «до кольодки»,—  Олена була родом 
із Полтавщини. Я спитала.

—  Пирятинська я, тільки ти не кажи нікому, 
у нашому колі ще Нюмина Ліна із села, а то більш 
нікого, Віталій не хоче, щоб хто про мене взнав, 
що сільська. Його мамунька мене позаочі «галуш
кою» зве, там така — брильянт на брильянті, плю
нути нікуди! Бомонд з мігренню. А сама каже: 
«Пойду скуплюсь на базаре» і «Какая волнительная 
музика!» Та ну її!— Олені не терпілося повернутися 
до попередньої теми. —  Ну, а Сонька нехай проба
чає—  не зівай, Хомко, на те ярмарок. Як усіх по
друг совіститься та жаліти, то й молодість мине, 
а старій кобилі не брикаться, старій бабі не 
цілуваться. Правда, з ► її Сергієм досхочу не наці
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луєшся, коханчик із нього такий собі, Сонька іще 
раніше скаржилась, та я собі думала: голубонько, 
та то ж він із тобою такий, а от як я до нього до
падуся!

Я похлинулася кавою і, оклигавши, спробувала 
зупинити Олену:

—  І це у вас зветься коханням?
—  А що я можу зробити, коли такого полюбила? 

Правду люди кажуть: любов зла...
Я подумала, що ніхто нас із нею не чує, ніхто 

з моїх знайомих ніколи не дізнається, у які балач
ки я вступаю із сусідкою, і — посміливішала. Ско
ро Олена виговорилась і зажадала зізнань від мене.

—  Ну, а як твій, нічого?
—  Та наче... —  промимрила я.
—  А знаєш, мені здалося, що твій чоловік сим

патичніший за того... як його звуть?
—  Мені теж так здається, —  сказала я цілком 

щиро.
—  От і в мене так само,—  зітхнула сусідка.—  Та 

що з того красуваннячка, коли воно свиня свинею, 
правда? Я своєму годила попервах як болячці. Така 
любов була! Землі під ногами не чула, ніби мухо
мора з’їла. А потім як запив, як запив! Куди й куль
тура злиняла, матюжить та кулаками вимахує! 
Тиждень тому розбив об вашу стіну кришталеву 
салатницю —  хотів у мене поцілити. Я його бриль
янтовій мамочці й кажу: «Може, й правда, що ва
ша сімейка геть уся по столицях вчилася, та тільки 
столиця та Свинория зветься, не інакше». І що ти 
думаєш? Ця культурна Хвеська побігла по сусі
дах: «Мій хлопчик! Мій ангел! Та він же ж навіть 
Ладочку —  болонка у неї Ладочка —  ніколи паль
цем не зачепив! А ця конотопська довела!» Кажу: 
«Пирятинська я». А вона: «Ах, какая разница, вьі 
там все одинаковьіе!» Так я тепер мовчу. А бува.
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аж губа труситься сказати: «Бий, бий, бодай тебе 
ворота прибили! А я тобі за це такі роги почеп
л ю —  об хмари затинатися будеш!» А твій не 
б’ється?

—  Ні.
—  І не пробував?
—  Не пробував.
—  Пощастило. А я думаю, чого це у вас так ти

хо завжди, ніби й не скубетесь ніколи.
—  А ми й не скубемся.
—  О! То чим же він тобі не такий?!
—  Хто?
—  Та чоловік же!
—  А я хіба кажу, що він мені не такий?
—  Не розумію! А той, другий, тоді навіщо?
На мить я затнулася і раптом сказала:
—  Так любов же ж зла...
А що я мала робити? Розповідати сусідці істо

рію наших взаємин із Дмитром? Після сутички 
з чоловіком мені вже нікому нічого не хотілося по
яснювати, а Олені —  найменше, я наперед уявляла, 
як вона скругліє очима і підібгає пухке губеня, 
мовляв: брехун бреше, а дурень віри йме. А тут 
вона розцвіла:

—  А де ви зустрічаєтесь?
—  М-м-м... Де прийдеться.
—  Ой, вляпаєтесь! Ой, будете биті, як сірко на 

перелазі!—  майже виспівувала вона, похитуючи 
головою.—  А ми квартиру зняли. Сорок карбован
ців —  і комар носа не підточить. Хочеш, домовлюся 
з тіткою, щоб ви приходили туди, коли ми не змо
жемо?

Вдруге похлинувшись кавою, я ледве промимри
ла, що, можливо, пізніше...

Пізніше я не втрималася, щоб не поділитися 
своїм відкриттям із 'чоловіком: виявляється, у на-
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шому скромному благопристойному містечку мож
на знайти квартиру для потаємних любощів.

—  Свята наївність, —  позіхнув чоловік. —  Є по
пит—  є й пропозиція. Така шльондра в раю і в пек
лі зуміє влаштуватися з комфортом, з едемського 
саду зробить бордель!

—  А що, по-твоєму, хай краще сохне біля свого 
Дантиста? Вона молода, їй ласки хочеться, а не 
лупки. Та з її красою...

—  З її красою я б її на мило пустив, щоб інших 
не розбещувала.

— Ні, ти скажи, хіба можна зберігати вірність 
отакому чоловікові, як Дантист?

—  Ну, почався торг! Краса —  не краса, такий —  
не такий... Вірність не розмінюється: або вона є, 
або її немає.

—  Вірність — кому?! П’яниці, який на тебе ру
ку піднімає?!!

—  Стара пісня, —  сказав чоловік, затуляючись 
розгорненою газетою. —  Що б ви не накоїли, а вин
ні завжди тільки ми. Мумій з вас робити, мумій...

Поступово у мене пробуджувався смак до бала
кання із сусідкою. Вона відкрила мені світ, у існу
вання якого —  у моєму прекрасному містечку, на
селеному передовиками виробництва і окремими 
несвідомими громадянами, яких слід негайно пе
ревиховувати колективними зусиллями передови
ків! —  важко було повірити.

Якось Олена повідомила:
—  А тепер іще й ця Людка! Там таке —  голем- 

голісіньке, босем-босісіньке, втерлася у наше коло 
і пнеться з усіх сил, щоб задніх не пасти. Іще й до 
Сергія липне, аж зло бере!

—  Як це —  голем-голісінька? —  на хвильку обер
нулася я від плити.

ЗО

—  А так! У нашому колі усі з достатком. У Сер
гія із Сонькою квартира, у квартирі, дача, золо
т о —  ти сама бачила скільки, та й то не все, а гро
шей! Сонька їде лікуватися у Карлові Вари, бо тут 
їй жиру, бач, ніхто зігнати не може. Каже: це 
у мене від нервів. Стреси жиру їй наганяють, ти 
таке чула? А сама день і ніч ремигає... Та нехай 
їде, нам вільніше буде. У Бриксіних дачі нема, 
Нюма боїться, зате Ліна дві дублянки дістала 
і шубу норкову. Вона їх і десяток може купити. 
Перстень з діамантом показувала —  п’ять тисяч! 
Нюма хитрий: якщо вляпається, у нього конфіско- 
вувати нічого буде, усе на Ліні. Про Сашка із Шу- 
ранькою і говорити нічого: от-от машину куплять. 
Не саму машину, а лотерейний квиток, щоб ніхто 
не доскіпувався. Звісно, доведеться переплатити...

Усе це були готовісінькі, викінчені і бездоганні 
герої для фейлетонів. Але сусідка говорила про них 
так спокійно і діловито, що мене аж сумнів узяв: 
чи правильно зрозуміла? Бо одне діло —  герої фей
летонів, а інше —  твої сусіди, з якими інколи ділиш 
хліб-сіль.

Мене зацікавило, яким чином ці пройдисвіти 
зібралися докупи, чому у їхньому «колі» немає 
нікого із простих нормальних людей.

—  Як ти не розумієш! —  здивувалась Олена.—  
Голопупенко, чого доброго, в ОБХСС побіжить. То 
вже не життя: на роботі усіх бійся, та ще й серед 
друзів тремти, щоб не продали. Так на чому я спи
нилася? Ага! Що є у нас, ти бачила, —  продовжи
ла вона із задоволенням. —  Квартиру, правда, зро
били батьки, але решту —  усе ми. Віталій довго 
бубнів: не треба, не треба! Мовляв, хтось пропю- 
хає або самі клієнти Донесуть. Тьху, не клієнти, 
а пацієнти, він сто разів мені казав, а я забуваю. 
Але вовків боятися — у ліс не йти. Каже: а коли ж
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я спати буду? Вдень зуби і вночі зуби. А я: зі спан- 
ня не купиш коня. А я хіба сплю? Поки він людей 
приймає, сиджу під дверима, як сторож, слухаю, 
чи не шкряботить хто на сходах, —  душа мре.

Моя газета через день громила міщан, хапуг, 
шахраїв і здирників усіх гатунків, я сама переве
ла на фейлетони, мабуть, півцистерни чорнила, але 
зараз жоден із тих нібито влучних і дошкульних 
слів, якими я пишалася і за які мене хвалили на 
літучках, не здавалися мені переконливими. Я си
діла пригнічена і розгублена, вперше в житті за
питуючи себе: а для кого я пишу? Для кого по
вторюю на всі лади десять біблейських заповідей? 
Для однодумців? Так вони незгірш від мене знають, 
де біле, а де чорне. А що я можу сказати Олені 
і її «колу»? Та хоча б їй одній що я можу сказати 
таке, щоб вона бодай замислилася, засумнівалася 
у своїй правоті? Адже їй усього двадцять три ро
ки! То що я мушу їй сказати? Не в грошах щастя? 
Можна не сумніватися, що на цю тему вона знає 
більше приказок, ніж я. А в чому щастя? Для мене 
в роботі і в любові (улюблений штамп моєї газе
ти, але ж це правда, правда!), а для Олени? Лег
ше перелічити, кого і що вона не любить. Не лю
бить роботу і чоловіка, село своє не любить, не 
любить так званих друзів. Любить гульки і Сер
гія. Та чи справді вона його любить? А дитину, 
Юрка свого? Не знаю...

Тим часом Олена торохтіла:
—  Людка —  це колишня Соньчина однокласни

ця. Працює секретаркою у якогось там начальни
ка. А чоловік її — інженер. Твій хоч завідуючий 
відділом, а в неї просто інженер, Іван голодрабий. 
Уявляєш, що можна мати на зарплати секретарки 
та інженера?

—  Уявляю.
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Іронії моя співрозмовниця не помітила.
—  Сонька не терпить у нашому колі чужих лю

дей, вона щодо цього страх яка прискіплива, 
а тут —  однокласниця, та вчепилася, що той реп’ях. 
А з чим чіплятися? Має одне плаття иа вихід, а реш
та —  покидьків брат, на тобі, боже, що мені него
же. Іван її третій сезон одні туфлі носить —  пан 
в чоботях, а босі сліди знати.

Мені стало кривдно за незнайому Людку і її 
Івана.

—  Яке щастя, що я не маю жодного вечірнього 
плаття.

—  Чому? —  здивувалася Олена.
—  Мене не прийме жодне міщанське кодло, це 

і є щастя.
Олена витлумачила мої слова по-своєму:
—  Хочеш, я тобі дістану «з рук» що-небудь при

стойне?
—  Я нічого не купую «з рук», бо не маю машин

ки для друкування грошей.
Вона витріщила свої гарненькі оченята, аж ло

бик збрижився.
—  Ти що хочеш сказати? —  протягла недовірли

во. —  Що ви живете на голі зарплати?
—  А ти думала, ми крадемо на роботі чорнило 

та перепродуєм з-під поли?
Вона раптом розсміялася, весело й безтурботно.
—  А як же ти викручуєшся?
—  Нам вистачає.
Вона мене дедалі більше дратувала.
—  Скільки вистачає?
—  Сто п’ятдесят у чоловіка, та у мене близько 

двохсот, коли не полінуюся.
Кілька секунд Олена розглядала мене своїми 

безхмарними очима, ніби уздріла яку заморську 
почвару.
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—  Виходить, ти заробляєш більше, ніж він? — 
спитала підозріло.

—  А що, слід послати його грабувати банки?
—  Та ні... Але він все ж таки мужчина... Інші ж 

якось влаштовуються! Була б ти крива чи кособо
ка, то вже б нехай, а так...

—  Слухай! —  загорлала я раптом. —  Що ти 
в цьому тямиш? Він любить свою роботу, а я люб
лю його, зрозуміла? Я хочу мати в хаті веселого, 
життєрадісного чоловіка, а не загнаного заробіт
чанина!

—  Охо-хо! —  зітхнула сусідка співчутливо. — 
І що з нами ця клята любов витіває! Пожди, по
жди... а того, другого, ти теж любиш?

—  Я всіх люблю! І мене всі люблять!
Подумавши трохи, вона переконано сказала:
—  Але ж це аморально!

Довгий час чоловіка розважали наші перешіпту
вання з Оленою.

—  Ну, —  питав після того, як вона йшла додо
му, —  як поживає твій коханець?

—  О-о-о! —  підкочувала я очі. —  Коханець напо
лягає, аби я негайно брала з тобою розлучення 
і виходила за нього заміж.

—  Бідолаха! Доведеться йому терпіти, бо в моїх 
планах нічого такого не значиться.

—  А що там значиться на сьогоднішній вечір?
—  Паштет із печінки, тушкована свинина з ка

пустою, пиво і поцілунки.
—  Мені подобається ваш план, підлабузнику,—  

сміялась я, накриваючи стіл.
Але згодом паші розмови після сусідчиних відві

дин втратили веселий тон.
—  Що робить у нашій хаті ця розпусниця із міз- 

ками інфузорії?— питав чоловік, гидливо принюхую
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чись до просякнутого французькими духами но
ні гря.—  Тобі не набридло ще слухати це буль
кання?

Бід моїх закликів вивчати життя в усіх його про
явах чоловік і геть шаленів.

—  Ти довивчаешся, що й сама коли-небудь опи
нишся у потаємній квартирі!

Я плакала, чоловік втішав мене, каявся, ми 
швидко мирилися, і я обіцяла віднадити сусідку, 
коли вона так вже його дратує.

Кілька днів я готувалася до зустрічі з Оленою, 
иодумки складала цілу промову в дусі рідної га
зети. Я почувалася страх якою суворою і безком
промісною. Але сусідка не поспішала вислухати 
мою чудову проповідь —  не дзвонила, не приходила, 
і ш стіни не долинало ні звуку. Десь на третій чи 
на четвертий день, у суботу, знімаючи пізно увече
рі білизну на балконі, я раптом перехилилася і за- 
знрила у сусідське вікно.

Багряні полиски беззвучно металися по стінах, 
божевільно видовжуючись, дерлися на стелю, опа
дали раптом у чорні пащі тіней, виринали з непро
глядних нутрощів мороку і билися, билися вогня
ними крильми у шибку... Я ледь не скрикнула, аж 
раптом згадала: камін! Імітація вогню, маленьке 
штучне пекельце...

Чиясь рука швидко зсунула штори. Я відсахну
лася, стало соромно: для чого мені це підглядан
ня? Та що зі мною таке взагалі?!

Власне, можна було й передбачити, що Оленин 
роман із Сергієм закінчиться чимось поганим.

Того разу вона прийшла до мене бліда й неве
села. Сказала, що хоче порадитись, але довго пе
реповідала нудні незначні незгоди на роботі, ди
вилася у вікно, курила. Я зібралась у магазин, 
попа пішла зі мною, ходила від прилавка до при
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лавка, як сновида, мовчки вистояла дві черги, до
помагала нести сумки.

На вулиці п’янко, аж божевільно, пахло весною, 
сходили криком зраділі горобці і діти. Якась не
терпляча господиня мила вікна, проти сонця скло 
порскало в очі чистим золотом...

—  Я вагітна, —  сказала раптом Олена.
Ми мовчки піднялися по сходах, на кухні я за

ходилася розкладати по шафах покупки, а вона 
всілася на своє звичне місце, прихилилась до стіни.

—  Вагітна... —  повторила вона, ніби сама собі 
не вірячи.

Отже, у світі штучних щелеп, штучного вогню 
і штучних пристрастей і досі цілком натурально ва
гітніють, подумала я, поглядаючи на її кволі бліді 
ручки, тонку високу шию, пухнасте ніжне волосся.

—  Вгадай, що він мені сказав?
Я стенула плечима —  момент для загадок був 

непідходящий.
—  Він сказав: «От напасть! Тиждень тому Люд- 

ка мені таке заявила, а тепер ти!»
Спочатку я не повірила власним вухам, а коли 

повірила, мене затрусило від люті:
—  Ах ти ж кнур недочищений! Пацюк гидомир- 

ний!
Олена далеким стомленим поглядом дивилась, 

як я трощу сірникову коробку, потім тужно мовила:
—  Все одно я люблю його...
Мені аж заціпило.
—  Що, що?! Та це ж патологія — отаке лайно 

любити!— закричала я голосом сварливої базар
ної перекупки, і цей крик мене якимось чином отя- 
мив.

—  Візьми себе в руки, —  порадила вже спокій
но.—  Він не вартий любові.

Ах, ці рятівні штампи моєї рідної газети — їх так
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легко вимовляти інтелігентним, доброзичливим
і ледь-ледь зверхнім тоном...

— Не можу. Все розумію, а розлюбити не мо
жу, —  вона стукнулася потилицею об стіну, заплю
щила очі. —  Хочу мати від нього дитину.

...Натурально вагітніють, і діти у них родяться 
цілком натуральні...

Мені схотілося вхопити її за плечі і грюкати го
ловою об стіну доти, доки вона не отямиться.

—  На мило вас треба, на мило, щоб не розмно
жувались і не плодили собі подібних!

І знов стало соромно —  перед тим, хто ще не 
мав ні душі, ні плоті, пі імені, ані голосу, щоб за
хиститися.

—  1 Сергій не проти... —  Олена, здавалося, не 
чула мене.

—  Що —  «не проти»?!
—  Щоб у нас дитина була. Тільки щоб ніхто не 

знав, що це від нього.
—  І ви спокійнісінько начепите її на шию Віта

лію, так? І далі будете мило дружити сім’ями, 
еге ж?

—  Чого ти кричиш? Я люблю Сергія і хочу мати 
під нього дитину. Він обіцяє допомагати... таємно, 
звичайно. Віталій теж давно хоче дитину...

—  А совість ваша де, порядність? Та нема гір
шого гріха, як отак дурити чоловіка. Він своє дитя 
хоче, це його святе право! Любов у них! Та що ви 
знаєте про любов? І де ви такі виростали, що уяв
ляєте любов як саме тільки злягання?!

Олена навіть не образилася. Запалила нову ци
гарку і сказала спокійно:

—  Це неправда. Оце, що ти про нашу любов го
вориш. Для нього, може, й так, а для мене —  ні. 
Коли хочеш знати, мені воно взагалі байдуже.

—  Так якого ж біса?
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—  А ти гадаєш, він би зустрічався зі мною без 
цього?

—  Ну а тобі, тобі від нього що потрібно було? 
Чого ти хотіла?

—  Бачити його... говорити...—  Іще —  цілуватися. 
Знаєш, я часто мріяла: ось вирвемося в якесь інше 
місто, де нас ніхто не знає, де на вулицях не 
треба озиратися... Щоб хоч день не брехати, не 
викручуватись, не кліпати очима, як бокова сестра. 
Щоб люди на нас дивилися і ми на людей. І щоб 
ні Соньки, ні Віталія, у кіно —  вдвох, у магазин —  
вдвох... Інколи думала: пошли, боже, щастя з ви
сокого неба, хіба я так багато прошу? Та хоч один 
вечір постояти із ним, обнявшись, біля якого-не- 
будь моря, чи річки, чи хай і струмочка, аби краси
вий, солов’я почути, місяць побачити... А то тільки 
стіни і ліжко, ліжко і стіни...

Боже правий, та вона іще просто дитина, дівчин
ка, яка через раннє заміжжя не встигла націлува
тися у під’їздах, назітхатися під вербами при пов
ному місяці, а у вісімнадцять років вже недосипа
ла коло дитини, прала, варила і була бита п’яним 
чоловіком. Тепер, коли син підріс і зникла навіть 
надія на сімейне щастя, вона мріяла повернути 
тінь безтурботної юності. Не Сергія вона любила, 
а власну нерозтрачену любов, мрію свою любила...

Ми вже доволі довго сиділи мовчки. У весняних 
сутінках бліде Оленине личко світилося тихою пе
чаллю. Правічний сум, впокореність, жертовність 
і —  незнищенність... Вона була така гарна в ту 
мить, що мені аж подих перехопило. Господи-боже 
мій, думала я, коли ти є, скажи мені, навіщо ти по
силаєш нам цю солодку муку? Ось Олена... Як жи
ти їй зі своєю красою на грішній землі? Як жити 
мені поруч із її пропащою красою? Що нам роби
ти, боже, із твоїм райським насланням? Як ряту*
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вати? Чи просто дивитись і оплакувати нашу ни
цість, мізерність, ганебну пихатість і непоправну 
облудність? Не може бути, щоб ця незрівнянна кра
са була тільки для хіті самчиків, для хіті це за
надто... невже ж немає у цьому якогось вищого 
сенсу? А коли і є, то чому ти, боже, не придумав 
якогось природного закону, щоб захистити це ди
во із див від гріха і бруду? Неможливо не любити 
красу, але чому, линучи до неї зачарованою ду
шею, завжди помічаєш поруч мелькання осоружно
го хвоста, слід брудної ратиці? А так хочеться ві
рити у вищу справедливість...

—  Я мушу народити цю дитину, —  із притиском 
сказала Олена. —  Мене кудись несе, а сама зупи
нитися не можу. Біжу, біжу, гребу, хапаю, а в ру
ках порожньо. Юрко вже не мій, свекруха з пер
шого дня між нами стала, а я ще й раділа: нянь
чить, допомагає, мені ж легше... Легко, далі нікуди. 
Саме час поважчати, бо вже скоро вітром здува
тиме.

Я не знаю, що казати.
—  Піду, —  зітхнувши, звелася сусідка. —  Тре

ба ж щось іще придумати, щоб Віталій нічого не 
запідозрив.

Мене занудило.
—  Думай, думай! —  загукала, не чуючи сама 

себе. —  А тільки Сергієві ти потрібна, поки моло
да й красива. Та й зараз ти в нього не одна, Люд- 
ка он... А коли він побачить тебе не в шовках 
і парфумах, а в запацяному дитиною халаті? Коли 
від недосипання в тебе очі позападають, а від пран
ня руки потріскаються, тоді як? Будеш ти йому 
потрібна?

Ох, як я зараз ненавиджу себе за ті слова, не
навиджу здоровий глузд, який підказав їх. Мені б 
сказати, що на світі є прекрасні чоловіки і колись
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їй обов’язково стрінеться благородний і відданий, 
заради якого схочеться вибратися з болота, що 
вона його зве «наше коло», і почати життя спочат
ку. Сказати б, що вона іще спізнає щастя, коли 
сама буде гідна його. А найкраще було б нічого не 
говорити...

У ті дні сусідка майже нікуди не виходила, після 
роботи сиділа вдома, а Віталій розважався у «їх
ньому колі» без дружини. Олена не вмикала магні
тофон, зате часто співала. Мелодії були здебіль
шого старовинні, сумні. Олена виводила їх пере
ливчастим тужним голосом, а слів я не розрізняла. 
А то якось, прибираючи балкон, почула:

А я ж тобі божилася, що люблю, як душу,
Ти божився, присягався, не покину я тебе...

Олена помовчала трохи і завела іншої.
Ой боже, боже, що з мене стало?
Щось коло серденька затрепетало:
Чи щука-риба, ой чи язина,
Борони боже, щоб не дитина.

І цієї пісні не доспівала вона до кінця, змовкла. 
Я хотіла вже було озватися, аж вона знов заспі
вала.

Ой з-за гори сонце сходить, а за другу зайде,
А хто кого вірно любить, той усюди знайде!

Цю пісня я знала, повела другим голосом:
Ой коли б я, зозуленька, коли б крилля мала,
То б я тую Україну кругом облітала.

Отак ми й співали —  я по один бік стіни, вона 
по другий, підказуючи одна одній напівзабуті 
слова.

Тижнів через три по тому пас посеред ночі підняв 
настирливий дзвінок. На питання, хто там, мені 
відповіли таким болісним стогоном, що я враз
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розчахнула двері І —  сахнулася. Олена притискала 
до рота долоню, а крізь її тонкі пальці цебеніла 
кров, стікала на подертий халатик. Була вона боса 
й розпатлана, говорити не могла, а тільки тихо 
стогнала.

Коли мені вдалося затягти її у вапну та відняти 
від обличчя руку, я побачила глибоку заюшену 
тріщину на розпухлій нижній губі.

—  Треба викликати «швидку допомогу», —  ска
зала я.

Сусідка заперечно похитала головою.
Так-сяк ми обмили рану перекисом водню, су

сідка раз по раз смикалася та скрикувала, а ра
зом з нею смикалася і я. Нарешті приклали до 
губи стерильний бинт.

Прокинувся чоловік, придибав у ванну та так 
і вкляк, сонно кліпаючи очима.

—  Іди стели долі перину, —  наказала йому.—  Та 
пошукай десь у шухлядах валер'янку.

Більше для сусідки я зробити нічого не могла. 
Неймовірно, але дуже скоро ми всі поснули.

Вранці, ледве ворушачи понівеченим ротом, про
пускаючи усі губні звуки і раз по раз стромляючи 
у самий кутик вуст сигарету, Олена розповіла, як 
усе скоїлось. Попри детально продуманий план, 
чоловік запідозрив щось, почав прискіпуватись, але 
вона стояла на своєму, їй і на думку не спадало, 
що він схоче перевірити у лікаря строк її вагіт
ності. Того ж дня чоловік напився, придибав до
дому опівночі і....

Мені хотілось якось утішити, підтримати сусід
ку, хоча тут важко було знайти якусь розраду.

—  Все одно твоє життя з ним було суцільною 
мукою, —  сказала я. —  Рано чи пізно дійшло б до 
розлучення. То хай краще вже зараз...

—  Чого се рафтоф рожлучатися?
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В сердитих Олениних очах стояв щирий подив.
—  А як же далі?..
—  Фін нічого не дофеде. Не фійфаний —  не сло- 

дій!

Поки губа заживала, Олена носила марлеву по
в’язку—  як у хірургів. Вона ще дужче схудла, бо 
не могла нічого до пуття з’їсти. До того ж Олену 
мучили переживання. Та хоч сусідка і нагадувала 
у ті дні сновиду, вона нізащо не хотіла з’явитися 
на очі Сергієві з марлевою пов’язкою, а тим паче — 
без неї.

Вагітності вона позбулася, і, ясна річ, ніхто ні 
з ким і не думав розлучатися.

І хоча мене вже просто нудило від одного Оле- 
ниного вигляду, я чомусь не наважувалася порва
ти взаємини. «Зробили укол, я й не відчула нічого... 
у наш час були б гроші — все зроблять... нічого 
не хочеться... кожну хвилину його згадую... хтось 
доніс... умерти... ціаністий калій...» —  падали круг 
мене слова, а я продовжувала обмірковувати новий 
абзац і, тільки коли від мене вимагалася якась 
реакція, включалась у розмову.

«Господи, Олена —  і ціаністий калій! Ніякого 
відчуття міри, переграє безбожно»,—  думала драж
ливо, а вголос співчувала і втішала.

Як і слід було чекати, таємні зустрічі із Сергієм 
припинились остаточно. І хоча вона, щойно знявши 
пов’язку, дзвонила йому по кілька разів на день, 
благала про побачення, а іноді він навіть і погод
жувався, та щораз не з’являвся, тоді вона знову 
дзвонила і благала, —  все було марно. А коли Ві
талій під великим секретом сповістив їй, що Сер
гій «завів собі офіціанточку», моє життя стало 
просто нестерпним. Після рейдів на весняні поля, 
де обвітрені механізатори гомоніли про майбутній
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врожай, після запальних суперечок молодих архі
текторів міста, після змагання яхтсменів, коли мої 
очі були ще засліплені безліччю вітрил на синій 
воді, а вуха повні пташиного співу, дико було слу
хати сусідчине белькотіння: «Заскочу на гарячо
му... Сонька-дурепа... заграватиму до іншого, хай 
поревнує...»

Я фізично відчувала, як збігає час, —  шкірою, 
кістками і печінками, які робили свою роботу вхо
лосту, старілися вхолосту, бо душа і розум були 
в ті хвилини потьмарені... хвилина, іще одна, де
сять, півгодини...

Саме тоді у одному з далеких степових сіл, куди 
не заїжджали автобуси і останні три кілометри 
доводилось долати пішки, я зустрілася з молодою 
агрономшею Ніною, усього лиш на рік старшою за 
сусідку. Вона показувала насаджені нею сади й ви
ноградники, її червоний «Москвич», здавалося, ось- 
ось зніметься і вільно полетить над зелено-срібни
ми шовковими полисками пшениці, над спіненими 
білими черешнями, над вершечками найвищих 
тополь.

Ті тополі здалися мені спочатку звичайними лі
сосмугами. Але згодом могутні їхні ряди —  скільки 
око бачить —  почали тривожити, було в тих неозо
рих заростях щось недоречне, зловісне навіть. Там 
і сям стовбури обперізував дріт, павутиння дроту 
тяглося від дерева до дерева, старе, провисле або 
й геть рване. По ньому кволо й приречено повзли 
вгору, в омріяний і недосяжний сонячний простір, 
поодинокі пагони винограду. А ще більше їх ле
жало розпластаних долі, блідих, ледь живих, зди
чавілих до втрати своєї виноградної подоби.

Ніна розповіла, що десять років тому якийсь 
столичний горе-вчений Ланськой ставив тут дослі
ди. Він заповзявся довести, що дорогі залізобетон-
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ні опори для виноградників можна замінити деше
вими посадками тополь. Такі опори, пояснював 
він селянам, не падатимуть, не ламатимуться, 
треба буде тільки час від часу зрізати їм крони. 
Зате яка економія! Люди в очі йому сміялися і не 
вірили, що хтось дозволить цьому божевільному 
знущатися над землею. Відверті глузи колгоспників 
не справили на вельветово-замшевого Євгена Йо
сиповича жодного враження, бо йому довіряли «на
горі». Ввічливо тероризуючи обласне й районне 
начальство, а тоді й директора радгоспу, у якого 
й так усе котилося догори дригом і який ось-ось 
збирався накивати п’ятами з «діри», Ланськой 
врешті-решт примусив селян запаскудити, як вони 
самі казали, власну землю. Причому експери
ментатор «вибив» під досліди найродючіші ді
лянки.

Євген Йосипович час від часу наскакував у се
ло, незмінно ввічливий, незамінно в димчастих оку
лярах, крізь які оглядав дослідні виної радники 
й тополі й крізь які неможливо було розгледіти 
очі самого Ланського.

Три роки тополенята терпіли наругу над своїми 
кронами, цього виявилось досить, щоб десь у сто
лиці Євген Йосипович захистив божевільну ідею 
перед колегами. Отримавши нове звання, в селі 
він більш не з’явився, а зраділі тополі рвонули 
в ріст з усіх своїх молодих сил. Директора рад
госпу зняли, призначили нового, з місцевих, і ті са
мі селяни, котрі закладали «дослід», заходилися 
відвойовувати землю у тополиних гаїв. За останні 
три роки, вже при Ніні, ледве-ледве розчистили 
половину площ.

Ще кілька хвилин тому весела, щаслива своїми 
садами Ніна тепер змерхла, заціпеніла від безси 
лого гніву.
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— Як подумаю, що ходить же ж десь там, пи
шається, інших вчить, либонь, професором став до
сі, душа перевертається, —  сказала по паузі Ні
на. —  І руки йому не повсихають, і земля під ним 
не розступиться, почиває собі на лаврах —  кум 
королю!

Історія, розказана Ніною, мене обурила, але чим 
я могла зарадити? Мене втомлювала сама думка 
про те, щоб розшукувати десь у столиці того Євге
на Йосиповича, тих науковців, які допустили Лан
ського до землі... Де їх тепер знайдеш? Хто пі
шов на підвищення, хто на пенсію, кого й ви
гнали...

Заради чого все це? Тополі стоять, ось вони, сло
вами їх не здолаєш. Заради статті в обласній мо- 
лодіжці? Та що Лаиському наша газетка? Може, 
він тепер садить свої тополі на виноградниках Гру
зії або Молдавії. Є, правда, і столичні газети, але... 
але...

Тополині гаї скінчилися. Ніна зупинила машину, 
ми вийшли. Ряди високих, мов деревцята, штамбо
вих виноградних кущів зливалися вдалині у суціль
ний несамовитий зелений вихлюп. Втілена радість
землі.

—  йерше моє поле, —  сказала Ніна. — Цього
року вже родитиме.

Зайшла у міжряддя, подаленіла червоним плат
тячком, раз по раз нахиляючись до кущів —  язи
чок полум'я серед крутих зелених хвиль, жива жа
рина на шарпкому вітрі...

—  Тут теж були тополі! —  гукнула здалеку.
Перше поле, перший урожай... Уявила її тодіш

ню, на три роки молодшу, посеред тополиного гаю. 
Не страшно було? Пішла, побігла на червоний вог
ник її пляттячка, невідомо чого радіючи. Вже лю
била її з усіма садами і виноградниками, які вона
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посадила і ще посадить, ненавиділа усіх Євгенів 
Йосиповичів, готова була шукати його хоч і на 
краю світу, битися, а не миритися.

За вікнами входило в силу молоде літо, а я ве
чір за вечором цюкала па машинці, забуваючи 
навіть поїсти. Розкривала записник і знову чула 
лукавий, хрипкуватий голос директора радгоспу: 
«Теперішня молодь сміливіша, ніж такі старига
ни, як я... Хай мої молоді спеціалісти будуть госпо
дарями на землі з перших кроків. Даю свободу! 
Хай нікого не бояться! І тоді жоден столичний 
пройдисвіт, навіть із чемоданом дозволів «зверху», 
не примусить їх псувати свою землю. А ми що, ми 
лякані змалечку...»

—  А як ваші молоді дров наламають? —  пита
ла я.

—  Ну й наламають! Не більше за тих, хто всього 
боїться!

—  А їм всиплють добре, вони й почнуть боя
тися!

—  Перший раз всиплють мені. Другий —  теж 
мені. Поки до них черга дійде, у них зуби виро
стуть, а мені —  на пенсію! —  сміявся директор.

Найдивніше було те, що й директор, і його мо
лодь, і ті, хто міг «всипати», і ті, хто видавав лан- 
ським дозволи, та й самі ланські мусили б уболі
вати за одне й те саме, робити одну справу. Коли 
вірити моїй газеті, то так воно і є, всі ми дружно 
вболіваємо за одну спільну справу. За винятком 
окремих несвідомих елементів, яких ми найближ
чим часом перевиховаємо. І тоді сантехнік Вася 
перестане дерти троячки невідомо за що, буфетни
ця Люся перестане обважувати покупців, а важкі 
підлітки усі, як один, дружно запишуться у гуртки 
технічної творчості. І все буде гаразд.
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Я поринала у безліч проблем і характерів, низь
ких і високих душевних поривань, переплетених 
у такій, здавалося б, простій і світлій справі —  ви
ростити сад...

А тим часом вдома у мене визрівала не менш 
гостра проблема: сучасна жінка і домашнє вогни
ще. Скільки чорнила звели на неї браття журна
лісти! І скільки ще зведуть! Бо які б гарні слова 
не говорив про емансипацію жінки українець із 
високої трибуни, хай навіть найпередовіший, най- 
свідоміший, найосвіченіший українець, хай навіть 
тричі академік, та, прийшовши додому, він сяде 
до столу і урочистим голосом сповістить дружині: 
«Я вже сів!» І горе їй, коли через хвилину не стоя
тиме перед чоловіком тарілка борщу. Я говорю 
про це без найменшого роздратування, бо й сама 
люблю цей ритуал. Я давно підозрюю, що мої спів
вітчизниці не люблять їдальні не за те, що там по
гано куховарять, а за те, що їдальня зазіхає на 
їхнє одвічне право — самій годувати власного чоло
віка. Кожна з нас підсвідомо прагне бути єдиною 
володаркою каструлі з борщем і пампушок, і щоб 
запах тих пампушок переслідував чоловіка всюди.

Але в той час я була захоплена роботою і забу
вала годувати чоловіка. А інколи і взагалі забу
вала про його існування. Він спробував було по
вернути мене до нормального стану, але я сичала 
й гарикала, нехтуючи основи нашого співжиття. 
Від сала з огірком на сніданок і ковбаси з цибулею 
на вечерю чоловік зробився мовчазний і похмурий, 
щезав кудись вечорами, але я не зважала на те.

Тож коли одного разу він з’явився додому п’я- 
незний мов чіп —  це було навіть доречно, бо я на
решті звернула на нього увагу. Павук-хрестовик, 
уздрівши якого, я починаю тремтіти від огиди, у по
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рівнянні із п’яним чоловіком може видатися сим
патягою. А коли напивається т в і й  чоловік та іде 
й намагається вияснити стосунки, неповоротким 
язиком болботає про якісь позакукурішні кривди, 
нібито заподіяні мною, а під кінець освідчується 
в коханні, від образи і безсилого обурення можна 
збожеволіти.

Зціпивши зуби, я майже силоміць доправила 
чоловіка до ліжка, постягала з нього одіж і вже 
сплячого вкрила ковдрою. Ну й робота! Аж руки 
тремтіли взяти подушку і придушити...

Вранці я втекла з дому раніше, ніж продзвенів 
будильник.

А на вечерю у нас була запечена у глиняному 
горщечку курка із картоплею, цибулею і помідо
рами, салат із першої капусти, каленики. Про те, 
що за цілий день мені не вдалося написати й ря
дочка, я не мовила жодного слова. Ми були ввіч
ливі, навіть приязні, довго шурхотіли газетами 
у своїх кріслах. Чоловік прочитав мені, що у Бур- 
кінійській пустелі ростуть надзвичайно отруйні 
кавуни. Грунт у пустелі глинистий і такий висохлий 
та розтрісканий, що не росте більш нічого. А ка
вуни пускають коріння на двісті метрів. Смерть від 
них наступає миттєво. І тільки коли надійшов час 
вкладатися спати, посеред кімнати з’явилася наша 
старенька перина. Вигнання з подружнього ліжка 
чоловік сприйняв із сумною покорою.

Те вигнання тривало іще два дні, впродовж яких 
я долала вершини кулінарної майстерності. Чоло
вік сумлінно допомагав, виказуючи готовність спо
кутувати гріх. Любо було подивитись, як ми щебе
тали одне до одного.

—  Ти знаєш, —  підсміюючись, розповів чоловік 
третього вечора, —  наші хлопці роздобули десь
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книжку, в якій детально описано, що повинен ро
бити чоловік із жінкою, коли вони лишаються на 
самоті. Справжнісінький підручник! І так серйозно 
читають!

—  Коли ти ще раз з’явишся додому п’яний, тобі 
теж знадобиться той підручник, — серйозним го
лосом сказала я.

Він розгубився:
— Це чому ж?
—  Бо ти з часом забудеш, що має робити чо

ловік із жінкою, коли вони лишаються на самоті.
Ухопивши зі столу аркуш паперу і ручку, чоло

вік написав:
«Завідуючій криницею емоцій і ставком любо

щів та найніжніших слів, на які володарка їх на
клала вето, спраглого вигнанця двоспального ліжка

Заява
Прошу оказатн мені содєйствіє».
Ще й дату та підпис поставив. Тамуючи сміх, 

я взялася накладати резолюцію. Чоловік нетерп
ляче зазирав через плече. «Розглянути у місяч...»—  
виводила я мстиво, але докінчити бюрократське 
«місячний строк» мені не вдалося, бо він вихопив 
ручку і дописав сам. Вийшло: «Розглянути у мі
сячну ніч».

Навряд чи хто здогадався б, що в той момент 
закінчилася чи не найбільша наша сварка, яку ми 
обоє дуже болісно переживали —  кожен сам собі, 
знемагаючи від розпуки й самотності.

Відверто кажучи, я не помітила, що увесь той 
місяць Олена не дзвонила і не приходила в гості. 
Я так міцно забула про її існування, що згадала 
тільки у рожево-біло-голубому приморському мі
стечку, куди ми поїхали з чоловіком у відпустку. 
Згадала не тому, що вулиці і пляжі тут були пе
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реповнені довгоногими тендітними білявками з го
лубими очима. Ні, згадала я її тоді, коли поблизу 
не було жодної білявки, а ми з чоловіком —  за
смаглі, накупані, зголоднілі —  купували в гастро
номі смажених курчат на вечерю. Чоловік щось 
питав, обертаючи до мене усміхнене обличчя, а я 
на виду в усього світу торкала його за руку, він 
швидко стискав мої пальці і відпускав... Попереду 
у нас був прекрасний вечір у прекрасному незна
йомому місті, ми могли піти у парк, у кіно, гуляти 
набережною, і здавалось мені, що його очі завжди 
будуть звернені тільки до мене.

Це була втілена мрія бідолашної Олени.
Відки я могла знати, що у ту мить Олена най

менше потребувала будь-чийого співчуття, що її 
мрія хоч і не вповні, а збулася. Правда, Сергій не 
мав до того анінайменшої причетності.

Ми зустрілись аж у вересні, я вже трохи приза
була своє роздратування до сусідки, прийняла її 
майже радо.

—  Ти, мабуть, подумаєш: ну й хвойда! Але кля
нусь тобі, це зовсім не те! Між нами нічого не бу
ло. Не віриш? Ну, поцілувалися кілька разів —  
і все. Він не схожий на інших, повір мені, ти та
ких людей і не зустрічала, —  торохтіла Олена.

Я б воліла нічого не знати про її нові походень
ки—  досить з мене історії з Сергієм! Але ніяка 
сила вже не могла її зупинити. Я тільки очима 
кліпала: справді-бо, що треба мати в голові, аби 
через півмісяця після аборту попхатися у Москву 
за обновами і познайомитися там із якимось па
рубком просто посеред вулиці (чи то пак —  у мет
ро!), начисто забувши про чоловіка з дитиною (чи 
не причулося мені все оте про ціаністий калій?), 
а потім тинятися із новим знайомим по музеях, га
лереях, ярмарках, ресторанах, та ще й цілуватисяі

БО

—  Таж він мене не в перший вечір поцілував,—
трохи образилася сусідка. —  І взагалі, я тобі ска
жу ось що: клин клином вибивають. Принаймні 
добре вже те, що Сергій мене тепер не цікавить. 
А то уявляєш, до чого у нас із ним могло б дійти?

Отакої! Вона начисто забула, що Сергій сам 
покинув її і що навряд чи можливо зайти далі, ніж 
зуміли вони.

Образитися надовго сусідка просто не мала си
ли — бажання поділитися новинами і безхмарна 
радість переповнювали її єство. Вона підстрибу
вала, показуючи, який заввишки її новий кавалер, 
сплескувала руками і хихотіла, оповідаючи, як 
вдало грала перед ним роль цнотливої незаміжньої 
дівчини. Я вже впадала у відчай, коли вона ска
зала:

—  Ось ходімо до мене —  покажу, що купила 
у Москві. І платівку послухаєш, під яку ми з Оле
гом танцювали.

Нове Олениие нещастя звалося Олегом. Я роз
судила, що втекти з її території буде набагато 
легше, ніж спровадити балакучу гостю зі своєї, 
і погодилась.

Плямиста лискуча шуба переливалася золотисто- 
брунатним. Вишневі замшеві черевички на висо
ченних підборах могли позбавити спокою усіх мод
ниць у нашому містечку.

— Це на вихід, а на будень осьдечки, дві 
пари...

Пухнастий темно-синій плед із рожевими і бла
китними метеликами, кришталева ваза завбільшки 
з макітру, десяток помережаних французьких бюст
гальтерів. За усім тим сусідці, напевне ж, довелося 
і попобігати, і попостояти, попоштовхатися у чер
гах. А вона ж іще і на побачення встигала! Та 
коли б усю цю енергію та прикласти до роботи...
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В очі раптом сипнуло гострим сліпучим сяєвом. 
То був діамант у тонкій золотій із платиною оправі.

—  Правда ж, гарний? П’ять тисяч віддала!
Я дивилася на чисте нетутешнє сяєво і сумува

ла: шкода було краси, яку відтепер тягатимуть по 
закурених ресторанах, по переповнених автобусах, 
по сумнівних таємних квартирах...

—  Олександрит, рубін —  це нехай буфетниці 
носять. А в нашому колі цінують тільки брильянти. 
Цей кращий, ніж у Ліни, правда? Ой, я ж зовсім 
забула про музику!

Вона згребла обнови і сяк-так гамузом запхала 
у шафу, притисла дверцятами. Та ледь відійшла —  
дверцята рипнули ображено, розчахнулися, і ша
фа викинула щось важке, вуглувате, з довгим 
яскравим хвостом. Я підняла,

—  А-а-а! То альбом зі старими фотками,— обер
нулась Олена від програвана.

Хтось сповив альбом у справжній домотканий 
рушник, це його вишитий край видався мені хвос
том чудесного птаха. Я розгорнула.

—  Ой, не дивись, не треба! Я там така селючка! 
І для чого тільки мама його привезла? А тепер де 
не сховаю, а він вивалюється, все одно в очі лізе, 
як зачарований! Та не дивись же, прошу тебе!

Довелося закрити альбом, але дещо я встигла 
побачити.

Голеньке дитинча грається з поросятами, чи
стеньке білоголове дитинча простягає пухкі руче
нята до чистеньких, білих, наче іграшкових, поро
сят під великим— до самого неба —  калиновим 
кущем, а чиясь велика рука з-за куща підтримує 
дитину, щоб сиділа, не падала... Дівчинка років 
шести замахується прутом на гусака, а той віпміїв 
шию, крильми увесь двір заступив... Хата, дві мо
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лоді вишні на причілку, між ними дівонька-підлї- 
ток у віночку, стрічками вітер бавиться, дівча 
сміється... І знову та сама хата, тільки вишні ви
росли, дівчина з пишною білою косою стоїть біля 
стіни між високим чорновусим красенем і невелич
кою кругловидою жіночкою у білій кофтині... По
віяло класикою: «Садок вишневий коло хати, хру
щі над вишнями гудуть...»

І тут мені чи не вперше спало на думку, що 
у Олени теж є батько й мати. Я якось по-дурному 
зачудувалася і саме так і подумала: та в неї ж 
є батько й мати! Не знаю, як і пояснити, але хоч 
вона й згадувала інколи свій Пирятин, і пісень спі
вала старих, але досі Олена була для мене ніби без
рідна, надто вона була схожа на манекенницю із 
журналу мод, —  а кому ж спаде на думку уявити, 
яка мама у манекенниці?

—  Поклади у шафу на горішню полицю, —  ско
мандувала Олена,— І рушника туди запхай! Це ще 
бабин. І для чого вони все це везуть до мене? Сто 
разів казала!

«Все це» лежало на горішній полиці смиренним 
білим стосиком, жаріло червоними хрестиками на 
згинах —  по всьому, вишиті наволочки, а то, може, 
іі простирадла. Я знехотя зачинила шафу. Олена 
увімкнула камін, заметалися червоні полиски по 
стінах, подерлися на стіни... Дивно було думати, 
що навіть у такій суперсучасній квартирі, доведе
ній у гонитві за модою до мертвотної якоїсь стан
дартної довершеності, де імітація мореного дуба 
здається справжнішою за сам дуб, а імітація вог
ню цілком безпечна, —  навіть у такій квартирі 
є сумні уламки справжньої історії.

Нарешті Олена увімкнула програвач, і з двох 
динаміків вирвалося марудне нявчання слабкого 
11 їлосу:
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Даже в любви, в любви взаимной,
Муки один, муки один...

Міцно притулившись до стіни спиною, закинувши 
пухнасту свою голівку, Олена тихо плакала. Юне 
личко кривилося жалісно-жалісно, губа із ледь по
мітним шрамом тремтіла, на неї часто скапували 
сльози.

...Муки один, муки один,
Видно, рядом со счастьем они 
Идут в любви...

Вона рвучко закрила обличчя руками. Крізь ри
дання і бадьорий лемент співака до мене долинуло 
тихе й розпачливе:

— Господи, невже це все, що мені в житті су
дилося?

Музика увірвалася. Вона з притиском перепи
тала:

—  Невже нічого більше нема і не буде?
Втупила розпухлі, у сльозах очі, приступила

ближче:
—  Чоловік, дитина, гулянки, коханці, шмотки — 

і все? І більш нічого не буде до самої смерті?
Я розгубилася. Вона вимагала відповіді негайно, 

причому відповіді короткої і переконливої. Я по
блукала поглядом по кімнаті, знайшла полицю 
з книгами: повні зібрання творів Пушкіна, Досто- 
євського, Толстого... Там було написано про всі 
земні радощі і страждання, але ж не могла я в ту 
мить зайнятися складанням списку літератури для 
Олени!

—  Є радість від справжньої чистої любові без 
обману. Є радість від улюбленої роботи. Є радість 
ростити дітей... —  Чомусь мій голос звучав не над
то впевнено, знічено звучав, ніби я говорила не
правду.
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Я затнулася — та ж це цитати із моєї рідної 
газети! Штампи, на які ніхто не реагує, Олена 
просто не почула їх!

—  Покинь своє «коло», покинь чоловіка, коли не 
маєш сили більше терпіти, з ними ти пропадеш, во
ни бруд, болото, знайди роботу, яка б тебе радува
ла, забери сина у свекрухи... —  заспішила я, але це 
знов були не ті слова, неживі, як пусте насіння.

Я хотіла іще сказати про те, що жінки, навіть 
дуже гарні, старіють і втомлюються. І буде дуже 
страшно одного разу прокинутися із нудотно-кис
лим від цигарок присмаком у роті, із ниттям у су
глобах, з кольками у нутрощах і знати, що ніхто не 
подзвонить, не улещуватиме компліментами та 
шампанським, страшно, коли це було сенсом жит
тя. А у неї ж син, якого вона майже не бачить, 
який виросте і задаватиме їй ті ж самі пи
тання...

Але я затнулася на півслові —  Оленині очі по
волі повнилися розчаруванням. Коли б я любила 
її, я саме тоді пересилила б себе і сказала їй усі 
ці не дуже нові істини, і, може, вона б хоч краєм 
вуха прислухалася до них. Коли б я любила, 
я знайшла б, мабуть, іще якісь переконливіші сло
ва, найголовніші. Мене б не зупинило розчарування 
у її очах, коли б я по-справжньому пожаліла її. 
Натомість я з погано прихованим роздратуванням 
сказала те, що їй хотілося почути:

—  Ну, покинь усе і їдь до Олега, адже він про
понує тобі одружитися!

Вона відгукнулася відразу.
—  З ним було б дуже важко жити, —  промовила 

вже без плачу. —  Він такий чесний, такий поряд
ний! Я б ніколи не зважилась попросити його збре
хати подрузі по телефону, що мене немає вдома! 
А не доведи господь йому взнати, що цнотлива не
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заміжня дівчина —  міф, сон рябої кобили, то це 
й буде кінець. Ох, чого б я тільки не дала, щоб 
і справді стати дівчиною! Він такий... Він вартий 
святої, розумієш?

—  Мені не доводилось чути, щоб схильність 
гарної жінки до брехні відштовхувала закоханого 
мужчину, —  бовкнула я абищо, тільки б швидше 
розквитатися з Оленою та втекти додому.—  Біль
шість чоловіків сприймають це як природне явище. 
І потім де ти бачила таких кришталево чесних, щоб 
не могли збрехати по телефону? Може, це такий 
самий міф, як і твоя цнота?

Це я сказала цілком щиро: справді-бо, думалось 
мені, який путній мужчина міг закохатися в Олену?

—  Ти його не знаєш, тому й говориш таке. Я за 
все життя не зустрічала нікого навіть трохи схо
жого на Олега!

«За все життя!—  думала я іронічно.—  І що ти, 
козо безтурботна, можеш знати про життя?» А все- 
таки знехотя поцікавилася:

—  Чим же він такий незвичайний?
—  Ти б послухала, як він розказував про карти

ни і про художників у Третьяковці! Та коли б не 
він, я б туди й не втрапила —  хіба мій лопух знає, 
що таке Третьяковка? І вірші Єсеніна читав на
пам’ять, та такі, що їх зроду не чула.

Судьба нас сводила слепая:
Бог знает, мьі свидимся ль там...
Но знаешь?.. Не смейся, ступая 
Весною по мертвим листам!

—  Це не Єсенін, це Анненський, —  сказала я.
—  Ай, чи не однаково, я думала, Єсенін... Але 

які слова, правда? Ніби про нас із ним... А ще ми 
ходили на кладовище, де усі відомі люди поховані. 
Не повіриш — він про всіх усе знає!
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Переді мною сиділа особа з вищою педагогічною 
освітою, яка чотири роки вивчала російську мову 
і літературу, яка мусила б зараз, якщо вірити ди
плому, працювати вчителькою у школі, і можна 
було скільки завгодно дивуватися, чому цілком 
звичайні речі викликають у неї таке захоплення.

—  А ти знаєш, хто такий Бортнянський? — спи
тала вона урочисто, наперед радіючи нагоді про
світити мене.

—  Знаю. Наш козак із Глухова.
Подивилась недовірливо і дещо розчаровано.
—  Олег повів мене на концерт, і я плакала. Як 

у дитинстві на похороні, — вона сіла біля мене, 
притишила голос. —  Ти нікому не скажеш? Я ма
лою ні один похорон у селі не пропускала і в су
сідні бігала, хай тільки-но труби заграють. Жінки 
голосять, і я з ними. Пропхаюся до самої труни 
та як почну виводити: «Ой да ці ж ніженьки да 
твоя матінка колись мила-милувала, ой да ці ж 
білі рученьки вона тобі маленькому цілувала, ой 
да всі ж твої доріженьки за тобою плачуть...» По
чинаю тихо, а тоді дужче, дужче, а тоді на весь 
голос, як розійдуся —  аж співаю кожне слово, 
а сльози, сльози так і течуть, світу білого не бачу. 
І покійничок той мені наче батько рідний. Скажеш, 
придурювалась? Ні. Я тоді любила плакати. Мама 
«Катерину» читає — реву, поки гикавка не нападе, 
водою одпоювали. Баба любила мені Біблію пере
казувати: «Як заснув Олоферн, то Юдифа к йому 
прийшла, цюк його в головень, аж із його душа 
вийшла!» А я реву, і так мені гарно... А то —  похо
рон! Справжній покійник! А ще мені здавалося, 
що покійничок мене чує і що йому ніби легше від 
того, що так ми всі за ним побиваємось. Там хто 
й не збирався плакати, то від мого крику сльозу 
пускав. Бувало, за мамою посилали: «Заберіть ва-
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шу дівчину, бо ще серце надірве». Артисткою драж
нили...

Вона знічено засміялася і труснула головою.
—  Так про що я говорила?.. Бортнянський! Олег 

навіть злякався, так я плакала...
Помовчала, повела по кімнаті розгубленими 

очима.
—  Знаєш, що дивно? Років із десяти я в селі 

не жила, а доживала до того часу, коли в місто 
поїду. Фільми про село не любила —  нудьга! А в де
сятому класі просто мучилася. Гляну на себе 
у дзеркало: та хіба мені т у т  місце? І хотілось 
якраз того, що зараз маю, —  чоловіка-красунчи- 
ка, і щоб був юрист або лікар, ось ми з ним у ре
сторані, ось повертаємося додому —  квартира на 
третьому поверсі, меблі імпортні, магнітофон... Лі- 
кар-красунчик! Щоб йому всі зуби повиривало, 
а один залишило для зубного болю!

Свій вишуканий прокльон вона проказала із кла
сичними інтонаціями сварливої сільської тітки, 
і ми обидві розреготалися.

Я раптом відчула, що мені легко й приємно 
з Оленою, втікати додому вже не хочеться, я б із 
задоволенням ще послухала про її дитинство, але 
вона знову повернулася до попередньої теми.

—  Так от, на концерті я ревла не просто так, 
а ніби ховала себе тодішню, і шкода було стра
шенно, це ти розумієш?

О, скільки разів я сама переживала щось схоже, 
мені схотілося розповісти Олені про себе, про своє 
сільське дитинство, але вона спитала:

—  А ти про Реріха що-небудь знаєш?
—  Що саме? — розгубилася я.
—  Ну, як він жив, що шукав усе життя, знаєш?

Я забула, як воно називається, те, що він шукав...
А ги в це віриш?

і

—  Як тобі сказати...
—  А я вірю! —  заявила вона, збуджено побли

скуючи очима. — Олег сказав, щоб я почитала Ре
ріха, там про все це написано. У тебе є Реріх?

—  Нема.
Олена щось іще говорила, а я намагалась уяви

ти, що навуркотів їй на цю тему фантастичний 
Олег. І наскільки ж треба було закоханим, щоб го
ворити з Оленою (з Оленою!) про Реріха.

—  Та головне —  не в цьому!— почула раптом її 
урочистий голос. — А в тому, що він і в думці не 
тримав нічого такого, як ото інші чоловіки, коли 
побачать гарненьку жінку. Не віриш? Пішли ми 
з ним у ресторан, це на третій день було, як по
знайомились. Я вже тоді дивилася на Олега ота- 
кими-от очима .

Олена зімкнула пальчики в кола і покивала 
у мене перед носом, що мало засвідчити неабияке 
її захоплення.

—  Ну, і як ти гадаєш, що зробив би на його міс
ці звичайний чоловік?

Від мого дружнього довірчого пориву до сусідки 
не лишилося й сліду, ніби хто світло у мені вимкнув, 
почувалася втомленою, спустошеною.

—• Звичайний чоловік неодмінно спробував би 
упоїти мене і скористатися нагодою! А Олег замо
вив усього по келиху шампанського. Думаєш, 
у нього грошей не було? Були! Він потім десятку 
за таксі заплатив, щоб додому мене відвезти. Те
пер тобі ясно, яка це людина?

Ясно мені було одне: мізки у бідолашної сусід
ки давно з’їхали набакир і нема надії, що колись 
вони стануть на місце. А якщо я послухаю її іще 
бодай хвилину, то й мої з’їдуть...

—  Із задоволенням поглянула б на це диво без 
недоліків, —  сказала я, встаючи.
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—  б недоліки, —  скрушно зітхнула Олена, ніби 
й не помічаючи, що я вже взуваюся біля дверей.—  
Надто він захоплений своєю роботою. Просто звих
нутий на ній.

—  А хто він?
—  Слідчий карного розшуку.
Я від душі розреготалася: це ж треба — вона 

стільки днів дурила не кого-небудь, а слідчого!
—  Перед від’їздом я запропонувала йому цілий 

день провести разом. Ну, щоб він утік з роботи. 
Ти б бачила його очі!

—  Що ж тут поганого? — я вже трималася за 
ручку на дверях, а Олена й досі не зрушила з міс
ця, замріяно дивилася поперед себе і говорила, 
говорила...

—  Як ти не розумієш! Це ж означає, що робота 
завжди буде для нього важливіша, ніж я.

Олена, схоже, мала якісь плани, та коли я спро
бувала вгадати, то попала пальцем у небо.

—  Ну, ні! —  засміялася на моє питання. —  Для 
подружнього життя Олег мені не підходить. Це ж 
мука —  бути жінкою чесного і принципового чоло
віка. Та ще й на голу зарплату.

І без будь-якого переходу вигукнула:
—  Ой, підшукай мені які-небудь вірші, га? Та

кі, щоб я могла процитувати у листі. З таким чо
ловіком треба тримати марку!

Вдома я постояла перед книжковими полицями, 
подумала і понесла на балкон Блока, Аннеиського 
та Ахматову. І цілий вечір час від часу іронічно 
усміхалася: «Цікаво, що вона там второпає1»

Мою цікавість сусідка задовольнила цієї ж ночі. 
Коли ми з чоловіком дивилися перші сни, несамо
вито лунко задзеленчав телефон — мені аж серце 
закалатало. Оленин голос у трубці то завмирав, то 
злітав і бринів:
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—  Ти тільки послухай, послухай...

Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою,

А тебе от речи моей 
Стали ночи светлее дней.

Так, отторгнутьіе от земли,
Високо мн, как звездьі, шли.

Ни отчаянья, ни стида 
Ни теперь, ни потом, ни тогда.

Но, живого и наяву,
Сльїшишь ти, как тебя зову.

И ту дверь, что ти приоткрьіл,
Мне захлопнуть не хватит сил.

—  Я читаю і реву. Ти слухаєш? А ось іще...
Родилась я ни поздно, ни рано,
Зто время блаженно одно,
Только сердцу прожить без обмана 
Било господом не дано.

— А ось іще як чудово... Ти чуєш?
О зти дальние руки!
В тусклое зто житье 
Очарованье своє 
Вносить ти даже в разлуке!

—  Скажи, невже це правда? Невже так буває?
Любить хотел я, не любя,
Страдать —  но в стороне,
И сжег я, молодость, тебя 
В безрадостном огне.

—  Це ж усе про мене... —  заливалася слізьми 
Олена, захлиналася, схлипувала жалібно.

І раптом у трубці заволав недорозвинений бадьо
рий голос:

Даже в любви, любви взаимной...
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—  А йди ти під три чорти, —  заволала я, шко
дуючи, що не можу дістати її трубкою по голові.— 
Все це не про тебе. Про таких, як ти, пишуть де
шеві шлягери! Слухай Пугачову! І фейлетони про 
таких пишуть...

Вона поклала трубку.
—  Одначе, шановна, ви начебто були колись 

культурною і вихованою жінкою, —  сонно озвався 
чоловік.

—  Сам такий,—  буркнула холонучи.—  Спи, бо, 
може статись, це не останній дзвінок сьогодні.

Але більш Олена не дзвонила, і можна лише здо
гадуватись, що коїлося з нею тієї ночі.

А я ще якийсь час лежала у темряві і думала про 
сільське босоноге дівча, яким була колись сусідка. 
Привиділася труна, розсипані довкруг неї квіти, 
скорботні постаті в чорному, приглушені перешіп
тування—  і невтішне ридання дівчати у піддирка- 
ному ситцевому платтячку. «І всі твої доріженьки 
за тобою плачуть...»

Не спалося. Походила по квартирі, постояла 
біля телефону. Подзвонити? А як вона вже спить? 
Вийшла на балкон, перехилилася через бетонну пе
ретинку—  вікно палахкотіло червоним, вогняні 
брижі металися, чорні тіні билися в шибу... Вона 
читала Анненського біля свого штучного каміна! 
Дзвонити відразу перехотілося.

Минуло чимало часу, коли я здумала нарешті 
забрати свої книги і пішла до сусідки.

Ми трохи повибачались одна перед одною: я за 
те, що нагрубіянила, вона —  що розбудила мене 
тоді посеред ночі.

Олена була вдома сама, сиділа на кухні і їла спе
чений у духовці буряк.
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—  Ми з мамою часто пекли буряки в печі, —  
сказала вона. —  У духовці так смачно не вихо
дить... Хочеш?

Запахло мокрим осіннім городом, розгрузлою 
землею, хатнім теплом, вапном і глиною від гаря
чої печі, калениками і печеним буряком. Олена 
мовчки відрізала половину, поклала на чисту та
рілку, поставила переді мною. Пишне її волосся не 
розсипалося по спині по пояса, а було зібгане 
у недбалий вузол на потилиці. Обличчя без косме
тики здавалося геть юним, як на тій фотокартці, 
що я бачила колись у старому її альбомі. А най- 
дивніше —  Олена стала замислено-мовчазною, і я 
нітилася, не знала, як тепер заговорити з нею.

—  Чого це ти не при повному параді? —  спитала 
бадьорим голосом. —  Чи у місті ресторани поза
чинялися, чи не лишилось чоловіка, якого б тобі 
закортіло вчарувати?

Вона пересмикнула плечима.
—  Осточортіло все. Щодня одне й те саме: гу

лянка, вино, танці, ги-ги, га-га, і нікого, з ким по- 
людськи поговорити можна було б. А вранці! Чо
ловік стогне —  голова болить з похмілля... Хіба 
йому до розмов? Хотіла Юрочку забрати додо
м у—  де там! Свекруха щодня купує як не велоси
пед, так бінокль, як не підводний човен, так заліз
ницю... А з собою нічого не дає. Там на три мага
зини іграшок, хіба він піде? «Бабуска сказала, 
у тебе талаканьї в талелки пльїгают». «Бабуска 
сказала, я тебе в садике надоел». «Бабуска сказа
ла, вьі на иглуски депег залеете». Тепер думай, чим 
його додому приманювати...

Я вже готова була порадіти за поетів, котрим 
вдалося так швидко перевиховати сусідку, аж рап
том вона зірвалася з місця, стала обличчям до 
вікна, нервово заламуючи руки, погойдалася там
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з п'яти на носок і назад, сказала не обертаю
чись:

—  Не можу я без нього. А тепер увесь світ —■ 
пустка. Нічого не хочу, нічого не можу. Оно квар
тиру треба прибрати, їсти зварити, а в мене руки 
не підіймаються. Оце почався б зараз кінець сві
т у —  і оком не кліпнула б, і не жаль було б ніскі
лечки. І нехай! Для чого мені світ без нього? Без 
нього все неживе... І я ніби мумія яка ходяча...

Я спитала про Олега. Олена пройшла у кімнату, 
я за нею, там вона мовчки вийняла з шухляди ку
пу папірців, тицьнула мені в руки, а сама знов ста
ла до вікна. Я помітила, що вона увесь час ходила 
від вікна до вікна, ніби рвалася кудись...

Зверху у стосику лежали оплачені квитанції за 
телефонні розмови, а під ними —  листи з Москви.

—  Так недовго й до розору, —  зауважила я, бо 
за два місяці сусідці довелося заплатити майже 
сімдесят карбованців.

—  Позичала таємно од Віталія, — безбарвним 
голосом повідомила вона.

—  Спочатку таємно платила, а тепер тримаєш 
квитанції у шухляді, яка навіть не замикається?

Олена ледь ворухнула плечем, ніби хотіла ски
нути щось невидиме, попросила:

—  Почитай листи.
«Как хороша сейчас Москва! Ехал на работу 

и думал: зтот сквер и фонтан обязательно пока
жу тебе. Брожу по улицам, ищу самьіе красивьіе 
места и радуюсь: она увидит зто! Хочу, чтобьі тьі 
полюбила Москву так, как люблю я».

І таке:
«До сих пор не могу поверить, что зто било па 

самом деле...»
«Приятель, которого мьі встретили в кафе,— 

Костя, помнишь? —  сказал потом, что гьі салонная
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женщина и не создана для семейной жизни. Глу- 
пьій, он не понимает, что для меня теперь возмож- 
иа только одна жизнь — с тобой. Вспоминаю, как 
тьі плакала, прощаясь, и верю только твоим сле- 
зам.

Как ни бесилося злоречье.
Как ни трудилося над ней,
Но зтих глаз чистосердечье —
Оно всех демонов снльней».

І ще лист:
«Почему тьі не разрешаешь мне приехать хотя бьі 

на недельку? Не понимаю! Что с того, что у вас 
маленький город и нас увидят вместе? Тьі пишешь: 
ми так мало знаєм друг друга, необходимо все 
взвесить. Да, да, я знаю, что недостоин тебя, зто 
ужасно, но, милая, я не могу не надеяться! И ду
мать ни о чем не могу, только о тебе, и готов орать 
на весь мир — пусть все усльїшат в вашем малень- 
ком городе! Я люблю тебя!»

Майже в кожному листі він сповіщав, які прочи
тав книги, і просив Олену, щоб вона їх теж прочи
тала: Платонов, Бєлий, Заболоцький, Астаф’єв..,. 
«Когда мне попадается хорошая книга, я счастлив, 
что могу открьіть ее для тебя».

Він писав:
«Едва удалось достать билет на хор Веревки. 

Слушал, и казалось, что тьі тоже где-то там. Кля
нусь, я сльїшал твой голос! Как мне хочется поби
вать в тех местах, где прошло твоє детство, усльї- 
шать, как вьі с мамой поете на сельской свадьбе, 
я все помню...

Кто б ни бьіл тьі, но, встретясь с ней, 
Душою чистой иль греховной 
Тьі вдруг почувствуешь живей,
Что єсть мир лучший, мир духовний,
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Зти стихи —  о тебе...»
Було невимовно жаль його чистої любові, сумно 

було невимовно, і вже прокидалося звичне роздра
тування: Олена і —  «мир духовний!» Та що ж він 
за лопух такий, що не розгледів, яка вона насправ
ді? Слідчий називається!

—  Як ти можеш забавлятися чужими почуття
ми? —  обурено спитала я худеньку спину біля вік
на. —  Ти не боїшся...

Вона повним розпачу голосом скрикнула:
—  Я боюся тільки одного: втратити його!
—  Рано чи пізно, а це станеться. Ти ж не зби

раєшся у Москву заміж?
—  Ох, якби ж це було можливо, —  Олена вда

рила лобом у шибку, покрутила головою: —  Все, 
все віддала б!

—  Господи, ну чому ж неможливо? —  ми знов 
не могли порозумітися. —  Розкажи йому чесно про 
все, і коли він тебе й справді любить...

—  Ти нічого не розумієш!— закричала розпач
ливо.—  Я скоріше вмру, ніж захочу стати у його 
очах брехухою!

А я, дурна, вже готова була повірити, що цей ме
телик стає людиною...

—  Ну, а що далі?
—  Я поїду туди через місяць.
—  А ще далі?
Відповісти вона не встигла, бо у дверях заша

руділо ключем —  метнулася, вихопила листи, жуж
мом запхала у шухляду.

—  О-о-о! Кто у нас в гостях! —  зрадів Віталій, 
хоча я й не бачила причин, чого б йому радіти. —  
Вм совсем забьіли дорогу к нам! —  посварився жар
тома.—  Задаваки!

Відповідати на докір не мало сенсу. Я встала, 
щоб попрощатися.
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—  Нет, нет, нет! —  заступив двері Віталій. —  Так 
я тебя не випущу! Дай слово, что вернеться с му
жем, и ми тихо-мирно посидим здесь за бутьілоч- 
кой! Мой бар видела? Отличное винцо!

Мені забракло слів: цього тільки й не вистача
ло! Та поки зібралася заперечити, Віталій вже ви
ставив кілька пляшок зі свого бара.

—  Жена! У нас хавка єсть? —  розреготався і по
яснив:—  Зто Юрка из садика новое слово принес. 
Ми в своє время говорили «жратва», а они —  «хав
ка». Так єсть хавка, жена?

—  Нет, —  буркнула та похмуро.
—  Ну вот, полюбуйтесь на мою женушку! Пять 

пар туфель — давай, десять пар босоножек— давай, 
шубу —  давай, соболя, норки, лисьі, песци — 
фьюиу-у-уть — по первому слову! А как покор- 
мить зту свою дойную коровку —  дуля с маком. 
А в квартире, а в квартире что творится?! Могу 
я в зтот свинарник пригласить людей?

—  У мене не краще, —  зопалу виявила я жіночу 
солідарність.

—  А зто мьі сейчас проверим! —  не вгавав Віта
лій, і аж тепер я помітила, що він десь вже ви
пив. —  Может, и у тебя нечем закусить? Хавку му
жу готовишь или нет?

Дантист заганяв мене на слизьке.
—  М-м-м... ну, щось та знайдеться...
—  Тогда мьі йдем к вам со своей вьіпивкой! —  

заходився згрібати пляшки зі столу.—  Пригла- 
шаешь?

«Ішов би ти в гості к бісовій нені», —  лайнулася 
я подумки, а вголос промимрила:

—  А чого ж, заходьте, звичайно...

—  А ви что, до сих пор по-украински говорите?— 
спитав Віталій, падаючи у крісло мого чоловіка.—
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Бросьте, мьі же здесь все свои! —  заходився розли
вати вино у чарки.

—  Хіба Дзиз — не українське прізвище? —  лед
ве стримуючись, поцікавилася я.

—  Даже слишком! —  завив він. — Моя мамочка 
до сих пор в отчаянии, что папочка наградил нас 
с ней такой дурацкой фамилией. Мамочка в деви- 
честве бьіла Ланской. Представляєте —  Виталий 
Ланской! Но, представите себе, когда-то я любил 
зтих самьіх Дзьізов, старьіх и мальїх, которьіх 
в окрестностях нашего городка бьіло множество. 
Я приходил от них домой и шпарил по-украински 
так же, как вьі сейчас. Но наша соседка, мамина 
подруга, сказала как-то: «Милочка, да вьі с ума 
сошли! У ребенка на всю жизнь украинский акцент 
останется! Разве вьі не знаєте, что без акцента го- 
ворят только на том язьіке, которьій изучили пер- 
вьім, в самом раннем детстве?» Дзьізов мне тут же, 
запретили, даже деда с бабкой, наняли репетито
ра —  я должен бьіл стать интеллигентом... И я стал! 
Но вьі сльїшите, как я говорю? «Г» мягкое, «л» 
мягкое... Я долго не сдавался, но ведь в зтой дьіре 
все так говорят! Теперь моя матушка делает интел- 
лигента из Юрки. А он тоже Дзьіз...

Віталій говорив і хиляв чарки одну за одною, 
а Олена, втупившись в одну точку, сиділа далека 
і мовчазна. її просто не було з нами, вона, мабуть, 
і не чула базікання чоловіка, навіть тоді, коли геть 
оп’янілий Віталій заходився скаржитися на неї, ти
цяючи неслухняним пальцем майже в обличчя:

—  А она и рада! Наш еьін всегда у моих роди- 
телей, а она рада! Потому что его матери вечно 
некогда. Сьша надо кормить, умивать, одевать чи
стенько. А где же тогда взять время на парикма- 
херские, магазин, ательє, болтовню с подругами? 
А на хахалей, а?!

68

Він задумався. Повіки йому самі собою склепи
лися, а розімкнути їх він уже не мав сили, та все 
одно продовжував говорити:

—  Я ей —  кафель в цветочек! Но свиней варень- 
ем не кормят — говорит: зто кручений панич. Се
ло! Плитка-то югославская, откуда там твой кру
чений панич? Туалет полированньш деревом 
обшил! Для кого? А камин? Ви наш камин виде- 
ли?! Все —  я! Все —  для нее! А она даже спать со 
мной не желает!

—  Заткнись,—  сказала Олена.
—  Почему зто —  заткнись?!— огризнувся Віта

лій.—  Да первая красавица —  только свистну!—  
хоть сегодня за меня пойдет! От радости себя не 
помня! А тебе—  все не так!

Він раптом заплакав і, заточуючись, пішов із 
кімнати.

Байдужим тихим голосом Олена сказала моєму 
чоловікові:

—  Попроси його показати нашу ванну або нові 
платівки. Коли будете у нас, здивуйся, як пізно, 
і скажи: пора лягати спати. Я в цей момент по
дзвоню, поки він зі мною говоритиме, втікай сюди.

Коли за Віталієм і моїм чоловіком зачинили
ся двері, ми з Оленою воднораз глибоко зітх
нули. Хвилин за п’ять сусідка підійшла до теле
фону.

—  Починай стелитися, мій котику, бо я вже 
йду, —  провуркотіла вона в трубку. —  Ну, звичай
но, з тобою... Лягай і грій ліжечко.

Сусідка зібгала дулю і щосили тицьнула нею 
у трубку.

—  Звичайно, котику, сьогодні я буду ласкавою... 
Лягай, лягай, вже йду.

Поклала трубку і сказала:
—  А бодай ти і не встав!
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У Москву Олена збиралася, ніби у лихоманці. 
«Там знаєш які модниці по вулиці Горького тиня
ються?»— повторювала вона і хапала, хапала «з рук 
усе підряд. Обнови були одна за іншу кращі, та Оле
на ніяк не могла зупинитися, гасала й гасала по мі
сту у пошуках останньої, як вона сама висловилась, 
«убойної речі». Ця пристрасть і привела її нарешті 
у володіння якогось Ісая Марковича, закрійника 
першокласного ательє, у якого було в се .

—  Нам таке й не снилося, —  збуджено розпові
дала сусідка, витрушуючи із сумочки різноколірні 
клаптики. —  Склад і клад в одному місці!

Ісай Маркович порадив Олені замовити червоний 
комбінезончик із тканини «диско» і вечірнє плаття 
із чорного люрексу. Червона тканина мені не спо
добалась, вона шерехтіла, наче зміїна облуда, до 
неї гидко було торкатися.

—  Ти нічого в цьому не тямиш! — заявила Оле
на.—  Вибач, але ж ти справді на моду майже не 
звертаєш уваги. А Ісай Маркович сказав, що зараз 
входить у моду стиль упаковки. Жінка повинна одя
гатися яскраво, ледь мішкувато у щось таке хру
стке й настовбурчене, ніби з паперу, щоб чолові
кові хотілося негайно здерти із неї все, як обгорт
ку із цукерки. Ну, втямила тепер?

Вона все частіше цитувала Ісая Марковича. 
«Мужчину нужно бить не по мозгам, а ниже пояса». 
«Скромность ньінче в моде». «Зкономьте материю, 
побольше разрезов и вьірезов».

Відомий майстер шив довго, особливо якщо за
мовниця була молода й гарна, як Олена. Тй він 
призначав примірки мало не через день, у приміроч
ній тримав по півгодини: «У вас слишком малень
кая заднюшка, надо ее показать! Складочки, скла
дочки...» А коли вона пробувала відбитися від його 
всюдисущих рук, строго запитував: «Вьі хотите, что-
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бьт у вас бьіл красивий наряд или не хотите?» За
прошував повечеряти в ресторані. «В ресторан? 
А в чому ж іти, плаття не готове!»—  шаленіла 
Олена, але той лише посміхався і призначав нову 
примірку.

Майстрові було під п’ятдесят, але свою безфор- 
мену тлусту фігуру він носив іще ко-котячому лег
ко. Він мав гачкуватий ніс любителя гастрономіч
но-коньячних утіх, кошлаті брови і невичерпний 
запас енергії, яку зберіг завдяки тонкому знанню 
жіночої психології. Він знав: віддаси Олені готові 
обнови —  ноги її в ательє більш не буде.

А час ішов. Нарешті Олена купила квиток на 
літак, вистежила, коли Ісай Маркович відлучився 
з майстерні («Уявляєш, старий кнуряка, серед бі
лого дня посадив коханку в машину і —  тю-тю! Ма
шини щороку міняє. Коханок —  щоіижня!»), і вчи
нила напад на майстринь ательє. Олена розмаху
вала квитком на завтрашній літак, заламувала 
руки і крізь сльози питала: «Що ж робити? Що 
робити?!» Дівчата вагалися. Вони краще за Олену 
знали, чому завідуючий досі не виконав замовлен
ня, втручатись у плани суворого Ісая Марковича 
було небезпечно, з іншого —  майстрині слабували 
на поширену жіночу хворобу: накопичення претен
зій. Усім давно хотілося вчинити Ісаєві Марковичу 
яку-небудь капость.

Тоді Олена повіла майстриням історію своєї 
любові до ідеального московського юнака, згадала 
про модниць на вулицях столиці і вже після того 
дала волю сльозам. У світлі Олениної історії 
(з декламуванням Тютчева та Анненського) Ісай 
Маркович, про якого не мовилося жодного слова, 
міг зрівнятися хіба що із змієм-гориничем. Звору
шені слухачки за п'ять хвилин доробили все, що 
слід, і видали обнови симпатичній замовниці.
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Увечері вона покликала мене поглянути на них. 
Коли я прийшла, сусідка виспівувала, як синичка 
навесні, і начиняла справжні домашні ковбаси. 
У духовці шкварчало, посеред столу на тарелі 
круглилися готові рум’яні кільця.

—  Ось покуштуй! Як ти гадаєш, йому сподоба
ється? А то я ніяк не могла придумати, що на гос
тинець повезти.

Таку смачнющу, пропахчену часником і перцем 
ковбасу вміла робити тільки моя мама.

—  От я й подумала: плаття платтями, а ковбаса 
теж не останнє діло! —  сміялася сусідка.

Вона була така щаслива і безтурботна, що мені 
її стало жаль.

Несподівано для всіх —  і для мене в першу чер
г у —  Дмитро оженився. На весілля нам вдалося 
затягти і мого чоловіка (впевнений, що у «ненор
мального» Дмитра і друзі мусять бути такі самі, 
він нічого приємного від весілля не чекав). Але 
подію святкували у селі нареченої, і люд зібрався 
простий та веселий. Тут іще співали про молоду, 
що на неї «попи задивляються, аж у книгах по
миляються». Співали дружкам, що вони «бояться 
заспівати, з редьки зуби показати», а боярам —  що 
«півтора вола з’їли, на столі ні кришечки, під сто
лом—  ні кісточки». Тут іще примушували молодих 
переступати через одімкнутий замок на порозі, а то
ді дружка замикала і бігла топити його у річці —  
щоб життя молодих було «навіки замкнуте». Сипали 
на молодих овес, горішки та гроші: «Ой колесцем, 
сонечко, колесцем, ой сій, мати, сина овесцем, щоб 
сей овесець рясен був, щоб наш увесь рід весел 
був».

Дарували молодим гроші у конвертах, як тепер 
заведено, але раз по раз дарувальники вигукува
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ли: «Оце вам на хустину, щоб закутали до року ди
тину», «Дарую горобця, щоб мали хлопця-молод- 
ця», «На вінок цибулі, щоб не давали одне одному 
дулі!», «На вінок часнику, щоб любилися до
смаку!»

Молодь танцювала під не надто злагоджене, але 
завзяте й запальне бряжчання сільського молодіж
ного ансамблю, а коли юні музики втомлювались, 
якийсь жилавий стариган так несамовито наярю- 
вав на гармошці та бубоні, що тільки мертвий міг 
всидіти на місці. А коли й бубон видихався, знов 
лунали пісні:

Мати Митю народила,
Місяцем обгородила,
Сонечком підперезала,
На село виряджала.

Молодюсінька Дмитрова наречена і співала, 
і танцювала поперед усіх дружок —  очей не мож
на відвести від її невеличкої зграбненької постаті.

Аж десь після дванадцятої свашки та дружки 
понесли у хату пучечки житніх колосків —  прикра
шати «комору» до шлюбної ночі. Дмитро не втри
мався і потяг мене теж у хату —  показувати нові 
роботи. Ми сиділи на веранді, Дмитро тицяв мені 
під ніс знімки, а я бачила тільки косі погляди сва
шок, котрі ходили повз нас туди й сюди. Коли ж 
ми знову вийшли до столу, від підозрілих поглядів 
нікуди було сховатися, а мій чоловік щодуху роз
важав посмутнілу наречену. Я не вигадала нічого 
кращого, як запропонувати йому піти скупатися 
в берег —  тобто утекти.

—  Ходімте усі разом! —  зрадів Дмитро, беручи 
за руку свою русявеньку Надю.

Мій чоловік глипнув на молодого, потім на мене— 
у погляді виразно читалося: «А що я казав? Не
нормальний!»
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—  Не кажи дурниць, —  спробувала я напоумити 
друга. —  Як ти це собі уявляєш? Наречена, чіпля
ючись фатою за кущі, вештається по кручах, а тут 
усі з ніг збиваються?

Не могла ж я навпростець сказати, що зараз їх 
із піснями поведуть у прибрану колосками і м’ятою 
кімнату —  «комору», де вони' забудуть і про нас, 
і про нічне купання, і про все на світі. Бистроока 
Дмитрова наречена зрозуміла мене миттю і, поки 
той кліпав очима, запропонувала:

—  А ви зачекайте нас у березі. Ми через вікно 
утечемо.

Тепер настала моя черга кліпати очима.
—  Тут такий гармидер! —  засміялася Надя.— 

А шлюбну ніч ми справили ще півроку тому.
Ні виклику, ні бажання вразити нас не було у ЇЇ 

словах, а тільки така простота і незахищеність, що 
мені аж у грудях защеміло, —  немов оце молодша 
сестра безтурботно ступала із ясного дитинства 
у не надто добрий, не завжди щирий і дуже рідко 
поблажливий світ дорослих.

Покриваночка плаче,
Покриватися хоче.
Якби не схотіла,
То в батька б сиділа,—

наближалися до нас дві молодиці, вимахуючи 
напинальним серпанком.

А ми що схотіли,
То те ми й зробили:
З тіста —  паляницю,
З дівчини —  молодицю!

—  Ой, ущипніть мене!— сказала Надя.—  Мені 
ж зараз плакати треба, а я сміюся....

...Густа, ласкава, мов хутро, темрява, дух сухої 
землі і прісної води, плескіт близької хвилі і да
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лекі, наче з-під неба, весільні пісні... Усе було ко
лись, а коли —  не згадати. Все повторюється, все 
повторюється... Завтра засмаглі голоп’яті малюки 
бавитимуться у вихололій за ніч м’якій пилюзі, по
рушать наші сліди, а нас тут уже не буде...

Мабуть, я зітхнула, бо чоловік обійняв за плечі, 
пригорнув важкою рукою:

—  Це небо тут таке. У селі небо завжди навіває 
сум.

Я задерла голову —  зорі і зоренята ринулися 
мені назустріч, ніби рятуючись від одинокості. Тем
ним холодом віяло з-поза них —  сиротами вкрива
лася шкіра. Ми щільніше пригорнулися одне до 
одного, завмерли над нічною рікою. Нам лишало
ся зовсім мало часу надивлятися на такі ночі —  із 
вічними сизими вербами, із вічними зірками у віч
ній ріці... надивлятися, поки живі.

—  Давай скупаємося, —  сказав чоловік, заспо
кійливо погладивши мої коси.

Я вдячно поцілувала його долоню.
Вода була важка і темна. Невагомо, нечутно 

несла нас у сизуватий морок, заколисувала, а ми 
спроквола пручалися, лякаючись і радіючи її ла
скавій силі, забувши про все на світі... Зупинився 
час, ріка загусала, ми вростали у неї, ніби дві ко
машини в бурштин, ми теж ставали вічні... Раптом 
я озирнулася і не впізнала берег —  чорна щільна 
стіна височіла вдалині. І попереду мріла така сама 
стіна —  не наближалася, не даленіла. Заворуши
лася могутня маса води, зрушила, розлетілася бриз
ками зоряна маса над нами... Нажахані руки за
били чимдуж по воді —  назад? вперед? Чоловік 
підставив плече...

—  Агов! Де ви? —  долинуло з берега.
Ми вибрели засапані, знесилені і тільки тоді від

гукнулися.
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—  Утекли! —  сповістив Дмитро, підхопив свою 
маленьку дружину на руки, закружеляв.

Ми з чоловіком дивилися на них, ніби щойно про
кинулися, не додивившись один на двох жахний, 
але прекрасний сон.

—  Правда ж, тут незвичайне місце?—  ставши на 
ноги, спитала Надя.—  Здається, ніби все життя 
прагнув сюди...

Вона очікувально дивилася на мене. Я завважи
ла, що й мій чоловік дивиться так само. Отже, по
ки ми з Дмитром розглядали фотокартки, вони 
встигли заприязнитися... Але не відгукнутися на її 
щирість було неможливо.

—  Навіть не одне життя, а кілька, —  сказала 
я тужно.

Коли молоді пішли купатися, ми мовчки пере- 
вдяглися і посідали на днищі перекинутого човна.

—  А вона тобі сподобалася, —  сказала я тим са
мим тужним голосом.

—  Я хотів би, щоб і тобі вона сподобалася.
—  Вже, —  прошепотіла дивуючись: боже ж мій, 

звідки стільки суму? —  Вже сподобалась.
Потім на чорному днищі старого човна ми вчо

тирьох пили шампанське і їли виноград.
—  Це нам у кімнаті лишили, аби з голоду не 

вмерли до ранку, —  сміялася Надя. —  І келихів 
тільки два, та мені так навіть більше подобаєть
ся, —  клала голову Дмитрові на плече, зітхала ща
сливо.

Яка ти будеш через три роки, через п’ять? — ду
мала я, дивлячись на неї. Чи лишиться у тобі що- 
небудь від цієї щасливої дівчинки? Чи там, у місті, 
стидатимешся її і ховатимеш у темні закутки сіль
ський альбом з фотокартками?

—  У таку ніч, мабуть, легко вмирати, — сказала 
Надя, заплющивши очі, і я аж захлинулася від
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любові й жалю до всього світу, до цього сіроокого 
дівчати, яке сумувало, іще не втративши нічого, 
яке я не могла захистити, заступити від майбутніх 
втрат...

Пізніше, уже вдома, я не без іронії думала, що 
до нашої дружби спричинилася чарівність ночі, 
проста радість сільського свята, страх, пережитий 
посеред темної ріки, і, можливо, шампанське.

Нове почуття росло і галузилось у мені, цвіло 
і плодоносило водночас, я почувалася п’яним від 
власної щедрості садом, який спішить, квапиться 
обдарувати, плутаючись у порах року.

Я ринулася ділитися із Дмитром і Надею усім, 
що любила сама: подорожами, нічними вогнищами, 
захованими в очеретах островами, кованими бра
мами на старих тінистих вулицях, книгами, успіха
ми своїх героїв... Ми знову танцювали до півночі 
і до ранку блукали містом, полохаючи сміхом ко
тів і сонних горличок.

Бібліотека, де працювала наша нова приятелька, 
містилася у буйному, нестриженому скверику непо
далік від редакції, тож незабаром ми зустрічалися 
ще й в обідню перерву.

«І ти, столітня черепахо, розм’якла від друж
би»,—  ліниво підсміювалась я над собою, вешта- 
ючись із Надею по базару.

Стікало жаром полуденне сонце. Стікали медом 
розчахнуті на пробу кавуни. Гули розморені тігки 
і ситі оси.

Надя вибрала дві бліді, аж прозорі, м’які, аж 
страшно торкатися, груші. Ми вимили їх під ба
зарним фонтанчиком і, обережно припадаючи гу
бами до вм’ятинок на грушевих боках, пішли да
лі. У виноградних рядах вибрали по темно-роже
вому грону — у долонях не вміщалися —  і знову 
побрели до фонтанчика.

77



—  Ох,— постогнувала Надя,— у мене замість 
крові вже самий виноградний сік!

У те неважко було повірити, бо шкіра у Наді 
світилася ізсередини золотисто-рожевим.

У моїй пам’яті про ті часи панує вічне літо.
...Ось ми у Джерельному. Вода плюскотить по 

камінню; сонце блискотить у бистрій воді, по наших 
тілах пливуть світляні брижі. Берег тисячі джерел, 
тисячі сонячних зайчиків. Ми біжимо, розбризку
ючи воду і світло, крижану воду, гаряче світло... 
Раптом суха місцина на березі, вгріте сонцем жов
те каміння.

—  Я хочу своє джерело!—  каже Надя і починає 
швидко розгрібати камінці.—  Ну, що ж ви?

Гребемося в чотири пари рук. Ось мокре камін
ня, ось вода, мутна від глини, ось і чиста вода...

—  Ой, —  каже Надя і запихає поранений паль
чик у рота.

Ми дивимося на неї, на свої руки —  в усіх по
дряпини, ранки. Раптом вона опускає руку у ям
ку, повну чистої води, хапає мою руку і теж зану
рює у воду:

—  Братання! Братання!
Наші пальці ловлять пругку цівку новонародже

ного джерельця, червоні ниточки крові перепліта
ються, тануть... ми повними пригорщами п’ємо во
ду із нашою змішаною кров’ю...

...Ось ми чистимо привезені із Раденського лісу 
гриби. Ціла каструля маслюків вже кипить на пли
ті, но кімнатах плаває гострий дух маринаду. На
дя умудряється одночасно закручувати банки, зава
рювати каву, пританцьовувати під «Аргенгінське 
танго» і шпетити мого чоловіка:

—  І вродиться ж отаке ледаче! Поглянь оно, 
скільки люди встигли перечистити, а ти ще й де
сятка не докінчив!
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—  Я не ледачий, я —  сумлінний!— пихато заяв
ляє чоловік.

—  А то не видно! У ледачого бортника і мед 
ледачим пахне!

А чоловік цвіте, ніби йому зробили комплімент. 
З нудьгою оглянувши черговий жовто-коричневий 
маслючок із глицею на шапочці, кидає його назад 
у кошик і улесливо просить:

—  Надюшко, дай сигарету —  руки брудні!
Все ще пританцьовуючи, вона перехиляється че

рез голову Дмитра, а той ловить її і обіймає.
—  Що за люди! —  обурюється Надя, — Одному 

на умі перекури, іншому обійми, а робота стоїть!
—  Міняю перекур на обійми!— схоплюється мій 

чоловік, перекидаючи кошика.
Завмираємо, не наважуючись і кроку ступити,—  

скрізь маслючки, міцні, чисті, один в один, поблис
кують крутолобо... той листочком прикрився, гар
ний листочок з дрібними зубчиками, оно полину 
гілочка, хтось не втерпів, зірвав по дорозі на стан
цію... І раптом сонечко! Таке святково-червоне на 
білій ніжці гриба...

...Ось ми лежимо у бережині —  чотири голови 
докупи, молоді, вільні, безжурні. Дмитро говорить:

—  Відколи оженився, жодного путнього знімка 
не зробив.

Я жую солодке стебло пирію, мружуся на жов
тогаряче пижмо.

—  Чому?
—  Бо щасливий, —  хрускотить усіма суглобами 

Дмитро. —  А щасливі усім задоволені. Щасливі не 
питають: чому? як? навіщо? А тільки — що? Що?—  
Надя! Що? —  Кохання? Що? —  Літо! І все таке 
прекрасне!

—  Я тобі їх влаштую, оті «як», «чому», «наві
що»,— погрозливо обіцяє Надя.
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Вона раптом зі спритністю ласки кидається до 
Дмитра.

—  Я тобі таке життя влаштую! —  кричить, при
давивши його за шию.— 3 горя самі шедеври тво
ритимеш!

Регочучи, вони скочуються у воду.
—  Що? —  Шашлик! —  замріяно бурмоче мій чо

ловік. — О! Як це прекрасно!
А я раптом згадую, що теж нічого путнього за 

цей час не зробила. Та чомусь мені й трішечки не 
жаль втраченого часу...

...Мені сниться: я —  зграя птахів. Ціла зграя 
лелек у польоті. Я кружляю над райськими луками. 
Квіти, квіти... ріка у вінку берегів —  тут мій дім. 
Я спускаюся нижче, колихаються квіти назустріч, 
білі, голубі й червоні... ось вже тіні від безлічі 
крил ковзнули по шовковій траві. А найменший ле
лека іще кружеляє у небі —  вище, вище, радіє мої
ми крильми. Я —  зграя птахів, я вдома, я кричу 
йому: «Надя!» Сірі очі сміються —  з-під сонця...

...Виходимо з інституту. Надя склала останній 
іспит. На п’ятірку. Наші чоловіки принесли по обе
ремку айстр, ми раз по раз занурюємо обличчя 
у квіти. Таких буйних платанів, як над нами, тако
го запахущого повітря, як навколо, таких легких 
ніг, як у нас, нема більш ні в кого у цілому 
світі.

—  Хочу банкет! —  підстрибує Надя. —  Хочу бан
кет на мою честь!

—  Але ж, Надійно... — робить їй якісь знаки 
Дмитро.

—  Не хочу нічого знати! —  сміється, вимахує 
букетом Надя.—  Навіть чути не бажаю про остан
ні три карбованці, на які треба жити чотири дні! 
Коли жінка чогось хоче —  дайте їй і не розводьтеся 
про ціну!
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Дмитрові аж очі кругліють —  такого він од Наді 
ще не чув. Вона хапає чоловіка за руку, знеможе- 
но припадає до плеча:

—  Дурнику! Та ми на три карбованці зараз та
кий банкет влаштуємо, що й мільйонери позазд
рять!

—  Охоче помінявся б із ними місцем,—  бур
чить Дмитро.—  3 ранку в роті крихти не маю.

—  Не слухай цього зануду! — ловить вільну На- 
діїну рук мій чоловік. —  Я тобі обіцяю банкет, хоч 
би для цього й довелося вколошкати двійко інка
саторів!

...За вікном суцільною стіною стоїть дощ, хлю
потить, постукує, сміється у шибки. Банкет під 
назвою «мрія мільйонера» —  варена картопля 
з малосольною кількою і дві пляшки рислінгу —  
у розпалі. Чоловік нетерпляче совається на табу
ретці (його улюблене крісло давно вже стало На- 
діїним кріслом).

—  Дівчата, приберіть зі столу, —  просить він та
ким байдужим голосом, що й сторонній зрозумів 
би: неспроста.

Прибираємо, всідаємося знову, чоловік вимикає 
світло, нечутно щось вносить на середину кімнати, 
знову виходить, щільно причинивши за собою две
рі. Усміхаюся в темряві: дитина! Хлопчисько! Дріб
но, із підстрибом, стукотить по шибах дощ. Тихо 
рипнувши, поволеньки прочиняються двері —  на 
якусь мить серце проймає радісний переляк.

Вогники підпливають до столу, і стає видно, що 
то чотири чашечки кави. Очі мого чоловіка горять, 
як у справжнього чаклуна. Чаклун відступає у тем
ряву, і раптом посеред кімнати спалахує пучок бен
гальських вогнів, висвітлюючи вазу із айстрами, 
шампанське і чотири келихи. Звихрюється улюбле
не Надіїне «Аргентінське танго».
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—  А де бурхливі оплески і поцілунки? —  із вда
ваною образою питає мій чаклун.

Вішаємося на нього з обох боків, повискуючи від 
захоплення.

—  Ну от, нахабам завжди все і дістається...—  
бурчить із темряви Дмитро.

Вішаємося й на нього з обох боків —  щоб нікому 
не було кривдно. Дзвінок за дверима уривчастий, 
нетерплячий, вклякаємо біля Дмитра. Чоловік мо
торошним голосом говорить:

—  Це за мною. З приводу інкасаторів.—  І йде 
відчиняти під наш веселий сміх.

—■ Пробачте... •— чую жалісний голос сусідки.
Один по одному догорають бенгальські вогні.
—  Сідай з нами, —  чую, як гасне мій голос.
—  Я на хвилинку...
Але сідає. Ледь-ледь шипить голка на платівці. 

Останній спалах бенгальських іскринок, темрява, 
тиша. Дмитро знаходить нарешті вимикач, спалахує 
люстра. З мокрого чубчика на обличчя сусідки 
скапує вода, вигляд у неї жалюгідний, у нещасних, 
ніби заплаканих, очах лише на хвильку пробуджу
ється цікавість —  вона впізнала Дмитра.

—  Знайомтеся.
Господи, це ж слід було сказати зовсім іншим 

тоном! Але вдіяти із собою нічого не можу...
—  А ми знайомі, —  невимушено сповіщає Надя.
Знову замовкаємо. Про що говорити? Чого їй від

мене треба? І знайшла ж час... Видзвонює дощ за 
вікном.

—  Пам’ятаєте, я просила у вас Реріха? — рап
том питає Олена у Наді.

—  Пам’ятаю. Приходьте завтра у бібліотеку, 
візьмете. Я нікому не видаватиму.

Роздратування заважає навіть здивуватися: Оле
на у бібліотеці! Та коли ж нарешті вона піде?!
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Ще одна нестерпно довга пауза. Чоловік прино
сить іще один келих, відкорковує шампанське.

—  Вип’ємо за гарну погоду, —  пропонує, аби не 
мовчати.

Ми збиралися випити за Надю, за її вступ до ін
ституту, але при сусідці чомусь не можемо. Не хо
чемо!

Ледь пригубивши, відставляємо келихи: ми до
п’ємо потім, коли піде сусідка. За Надю.

Раптом помічаю, що усі чотири чашечки з ка
вою —  червоні. Цікаво, де він роздобув іще дві, ди
вуюсь радіючи...

—  Так можна тебе на хвилинку? —  відставляє 
порожній келих Олена.

Якби ж знаття, як мене мучитиме потім цей спо
мин...

Ми зачинилися на кухні. Сусідка говорила, а я її 
майже не чула —  я вся була там, у кімнаті, звідки 
долинали веселі голоси. Я навіть не одразу збаг
нула, для чого вона простягає мені складений уд
воє аркуш. Побігла нетерплячими очима по рядках: 
«...не можу так жити... не хочу брехати... ніколи 
більш... чоловік... дитина... покину усе... люблю... 
життя спочатку... остання надія... загину... дорож
чий за життя...»

В кімнаті засміялися, знову залунало тайго.
—  Давно слід було це зробити,—  я не чула влас

ного голосу.
—  А як він не простить?
— Коли любить по-справжньому —  простить, ко

ли ні — краще взнати про це зараз, —  скоромовкою 
говорила я із таким відчуттям, ніби хто силоміць 
запхав мене у вчорашній день, про який я знаю все 
наперед.

—  По-справжньому чи ні —  я не переживу...
«Зараз скаже про ціаністий калій»,—  подумала
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я. Чомусь ніяк не вдавалося відвести очей від руб
ця на Олениній губі. Вона сказала:

—  Оце якби вірила в бога —  сто свічок йому по
ставила б, тиждень поклони навколішки била...

—  На жаль, товариш бог хабарів не бере.
—  Як ти гадаєш,—  вона всміхнулась, як скри

вилася, посмикала пальці, але вони більш не хру
скали,—  що він відповість?

— Чого ти мучишся? —  зараз я готова була ви
дати їй будь-які гарантії. —  Перечитай його листи 
і заспокойся. Він тебе і з трьома дітьми забере. 
Я ще буду до тебе у Москву в гості їздити.

—  А ти не звернула уваги, у моєму листі багато 
помилок?—  несміливо спитала Олена.

—  Трохи є...
—  Повиправляй, га? А то соромно...
«Не хочу брехати... ніколи більш...»—  читала я. 

«А редагування листа чужою людиною —  не брех
ня?»—  міркувала холодно, розставляючи коми та 
подвоєння приголосних.

—  Піду перепишу начисто...
—  Може, посидиш з нами?
У її очах промайнуло щось схоже на співчуття.
—  Іншим разом...

Чоловік і раніше заводив балачки про дитину, 
а відколи ми дізналися, що Надя вагітна, ця тема 
стала основною у наших розмовах. Легковажність 
друзів мене дивувала: квартиру Дмитрові обіцяли 
дати нескоро, господиня, у якої молодята наймали 
квартиру, про немовлят і чути не бажала, а сама 
Надя тільки-но склала свою першу сесію.

—  Тебе послухати, так дітям взагалі не знайде
ться місця в житті, —  обурився мій чоловік.

— У мене розвинене почуття відповідальності 
перед власним життям,—  пояснила я. —  І перед
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будь-чиїм життям так само. Особливо коли це сто
сується дітей.

—  Це ти про свій егоїзм так красиво говориш?
Але я постаралася не зважати на його в’їдливий

тон.
—  Бозна-скільки поколінь моїх предків невтомно 

вдосконалювалися, аби в результаті я — отака — 
з’явилася на світ. їм дуже важко було вдоскона
люватися: то війни, то голод, то забобони, то ще 
яка напасть. А мені й тобі дістався найкращий 
час —  вчися, розумнішай, рости! Ми повинні скори
статися цією нагодою уповні. Хоча б заради нащад
ків, щоб розумнішими вродилися...

—  Вершиною творіння вирішила стати? Та твої 
предки по десятеро дітей мали, на біса їм така 
бесплодна досконалість? Довдосконалюєшся, доки 
про нащадків пізно буде й говорити! Батьки у кож
ному листі пишуть: діточки, ріднесенькі, онуків 
поняньчити хочеться...

Із редакції столичної газети мені саме повернули 
статтю про «Панського, повернули з несуттєвими, 
просто сміховинними зауваженнями. Це була тре
тя столична газета, яка відмахувалася від мене 
у такий спосіб. Тим часом у нашу редакцію поча
ли йти на мене анонімки, одна мерзенніша від дру
гої. То я на меблевому заводі вимагала дефіцитні 
матеріали для ремонту квартири, а коли мені їх 
не дали, написала фейлетон. То ніби у районному 
готелі я влаштувала п’яний дебош, бо із моєї кім
нати попросили нічного гостя. То ніби у якомусь 
передовому селі на політзаиятті я агітувала молодь 
втікати у місто із «цієї брудної діри». Обком ком
сомолу перевіряв факти, редактор нервувався, 
а мені від люті темніло в очах. А тут іще й статтю 
повертають і повертають. Я думала: можливо, я не 
так добре пишу, як столичні кореспонденти, але ж



факти, факти які! Невже їм там байдуже? Я знову 
сідала переробляти статтю і страшенно обурюва
лася нечуйністю чоловіка:

—  Відклади свої претензії до кращих часів! 
Я зайнята!

Він грюкав дверима і на цілий вечір зникав до 
Дмитра та Наді, де в цей час завзято шили, в’яза
ли, майстрували колиску і читали книжки про до
гляд немовлят.

Правда, коли Надя захворіла і її поклали до лі
карні, а ми усі з ніг збивалися, шукаючи дефіцит
них ліків, чоловік притих. Щодня після роботи ми 
йшли навідати нашу маленьку щебетуху, а стаття 
моя потроху припадала пилом.

Та коли б я і знайшла сили сісти до столу, Олена 
все одно не дала б мені працювати. На виправле
ний мною і наступні розпачливі листи вона не от
римала жодної відповіді. Я вже уникала її як 
могла, але вона приходила до мене на роботу, мог
ла до півночі чекати під дверима —  потоки її скарг, 
сліз, сумнівів були невичерпні. Після стійкості На
дії, котра перед загрозою втрати майбутньої дити
ни, змучена процедурами і непевністю, умудрялася 
щоразу підбадьорити і навіть розвеселити нас, Оле
нині переживання здавалися штучними, дріб’язко
вими. Я перестала виказувати їй будь-яке співчут
тя, відверто позіхала і займалася своїми справами.

Тоді вона кинулася до мого чоловіка. Я саме бу
ла у відрядженні, свій візит сусідка пояснила так: 
чоловік, напевне ж, краще знається на психології 
мужчин, ніж вона, може, розгадає мовчанку Олега, 
пояснить щось... За один вечір вона виклала моєму 
бідоласі усю історію з подробицями, навіть дала 
почитати листи Олега та чернетки власних.

—  Прийміть мої щирі співчуття, шановний! —  
розвеселилась я, дізнавшись про сусідчин наскок,
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Але чоловік був на диво серйозний.
—  Знаєш, іноді мені здається, що ти просто без

душна,— подивився замисленим оцінюючим погля
дом, як на чужу.

—  Ого! Та вас, здається, не на жарт розчулили?
—  Ти справді не розумієш чи придурюєшся?
Мене виводив із рівноваги його пильний відчу

жений погляд.
—  А що тут розуміти? Що?! Ця коза й далі буде 

закохуватися півтора раза на тиждень, а я мушу 
витрачати свій час і нервові клітини? У мене влас
них клопотів доволі, але я нікому їх не нав’язую, 
бо, зрештою, це непорядно —  звалювати свої страж
дання на іншого.

—  От про те я й кажу,—  спокійно мовив чоло
вік.

—  Про що, врешті-решт? Про що ти кажеш?
—  Про те, що тебе не цікавлять чужі страждан

ня. Твоя залізобетонна вдача дозволяє тобі мати 
таке переконання —  без зиску для власної персони. 
Заради власного спокою ти вимагаєш від інших 
«порядності» у власній інтерпретації. Люди цікав
лять тебе, поки з ними приємно і весело. Життя —  
вічний карнавал! А, між іншим, Олена справді 
страждає і шукає допомоги.

—  Сподіваюсь, ти її втішив?
Коли я гніваюся, мене часто заносить на дурощі. 

Чоловік пропустив повз вуха натяк, незворушно 
продовжував:

—  А ти не думаєш, що у Олени це останній шанс 
виборсатися з тієї гиді, у якій вона жила досі? —  
Помітивши мою в’їдливу посмішечку, нетерпляче 
махнув рукою: —  Не нове заміжжя, ні! Останній 
шанс —  її почуття до того хлопця, якому вона при
писує усі можливі й неможливі чесноти. Вона сама 
хоче стати іншою.
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—  Хоче заради Олега! А потім знов буде дирек
тор ресторану, і вона перехоче!

—  Та ти хоч знаєш, скільки вона всього перечи
тала за цей час? Поцікався у Наді. Не перехоче, 
якщо їй допомогти.

—  А мені хто допоможе?! Робота не клеїться, 
анонімка за анонімкою...

Голос зірвався, я прожогом кинулась у ванну, 
грюкнула засувкою. Це був чисто жіночий при
йомних, із тих, над якими я завжди глузувала. 
А тепер хлюпала водою в обличчя і страшенно се
бе жаліла. А ще— мені було по-справжньому 
страшно.

—  Пробач,— сказала тоном невинної мучениці, 
всідаючись знову до столу.

Чоловік погладив мою руку, зазирнув у вічі.
—  Ти просто втомилася з дороги. Хочеш, я тобі 

ванну приготую?
«Ну що, домоглася свого? —  лютилася сама на 

себе. І раптом непрохані сльози закапотіли у та
рілку.—  Чого я плачу?»

Для чого прикидатись? Я знала, чого плачу. За
суджуючи і тавруючи, я надто добре розуміла по
рухи Олениної душі, так добре, ніби все її глуп- 
ство було і в мені. Яке там «ніби»! Було, було воно 
у мені, а інакше звідки б узялося розуміння? І той 
темний підленький страх... У деяких речах дуже 
важко признатися навіть самому собі.

І все-таки: тії осені у мене почалося щось схоже 
на романтичну інтрижку, якщо взагалі ці слова 
можна ставити поруч.

Був сірий ранок, вітер жбурляв у обличчя колю
чу мжичку. Над містом низько клубочилося сизе 
хмаровиння, повне близького дощу і холоду. Крізь 
заплакані вікна переповнених тролейбусів видніли-
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ся страдницькі бліді обличчя. Я спізнювалася на 
роботу, а тролейбуси повільно, ніби сновиди, мина
ли зупинку...

Я махнула першій-ліпшій легковушці. Вже всере
дині занімілими від холоду губами ледве вимовила 
адресу редакції, стягла з голови мокру хустку, за
ходилася струшувати водяний пил із волосся. Во
дій відразу увімкнув пічку, по моїх ногах лоскітно 
побіг теплий вітерець. «Оце б іще ковток чогось 
гарячого...» —  подумала, зігріваючись, і раптом по
чула: «Бажаєте ковточок кави?» Він потягся рукою 
до «бардачка», клацнув.

Переді мною ніби ожила новорічна листівка: 
заясніли золотими боками апельсини, з-під яскра
вих обгорток линув переможний запах шоколаду, 
зблискували незайманим целофаном пачки замор
ських сигарет, обережно виколисувала свій темний 
напій крутобока пляшка... «Джентльменський на
бір!»— усміхнулась я подумки, виймаючи червоний 
термос із кавою. «Коньячку?» —  «Дякую, мені на 
роботу...»

«Ніяка робота не повинна перешкоджати насо
лоджуватися життям щохвилинно. І в першу чергу 
це стосується чарівних жінок!» —  повчально прорік 
він голосом, про який звичайно кажуть «оксамито
вий».

Давненько ніхто не розважав мене таким нехит
рим компліментом! Тут я нарешті роздивилася на 
нього. Орлиний профіль, соколині (чи соболині?) 
брови, вороний чуб в’ється хмелем і все інше у то
му ж дусі. Коли цей писаний красень на мить обер
нувся до мене обличчям, у його ясно-карих, з іс
кринками очах привиділося мені щось дуже знайо
ме. Десь я їх бачила, ці очі, і не один раз. Але на
пружувати пам’ять було ліньки. Яка різниця де? 
При моїй роботі...
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«Апельсинчик? Сигарету?»
Тепер ми зустрілися очима у дзеркальці, і я прос

то оніміла —  о господи, та ці ж очі я бачила у дзер
калі щодня, це були мої очі! Я першою відвела 
погляд, розгублено роззирнулася довкола —  затиш
ний салон чужої машини, хутряні чохли на сидін
нях, запах кави і шоколаду... Сірий туман за вік
ном. У мене виникло відчуття, ніби ми їдемо отак 
щонайменше років сто.

Зрозумів він тоді що-небудь? Гадаю, що ні. Але 
щось таки змінилося у замкненому просторі сало
ну. «Дуже строгий начальник?» —  «Та як сказати... 
іноді буває наче звір, зате потім —  як рідний та
то...» Ми лаяли несподівано ранні холоди, дощ, 
згадували минулу ясну і теплу осінь, а інтонаціями 
наосліп ніби нашукували одне одного і тяглися, 
тяглися здивовано-запитальними поглядами до 
безпристрасної гладіні люстерка. «Ви дозволите 
зустріти вас після роботи? Ми, здається, сусіди...»— 
«Ні, ні, не треба». От і все.

Це трапилося в один із днів, коли в нашій хаті 
саме був мир і спокій. Увечері я спробувала описа
ти свій стан чоловікові: чужа розкішна машина, 
чарівна скринька з кавою і апельсинами, чужа тя
гуча музика, і раптом — мої очі на чужому облич
чі... «Сподіваюсь, він призначив тобі побачення?» —  
посміхнувся чоловік. «Таж уся чарівність цієї істо
рії в тому, що ми ніколи більше не побачимось, 
розумієш?» —  намагалася пояснити я, та чоловік 
був настроєний іронічно! «І ти скаржишся на це 
мені, рідному чоловікові?»

Ми зустрілися, і дуже скоро, але про це якраз 
рідному чоловікові я і не сказала.

Настало бабине літо.
Квіти —  цілі оберемки жоржин, а іноді просто 

одна троянда, зате щойно зрізана, з росинками
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у вогняних пелюстках, або скромний дубочок, за
те —  «який чарівний!». Цукерки —  найдорожчі, ясна 
річ, який-небудь чорнослив із ромом у шоколаді... 
Обід у мальовничому куточку гідропарку на терасі 
під розлогими вербами і осокорами, під золотими 
хмарами крон... Взагалі тераса вже закрита, але 
для нас... та ще в такий сонячний день... Трохи 
сонця в червоному вині —  що може з цим зрівня
тися?

Усе в кращих традиціях зарубіжних бульварних 
журналів. У традиціях, осміяних і затаврованих 
моєю рідною газетою на віки вічні. У традиціях 
«красивих» французьких фільмів, на які я писала 
розгромні рецензії... Віктор у елегантному беже
вому костюмі і світлих італійських туфлях. Віктор 
у голубих джинсах, білому пуловері і синіх кросів
ках фірми «Адідас». Віктор у блакитній курточці 
на «блискавках» і червоно-синьому пухнастому шар
фі... «Я дістав для вас Булгакова...» «Не бажаєте 
почитати російських акмеїстів? Видано в Парижі...»

Я почала соромитися своїх скромних суконь. 
Я розуміла, що це неправильно, умовляла себе, що 
я незрівнянно багатша за Віктора з його машиною 
і блейзерами, але вдіяти із собою нічого не могла: 
мої не надто нові болотяного кольору вітчизняні 
туфлі поруч із його елегантним взуттям доводили 
мене до відчаю. Я придумувала собі кару —  назавт
ра одягала старий зачовганий плащ і розтріскані 
шкарбани, які давно збиралася викинути. Але Вік
тор, здавалося, нічого того не помічав.

Ясна річ, у нього були свої погляди на життя.
—  У російській мові «нравственность» походить 

від слова «нрав», —  тлумачив він мені своїм окса
митовим голосом. —  А норов не вибирають, він ді
стається нам від тата з мамою, як колір очей і фор
ма носа. Як, врешті-решт, лад душі. Що природно,
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то не може бути аморально. Свині належить бути 
свинею, лебедю —  лебедем. Якщо вовк стане веге
таріанцем, це і буде аморально. Та й хто ми такі, 
щоб виправляти задум природи?»

Він терпіти не міг байок: вовк не поганий і не 
хороший, він —  вовк. І тому подібне. «Вища мо
ральність—  не соромитися своєї аморальності. 
Якщо в тобі є щось погане —  признайся в цьому 
публічно, й ти отримаєш свободу». І додавав з ле
геньким підсміюванням: «А заразом обумовиш собі 
право на деякі приємності».

Він справді не соромився признаватися, що пус
кає «наліво» дефіцитну сантехніку. Він працював 
головним інженером якогось будівельного управ
ління.

Зустрічалися ми часто, але ненадовго, бо у мене 
завжди було обмаль часу, він смиренно це врахо
вував і примудрявся кожне коротке побачення пе
ретворити на фейєрверк приємних несподіванок. 
«Скільки ми маємо? Сорок хвилин? Годину? Пре
красно!» І ми мчали до його друга, художника- 
авангардиста (авангардист— у нашій провінції?!), 
або в оранжерею, де його інший друг вирощував 
незрівнянної краси бегонії (я отримувала в дар до
рогоцінний горщечок із найновішим сортом, якого 
ще ні в кого немає), або в букіністичний магазин, 
де всі його знали і залишали для нього найцікаві
ші книги, або до директора універмагу (ясна річ, 
директор не друг, а лише приятель!) за наймодні- 
шою перламутровою помадою, яка дуже лнчитиме 
мені...

Складалося враження, ніби він цілими днями 
чекає нагоди розважити мене і це —  єдиний сенс 
його життя.

Я приносила квітку у горщику, і книжки, і пома
ду додому, чоловік радів моїм вдалим «покупкам»,
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потім все це лізло мені на очі, квартира не здава
лася більше надійним сховком, Віктор проник і сю
ди. Проходячи повз дзеркало, я бачила там його 
очі. Все плуталось, ускладнювалось, обростало 
брехнею. Усе псувалося.

За два вихідних дні —  мирних, спокійних дні у то
варистві чоловіка й друзів —  я приходила до тями 
і вирішувала: все, треба кінчати цю вульгарну ін
трижку.

Та вже в понеділок Віктор сумно й докірливо 
дивився на мене моїми ж очима і оксамитовим го
лосом пояснював, що у нас ніяка не інтрижка, 
а дружба на основі спільності духовних інтересів, 
нічого поганого нема і не може бути в тому, що 
двоє інтелігентних людей іноді зустрічаються і ді
ляться своїми думками, за кордоном такі взаємини 
усі розуміють і поважають, не те що в нашій забо
бонній провінції... Казав, що дуже дорожить спіл
куванням зі мною, бо я тонше відчуваю прекрас
не, знаюся на мистецтві, взагалі я розумніша, чи
стіша, одухотвореніша... Без мене він би досі опу
стився, —  хіба я не знаю, у якому середовищі йому 
доводиться варитись? Та я просто не маю права 
полишити його зараз! Ясна річ, я подобаюся йому 
як жінка, він був би щасливий мати мене за дружи
ну, але поважає мої почуття до чоловіка, згоден 
на будь-які умови, аби хоч інколи бачити мене. 
Хіба він хоч раз був нетактовним? Хіба дав мені 
привід за щось дорікати йому?

Він дивився на мене моїми ж очима і говорив ті 
самі слова, які я й сама не раз собі говорила. Ми 
знову мчали кудись у його темно-вишневій «Ладі» 
і по дорозі бесідували про сенс життя.

Ох, не могла я не відчувати, що ніякої аж такої 
вже спільності духовних інтересів у нас немає, 
а вірніше, її не було і близько, та коли він захоп
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лювався Блоком або Чюрліонісом або читав на
пам’ять вірші Клюєва, виходило, що ніби вона усе- 
таки є, ота спільність.

Іноді мені здавалося, що в одні Л ті самі слова 
ми вкладаємо різні значення. Виходило, як у відо
мому шкільному прикладі: «Казнить нельзя поми- 
ловать». Усе залежало від розділових знаків, яких, 
на жаль, у розмові не побачиш, а інтонації —  це 
щось таке невловиме, недоказове, схочеш — почу
єш, не схочеш —  ні. На всі сумніви душі здоровий 
глузд заперечував: «А де факти?» Інтонація усе- 
таки не факт...

І не лише зі словами щось діялося — усе, чого 
торкався погляд Віктора, невловимо змінювалося. 
Чи була то картина авангардиста, чи мальовничий 
берег річки, чи хай навіть звичайне яблуко —  з усьо
го ніби звітрювалася душа у його присутності. 
Яблуко переставало бути хвилюючою таємницею 
природи, чарівним дарунком землі і сонця, плодом 
щедрого райського саду зі своєю історією— воно 
ставало просто фруктом, який слід вимити і з’їсти.

Особливо гостро я відчула це в оранжереї. Квіт
ка, яку збирався подарувати мені його друг, була 
дивом із див, казковою червоненькою квіточкою, 
поки її тримав у руках квітникар. Та щойно горще
чок опинився в руках у Віктора, усі чари пощезли, 
квітка здавалася навіть якоюсь несправжньою, ні
би синтетичною...

І це теж здоровий глузд не хотів брати до уваги. 
Гра хворобливої уяви, твердив здоровий глузд ..

«Очі— дзеркало душі. А у нас очі однакові!» —  
твердив Віктор. «Очи чернне, очи жгучие...» —  
пристрасно нашіптували динаміки у обидва вуха.

Врешті-решт я навчилася якісь думки недоду- 
мувати до граничної ясності, бо тоді довелося б 
визнати, що мені просто подобається почуватися
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господинею у новенькій «Ладі», де чарівний «бар- 
дачок» завжди повен смачнющих гостинців, подо
бається, коли тебе слухають із шанобливим, мало 
не побожним виразом обличчя. А компліментами —  
більш-менш вишуканими, а то й банальними —  
я просто упивалася! Хто ж у такому зізнається, хай 
навіть і самому собі?

Боже мій, боже мій, а ще ж зовсім недавно я усе 
це щиро зневажала! Я й продовжувала зневажати 
це, повертаючись додому, до своїх улюблених книг, 
до свого найкращого у світі чоловіка. Я зневажала 
це у колі своїх чесних героїв і безсрібників-колег, 
але... Світ лакованих новорічних листівок і замор
ських бульварних журналів раптом ожив для ме
не, силове поле його принад виявилося потужнішим, 
ніж мені здавалося досі.

А це ж іще була не вся правда! Він хвилював 
мене, цей блискучий Віктор.

І ось настав день, коли мені забаглося джинсів, 
кросівок, курточок на «блискавках», комбінезончи- 
ків на заклепках —  усього зразу. У нас із чоловіком 
було трохи грошей, ми відкладали на літні подоро
жі, окрім того, йому потрібне було зимове пальто, 
а мені —  теплі чоботи. Але на мене ніби потьмарен
ня найшло, я щодня голосно зітхала, що молодість 
минає, а я ходжу одягнена, як голодранка, жодної 
модної речі не маю, увесь світ ходить у джинсах, 
а я... «Та хто ж тобі не дає купити?» —  здивувався 
чоловік. Невже то була я —  ота, що прожогом ки
нулася до телефону, напитувала якихось фарцов- 
щиків, потім потягла чоловіка до якоїсь Люсі- 
Щучки? Пам’ятаю, як стояла перед люстром у квар
тирі тієї Щучки —  у синіх кросівках, у блакитних 
джинсах, у курточці на «блискавках»... Як радів 
і захоплювався чоловік, з усіх боків роздивляючись 
мене. А я зустрілася сама із собою очима у люстрі
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і подумала: «Завтра в і н побачить мене отакою»... 
В ту ж мить мені стало страшенно соромно, я зля
калася і своєї підленької думки, і суми, яку заги
лила за обнови Щучка, а найбільше того, що роз- 
верзалося попереду, —  невиразне, примарне, загроз
ливе. Я сказала, що нічого не буду брати, заходи
лася знімати речі, але чоловік замахав руками: 
«Що ти, що ти! Тобі так личить спортивний 
стиль!» —  і віддав гроші. Його чиста радість пере
вернула мені душу: як я можу дурити його! Та будь 
я проклята, коли хоч раз іще зустрінуся з Віктором!

Але наступного дня ми вже знову мчали кудись, 
і Віктор м’яко виказував за те, що не порадилася 
із ним: усі ці речі можна дістати по державній ці
ні, ми заїдемо зараз до одного приятеля на базу... 
У безкінечних лабіринтах бази за одним із поворо
тів ми наштовхнулися на колишнього Олениного 
коханця, який вів під ручку незрівнянну Венеру, чи 
то пак Ліну. Змірявши мене ситим, оцінюючим 
поглядом, він привітався із Віктором, відвів його 
вбік.

—  Там розкішні костюми «сафарі», —  сказала 
Ліна, привітно усміхаючись і киваючи назад, у тем
ні глибини коридорів. —  Дивись, не прогав...

Я купила іще й костюм «сафарі».
Іноді я бачила нас ніби збоку, молодих чоловіка 

і жінку, котрі муркочуть щось на філософські те
ми під легку «музичку» у сліпучій «Ладі». Мене 
душив сміх. Та, коли Віктор, такий запопадливий, 
тягнувся зачинити віконце, щоб мені не надуло, 
і його міцна смаглява рука опинялася зовсім близь
ко, ставало нічим дихати, не те що сміятися.

«Музичка» —  це було словечко Віктора. Він вза
галі полюбляв зменшувальні слова: «музичка»,
«коньячок», «дитинка», «книжечка», «апельсинчи
ки». «Дитинко, з’їж яблучко». «Я тобі дзвякну по

96

телефончику». А ще він казав: «заметано», «шикар
но», «будь спок». У редакції ми теж вживали жар
гонні слова, але завжди з іронією, то була гра. 
А Віктор вимовляв усе те зі смаком, від чого ме
ні ставало ніяково. Я дедалі більше дратува
лась.

Але, казала собі, це ж усе зовнішнє. У нього 
і справді не найкраще середовище для вдоскона
лення мови: будівельники висловлюються ще й не 
так! Але ж вони будують! І взагалі —  що за сно
бізм? Ставлення до роботи —  ось основний крите
рій! А якби Віктор погано ставився до роботи, ні
хто б його у тридцять років головним інженером 
не поставив. Головний —  це викликає довіру. Дур
ня головним не поставлять.

Та інколи й це не допомагало, я питала себе: як 
я, котра молиться на слово, я, котра упивалася 
стилістикою Коцюбинського й Гоголя, —  як я мог
ла слухати Вікторову балаканину?!

Спочатку він просив, щоб я говорила із ним тіль
ки українською мовою. Це така рідкість у нашому 
містечку! Йому така радість чути мову свого ди
тинства!

Але я так і не почула від нього жодного україн
ського слова, а незабаром і сама перейшла на ро
сійську мову. Він іще кілька разів просив, щоб 
я виправляла його, якщо вій говоритиме не зовсім 
чисто. «Ти що, англійський шпигун на стажуван
ні?—  спитала я, сміючись.—  Ану признавайся, хто 
ти?»— «Чорт знає, хто я! За паспортом українець, 
а взагалі, в мені стільки намішано —  і поляки, 
•і греки, і навіть гагаузи... Хоча в наш час це не має 
ніякого значення...» Я й справді якийсь час робила 
Віктору зауваження щодо його «шикарно» та 
«будь спок», але він не звертав на те ніякісінької 
уваги.
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Мій чоловік любив мову так само, як і я, 
ми раділи кожному влучному слову. На жаль, 
влучні слова все частіше служили нам зброєю у 
сварках.

І незабаром я вже бурхливо скаржилася Віктору 
на чоловіка. В глибині душі я усвідомлювала, на
скільки це ганебно, розуміла, що зраджую найкра
ще, найголовніше у моєму житті, що блискучий 
Віктор не вартий мізинця мого чоловіка, але — як 
він слухав, як умів співчувати! Я майже зневажа
ла його, майже ненавиділа цього співучасника мого 
падіння, та чомусь саме через те розпалювалася 
дедалі більше. «Знаєш, дитиночко, мені здається, 
ти до нього несправедлива»,—  вивертався він вреш
ті-решт, а я сповнювалася каяттям та вдяч
ністю.

Потім надходила субота, ми з чоловіком приби
рали квартиру і вирушали у магазини купувати 
харчі на тиждень. Ми любили ці спільні клопоти, 
наради біля прилавків, де нас привітно зустрічали 
знайомі продавщиці, нам не нудно було удвох стоя
ти в черзі, подобалось заповнювати сумки всякою 
всячиною і обговорювати меню на вечір, коли при
йдуть Дмитро і Надійна. Ми водночас помічали 
кумедні сценки, придумували історію життя веселої 
товстушки із хлібного відділу, яка на наших очах 
загравала до рудого кучерявого вантажника, або 
вгадували, кому поніс торт і троянди похмурий здо
ровань із лисою як бубон головою,— вигадували, 
перебиваючи і доповнюючи одне одного фантастич
ними деталями, нагромаджуючи веселі нісенітниці 
та підхіхікуючи.

Усе веселило нас, коли ми були удвох. Як пояс
нити сторонньому, чому раптом ми зупинилися бі
ля аптечного кіоска і заливаємося сміхом? Що мо
же бути смішного у коробочці з лікарською тра
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вою? На ній красивим крупним шрифтом написа
но: «Александрийский лист», а трохи нижче у 
скромних дужечках дрібними літерами — «слаби- 
тельное средство». Люди ідуть повз нас, ковзнув
ши по коробочці байдужим поглядом, а ми сміє
мось, сміємось —  ми знов удвох ми знову одне 
ціле.

Але якось, вийшовши із магазину, я угледіла 
знайому темно-вишневу «Ладу», і наче холодний 
вітер відділив мене від чоловіка. Там, за прозори
ми шибами автомобіля, був інший світ, інший про
стір і час, несумісний із нашими. Віктор розглядав 
нас ізвідти, наче з батискафа. Наші погляди перет
нулись, і раптом я побачила себе і чоловіка звід
ти— очима Віктора. Ті мої очі побачили безтур
ботного веселого хлопця поруч мене у старому сі
рому пальті, у нових коричневих черевиках фаб
рики «Восход», помітили потерту полотняну сум
ку і червону авоську в руках... А вже наступної 
миті я прокляла себе за той миттєвий сором, ви
хопила у чоловіка авоську і потягла його за ріг.

Та коли ми прийшли в інший магазин, Віктор 
був уже там, чарівно усміхався розмальованій ка
сирці, і до мене дійшло, що він вже проник всюди, 
що в будь-який момент у будь-якому місці може 
зринути у своєму швидкісному батискафі і розпина
ти мій світ, наче жабу на анатомічному столі, —  
о господи! — моїми ж очима. І ще до мене дійшло, 
що відтепер мій чоловік уже ніколи не буде для 
мене єдиним мужчиною у світі, що він тепер може 
бути або кращим, або гіршим за Віктора!

Всередині у мене все волало від жаху, а здоро
вий глузд заспокоював: чого жахатися? Що ми та
ке вже страшне вчинили? Здалося... відчула... не
наче... щось —  мало що може здатися! А факти —  
ось вони: ми з Віктором просто дружимо. Ми обоє
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поважаємо мого чоловіка. Чоловікові я не зради
ла. Врешті-решт у нього теж є свої приятелі і він 
не завжди доповідає мені, як вони розважаються.

Ой, яка гидь, яка гидь наш здоровий глузді
Просто не віриться, як довго я не помічала, що 

сюжет наших з Віктором взаємин неначе перепи
саний із життя Олени. А коли помітила, то вирі
шила, що справа не в сюжеті, а духовному напов
ненні. При чому тут Олена? Це був вічний сюжет: 
позитивний герой —  злидень, негативний герой —  
багач, і героїня, яка мусить вибрати між духовним 
і матеріальним. Не знаю точно, але гадаю, що по
ловина усіх книжок від Гомера до наших днів —  
саме про де. До слова сказати, моя рідна газета 
теж любила посмоктати цю обгризену кісточку. 
] не без моєї участі. Взагалі, ми всі у редакції 
найохочіше виступали під рубрикою «Урок моралі», 
і в наших статтях було повно позитивних героїв 
безсрібників і негативних спокусників із машина
ми. Кого й чого мусили навчити наші полум’яні 
статті, коли вони мене саму нічого не навчили?

Іноді, розповідаючи Вікторові про сусідку, я за
мовкала знічено і лепетала: «Схоже на те, що я й 
сама не краща...» Він палко заперечував: «Та яке 
може бути порівняння! Що за дикі думки!» І всоте 
заходжувався розтлумачувати, що у нас зовсім ін
ше, в усякому разі, для нього— інше, він ще ніко
ли не переживав нічого бодай приблизно схожо
го на те, що у нас, це ж дарунок долі —  отаке взає
морозуміння, отака спорідненість душ, але якщо 
я відчуваю і думаю не так... Я сквапно погоджува
лась, що у нас —  інше.

Викроївши вдень годину, а то й дві для прогуля
нок із Віктором, я мусила ввечері дописувати ма
теріали вдома. Раптом годині о дев’ятій чоловік ви
тягав із кладовки пилосос і заходжувався возькати
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щіткою по кутках кімнати, в якій я працювала. «Ти 
хіба не розумієш, що заважаєш мені?» —  «Але 
у квартирі повно бруду».— «У мене термінова рабо- 
та!»— «У тебе завжди термінова робота».—  «Що ти 
хочеш цим сказати?»—  «Нічого. Я всього-на-всього 
хочу прибрати квартиру».

Ми замовкали. Потім, звичайно, ми знову роз
мовляли, але про що-небудь стороннє, хоча кожен 
нодумки продовжував нанизувати звинувачення. 
Тоді виникало відчуття, ніби якась космічна сила 
відносить нас одне від одного. Коли ми отак мовч
ки сварились, у нашій квартирі вміщалися відстані 
у сотні світлових років. Тоскно поглядаючи на чо
ловіка зі своєї холодної далини, я з відчаєм дума
ла: що буде, коли він дізнається?..

Якось наприкінці жовтня ми з Віктором проїз
дили повз прокатну станцію човнів. Ще не усві
домлюючи, для чого, я попросила зупинити машину. 
Знайомі блакитні човники сумними зграйками ту
лилися до причалів. На самотній вербі розколош
кана вітром галка скаржилася на щось у синю по
рожнечу. Із дощаної хатки вийшов знайомий сто
рож. Всередині у мене все трепетало від нетерпін
ня, коли я умовляла його видати нам човен. Віктор 
мовчки стояв осторонь, подзвонюючи ключами від 
машини.

У човнах було повно мокрого осклизлого листя. 
Коли я скочила в один із них, на дні сколихнулася 
чорна густа рідина, дихнувши гноївкою, піймала 
моє відображення і заходилася нівечити його.

Віктор приніс із машини чистий рушник, просте
лив на лаві.

Чого мені хотілося в ту хвилину? Згадати наші 
літні подорожі на острови вчотирьох? Бодай на 
мить пережити те незрівнянне почуття радості й 
остраху від погойдування вутлої шкаралупки на
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глибокій воді? І досі не знаю. Коли б я хоч на мить 
задумалась, то із самого початку зрозуміла б, що 
відчути нічого не вийде. Ні відчути, ні згадати. «Ку
ди тепер?» —  спитав Віктор із люб’язною готовні
стю, і його оксамитовий голос відділив мене від 
споминів про минуле літо. Усе невпізнанно зміни
лося, поблякло на нашій ріці. Береги тьмяно жов
тіли, ніби припорошені товстим шаром пилу, по 
воді плив брудний паперовий ящик з-під морозива... 
Лише темно-вишнева «Лада» заклично й святково 
сяяла з берега... І отут я ледь не втратила свідо
мість: неподалік від машини стояв мій чоловік і 
пильно дивився на нас із Віктором. Повітря було 
прозоре і чисте, яким воно буває лише наприкінці 
жовтня, я бачила навіть заклопотано зведені доку
пи брови, розрізняла візерунок на шарфі.

Віктор теж побачив, ухопився за весла, але від
разу ж і опустив їх.

Жахливішим за сором і каяття було усвідомлен
ня безповоротності того, що скоїлось. Я не мала 
сили жалкувати за чим-небудь або шукати рятун- 
ку —  ніби провалилася у безпросвітний морок.

Ми не рухались, не говорили, не дивилися на 
берег. Скільки це тривало, не знаю. Раптом облич
чя Віктора перекривилось од люті, і він просичав: 
«Чого ти його так боїшся? Що він тобі зробить? 
Що взагалі може тобі зробити?!» І рішуче вхопився 
за весла.

Під ногами у мене погойдувалася чорна калюж
ка гноївки, у блискучій глибині якої корчилось, ви
довжувалось і розпадалось на безліч плямок моє 
невиразне відображення на тлі синього неба. Я не 
мала сили відірвати погляд від нього.

Коли ми причалили, па березі було порожньо.
До кінця робочого дня лишалося три години. Во

ни випали із моєї пам’яті, ніби їх не було зовсім.
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Підходячи до свого будинку, я твердо вирішила 
розповісти чоловікові усе, як є. Але вже з порога 
по виразу його обличчя зрозуміла: в ін  н і ч о г о  
не б а ч и в .  «Ти не захворіла? Чогось ти наче блі
денька сьогодні. Нічого не болить? А я на вечерю 
оселедця купив...» Я мусила зараз же, негайно роз
повісти йому про все, я відчувала, я знала напевне, 
що в цьому єдиний мій порятунок, —  ось у цю мить, 
просто з порога, не роздягаючись... Але його очі 
дивилися так ласкаво, так довірливо — я не нава
жилась.

А я ж і справді була хвора. Мене ніби отрутою 
хто напоїв, тепер вона шумувала в крові, заглушу
ючи думки. Все-усе в мені було отруєне! І навіть 
коли я трохи заспокоїлася, це відчуття не минуло
ся. Куди б я не йшла, що б не робила, у мене ніби 
присмерк стояв у очах, тіло стало важке й неслух* 
няне, ломило скроні. Час від часу, згадуючи смер
тельний переляк у човні, я ніби ще глибше прова
лювалась у морок, серце вихлюпувало у кров нову 
хвилю отрути.

Вдома я здебільшого нерухомо сиділа у кріслі, 
спідтишка спостерігала за чоловіком. Кволо снува
лися думки. Якщо того дня на березі був він, то як 
міг не побачити нас? Чи то був хтось інший? Але ж 
я бачила його, його, а не іншого... «Що з тобою? 
Ти так якось дивишся... Ти не захворіла?» Я ховала 
очі: «Ні, нічого...»

Віктора я тепер майже боялася. Поки ми не ба
чились, у мені наростало роздратування, огида до 
його машини, до себе у цій машині. Шалена лють 
закипала у мені на саму згадку про наші розмови, 
усмішки, красномовні погляди. Я збирала невмоли
мі слова, які скажу йому при зустрічі, ретельно 
припасовувала їх одне до одного, вибудовувала 
цілу фортецю із крем’яних слів. Але ось він з’являв
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ся, сяючи безтурботною усмішкою у осяйній своїй 
машині, ловив мене поглядом, і я ніби сліпла на 
мить, а вже наступної миті виявляла, що моя фор
теця впала і гримкотить камінням десь там, позаду 
швидкісної машини, яка знову кудись мчить нас...

Я звично приймала квіти і книжки, без радості 
чи бодай цікавості. Квіти стромляла в урну по до
розі в редакцію, книжки —  у робочий стіл —  подалі 
з очей.

Тепер і в машині я не почувалася безпечно, за 
кожним рогом ввижався мені чоловік, я весь час 
оглядалася, не чуючи ні «музички», ні філософ
ських просторікувань Віктора.

«Ти зовсім змарніла, бідненька! Ну давай виїде
мо за місто, я знаю прекрасні місця...» —  «Краще б 
уже світ за очі...» —  «Це ми влаштуємо в елементі!» 
Ми поїхали.

Ніщо його так не вабило у дитинстві, розповідав 
Віктор, як грунтові дороги. Твердий, прогрітий 
сонцем, запахущий путівець! Будяки і безсмертни
ки, соняшники і пшениці! Мати забороняла —  ци
гани вкрадуть. Він потайки бігав за село, але циган 
боявся, далеко не заходив. Потім над’їхали цигани, 
стали табором у лісосмузі. Бричка з кіньми, шатро, 
багаття —  це було ще краще, ніж путівець. Йому 
було років шість, обличчя ангельське, чорні кучері, 
молода циганка сказала: поїхали з нами. Він од 
щастя нетямився, заліз у бричку, а серце ледь не 
розірвалося —  а як передумають? Не передумали. 
Гойдалася, порипувала бричка, слався попереду 
безкінечний путівець, пливли у небі веселі пухнасті 
хмари. Молода циганка лускала насіння, мугикала 
щось і усміхалася йому ніжно, заспокійливо —  ні
коли потім не знав він більшого щастя. Мати на
гнала табір аж біля сусіднього села, мовчки вихо
пила його із брички, притьмом побігла назад, ніби
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за ними хто гнався. Але, він бачив, ніхто й не по
ворухнувся у бричці. Молода циганка так само 
лускала насіння і всміхалася...

Таке чи приблизно таке розповідав мені Віктор, 
доки ми їхали справжнім степовим путівцем уздовж 
лісосмуг, де виплакували останні золоті сльози ака
ції. Історія зворушила. І мене ніщо так не вабило 
у дитинстві, як циганські дороги...

Машина видряпалася на кручу і стала. Внизу 
віддзеркалював усю небесну широчінь веселий, 
в’юнкий Інгулець. Дальній берег його ряхтів чистим 
золотом кленів та яворів. А тут, попід кручею, ди
міли, мінилися невагомим сріблом пухнасті очере
тяні мітлиці... Кущ шипшини простягав до віконця 
крупні, рясні, як перемиті, свої плоди. Від усього 
віяло спокоєм, незнищенна краса променилась обі
цянкою щастя.

Дивна трава росла у вибалку за шипшиновим ку
щем. Вона плавно перекочувалася, струменіла під 
вітром, як швидка вода у джерельці... Та це ж ко
вила! Повен вибалок справжньої ковили! Як вона 
вціліла тут? Із яких часів?!

Ми навіть не вийшли з машини. Я намагалася 
згадати, як пахне вода, настояна на осінньому лис
ті, як ніжно, сумовито шелестить сухий очерет у цю 
пору... І раптом відчула гарячу руку Віктора у се
бе на потилиці. Він зазирнув мені в очі моїми ж 
очима. О мерзенна, любострасна, зрадлива плоть! 
Коли деревина, зацвітаючи, відчуває що-небудь, то 
це, мабуть, схоже на те, що відчула я, цілуючись 
із Віктором... і раптом: «М-м-м... який тут шикар
ний ліфончик!»

Навряд чи навіть ангел-хранитель зумів би при
думати щось ліпше, аби протверезити мене. Я сіп
нулася мов ошпарена, забилась у його чіпких ру
ках, закричала: «Ні, ні!» І тут затріщало моє роз-
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кішне «сафарі». Я завмерла. Бридкий, чужий голос 
ласкавенько мовив: «Порвеш упаковочку, а хто
зашивати буде?» Божевільний жах і відраза охопи
ли мене...

Минуло кілька чорних днів. Я сахалася від теле
фону, коли він дзвонив, здригалася, зачувши ви
щання гальм на вулиці, горнулася до чоловіка. 
Мої руки хапалися за нього, але не відчували ні
чого, здавалося, в них нічого немає, здавалось, 
я обіймаю порожнечу. Я не годна була осягнути, 
як же так: ось він тут, мій чоловік, а ніби його 
немає. Чомусь він став недосяжний для мене.

Віктора я боялася панічно: уникнути, утекти, іте 
допускати ніяких пояснень, нічого не говорити са
мій, не слухати... Слова зрадили мене —  я їм більш 
не довіряла.

Якоїсь ночі мене розбудило радіо. Розв’язний 
дурнуватий голос вигукнув: «А зараз передаємо 
музичну для тих, хто не спить». Грянув божевіль
ний рок, інструменти заспішили, звуки наскакува
ли один на одного, обривалися, оглушлива какафо- 
нія терзала слух. Я встала, увімкнула світло. Го
динник показував двадцять п’ять хвилин на чет
верту. Здивована, я вимкнула радіо. Але музика 
долинала з-за стін, вривалася з коридора. Вхідні 
двері виявились прочиненими, гомін безлічі голосів 
чувся за ними. Я визирнула. В усіх сусідів двері 
були розчинені навстяж, а самі вони, маленькі, на
че діти, здивовано протирали кулаками очі. Під 
оглушливу какофонію по сходинках піднімались на
товпи людей у яскравих клоунських вбраннях, крив
лялися, пританцьовували, штовхали маленьких су
сідів. Раптом кощавий молодик у червоному ком
бінезоні ухопив мене за носа. Я відштовхнула йо
го, закричала: «Геть звідси!»— «Ти кому грубія
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ниш, дєточка?»—'Підскочила до мене напівгола 
розмальована блондинка, потяглася рожевими 
пальцями до мого обличчя. «Облиш,—  сказав мо
лодик.—  Вона ж не розуміє». І вони пострибали 
далі, забувши про мене, заливаючись божевільним 
сміхом.

У них в усіх були божевільні очі. Тут могло 
скоїтися що завгодно. Але я знала, що рятунку тре
ба шукати у них же, я вдивлялася у натовп, шука
ючи хоч одне людське обличчя. У глибині квартири 
за моєю спиною спав мій беззахисний чоловік.

Ось у вируючому строкатому натовпі з’явилася 
непорушна темна постать, я рушила до неї. Жінка 
в чорному платті без рукавів, блякле невиразне 
обличчя, неохайна грива жорсткого волосся на го
лові... Вона подивилася на мене з тугою і надією, 
і я зрозуміла —  тільки вона може захистити! Але я 
мусила щось їй сказати, якісь єдино вірні слова, 
найщиріші і найправдивіші, які я лиш знала. Варто 
було помилитися чи сказати неправду, і з нами 
могло скоїтися все що завгодно. Натовп завмер. 
Вона дивилась на мене і чекала, смиренно опустив
ши довгі білі руки. Єдино вірні слова! І я, подумки 
жахаючись, мовила: «Ви така гарненька, така ми
ла... Не залишайте мене саму, мені страшно!» Ша
леною люттю спалахнули її очі, здулися криваво- 
червоні губи. «Я тебе не полишу!» —  низьким мо
торошним голосом прогула вона. Білі руки відді
лились від чорного плаття, лягли мені на груди —  
ніби смертельний струм пройняв мене...

Серце мовчало —  ні поворухнутися, ні вдихнути, 
ні видихнути. Шкіра на грудях ще була повна га
рячого лоскоту, відчуття жахного доторку її рук. 
Відчуття поволі звітрювалось. Я вмирала, це було 
очевидно. Тваринний жах викинув мене з ліжка, 
лиш тоді серце боляче закалатало у грудях.
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Коли чоловік увімкнув світло, годинник показу
вав пів на четверту. Співпадіння часу уві сні і на
яву вразило мене більше, ніж сам кошмар. Я нічо
го не могла пояснити чоловікові, благала зачинити 
вхідні двері, зачинити усі кватирки, заривалася 
під ковдру, під подушку і хапалася, хапалася за 
чоловіка у смертельному відчаї.

А вранці я прокинулася з відчуттям невимовної 
легкості в усьому тілі. Ніби щойно воскресла. Роз
глядала кімнату, ніби вперше бачила її. Схожий на 
тюльпан нічник, тумбочка, шафа, портьєри на вік
н і— усе радувало мене. Навіть капці, прості чер
воні капці, які чоловік купив мені ще навесні, ви
кликали розчулення.

На столі, поверх нерозпечатаної баночки зі шпро
тами, лежала записка: «Смачного Вам!». Поруч 
пляшка молока і ще тепла запахуща булочка 
з хрусткою, притрушеною маком скоринкою...

Я збігла по сходинках, мало не підстрибом пішла 
знайомою вулицею. Розкошлані хмари мчали над 
містом. Мабуть, угорі був вітер. А тут, на дні ву
лиці, було прохолодно і тихо. Я не озиралася. Я бу
ла певна, що ніколи більш не зустріну Віктора, бо 
його нема, його не було, він мені примарився 
у важкому сні.

З тих пір Олена стала мені осоружна. її  голос 
був як отрута з недавніх кошмарів, я робилася 
хвора від самої її присутності.

Повільно спливала зима.
«Ще якихось півтора місяця», —  втішала я себе, 

а в пам’яті зринали зелені острови, зелений човен 
ї ми вчотирьох на ньому.

«Ще тільки місяць...» —  І запах вогнища лоско
тав ніздрі так відчутно, аж серце стиналося.

«Іще трохи, зовсім трохи...» —  І небачені міста 
відкривали назустріч площі і вулиці.

Недовірливо, довго принюхувалися каштани до 
потеплілого вітру. Образившись, вітер помчав у сте
пи. І тоді враз ніби хмара зелених метеликів обсі
ла дерева... Але я не поспішала. Мені потрібен був 
зовсім особливий день —  невагомо сонячний, лоскіт
ливо теплий, трішечки навіть п’яний від власної 
безоглядної щедрості.

Та коли такий день настав, ми відвезли Надюдо 
пологового будинку. А вночі у наших друзів наро
дився хлопчик. Минуло ще кілька однакових від 
клопотів і радісного очамріння днів, коли я зрозу
міла, що мене просто ошукано. Болісно до сліз 
було прощатися з островами і вогнищем, озерами 
й човном, у якому нас —  четверо, з легкою ходою 
і сміхом на вулицях небаченого міста, з горами й 
лісами, музикою й картинами, які ми тепер не по
бачимо—  не побачимо так, як мріялося: чотирма 
парами очей.

Особливо гостро я відчула це, коли ми привезли 
Надю із сином на нову квартиру. М о є ї  Наді 
більше не існувало. Дивно, але, окрім мене, цього 
ніхто не помітив. Чоловіки мов зачаровані кружля
ли біля згортка з немовлям. «Постав на плиту ве
лику каструлю з водою», —  командувала Надя од
ному. «Оці пелюшки треба випрасувати», —  іншо
му. «Зітри, будь ласка, кілька морквин, мені час 
пити сік з моркви»,—  казала мені, а сама була вже 
не з нами, ледве помічала нас, її сяючі очі були 
звернені лише до дитини.

Всю дорогу додому чоловік не вгавав: як п е 
не було нічого, а тепер жива людина? І молоко з’я
вилося саме тоді, коли народилась дитина. І чи не 
страшно жінці, коли воно починає ворушитись 
усередині? І взагалі, при чому тут вони, мужчини?
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Коротка мить —  а далі непотрібні. Але ж тієї ми
ті досить, щоб хлопчик вродився викапаний Дмит
ро!

Я пригнічено мовчала. Я прощалася з прекрас
ним відтинком свого життя. Може, навіть з най
кращим. Хотілося бунтувати, протестувати, боро
тися, але —  з ким? Усе так просто, природно! І —  
який жах!—  безповоротно...

—  Я дістану підручник для середньої школи,—  
сказала жовчно,—  і там ти вичитаєш про розмно
ження все, що тебе цікавить.

Він скоса зиркнув на мене.
—  Гадаю, зумів би обійтися й без підручників...
Знову! Тільки цього мені зараз і не вистачало!
—  Дай спокій,—  попросила дражливо.
Чоловік зайшов наперед, узяв мене за плечі.
—  Я хочу сина. Це право кожної живої істоти.
—  Я живіша за тебе в тисячу разів!— вибухнула 

майже з полегшенням.—  Саме тому, що жива і 
люблю життя, я не прагну смерті. Народити —  це 
трохи вмерти самій, якась частка тебе самого му
сить умерти, хіба ти не розумієш?

Погляд у нього став напружений, лиховісний.
—  Так, ти жива і любиш життя,—  повторив май

же пошепки.—  Ти любиш красиве життя. Роз’їж
джати із красивими бахурами у красивих машинах...

По його обличчю перебігла судома, видно було, 
що він надлюдським зусиллям намагається зупи
нити себе. Раптом боляче стис мені плечі, трусонув 
з усієї сили, прохрипів:

—  Люби! Але без мене, чуєш?!
Ніби уві сні я бачила, як знайома і рідна до най

меншого поруху постать швидко зникає у темря
ві...

Скоїлося.
Ні, ні, неправда, не може того бути!

по

Зненацька я завважила, що стою перед дверима 
нашої квартири, і на мить здивувалася: як дійшла 
сюди, коли?

Заходити було страшно. Темрява і порожнеча... 
О господи! Не піду... Але внизу по сходах зачов
гали кроки, стало ще страшніше. Ключ ніяк не 
міг втрапити у шпарку. Нарешті! Морок обступив 
густий, як вода. Світло, світло, у коридорі, у віталь
ні, ще чотири кроки у темряву і... За спиною рип
нуло протяжно. Тільки не закричати! Обернула
ся —  нікого... Протяг, а я не замкнула вхідні две
рі. Світло, світло! По всіх кімнатах, у ванній, у кла- 
довці. Тепер іще зачинити балконні двері. Підкра
лася, налягла всім тілом па ручку —  все...

Цього не може бути. Зі мною, з н а м  и цього не 
може бути. Він повернеться. Зараз. Або через го
дину. Як холодно! Опалювальний сезон скінчився, 
а стіни ще не прогрілися. Треба заварити чай —  і 
мерщій у ліжко, під ковдру. Найкраще —  з книж
кою...

Прокинулась я раптово, ніби й не спала. Різо
нуло очі світло, дзеленчав, аж заходився, телефон. 
Годинник навпроти ліжка показував десять хвилин 
на першу... «Боже мій!»— згадала раптом усе і ки
нулась до телефону.

Але то була всього-на-всього Олена.
—  Вибач... Я з балкона дивлюся—  у тебе світло 

горить... А я сама вдома.
Я мовчала. Найменше в ту мить мені хотілося 

чути. Олену. Несподівано вона попросила:
—  Ти не могла б дати мені свій портативний 

магнітофон, га? Тільки з мікрофоном. Мені дещо 
записати треба.

—  Просто зараз?
—  Еге ж ,я  завтра поверну.
Я зітхнула:
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—  Ну гаразд, виходь на балкон.
—  Мікрофон не забудеш?
—  Не забуду. Виходь.
Прибрана вона була, як на свято. Золоте волос

ся з одного боку підколене високо над вухом, а з 
іншого спадало на щоку пухнастою вільною хви
лею. У вухах та на шиї мерехтіли діаманти. Та ще 
яскравіше блищали її очі. Грайливий вітерець об
пинав її тонку постать блакитним напівпрозорим 
шовком, здавалось —  обіймав. У відблисках черво
ної заграви з вікна Олена справляла враження по
тойбічного видіння.

—  Ось, візьми... тримай же!— тицьнула в руки 
Олені чорну коробочку. —  Так і простудишся не
довго.—  І втекла до кімнати.

Через якийсь час з-за стіни долинуло остогидле 
«в любвн взаимной». Потім звук увірвався. Хтось 
ніби заговорив. Я прислухалася. Говорила Олена. 
Голос був тривожний, уривчастий: то лопотів, на
ростаючи, то раптом стихав. Так лопотить одино
кий листок під вітром. «Вирішила послати звуко
вого листа своєму коханому», —  здогадалась я. Від 
того її невиразного лепету мене дедалі більше об
лягав нездоланний сум, просто завити хотілось, я 
вже рушила було до телефону, щоб подзвонити їй, 
покликати до себе, але в ту мить телефон сам за
дзеленчав. Я вхопила трубку, хрипким від хвилю
вання голосом сказала «алло». Хтось зачаєно по
дихав мені у саме вухо і дав відбій.

То була остання крапля. Руки у мене тремтіли, 
голова гула, перед очима плавали вогняні кола. 
Я ледве добрела до ліжка, сховала голову під по
душку — дзвоніть тепер хоч і всю ніч!

Зранку вікна заліпив густий туман, квартира на
че осліпла, напівприсмерк стояв у ній непорушно,

па

Як вода у колодязі. Сонне заціпеніння скувало моє 
тіло, я задрімувала і прокидалася від частих дзвін
ків і знову задрімувала важкою, хворобливою дрі
мотою.

Та по обіді подзвонили у двері. Я ледве розкле
пала повіки, але не ворухнулася. Дзвонили довго, 
настирливо і раптом щосили загупали кулаками. 
Дунко вдарила кров у скроні, я зірвалася на ноги, 
побігла відчиняти.

За дверима був Віталій. Однією рукою він три
мався за одвірок, іншою розтирав горло, повільно 
повертаючи голову то в один бік, то в другий, наче 
силкувався щось проковтнути і не міг.

—  Приехал из командировки... а там... там... 
Лейка... —  важко дихаючи, проказав він.

—  Зачекай, я зараз, — метнулася до плаща, дов
го не могла потрапити ногою у черевика.

Двері сусідської квартири стояли розчинені нав
стіж, чомусь боязко було заходити в них. Віталій 
підштовхнув мене у спальню, а сам лишився на по
розі.

Біле тіло Олени ніжно мріло крізь блакитний 
дим пеньюра. Неживе тіло, я зрозуміла це з пер
шого погляду. Вже не тіло —  просто річ. Одне із 
розкішних убрань, яке Олена, поносивши, покинула 
тут.

Самої Олени тут не було. Я все-таки підійшла, 
взяла за руку —  холодна, безживна. Гостро зблис
нула зіничка діаманта на пальці. Я мимохіть від
смикнула свою руку, тернула об плащ.

—  Ти викликав «швидку допомогу»? —  обернула
ся до Віталія.

Він кривився, безперервно потирав шию, очі блу
кали безтямно.

Відштовхнула з порога, пішла в сусідню кімна
ту. Там і досі палахкотів, потріскуючи, ніби справж
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ній, збляклий, жалюгідний бутафорський вогонь 
у каміні.

—  Скільки років хворій?— діловито допитувалась 
чергова.

—  Двадцять чотири...
—  Що з нею?
—  Не знаю...
Пауза. Потім дражливе:
—  Я питаю про симптоми. Є якісь симптоми?
—  Не знаю...
—  То навіщо «вам швидка допомога?»
Я злякалася, що на тому кінці покладуть труб

ку, і швидко сказала:
— Здається, вона нежива...
Віталій глухо скрикнув у сусідній кімнаті. Коли 

я увійшла туди, він зблизька з якоюсь моторош
ною цікавістю і недовірою вдивлявся в обличчя 
Олени.

—  Що це може бути?— спитала якомога буден
ніше, ніби хотіла одурити його чи саму себе.

— Не знаю...
Ми обоє прикидалися, бо що тут було не знати... 

Завите у локони волосся не могло так красиво роз
метатися по плечах і грудях саме, пеньюар звисав 
додолу, ніби крило райського птаха, кришталевий 
келих із шампанським на туалетному столику —  
усе говорило за те, що вона свідомо готувалася 
до... Але як повірити?! Олена —  і... Я нишпорила 
очима по кімнаті, шукаючи чогось схожого на 
записку. Коли все це правда, записка мусить десь 
бути. А проте —  не було. Квартира, як ніколи, ски
далася на виставочну залу меблевого магазину. 
Або па театральні декорації. Ні порошинки, ні 
папірця, усе новісіньке, мало не стерильне. Лише 
біля ніжки столика валялися зібгані чорні кол
готки.
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Аж у туалеті на дні порожнього жовтого кошика 
угледіла дві прозорі облатки від ліків. Таблетки — 
по десять у кожній —  були вилущені.

Віталій сидів на кухні, курив, втупившись у під
логу.

—  Що це? —  простягла йому знахідку.
Покрутив у руці облатки.
—  Снотворное...
І раптом знову кинувся у спальню.
Коли я завела туди лікаря, він мовчки несамови

то торсав Олену. Аж тут я угледіла свій магніто
фон, його чорний кутик виглядав з-під колготок, 
мікрофон чорною зміючкою звивався до ліжка.

Постояла трохи, віддихалась. Я вже здогадува
лася, що там, у тій чорній коробочці, у м о є м у  
магнітофоні, і ледь не тремтіла від жаху.

—  Сходжу додому перевдягнутися, — сказала, ні 
до кого не звертаючись.

Віталій хрипко бубонів:
—  Ома давно грозилась... А вчера... Я вчерт дол- 

жен бьіл вернуться. Если бьі вчера, то ничего бьі 
не случилось... Она же только напугать хотела, все 
рассчитала... Думала, ночью приеду, спасу... зато 
козьірь какой! На всю жизнь... говорила бьі, что 
ато я довел... Вишь, как вирядилась... дурочка та
кая, всю жизнь играла, а теперь вот... артистка...

Коли я потягла шнур мікрофона, лікар скоса 
глянув, здалося —  гостро, пильно глянув. Усміхну
лась запобігливо, забурмотіла:

—  Це... музику слухали... забула забрати...
Але він уже відвернувся, не сказав нічого.
«...ніхто не любив... ніхто, ніхто! Я так більше

не можу...»—  залунав у моїй квартирі голос Оле
ни, щойно я ввімкцула магнітофон.

«...невже ніхто нічого не відчує? Жодна жива ду
ша? А потім? Що вони відчують потім? Не знаю...
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Щойно дзвонив телефон. Я так зраділа! Я ніколи 
ще так не раділа! Хтось подихав у трубку і...» —  
Я вимкнула.

Посиділа трохи, тамуючи дріж. Сходила переві
рила, чи замкнені двері. Перемотала плівку назад, 
увімкнула магнітофон на запис. Він зашурхотів 
ледь чутно, стираючи останнє послання Олени.

За два роки, що спливли відтоді, я багато чого 
передумала. Не буду запевняти, що й на часину не 
забувала про Олену. Забувала. Спочатку на часи
ну, потім на кілька днів, а відколи народився наш 
Мирослав, спогади про неї й геть здаленіли. Хоча 
іноді, коли мій син спить, я схиляюся над ним і роз
глядаю рідне личко, таке чисте, невинне, незахище- 
не, і раптом накочує забобонний страх, від якого 
кров холоне у жилах. Я знаю, що то безглуздий, 
дурний страх, але нічого не можу вдіяти з ним. Од
не добре: наш син ніколи не дізнається, в яку жах
ну ніч ми зачали його.

...Я не знала, скільки часу минуло, котра годи
на, який день,— сиділа в ліжку, не відгукуючись 
на телефонний лемент, на дзвінки і гупання у двері, 
сиділа тихо-тихо й не зважувалася навіть струсити 
з постелі крихти від сухарів, коробку із сухарями 
тримала на колінах і їла, їла їх безперестанку, бо 
все інше скінчилося, а голод не минався, розмочу
вала у воді, аби тихо, нечутно, і їла, дослухаючись 
до найменшого шереху з-за сусідської стіни.

Отакою й застав мене чоловік. Не вмикаючи світ
ла, не роздягаючись, підступив до ліжка ворухкою, 
шурхітливою масою, поводячи перед собою витяг
неними вперед руками. За останнім кроком зачепив 
коробку із сухарями, вона торохнула оглушливо. 
Від того звуку мене підкинуло, притисло ДО ЧОЛО
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віка. Його плащ був мокрий і холодний, я ніби 
прокинулася, затремтіла, забилася в риданнях. Він 
заспокійливо погладив по голові, поклав знову на 
подушки, скинув плаща і сів поруч. Я плакала, вче
пившись у його руку, іншою рукою він гладив моє 
обличчя, плечі, ніжно, ледь торкаючись, я раптом 
притягла його до себе, він слухняно ліг поруч... Та 
ні міцно стулені повіки, ні важке чоловікове тіло, 
ні наша божевільна жага не могли врятувати від 
невідступного видива: ось тут, за бетонною стіною, 
лежить нежива Олена...

Не так слід давати життя дітям. Згадуючи ту ніч, 
я стаю боязка й забобонна, мене гризе почуття 
вини перед Оленою, а ще більше —  перед Миросла
вом.

Десь навесні, коли мені вже важко було їздити 
у відрядження, редактор дав завдання зробити 
невеличкий репортаж із якого-небудь дитячого сад
ка —  щось таке про світле дитинство, з фотокарт
ками і зворушливим текстом. Чомусь я вибрала 
садок, у якому працювала Олена. Там справді було 
багато і щасливого, і зворушливого. Я вже викори
стала майже всю плівку, а все не могла піти звідти, 
шукала когось очима серед дітей. Потім не втри
малася і спитала про Юру Дзиза. Мені сказали, 
що його бабця забрала із садочка, займається 
вихованням сама —  басейн, музика, балетна 
група...

На вулиці мене наздогнала молода вихователька, 
червоніючи і відводячи раз по раз очі, спитала, чи 
знала я Олену. Чомусь я сказала, що ми були дуже 
близькими подругами. Тоді вона простягла мені 
пакуночок у целофані: тут листи, Олена не могла 
зберігати їх вдома, може, мені знадобляться. Я схо
пила їх майже з радістю, запевняючи, що знадоб
ляться, ми обидві були схвильовані і чомусь ніяко
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віли, вихователька, збиваючись, розповідала, яка 
Олена була чудесна, як любили її діти і батьки.., 
«За що любили?» —  спитала я ошелешено. Співроз
мовниця замовкла і втупилася у мене здивованими 
очима. Так ми стояли кілька секунд. Повільно і не 
надто впевнено вона сказала: «За красу... Олена 
була добра і весела». Останні слова промовила, 
ніби відповідала добре вивчений урок. Потім ще 
задумалася і раптом розсміялася: «Знаєте, вона їм 
таке розказувала іноді... послухаєш —  вмерти мож
на». Вихователька грізно насупила брови і замо
гильним голосом продекламувала: «Як заснув Оло- 
ферн, то Юдифа к йому прийшла, цюк його в голо
вень, аж із його душа вийшла». І знову засміяла
ся: «Завідуюча із себе виходила —  непедагогічно, 
а діти чередою ходили —  іще та іще...»

Вдома я розгорнула пакунок, там були знайомі 
вже листи Олега і виправлені мною чернетки Оле- 
ниних листів до нього. Я жадібно перечитувала їх, 
намагаючись зрозуміти, чому вона, не пошкодував
ши власного життя, вирішила зберегти ці листи, 
для чого? Для кого? Так і не зрозуміла...

Незабаром Віталій одружився. Його нової дру
жини я не бачила, вони відразу переїхали кудись 
ближче до центру міста. Хто живе тепер у кварти
рі за стіною, не знаю, лише зрідка чую чиїсь голо
си, дитячий сміх... Бува, інколи аж здригнуся — 
вчується голос Олени...

Моя стаття про тополі Ланського, скорочена ма
ло не втричі, побачила світ у одній із центральних 
газет, коли я вже забула й думати про неї. Я ледве 
перебігла її очима із відчуттям, ніби ніколи не пи
сала цих гнівних рядків. Останнім часом мені вза
галі стало важко працювати в газеті, я втомилася 
шукати жінок-ливарниць і жінок-водолазів до Вось
мого березня, нанизувати цифри виконання і пере
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виконання, лаяти спекулянтів та міщан. Тільки на
риси про гарних людей пишу із задоволенням.

Із Дмитром і Надією ми тепер бачимося не так 
часто, як раніше, два-три рази па місяць. І при 
цьому ніяких розмов за північ і бурхливих весело
щів: о дев’ятій дітям треба спати. Наступного літа 
мріємо гуртом поїхати до моря —  морське повітря 
корисне дітям.

Якось недавно я зустріла Віктора.
Ми з чоловіком і сином вийшли погуляти увечері, 

Мирослав щось весело лепетав, підстрибуючи 
у візочку. Потім чоловік заскочив купити хліба, 
а ми з сином лишилися на вулиці. Був ранній теп
лий вечір, люди снували повз нас, біля кіоска 
з морозивом юрмилася дітлашня, біля діжки з пи
вом роїлися спраглі чоловіки. Отут я й побачила 
його. Він стояв із гальбою пива в одній руці, з на- 
півобгризеною таранькою в іншій і пильно розгля
дав мене, час від часу відсьорбуючи пиво. Боже мій, 
невже оця розм’якла, роздута плоть, переперезана 
паском, ніби ковбик, і є Віктор? Оце тупувато-сон
не обличчя із щілинками очей, оце воло під підбо
ріддям? Він допив пиво, поставив гальбу і швидко 
пішов геть. Тут я побачила і його машину. По віт
ровому склу зміїлася тріщина, ліве крило зім’яте. 
Стара, запилена бляшанка на колесах... Мої давні 
переживання здалися сміховинними, безглуздими, 
просто якась хвороблива маячня... Підійшов чоло
вік із хлібом, заговорив. Обертаючись на його го
лос, я ще встигла помітити з-за тріснутого скла 
машини швидкий, злобний погляд.

Однієї березневої суботи редактор подзвонив мені 
додому і попросив терміново виїхати на завдання. 
Про подію, що спричинилася до цього, він знав не
багато: якась весела компанія влаштувала гульби
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ще у басейні місцевого спортивного товариства, 
і одна прекрасна юна купальниця, перебравши шам
панського, ледве не втопилася.

Я нагодилася на той момент, коли протверезілу 
«русалку» садовили у «швидку допомогу». Вона 
мерзлякувато куталася у довгий напівпрозорий 
блакитний пеньюар, який видався мені дуже знайо
мим. Коли дівчина відкинула з обличчя мокре пас
мо білявого волосся, я ледь не зойкнула, бо то бу
ла викапана Олена, тільки на п’ять-шість років 
молодша. Біля потерпілої метушився Віталій, на 
ходу намагаючись увіпхати неслухняні руки в ру
кави сорочки.

Я так і не наважилась озватися до нього, а коли 
піднялась у приміщення басейну, то побачила там 
і решту учасників Олениного «кола». Венера не
зворушно напівлежала у шезлонзі, ефектно про
стягнувши свої незрівнянні ноги. Проходячи мимо, 
я зазирнула їй у обличчя і зрозуміла, що вона прос
то не може звестися, така п’яна. Решта напіводяг- 
нених учасників подій, збившись у гурт, тихо пере
мовлялися.

Біля накритого столу розкошланий, але вже 
вбраний у костюм і черевики директор ресторану 
давав пояснення двом міліціонерам.

У його дружини день народження. Вони попро
сили знайомого тренера організувати святкування 
в басейні. Чому тут? Хотілося чогось незвичайно
го, ресторан йому й на роботі обрид, підхіхікнув 
директор. Вони не знали, що тренер заради них 
відмінив заняття двох груп, —  про це не було мо
ви. Ні, вони нічого не платили, тренер —  їхній прия
тель. Збитки? Але ж вони нічого не зламали, не 
розбили, іще й самі постраждали... Пірнаючи на 
дно басейну за потерпілою, він загубив золотий 
ланцюжок, поскаржився директор цілком щиро.
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Я написала було фейлетон, але він пролежав у 
столі тиждень, і я так і не віддала його редакторові.

Часом сняться ще райські луки, сади, річки, від
чуття польоту над ними, але завжди коротко й не
виразно, промайнули —  і нема, і знову сниться щось 
присмеркове, блякле, важке. Після такого яскра
вого миттєвого зблиску цілий день потім ходиш роз
гублена, душа тужить за чимось, і муляє відчуття, 
ніби я вже прожила два різних життя і час почи
нати третє.

Останній по-справжньому райський сон наснив
ся мені, коли я народила сина.

Я бачила немовленої краси місто, я була без
ліччю його очей, водночас бачила усі його вулиці, 
площі, білі колони, золоті портики, балкони у ку
черявих плющах, мармурові сходи... Я була безліч
чю очей і сонць водночас, бачила і осявала місто 
під шатром синього, аж чорного, неба.

Однією з вулиць простували чоловік і жінка. 
Обоє були босі. Чоловік у сорочці і штанях з домо
тканого полотна тримав у руці чорну різьблену па
лицю. Його міцне засмагле тіло рухалося плавно 
ї рвучко водночас, як рухається сильний вогонь. 
Ясні, сині очі на смаглявому відкритому обличчі 
жадібно вбирали усе навколо, безмірне захоплення 
читалося в них.

Юна жінка трималася ближче до свого супутника 
і дивилася просто поперед себе великими темними, 
непроникними очима. Важкий вузол смоляного 
волосся відтягував назад її голову, вітер роздував 
шовкову спідничку, вона ловила її смаглявими голи
ми руками. Шкіра на руках поблискувала, ніби кора 
на молодій вишні.

Ховаючись поміж дерев, перебігаючи від колони 
до колони, назирці за ними ішов чорноокий блідий 
красень,
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Час від часу чоловік і жінка зупинялись і цілу
валися. Поки тривав поцілунок, чоловік ріс, ставав 
просто велетнем, йому доводилося нахилятися до 
жінки, і тоді у вигині між їхніми тілами з’являло
ся сонненьке немовля.

Красень вистромлявся з-за колони, прикипав до 
жінки несамовитим хтивим поглядом і зменшував
ся, усихав, корчився...

Розімкнувши обійми, чоловік і жінка йшли далі, 
немовлятко щезало. Іноді велетень зупинявся пе
ред нечуваної краси палацом, завмирав зачаро
вано.

Тоді карлик вихоплювався з-за дерева, заклично 
простягував рученята до жінки, заманював, поскім- 
люючи нетерпляче. Вона робила непевний, ледь 
вловимий рух у його бік, і той знову виростав, зно
ву обертався красенем, а її супутник із велетня 
ставав звичайним чоловіком.

На центральній площі, де усе ряхтіло від квітів, 
вони цілувалися довго-довго, колисаючи сонну ди
тину. Оскаженілий карлик почав зривати з дерев 
жовтогарячі кулі і злобно жбурляти у них. Сяючи, 
кулі розкочувалися по площі... Та ось одна поціли
ла у жінку, та здригнулася, відсторонилась, лиш 
тоді велетень вперше поглянув на переслідувача, 
від суворого того погляду карлик заголосив, закру
тився, пострибав на кривих ноженятах, як на ма
леньких пружних протезах, вгору по мармурових 
сходах —  на самий вершечок круглої башти.

Чоловік і жінка зімкнули обійми.
—  Вона ж гола, гола, гола! —  заверещав карлик, 

звісившись через перила.
—  Гола! Гола!— застрибали разом із ним по

творні карлиці.
І тут-таки вітер задер спідничку на жінці, від

кривши смагляве стегно.
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Спалахнули гнівом очі велетня, розмахнувшись, 
він жбурнув у башту свою чорну палицю.

—  А-а-а! —  завив карлик, ухопившись обіруч за 
ногу.

—  Гола! Гола! —  біснувалися карлиці.
Палиця повернулася, велетень зловив її на льо

ту, знову жбурнув угору.
—• А-а-а! Ти скалічив мою сестру!
—  Ходімо, —  сказав велетень до жінки. —  Це не 

сестра його. Його сестра набагато страшніша, але 
нам доведеться пройти і крізь неї.

Тепер я стала очима карлика, дивилася з балко
на башти, як вони перетнули площу, наблизились 
до великого сірого будинку із широкою терасою 
на другому поверсі. Дім здавався порожнім, без
живним, та ледь вони ступили під терасу, як згори 
посипалась суцільна злива каміння: гігантські 
брили, і щебінь, і грудки землі, і глина, і порохнява, 
і горщики, і черепки, і пісок...

З башти мені видно було, як могутня гола кра
суня безупинно вергала вниз брилу за брилою. її 
повні груди колихались і сяяли, як два відобра
ження сонць у воді. Темні полив’яні статуї жбур
ляли зелені глечики, глечики осипалися з їхніх рук 
із запаморочливою швидкістю, але руки у статуй 
не порожніли.

—  Ну й життя! —  вигукнула раптом красуня, не 
припиняючи вергати каміння.—  Трудишся, трудиш
ся, і пообідати ніколи!

—  А й справді! —  відгукнувся велетень. —  Ти 
славно потрудилася!

На звук його голосу красуня вронила могутні 
руки, погляд її затуманився. Статуї теж вклякли.

Велетень швидко вивів жінку з-під тераси, і во
ни рушили до шосе, за яким темніла густою зелен
ню діброва.
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Я стала несамовитими очима красуні, побачила, 
як горнеться юна жінка до чоловіка, як вони відда
ляються, і осліпла...

А наступної миті побачила їх очима діброви, по
бачила, як із тераси вилетіла гігантська брила, по- 
гуготіла, присвистуючи, їм услід... наближаючись, 
вона меншала, вже ледь попискувала —  і ось 
велетень піймав у пригорщу геть крихітний камін
чик, розмахнувся, послав назад —  той полетів, знов 
виростаючи у гримучу брилу.

—  Тепер не озирайся, —  коротко наказав веле
тень і взяв жінку за руку.

Ось вони ближчають, наближаються, ось пере
йшли дорогу, ступили на узлісся, очима діброви 
я бачу їхні рідні очі, аж раптом жахної сили вибух 
шарпнув мої дерева, жінка завмерла, висмикнула 
руку і озирнулася...

І ось уже я сама-самісінька стою на галяві. Нема 
ні чудесного міста за дорогою, ні бодай сліду від 
нього, немає і велетня поруч мене. Я сама. І темна 
столітня діброва попереду...

Якось улітку, під час жнив, я поверталася з від
рядження годині о третій ночі —  вранці треба було 
здати репортаж. Редакційний «Москвич», сердито 
почмихуючи, котив нічними вулицями. Місто спало. 
Темні будинки на дні темнющої ночі позавмирали 
сторожко, неприступно, відчужено...

І раптом в одному вікні я побачила вогняну за
граву. Багряні полиски беззвучно металися по што
рах, видовжувались, дерлися вгору, опадали і зно
ву билися, билися вогняними крильми у шибку... 
Я ледь не скрикнула, аж раптом згадала: камін! 
Маленьке домашнє пекельце...

1979— 1984 рр.
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І
ДАЛІ ПОЛЬОТУ СТРІЛИ

«...Який же великий 
Простір потрібен для вод твоїх? 
Берег від берега в тебе 
Далі польоту стріли...»

(Феоф ан Прокоповчч.
«Похвала Ворисфену»)

ЧАСТИНА ПЕРША 

І
Глибокої ночі Ганнусі схотілося негайно забрати 

дитину і піти додому —  до матері, до чоловіка. Во
на обережно пройшла палатою, звикаючи до свого 
нового тіла, майнула у коридор і спробувала вга
дати, за якими дверима її хлопчик. Сонна медсест
ра кинулася навперейми, зашипіла, мов гуска, 
і Ганнуся раптом заплакала гірко і невтішно, сама 
дивуючись на власні сльози. Сестра, розставивши 
товсті короткі руки, загнала породіллю в палату, 
вклала, послухала, як вона плаче, і принесла їй спо
виток із немовлям.

Хлопчик спав. Приймаючи його із рук медсестри, 
із напівтемряви лікарняної палати, Ганнуся пере
жила напад ні з чим не зрівняного страху від того, 
що тепер будь-хто може взяти її дитя на руки, 
будь-куди нести, а воно навіть і не прокинеться.

Медсестра пішла, але Ганнусин страх не минув
ся, навпаки, набирав силу, будив давно забуті і ще 
не звідані страхи. Притискаючи до себе дитя, Ган
нуся запізніло лякалася за Петра, який дивом уці
лів на війні, за саму себе, яка теж дивом уціліла, 
і їй було жаль, що не можна зараз же, негайно 
розбудити сина і розказати, як йому пощастило,
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що вони обоє вціліли, і зустрілися, і народили 
його...

Дитя розплющило очі і довго дивилося на Ганну
сю суворим, нетутешнім іще поглядом, аж доки їй 
почало здаватися, що не було ніякої випадковості, 
що вони з Петром і мусили вціліти, аби народився 
цей хлопчик.

—  Ось ти вже й тут... —  сказала вона пошепки, 
і хлопчик зітхнув, заплющив очі.

Тоді Ганнуся поклала його на подушку поруч 
себе, заплющила очі й сама.

Вона згадала, як сиділа з матір’ю у погребі, 
а над ними гриміло й гриміло, час зупинився, але 
раптом крізь гуркіт під землю долинув голос при
пнутої у хлівці Мальви, і Ганнуся не витримала, по
лізла нагору. Хати вже не було, стриміла над роз- 
валлям одна стіна з перехнябленим, дивом уцілі
лим дзеркалом. Із цілого ще хлівця хрипко ревла 
Мальва. Ганнуся подумала, що без води туди кра
ще не потикатися, а тільки де ж її взяти, ту воду, 
коли все село третій день у погребах сидить, а до 
Дніпра й близько не підійдеш, там якраз саме пек
ло, сто разів уб’ють.

За вцілілою стіною гухнув снаряд, стіна подала
ся вгору і осіла, а з неба впала просто до ніг пуста 
чорна рамка дзеркала. Раптом Ганнуся побачила, 
що вулицею йдуть, біжать, їдуть підводами люди —  
все село тяглося кудись.

—  Дядечку! —  заголосила, вискакуючи на вули
цю. —  Дядечку! Мама хворі, звестися не можуть!

Незвичайний шум примусив її озирнутися: сарай
чик розпався просто на очах, а з руїн вистрибнула 
і помчала городами до води одуріла Мальва. «Ку
ди? Куди ти, клята?!» —  мчала за нею, не чуючи 
власного тіла.
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—  Га-а-аню! Верни-и-ись! —  наздоганяв її і не 
міг наздогнати чийсь знайомий голос.

Вдовина донька, хіба вона могла покинути єдине 
їхнє багатство, на погибель залишити любиму їхню 
Мальву?

Нараз усе вщухло. Ганнуся з Мальвою опинилися 
в самій серцевині тієї тиші, неозорої і мертвої. 
Ганнуся підвела Мальву до діжки біля крайньої 
хати і дивилася, як вона п’є.

Корова побрела до спорожнілої вже дороги. Ган
нуся роззирнулася. Забрали матір, чи залишилась 
там, у погребі? Дивилася і не могла зрозуміти, де ж 
стояла їхня хата.

Забрали, не могли не забрати!
—  Стій! Та стій же ти, сатано! —  загукала услід 

Мальві.
Скрекочучи, вилетіла сорока із пошерхлих ака

цій, шугонула над кукурудзяним полем. За кілька 
кроків від Мальви застрибали стовпчики пилу. На
че сірі пташки пурхали у пилюзі. Дерево вистриб
нуло із землі, одяглося вогнем, чорне, змахнуло 
червоними крилами. Вогняні змії звивались над 
степом, сплітались у сліпучий клубок. А сірі пта
шенята стрибали-пострибували то там, то тут, біля 
самісіньких ніг. Ганнуся присіла навпочіпки, вдив
ляючись... і раптом почула знизу, ніби із самої зем
лі, голос:

—  Та йди ж ти вже к бісовій матері! Голову 
одірве!

Вона схопилася па ноги, озираючись: усе куку
рудзяне поле ворушилося, здавалося, сунуло на 
неї. Ганнуся кинулася до дерев, але й там зблиску
вало, ворушилося, тріщало... Перечепившись, поле
тіла обличчям у кущі.

Щоразу, дійшовши у спогадах до цієї миті, Ган
нуся напружувалася, ніби знову мусила тягти ко
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рову вперед, з усіх сил намагаючись не дивитися 
ні на кукурудзяне поле, ні на акації, ледве стри
муючись, щоб не побігти.

Тоді їй здавалося, що коли вона й далі так іти
м е—  так, ніби нічого й не трапилось, ніби не ба
чила нічого, —  кулі не зачеплять її. Вона й під 
ноги не дивилася, вела Мальву просто на випур- 
хи куряви, а ті втікали, даленіли, і нарешті Ганну
ся здогадалася, що вони з Мальвою ідуть у яко
мусь зачарованому просторі, недосяжному для 
куль.

У квітні Петро Запорожченко купив напівзруй- 
нований кінотеатр, що стояв на привокзальній пло
щі, і весь до останнього каменя перевіз на пус
тир.

—  Заживемо, як у кіно!— пообіцяв Петро дру
жині і батькові, що вдвох ладнали на пустирі ка- 
бичку.

Теща увігнала в землю лопату і теж прийшла 
подивитися.

Гора ракушняка відразу надала белебню затиш- 
нішого вигляду. Пустир уже не був таким пустим, 
люди на ньому не здавалися випадковими подо
рожніми. Вони обзначали простір, ніби приручали 
його.

Вкрита рваним брезентом і лантухами купа 
домашнього скарбу, з якого ще не вивітрився дух 
сільської оселі, кабичка з веселим полум’ям всере
дині, руда корова, прип'ята на межі, позначеній 
поки що тільки її шкворенем, а тепер ще й гора 
каменю, який мусив до осені стати хатою, —  цього 
було досить, щоб починати життя спочатку.

Від гори каміння до Милового, звідки приїхали 
Запорожченки, було дев’яносто сім кілометрів, а до

міста— три. Той, кого Ганнуся носила під серцем, 
мав народитися городянином.

Влітку пиляний ракушняк засвітився ізсередини. 
Мріла в тому світінні надійна душа каменю, обі
цянка захистку, затишку і ще чогось такого, на що 
радо відгукується людська душа, не вміючи назва
ти словами.

Ракушняк скидався на соти, і, торкаючи шере
хату поверхню, Ганнуся думала, що й для бджіл 
їхні соти важать більше, ніж просто оселя, захи
сток і затишок. На ту пору все, що траплялося 
Ганнусі на очі, так чи інак наводило її на думку 
про гнізда, соти і кубельця. Ганнуся слабнула від 
розчулення, бо і в неї була тепер своя таїна, вона 
сама була тепер гніздом і сотами.

Старий Запорожченко з Петром клали сволок. 
Це була третя хата Запорожченків, перша згоріла 
у війну, другу полишили на поталу водам, буде 
їхня друга хата на дні моря стояти.

Запорожченки вірили, що велике місто не таке 
беззахисне, як село, котре може дощенту згоріти 
у війну, і ніхто не здумає топити місто у морі, хай 
би навіть і заради великої мети.

Раз по раз Ганнуся поглядала вгору на чоловіка 
і свекра і відчувала, що вони все одно не встиг
нуть... Тоді Ганнуся обіруч хапала важкий живіт, 
наче в забутті, м’яла ногами глиняний заміс. Ган
нуся мусила набратися сміливості, перш ніж ска
зати чоловікові, що з хатою вони не встигають, що 
їй пора... Вона потерпіла ще, скільки було сили, 
потім випручала ноги із глини і, зціпивши зуби, за
ходилася мити їх біля діжки з дощовою водою.

—  Петю, гукни маму, хай подивиться, чи добре 
вимила,—  напруженим голосом попросила Ганнуся.

—  Ма, йдіть поможіть, Ганнуся вас кличе,—  теж 
напруженим голосом покликав Петро зі стіни.
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—  Ти той... —  сказав батько. —  Мо’, вона й сама 
дійде? Роботи багато...

—  Хіба можна? —  осудливо прошепотіла мати, 
ні до кого не звертаючись.

— Я дійду, —  пообіцяла Ганнуся, обсмикуючи 
вузьке неподатливе плаття, намацуючи ногою при
несені матір'ю черевики.

Ганнуся обвела поглядом грядки, засаджені на
спіх і неоковирно, бо тоді, у квітні, коли сіяли, зем
ля ця була їм іще чужа і вони були чужі їй, може, 
через те й капуста вигналася у півлюдського зрос
ту, тонколиста, хирлява, з малими, як дитячий ку
лачок, головками, а огірки повсихали, не давши 
й зав’язі. Мати казала, що привезене з Милового 
насіння пам’ятало ще ту, свою, землю, а на чужій 
не хотіло приживатися. З-за городу на Ганнусю жа
лісно дивилася Мальва.

—  Піду потихеньку, —  сказала Ганнуся, біль вже 
стискав її, вона відчувала, що не так просто буде 
перетерпіти.

За ворітьми, які стояли самі по собі, без парка
ну, і поки що нікуди не вели, ні від чого не могли 
вберегти, тягнувся белебень, вздовж і впоперек пе
ретоптаний стежками. Стежки вели повз купи гли
ни і шлаку, повз високі і низькі стіни, а біля ко
лодязя зливалися в одну дорогу. Вдалині за тем
ною смугою акацій починалося місто.

Вже на середині путі вона зрозуміла, що ніколи 
не дійде до тих акацій, злякалася і закричала на 
повен голос, терзаючи тісний комір, доки той не 
затріщав. Ганнусі здавалося, що вона вмирає. Кри
чала і бігла, бігла і йшла, а потім уже й не йшла, 
а бездумно совала зчужілими ногами... Вона бояла
ся відірвати погляд від близьких уже домів. Ко
ли ж нарешті повисла на першому дощаному пар
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кані, на щастя, невисокому, літня жінка за ним, 
не перестаючи сипати пшоно курям, коротко гляну
ла на неї і сказала:

—  Іди, іди, дочко, тут недалеко вже...
Тоді Ганнуся зрозуміла, що люди їй нічим не до

поможуть. Вона вже не кричала, щоб не тратити 
сили намарне, рідкі перехожі зупинялися, дивились 
на неї.

їй лишалося тільки перейти вулицю, вже двері 
лікарні бачила вона, аж раптом Ганнусине тіло 
перестало коритися їй, його розпирало з нестерпним 
нутряним тріском, ніби смертельна судома пройня
ла її, рот мимоволі розчахнувся, і з розплавленої 
плоті зринув моторошний крик. «Невже це я 
так?» —  холодно подумала вона. Останнє, що ба
чила: маленький павучок завмер на краю дошки.

Вона народжувала стоячи.
—  Не смій! —  через вулицю біг старий у білому 

халаті.
Але слова вже не мали влади над нею.
«Швидше, швидше... хай би вже швидше...» —  

благала невідому силу Ганнуся, хотіла сказати лі
кареві, що вмирає, але слова залишалися в ній.

—  Давай! Давай, раз почала...
Накотив морок, з останніх сил ухопилася за 

щось, шарпнула до себе... і раптом опинилась у слі
пучому сяєві літнього дня, почула лікарів голос:

—  Все, все, досить людям паркан ламати! Ка
жу ж тобі, все!

На білому рукаві лікаревого халата сидів зна
йомий павучок і, здавалось, усміхався. Вона сто
яла легка, майже безтілесна у тісному колі ціка
вих.

—  Парубок! —  сповістив людям лікар. —  Босяк 
або філософ, згадаєте моє слово, під парканом на
родився!
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В той час, коли Ганнуся подумки долала остан
ні метри тієї давньої пекельної дороги —  дороги, 
яка безкінечно повторювалася у жахних снах, до
роги, над якою злітає чорне на багряних ангель
ських крилах деревце, над якою злітають, сплітаю
чись у сліпучий клубок, вогняні змії і безкінечний 
простір якої здається неживим, —  її чоловік Петро 
Запорожченко прокидався і не міг прокинутися 
в задушливій пітьмі куреня поруч із недобудованою 
хатою.

З усіх сил намагався зупинитися, прокинутися, 
повернути назад, він біг і задихався, безсилий 
змінити бодай що-небудь... колона полонених бігла 
до села, і він, її часточка, приречена на безволля 
і безгласність, на сто першу загибель...

То було незаймане війною мале білоруське село, 
майже хутір. Петро знав, що зараз конвоїр посуне 
у найближчу хату шукати поживи, той страшний 
двір був уже близько, хотілося сказати що-небудь 
на прощання Іванові, в очі йому зазирнути, але 
Іван, як і в попередніх снах, як і в минулих жит
тях, уже біг через двір до тієї самої копиці, і Петро 
слідом...

Далі уві сні лишалися самі тільки звуки. Грюк
нули двері, конвоїр вилаявся, кроки подаленіли...
І ще довго-довго бігла колона у порожнечу. У ней
мовірній, майже утробній тиші, де чутно лиш удари 
серця, отямившись, несамовито запахла копичка, 
ніби спішила повернути втікачам їхню пам’ять.

Щось ковзке і холодне блискавично шурхнуло 
біля самої щоки, вернулося і знову шурхнуло трохи 
далі... Багнети! Врізалися в копицю там і тут, слі
по шукали... Скрикнув Іван, застогнав глухо, і всі 
жала метнулися туди, заспішили...

Він обмацав рукою груди. Цілий! Провів доло
нею по обличчю, випростав занімілі ноги, якийсь
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час лежав, приходячи до тями, а вже потім виліз 
із куреня.

Живий! Боже ж ти мій, живий!
На золотій стіні сидів золотий місяць, ніби благо

словляв майбутній дім. Віяло від усього ласкавою 
байдужістю свободи.

Петро підійшов до діжки під стіною, хлюпнув 
на себе води.

Стоячи з мокрою головою посеред двору, він все 
ще намагався усвідомити, чому ж не загинув 
тоді.

Зі степу налетів гарячий вітер, поторсав хистку 
толеву халабуду, знайшов полотняну завісу на две
рях, роздув і вкотився з нею всередину.

—  Вони ще не тут, вони в лікарні,—  почув Пет
ро голос тещі.

Він повагався і спитав:
—  Мамо, ви з ким говорите?
Вітер гаряче дихнув йому в обличчя.
—  Сама із собою говорю, —  озвалася теща. —  

Іди спати.
Дивлячись услід вітрові, який гнав стрімкі хвилі 

трави, Петро сказав:
—  Як же його назвати? А пазову Іваном!

Ганнуся вже засинала, коли у розчинених вікнах 
палати стривожилися раптом тополі, залопотіли 
стрімким лепетом, завирували у тісних темних от
ворах вікон, скипаючи срібною піною, рвонулися 
всією масою крон всередину, задихнулися, відсту
пили і знову рвались у вікна, пінилися, захлиналися 
шепотом, шумом, протяжно зітхали...

Ганнуся згадала: стара груша у Миловому так 
само шуміла вночі, припадала до вікна, Ганнуся 
лякалася, будила матір, мати казала: спи, не бій
ся, то батькова душа прилетіла нас провідати...
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Чи буде їй вільно літати, коли вода сховає Мило- 
ве? 1 хату, і грушу, і кладовище...

Ганнуся встала, обережно взяла дитину на руки, 
підійшла до вікна. Вона довго стояла, відчуваючи 
на обличчі легкі доторки вітру, і думала, що й син 
відчуває їх, що розгадка всіх таємниць її життя —  
ось тут, у неї на руках. Видимим і незримим силам 
цього світу потрібен був саме він, треба лиш на
братися терпіння — і їй неодмінно відкриється най
головніше: для чого він тут?

II

Довгий стук у ворота здивував Ганнусю. Сусіди 
воріт не визнавали, кожен приходив зі свого боку 
просто через городи, наче й не було ніяких воріт. 
А ворота у Запорожчепків були чудесні, прямо 
царські врата, та ще й зі срібними шишечками на
горі. Ворота радісно заголосили густим металевим 
голосом, в них гепали, як у бубон.

І в ту ж мить сонце завалилося за городи, бриз
нувши у вікна останнім променем.

Ганнуся заметушилася, поклала малого в колиску 
і вискочила з хати, якщо можна назвати хатою 
чотири стіни без даху.

Незнайомець уже простував подвір’ям до неї, 
вся його незначна постать випромінювала запопад
ливість і водночас стрімку якусь упевненість, і ди
вився він на Ганнусю так, ніби все її життя було 
йому відоме. Затиснувши ліктем потерту валізу, 
незнайомець протирав свої темні окуляри хусточ
кою, він робив це лівою рукою, через що Ганнуся 
вирішила, що незнайомець лівша.

—  Ось... людина переночувати проситься... —  ви
ступив з-за спини незнайомця розгублений Петро.

Прибулець поставив біля ніг валізу, зняв білого 
картуза, відкривши іще білішу кругленьку лисину,
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обрамлену чорними чіпкими кучериками, і чи то 
вклонився, чи просто труснув головою.

Ганнуся здивовано усміхнулась:
—  Так ми ж і самі просто неба живемо. Ні даху 

ще... двері не навішані, гірше, ніж на вулиці.
—  Е-е-е! Хата —  це таки хата! Делікатна річ! —  

сказав незнайомець, переступаючи з ноги на ногу.
Широкі світлі холоші сколихнулися так, наче бу

ли порожні. А незнайомець усе якось дивно пере
ступав і переступав, ніби ховав ногу за ногу.

Ганнуся і Петро дивилися мов заворожені на 
його жовті сандалі.

—  Ну й жара-жаренна! Як у пеклі! —  сказав 
гість, роззираючись із незбагненним задоволенням.

— Гляди, вкраде що... —  шепнув Ганнусі Петро.
—  А що я зроблю?— сердито буркнула Ганнуся.
Тим часом подорожній нагледів стіл, вкопаний

посеред двору, і, підхопивши валізу, заспішив до 
нього...

—  Та в нас же ж і пригостити вас нічим,—  на
магаючись не виказати роздратування, майже лас
каво сказала йому вслід Ганнуся. —  Ми вже й по
вечеряли, час не ранній.

—  Чого там, хліб є і картоплину яку знайде
мо, —  перебив Петро.

Незнайомець його зацікавив.
Тепер Ганнуся й геть розсердилась: невідомо, 

хто й що, і на тобі, клопочися... Аякже, переночу
вати йому! Бодай він на тому світі ночував...

—  Я тут у людей козликів кастрував, гарні такі 
козлики! —  обернувся прибулець до Ганнусі і під
моргнув їй.

Вона кивнула, ніби ці слова щось пояснювали: 
хто він, і звідки, і чого забрів до них проти ночі.

—  А то беруть на займ усе до копійки, —  сказав 
незнайомець, примощуючи на столі свою в а л і з у ,  —
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а ти ходи, броди і думай, на які гроші тобі жити. 
Я, знаєте, зоотехнік, так мене на всі п’ятдесят кар
бованців підписали...

Петро з Ганнусею перезирнулися.
—  Скільки, скільки? —  перепитав Петро. —  Мен

ше ж, як на п’ятсот, не підписують, я чув...
—  На всі п’ятдесят, на всі п’ятдесят, —  ніби й не 

чуючи його, із незрозумілою пихою сказав незна
йомець. —  Ходжу тепер, де хочу, підробляю... І не 
думайте, і не клопочіться, ось у мене тут козлячі 
яйця, зараз посмажимо їх, от і вечеря.

І він відкрив валізу.
Яєць було сім. Ганнуся витрусила їх із облиплої 

ганчірочки і задумалась: це ж треба, козлячі яйця... 
та ще й сім...

Сковорода шкварчала і шипіла так оглушливо, 
що годі було почути балаканину незнайомця. Час 
від часу Петро сміявся, ніби його лоскотали.

Мати принесла відро з молоком, вона щойно по
доїла Мальву.

—  Кого це принесло?
—  А біс його зна!
Мати пішла подивитися на гостя. Розтрушуючи 

свіжі стружки з холош, вийшов з-за хати і све
кор.

У сріблисто-сірих сутінках обличчя гостя здалося 
Ганнусі іншим, новим, ні разу не баченим. Воно ви
довжилось, потемніло, вкрилося зморшками... Тіль
ки очі, тепер наскрізь чорні і косуваті, ніби розго
ралися. Враження було таке, наче з полону старого 
тіла рвався на волю хтось руйнівно молодий.

Ганнуся поставила на стіл сковороду з яйцями 
і пішла в халабуду по хліб. Постояла там, при
тиснувши долоні до розпашілих щік. Вже на по
розі ледь не наштовхнулася на свекра, той серди
то буркотів:
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—  Антихрист, тьху!
Петро давився сміхом і не міг зупинитися —  реб

ра боліли. Все, що робив і говорив незнайомець, 
здавалося йому надзвичайно кумедним.

—  В Італії, —  сказав незнайомець, ніжачи у па
льцях неймовірно довгу білу цигарку, —  до смаже
ні із козлячих яєць подають терновий соус і сім 
видів часників. І все це обкладають маринованими 
жайворонками. А піцца з козлячими яйцями! Ви 
розумієте? І в піццу отак бризкаєте... вином...—  
незнайомець роздув щоки, дмухнув, вирячивши 
очі, —  щоб яйця у піцці пищали! О!

Гидливо підібгавши губи, Ганнусина мати вста
ла і пішла геть.

А гість уже їв, облизуючись і косуючи в сково
роду. І в тому, як він їв, було щось невловимо 
чуже. Вони сиділи навпроти і дивилися, Петро на
віть сміятися перестав.

Раптом гість випростався і втупивсь у Ганнусю.
—  Ну, звичайно ж, вона!— скрикнув, аж Ган

нуся сахнулася.
Відклав виделку і заходився копирсатись у ва

лізі.
—  Зараз... зараз порадую...
І припечатав до столу просто перед Ганнусею яс

краву листівку.
—  Лампу!—  владно сказав гість.
Поки Ганнуся ходила по лампу, їй згадався ні

мий фотограф, який приносив у Милове яскраві 
лискучі карточки. Тоді Ганнуся думала, що німий 
живе у якійсь далекій, майже неймовірній країні, 
де самі лиш сади, оповиті трояндами, палаци, не
порушні озера, лебеді і юні закохані. Тепер перед 
нею лежали карточки, схожі на ті, давні.

Язичок полум’я підскочив догори у своїй скляній 
хатці, ніби хотів перевірити, чи зуміє вирватись,
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обнюхав прозорі стінки і, скорившись, сповз, вмос
тився зручніше, засвітив рівно і тихо.

— Ось!— сказав гість, переможно уперши паль
ця в новеньку листівку.

Ганнуся, завважила, що обличчя його знов пе
ремінилося, здулося і блищало, а очі промінилися 
ласкою —  від його несподіваного омолодження ста
вало лячно. Вона опустила очі, розглядаючи лис
тівку.

Посеред синього вечірнього моря плив човен, 
оповитий гірляндами квітів, у човні стояла жінка. 
Біле плаття щільно облягало стан, пінилося обор
ками. У смоляних косах біліли квіти. На далекому 
березі мріли білі колони палацу, над палацом схо
див місяць. А на горизонті стояв корабель, ніби 
чекав когось.

—  О! їй-богу, ти!— здивувався Петро.
Тоді й Ганнуся впізнала себе, засоромилась і 

прикрила картку долонею.
—  А це ось Венеція... А це ось фіорди,— відво

лікав увагу Петра незнайомець. —  А ось ферма, ба
чите? Корівки хоч куди! Що, очі розбігаються? Це 
вам не Мальва. Ви, перепрошую, ким значитесь?

—  Що, що?
—  Ну, працюєте де? Може, трудівник ланів кол

госпних?
—  Ні, я на комбайнобудівному.
—  А-а-а! Тоді вам оце ось цікаво! Ось які бу

вають комбайни, ви тільки гляньте!.. А це їхній 
трактор... Іграшка, га?!

Він виймав і виймав листівки, здавалось, увесь 
світ, дивно прикрашений, вміщався у його валізі.

Ганнуся очам не вірила, такий відчужений і жа
дібний вираз обличчя з’явився у її чоловіка, ко
ли дивився він на ті листівки. Вона покликала йо
го, торкнула за плече, але він скинув її руку.
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Тоді вона знову, тепер уже сміливо, досхочу, 
надивилася на себе у човні, радіючи, що вона така 
гарна. Ганнуся прагнула запам’ятати кожну обо
рочку плаття, щоб коли-небудь потім, коли наста
не інше, прекрасне, життя, пошити собі точнісінь
ко таке. Згадала своє весільне вбрання —  спіднич
ку і кофту з кількох відбілених мішків, тряпчані 
тапочки... А як гірко вона плакала, що немає у неї 
біленьких шкарпеток, адже усі дівчата одягали на 
свята білі шкарпетки, це було так гарно! Втомив
шись плакати, вона густо розвела крейду і нама
лювала собі шкарпетки, потім крейда висихала й 
обсипалася, і цілий день лишала вона білі святко
ві сліди...

У хаті заплакав малий.
—  Нам і тут непогано живеться, гріх наріка

ти,—  заперечив Петро гостеві непевним голосом.
—  Авжеж, авжеж... Одна корівка на п’ять душ 

та сім соток, а що заробив— на займ...
—  Слухай, ти воював?—  важко нахилився Пет

ро до незнайомця.
Малий репетував. Ганнуся підхопилася і з таким 

відчуттям, ніби розлучається з чоловіком назавж
ди, побігла у хату... У валізі, з якої дістають спо
чатку сім козлячих яєць, а потім заморські лис
тівки, могло бути що завгодно; яскравий примарний 
світ, зображений на листівках, ніби знецінював 
і робив непотрібним важке просте життя і навіть 
її саму, Ганнусю.

Гість не спав. Ганнуся чула в темряві його за
чаєне дихання. Петро поруч неї давно підхропу- 
вав, він був далеко, ні словечка не сказав, заси
наючи, і від того вона ще гостріше відчувала свою 
самотність і беззахисність...

Посеред ночі Ганнуся не витримала і забра
ла Іванка з колиски до себе.
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—  Що, боїшся?— пошепки спитав гість, і вона 
відчула спиною ніби легкий доторк,—  Не бійся, 
тобі нічого боятися.

Вона промовчала, притискаючи до себе дитя.
Прокинулася, ніби упала в смерть,— сина поруч 

не було. Скрикнула, скочила на ноги, в сизому сві
танковому світлі незнайомець сидів перед нею на 
ліжку і підсміювався.

—  Зіпхнула його, а він і не прокинувся, хе-хе- 
хе...—  сказав, показуючи ногою кудись у куток.—  
Закотився і спить...— і додав щось іще незрозу
міле.

Вхопивши дитину, Ганнуся кинулася з хати, 
очамріла, ніби отруєна.

По всьому кутку горлали півні.

—  Антихрист він, а не шпигун,— сплюнув старий 
Запорожченко.

Цього разу ніхто йому не заперечив, усі задума
лися.

У хаті стояв чужий, солодкаво-пластмасовий за
пах.

III
—  А я кажу —  під шнурочок!— гримнув над го

родом сердитий батьків голос.
—  Та знаємо, знаємо...—  відгукнулася примир

ливо мама, а Іван аж засміявся: не лише слова, 
а й інтонації були напам’ять знані з дитинства.

У саду і в городі у Запорожченків усе мусило 
рости «під шнурочок». Батько власноруч розби
вав грядки, пересновуючи свої сім соток туго на
пнутими шворками, забиваючи кілки і кілочки на 
вивірених до сантиметра відстанях, сам протопту
вав стежки між ними, сам намічав на грядках бо
розенки, прикладаючи до землі рівно обстругану
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дошку. І тільки після того, як тричі пояснював 
усе мамі, бабуньці і Галі, допускав їх садити го
род. Бо то вже була суто жіноча справа: садити го
род. І, поки теща, дружина і дочка з повними пе
ленами часинку мало не навшпиньках витанцьову
вали у геометрично довершених земляних лабірин
тах, батько походжав по не менш довершених ла
біринтах стежок, пильнуючи порядок.

—  Галю! Ну сто разів же ж кажу: під шнуро
чок! Бачиш, ондечки він, шнурочок, а ти куди, га? 
Ану пересади мені зараз!

Ішлося про улюблену батькову культуру —  час
ник. Тільки часник та ще цибуля, єдині серед усіх 
мешканців городу, від початку до кінця дотри
мувалися заведеного батьком порядку.

Галя слухняно виколупувала зубок із землі, при
мірялася до борозенки і раптом завмирала: під
ступний шнурочок, нервово посмикуючись, відповзав 
убік. Тоді вона, а за нею і мама спішили батькові 
на допомогу, бо господар вже борсався у влас
норуч розіп’ятих тенетах, зловлений ними за ногу. 
Вистрілювали із землі акуратні кілочки, і з’їжджа- 
лися прямі кути і лінії, мама бурчала, Галя пирс
кала, онімілий від обурення безпорадний батько 
голосно сопів. Та, щойно остання розплутана ма
мою петелька відпускала його ногу, до батька по
вертався владний голос і таке затяте шаленство 
у синіх очах, від якого свавільні кілочки ніби са
мі собою вгрузали у землю на вивірених до санти
метра відстанях, а шнурочки виструнчувались.

Батько був певен, що все у їхньому саду-горо- 
дові росте краще і більше, ніж у сусідських, тіль
ки завдяки шнурочкам. Клубок зі шнурочками він 
завжди носив у кишені.

Бабунька вважала шнурочки зятевими витре
беньками, але корилася і мовчала, бо зять у неї
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був чисте золото. Перед тим, як сіяти, бабунька за
мочувала насіння у якихось особливих водах, у по
темнілих від старості баночках, шепотіла над ними 
їй одній відомі примовки —  на врожай.

Мати не вірила ні в шнурочки, ні в особливі во
ди з примовками. Вона вірила в насіння, яке сама 
збирала з літа на своєму ж городі, в розсаду, яку 
викохувала на підвіконнях глухої зими, у раннє 
тепло, у добрива, в полив, у легку руку і незлобиве 
серце. У злої господині, запевняла мати, усе рос
те гірше, незмінним прикладом тому служила су
сідка Дуся Квіточка, чий город був завжди на 
виду.

Ніщо в Дусі не наводило на думки про квіт
ку —  ні огрядна постава, ні широкий вид у густому 
ластовинні, ні лиха невтримна вдача, а, проте, всі 
у кутку вважали, що прізвище тулиться до Дусі 
вдало, як прізвисько, через що власне прізвиська, 
як усі тут, Дуся не мала. Кожна квіточка цвіте 
на свій лад! Батько навіть казав інколи, що роз
множується вона, як і всяка квітка, вегетативно, 
інакше відки ж близнюки у безмужньої женщини.

Дуся була родом із села, прозваного в народі 
Компроміси. її близнюків інколи теж називали чо
мусь «компромісами».

На городі у Запорожченків овочі виростали гі
гантські. Примовки чи шнурочки були тому при
чиною, хто зна, а тільки такі овочі не росли більш 
ні в кого. От, наприклад, редька. Одна така редь
ка вирішила Іванову долю. Було йому тоді років 
одинадцять, батько щойно купив фотоапарат, щой
но навчив знімати. Іван знімав усе підряд, в тому 
числі й сестру Галю верхи на незвичайній редьці.

Вчителька ботаніки сказала, що фотокартку слід 
надіслати у «Юний натураліст», що така редька — 
ботанічний унікум. Через кілька місяців фото-
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графік» надрукували, а про Івана написали, що 
він юннат, мріє стати агрономом і на власному ек
спериментальному городі виростив редьку вагою 
ц п’ятнадцять кілограмів... Іван вирішив стати жур
налістом.

Насправді редька важила тринадцять кілогра
мів, вона пролежала у погребі мало не до весни. 
Ножем той овоч годі було подужати, час від часу 
батько брав сокиру і спускався у погріб —  відтяти 
шмат редьки до обіду.

Нічим не поступався городові і Запорожченків 
сад. Сад був уже суто чоловічою турботою, і саме 
Іван мусив щовесни його відкривати —  вивільняв 
стовбури, обв’язані соломою та обкидані землею.

Тепер, як і завжди, він почав з Галиного перси
ка. Персик був ровесником Галі, він багато зна
чив для Івана. Галин персик і сільськогосподарська 
виставка, яку він одного разу бачив на пустирі за 
школою...

Прибігли якось із хлопцями на пустир, здаєть
ся, неділя була, а там музика, три духових ор
кестри зразу, і вівці мекають, курява, аспидно 
чорний півень горлав так, що харапудились коні... 
Повільні дядьки і швидкі молодиці розкладали на 
довгих столах піраміди із темних кавунів та світ- 
локорих динь, вмощували осяйні снопи, громадили 
кошики з виноградом на видноті —  сині, рожеві, 
бурштиново-прозорі до самих кісточок грона...

Точнісінько такі грона Іван бачив щодня у себе 
над головою ,бо увесь двір Запорожченків був об
плетений виноградом, всепроникні вусики лози спи
налися в небо, і здавалося, увесь світ перевитий 
виноградною лозою...

—  Тату! Тату! —  влетів у ворота задиханий 
Іван.—  Там... біля школи... «Урожай»!
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Батько, прихопивши в сарайчику кошик, подав
ся до персика.

То був незвичайний персик. Поза всяким сумні
вом, плоди його були варті всесвітньої виставки. 
Як, між іншим, і багато чого іншого в хаті Запо- 
рожченків.

Батько купив саджанець персика за троячку у ци
ганки, вона клялася, що деревина рідкісна, з Ді- 
вич-гори деревина... А чого тільки не росте на Ді- 
вич-горі!

На той час батько ще зроду не бачив жодного 
персикового дерева, та й на всьому базарі ніхто 
більш не торгував таким рідкісним товаром...

—  А сорт який?—  питав батько, сумніваючись на
віть і в породі.

— «Сільський марс»!
Батько посунув далі вздовж рядів, знічев’я при- 

цінюючись до яблунь і груш. Велетенський квадрат
ний репродуктор молов усе підряд, як базарна ба
ба, доводилося кричати, щоб тебе почули. Репро
дуктор замовк, полилася на диво знайома музика, 
«...персиянки стан...» —  виразно почув батько. Запо- 
рожченка закрутило у натовпі, і він знову опинив
ся біля циганки.

—  Персик із Персії! Персик із Персії!—  вигуку
вала циганка, дивлячись у простір над його голо
вою.

Все-таки йому хотілося посадити персика дочці 
на щастя. Все-таки непогано, коли дівчина схожа 
на персик. Як у книжці «Птичка певчая».

Він ще раз обережно, наче чогось побоюючись, 
перепитав, який сорт.

—  О-о-о! Це найкращий сорт, золотко, найкра
щий! Хіба б я тобі везла із самої Персії який не
потріб, га?— запевнила циганка.

Батько простягнув гроші.
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Щовесни персик рясно зацвітав, але не зав’язу
вав жодної бубочки. Вже нові дерева благородних 
сортів «ароматний», «золотий ювілей» та «сокови
тий» справно плодоносили у батьковому саду, а той 
циганський ледарчук тільки дерся та дерся вгору, 
незважаючи на безжальне проріджування, яке що
весни вчиняв над ним доведений до відчаю бать
ко. 1 ні тля ного не брала, ні міль, ні мучниста ро
са, ні дірчаста плямистість.

На сьомий рік свого безплідного життя персик 
рясно обвішався зав’яззю та так і простояв до самої 
осені, ніби роздумував, чи не скинути йому це не
сподіване щастя.

—  Дичка!— скаржився усім батько.—  Так я й 
знав! «Сільський марс»! Тьху!

А якось із персика вийшов перс і роздратовано 
сказав, що не слід говорити про те, чого не знаєш, 
потім перс смикнув себе за бороду і щез, поли
шивши грізного Запорожченка у повному зачуду
ванні. Запорожченко про те нікому не розказував, 
але про всяк випадок попросив тещу, бодай вика
чала йому головний біль на куряче яйце, на що 
бабуся була великий майстер.

А восени таємничий персик знемагав від своїх 
плодів, спираючись на підпорки й підпорочки.

—  У-у-у, чаклунське зілля,—  казав батько, про
ходячи повз нього.

Персик нагадував тепер гору пухнастих сонць. 
Ніхто не наважувався скуштувати, такі були вони 
гарні.

Стоячи біля кошика, повного тих персиків, бать
ко зверхньо поглядав на вирування ярмарку.

—  Гражданин, откуда персики привезли? Разре- 
шите-ка пройти, граждане!— Стріпуючи золотими, 
як пшениця, косами, змахуючи золотими крепдеши-
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новими крилами, сама вся туга й золотиста, як ци
буля у вінках, невідпорна у розкішних надмірнос
тях плоті, перед якою мерхли усі розкоші сільсь
когосподарської виставки, із натовпу виникла жін
ка.—  Что зто у вас такое? Вьі регистрировались? 
Я вас спрашиваю!

—  Персики,—  сказав батько, як видихнув, і на
раз Іван перейнявся до нього повагою і заздрістю, 
бо коли б ця жінка спитала що-небудь у нього, він 
не спромігся б і на писк.

Господи, як пломенів її напіврозтулений рот, яким 
ніжним блискучим рум’янцем сяяли щоки, і навіть 
ніжне біле підборіддя шовковисто поблискувало, 
і ямочка на ньому здавалася вилитою із найсолод- 
шої глазурі, а нижче...

—  Значит, персики? Что же вьі не регистрируе- 
тесь? Разве порядка не знаєте? Почему зкспонатьі 
без паспорта? Все должно бьіть указано: где вьіра- 
щен, кем, какой сорт, что зто вьі, гражданин? 
Здесь у нас сельскохозяйственная виставка, а не 
частная лавочка,—  долинало до Івана ніби крізь 
золоте марево.

І раптом він зрозумів усе, що мучило таємничою 
незбагненністю у забороненій книзі, яку ховали і пе
реховували від нього батьки і яку він подужав до 
кінця єдино через ту заборону —  «Птичка певчая»! 
Зелена коленкорова палітурка. В одну мить йому 
відкрився очевидний зв’язок між жіночою вро
дою і персиками і вся мудрість персів, які приму
шували жінок вдягати чадру...

—  Итак, откуда зти персики, гражданин?
—  От верблюда...—  втомлено сказав Запорож- 

ченко.—  Ось ви скуштуйте, дуже смачно.
Іван присів навпочіпки і раптом побачив під 

столом два могутні сяючі золоті стовпи, взуті у чер
воні черевички.
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—  Сорт «персіанський пізній номер два»! — 
відкарбував батько.—  А живу я тут, прізвище 
моє...

—  Что значит —  «тут»? Вьі что же, частник? 
Пригородньїй частник?! Ну, знаєте! Немедленно 
уберите ваши фруктьі! Здесь честньїе сельсине тру- 
женики демонстрируют... Евтихий Семенович! Иди- 
те сюда! Здесь спекулянт!

—  Який я тобі спекулянт, кікімора ти розмальо
вана!—  поблід батько.—  Я сам із села, Милове 
Бережанського району...

—  Миловое! Вспомнил тоже!—  сплеснула руками 
батькова кривдниця.—  Да вьі кого здесь обманьї- 
ваете? Бьіло Миловое и спльїло! Рьібьі над ним 
плавают. А за оскорбление вьі ответите по всей 
форме! Сюда, сюда, Евтихий Семенович!

Натовп напирав. Якась тітка впустила гусака, 
гелгикнувши, той прожогом кинувся, здіймаючи пи
люку, та й уп’явся жадібним дзьобом у блискучу 
золоту ногу...

—  А бодай ти здох, бодай тебе трясло й не від
пускало, гусяча твоя морда, щоб тобі крила попе
ребивало, щоб у тебе горб виріс!—  замахала на гу
сака руками сільськогосподарська цариця, і гусак 
відскочив, побіг, а тоді ще й полетів через усю 
виставку, розплутуючи за собою безкінечну золо
ту нитку, з-під якої відкривалася звичайна біла 
жіноча нога.

—  Люба!— скрикнув раптом Запорожченко-стар- 
ший.—  Та це ж я, Петро!

— Ой, Запорожченко?!
І на очах у здивованого люду вороги обнялися.
Це було понад Іванові сили. Хотілося пити і спа

ти. Він відчував розчарування і тугу. Вибрав най
більший персик і припав до нього нечутливим ро
том. Проліз під столом і пішов геть. Мріли, маяли
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у повітрі її шовкові стегна, неймовірно біла нога, 
безкінечна золота нить.

Персик був надто солодкий.

...Копнув землю під кущем і відчув, як під ло
патою щось брязнуло, метал об метал... Ключ! Ра
ніше часто знаходили у землі ключі. Діти вважа
ли, що то ключі від затонулих хат. І лише згодом 
Іван дізнався, що хати у Миловому не замикалися...

Тепер Іван щовесни знаходив у саду загублені 
в часи дитинства, колись безцінні і сто разів опла
кані свої хлоп’ячі скарби. Але зберігав лише одну 
знахідку —  синє-пресинє скляне денце, акуратно 
відбите опукле денце, але від чого? Митько та 
Олексій Квіточки, урвителі-близнюки, в яких Іван 
виміняв синє денце за змащену ртуттю трикопієч- 
ну монету, запевняли в один голос, що скельцем 
можна викликати затемнення сонця... Слід було 
тільки залізти у криницю і довго-довго дивитися 
на сонце крізь скло. Аж доки не настане затем
нення. На жаль, у кутку на той час уже не лиши
лося жодної криниці.

Минулого року, відкопавши кружальце під пер
сиком, Іван здивувався, бо ніколи в житті не ба
чив посудини такого товстого, синього, важкого 
скла. Він показав знахідку в редакції, художник 
Вітя Ткач, обстеживши скло з усіх боків, сказав, 
що це не денце, а самостійний предмет. Але що 
то за скельце і для чого воно, ніхто не знав.

Одного разу під час літучки Іван якось маши
нально навів скло на редактора, всі притихли, за
дивившись на обличчя редактора у неживому си
ньому світлі. А той молодцювато поправив окуля
ри і зауважив:

—  Запорожченко, я не сонце! За мною можна 
спостерігати і неозброєним оком...

Раніше, ніж Іван встиг що-небудь зрозуміти, ре
дактор якось важко осів на стільці, рот у нього роз
крився... Усі посхоплювалися. Збілілими губами 
редактор попросив викликати йому «швидку допо
могу». Але, на щастя, напад швидко минувся.

Повертаючись того дня додому, Іван розмірко
вував про скло, чи не могло все те бути його дією? 
Але тут-таки відігнав безглузді думки.

Гра архаїчної підсвідомості, плутанина знеси
леного розуму, підступний гидкий містицизм, 
тьху!

Ключ був завбільшки з дитячу долоню. З першо
го погляду Іван зрозумів, що ключ незвичайний, на 
ньому було стільки зубчиків і борозенок, що їх 
вистачило б на добру низку ключів. Це міг бути 
ключ від раю або від пекла, а може, й від піраміди 
Хеопса —  таке було перше враження. Великий, де- 
не-де вже зеленкуватий ключ з головкою у вигля
ді серця, а всередині серця щось ніби схоже на 
дерево: три гілочки в один бік, три гілочки в ін
ший...

Найдивовижнішим було те, що ключа він знай
шов удруге.

Це був той самий ключ, який він уже знаходив 
у дитинстві. Потім ключ загубився, і ось він зно
ву тут!

У дитинстві йому гадалося, що це ключ від скар
бу, від дверей, за якими незвичайне багатство, та
ке, що годі й уявити. (Про пекло і рай він тоді не 
думав).

На якийсь час Іван опинився у світі дверей, усе 
інше перестало його цікавити... Малі й великі, фар
бовані і поліровані, тонкі й масивні, оббиті дерма
тином і просто дощані, на одній розхитаній заві
сі — двері снилися йому.
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Люди сприймались як перешкоди, вони без кін
ця відчиняли і зачиняли двері, заходили і виходи
ли, вони знали те, чого не знав Іван, вони володіли 
просторами, куди йому, Іванові, було зась.

Рятуючись від самотності і дивних думок, Іван 
розповів про ключа сестрі.

—  Так вони ж чужі, ті двері, для чого тобі?— 
вона дивилася на брата, намагаючись зрозу
міти.

Очищений від землі ключ вростав холодом у до
лоню.

IV

Коли Іванові дали однокімнатну квартиру, він 
вирішив: ніяких стандартних меблів! Платити гро
ші за те, щоб зробити із житла точнісіньку копію 
сусідового? Красно дякую! Раз неможливо влаш- 
ватися так, як хочеться тобі, то краще не влашто
вуватися ніяк.

Але стіл усе-таки був потрібен, книжки теж слід 
було кудись примостити. Стіл Іван купив у комі
сійному, добрячий письмовий стіл, допотопний гігант 
із безліччю закамарків, ящиків і ящичків, зі стіль
ницею, обтягнутою зеленим сукном, рябим від чор
нильних плям. А полиці для книжок приладнали 
жеківські умільці. Пригамселили кілька струганих 
дощок —  і все, готово.

Спав Іван долі на матраці.
Він влаштовувався у своїй новій квартирі на 

власний смак. Безкінечні конфлікти з батьками са
мі собою вичерпалися, і нарешті батьки були до
пущені у холостяцьку Іванову оселю, де всі пред
мети вже призвичаїлися до своїх місць. Єдине, що 
Іван дозволив матері, так це завісити вікно што
рою. Проста темна штора, і ніякого тюлю!
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Найбільше враження на маму справив матрац, 
залишений попереднім господарем квартири, Іва
новим приятелем.

—  Лишенько, та на ньому ж ніби сто чортів товк
лося!—  обурилася мама, запихаючи матрац у ван
ну з водою. Незвичний до купання, матрац відчай
душно пручався.

—  Та то Василеві діти гімнастику вивчали.
—  Це ж якого Василя?—  підозріло спитала 

мама.
—  Та зав. спортом, Вася Ковбаник, з нашої ж га

зети, хіба забула?
—  Усіх не запам’ятаєш,— махнула рукою мати.
Ніяких дітей у Василя Ковбаника не було, зате

він мав багато симпатичних приятельок, про що Іва
новій матері знати було не обов’язково.

Сестра подарувала йому на вхідчини фікус, позаяк 
фікус —  дерево життя.

—  Оскільки персики на дев’ятому поверсі не рос
туть,—  сказала Галя, умощуючи фікус у кутку,—  
може, під фікусом тебе осяватиме... Будда любив 
це дерево! Зрозумів?

—  Що тут незрозумілого...—  сказав Іван, думаю
чи про своє.

Тепер у протилежному від матраца кутку жила
ве дерево життя мужньо терпіло все, що випадало 
на його долю у холостяцькій оселі. Із часом його 
листя затвердло на камінь і на кінцях позагинались 
рішучі дзьобики, так що здавалося: підійди —  клю
не. Фікус втрапив сюди куцим відростком і на
вряд чи здогадувався про можливість іншого жит
тя, у якому бувають зливи і повітря, не просякнуте 
цигарковим димом.

Із часом фікус перейняв навіть деякі смаки гос
подаря і не почувався невдоволеним, коли Іван ви
хлюпував у діжечку залишки пива.
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По кутках мирно плодилися павуки. Про віник 
вони знали лише із переказів. Легенди зображува
ли віник у вигляді летючої синьої бороди, із якої 
вдається виплутатися лиш поодиноким сміливцям 
і праведникам.

Одного разу Іван, задрімуючи, почув голоси па
вуків. Він ніяк не міг прокинутись, і їхнє нав’язли
ве шемретіння точилося у свідомість. Поза вся
ким сумнівом, то були голоси павуків. Він чув, як 
старий павук Хотан Хотанович розповідав своїм 
численним онукам про ткалю Арахну, котра тче 
свою одвічну райдужну нитку між небом і зем
лею. Потім павуки заспівали тоненькими радісни
ми голосами. «Сектанти чортові»,—  пробурмотів 
уві сні Іван.

—  Коли ми жили в Саду,—  вів далі Хотан Хота
нович,—  усе було інакше. Пам’ятаючи про Арах
ну, ми єднали дерева з травою, хату і хлів, квітку 
і камінь плетивом нашої мрії... плетивом нашої 
мрії... плетивом нашої мрії...

—  Господиня ходила до нас по павутиння, ко
ли дитя вріже палець,—  додав Карабутан Карабу- 
танович.—  Бо павутиння зупиняє кров... зупиняє 
кров...

І павуки знову заходжувалися співати.
«Непогані, по суті, тварі,—  крізь сон подумав 

Іван.—  Не без уяви...»

V

Наново переживаючи ту мить, вона відчула у 
пальцях холодок ковзкого скла. Вона не втрима
ла градусник, сяйнувши, він розлетівся на дрібні 
скалочки. Вона затамувала дихання. Кожного ра
зу, наново переживаючи ту мить, ніби кам’яніла.

Тоді вона засміялася, надто вже кумедний ви
раз обличчя був у її чоловіка.
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—  Що ти накоїла?! Іще й смієшся! Тепер у цій 
квартирі жити не можна. Щоб ти знала, випари 
ртуті отруйні: якщо в лабораторії розіб’ється гра
дусник, сповіщають у санепідемстанцію...

—  Цього нам тільки й не вистачало,—  Галя зля
калася й пішла по совок та віник.

її чоловік мав стати у майбутньому світилом біо
логії, писав кандидатську, а Галя була всього-на- 
всього лаборанткою у лікарні, але чогось їй не ві- 
рилося у те, що казав чоловік. Вічно він перебіль
шує! Подумаєш, градусник! Чи у них перших він 
розбився? В усіх б’ються, і ніхто не вмер.

—  Щоб ти знала, отруєння відбувається посту
пово,—  він дедалі більше розпалювався.—  А симп
томи можуть з’явитися і через рік, і через два... А 
ще через... гей, ти що робиш?!

Велика крапля ртуті порснула з-під віника без
ліччю сріблястих порошинок.

Потім вони удвох повзали навкарачках, зганяю
чи той дріб’язок цупкими аркушами паперу. Вона 
дивилася, як заворожена,—  з-під увігнутого краю 
ватману на геть чистому лінолеумі виникала кри
хітна сіра крапелька, бубнявіла, починала метати
ся, ніби жива істота, що втрапила у пастку.

—  Не зберемо —  доведеться квартиру міняти!
його рука схибила, і сіра кулька вислизнула із

паперової пастки, чкурнула під плінтус.
Юрко, ляпаючи босими ногами, заходився від

дирати плінтус... Вона раптом з холодною злістю 
подумала, що нітрохи не здивується, коли він за
жене у ногу яку скалку, чекала, рахуючи його кро
ки... Юрко скрикнув і лайнувся. Галя розплющила 
очі, побачила на підлозі краплі крові.

—  Щось ти наче бліденька сьогодні,—  багато
значно сказав Юрко.
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Галя відвернулася, у ній наростало роздрату
вання.

Але він не сказав більш нічого.

Непомітно ртуть захоплювала їхні думки.
За вечерею Юрко раптом почав розповідати, як 

у одній лабораторії похворіли всі співробітники, 
і коли нарешті хтось додумався зламати бетонну 
підлогу...

—  То скільки ртуті там виявили?— діловито по
цікавилася Галя.

—  Шістнадцять... А ти що, чула про цей випа
док?

—  Так про це ж усі говорять! Натекло із роз
битих термометрів!—  так само діловито додала Га
ля.— Співробітники, ясна річ, повмирали.

—  Що тут смішного?— розсердивсь Юрко.
—  Слухай, де твоє почуття гумору?
—  У нас під плінтусом ртуть! Із цим не жартують!
—  Ну, звісно! Знаєш, коли я вчилася на друго

му курсі, у нас одна дівчинка пузце нагуляла, а 
хлопчик женитися не схотів, от вона з горя роз
била два градусники та й проковтнула усю ртуть...

—  Ну й що ти хочеш цим сказати?
—  А те, що через десять хвилин їй розхотілося 

вмирати і вона викликала «швидку допомогу». 
Знаєш, що їй сказав лікар? Він сказав: «Зробіть 
добрячу клізму, а то у вас може бути запор!»

Юрко не витримав і розреготався.
Але через десять хвилин він уже відчиняв усі 

кватирки.
—  Коли ти гадаєш, що впустив чисте повітря, ви

зирни у вікно,—  порадила Галя, втомившись хова
тися від протягів.

За вікном день і ніч чадів у небо факел нафто
п е р е р о б н о г о  з а в о д у .
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Незабаром про ртуть Галя знала все. Вона зна
ла тепер, що самородна ртуть була відома наро
дам древньої Індії ще за дві тисячі років до нашої 
ери, що древньогрецький лікар Діоскорід, нагрі
ваючи кіновар у залізній посудині з кришкою, ви
парив ртуть, що походження російської назви 
«ртуть» не встановлено, що алхіміки вважали ртуть 
основною складовою частиною металів, що, нареш
ті, перехід ртуті у твердий стан одностайно визна
вався у давні часи першоумовою її перетворення 
в золото.

Золота не вийшло, зате ескулапи навчилися лі
кувати ртуттю заворот кишок.

Ознаки отруєння ртуттю були такі: емоційна не
врівноваженість, зниження працездатності, пору
шення сну, тремтіння рук, головні болі, кровотеча 
ясен, враження серцево-судинної системи... Хоча 
б знаття, від якої дози!

Гидкі, похмурі думки не давали їй спокою. На
решті вона не витримала, подзвонила братові пря
мо у редакцію і, схлипуючи, виклала всю інфор
мацію.

—  Шістнадцять кілограмів, говориш?— реготав
ся Іван.—  Галко, плюнь! Ми запаскудили ріки й мо
ря, землю й повітря так, що жоден із наших пра
дідів не протримався б на цьому світі й тижня. А 
ми дихаємо, і —  нічого! Горя не знаємо, правиль
но? У мене ондечки на столі ціла колба ртуті стоїть, 
а я чогось і досі не вмер...

—  А для чого тобі колба ртуті?— розгубилася 
Галя.

— Про всяк випадок!— засміявся знову Іван.—  
Це я колись про ртутний завод статтю писав, мені 
й подарували на пам’ять. Зразок продукції, куме
каєш?

— Не бреши!
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—  їй-богу!
—  А на суднобудівному?

Розмова заспокоїла її. Розмови з Іваном завжди 
заспокоювали. Брат володів особливим даром роз
віювати похмурі думки. За легкий характер його 
всі любили, а на роботі, в редакції, та легкість 
просто ціни не мала, Іван сам казав, що без неї 
пропав би, що похмурі писаки людям ні до чого.

Галя згадала, як вони в дитинстві натирали ртут
тю мідяки. Незгірш від алхіміків. Тоді ,у брата бу
ла мрія —  розбагатіти.

Вкидаючи нібито срібну монетку в автобусну 
касу, тоненькими, невинними голосочками проси
ли здачу. Наприкінці дня кишені обвисали від ва
ги дарових монет. Брат збирав гроші на вітриль
ник, але вона увесь час що-небудь у нього каню
чила—  цукерки, пупсів, надувні кулі... Таким чи
ном до вітрильника справа не дійшла.

Галя затіяла генеральне прибирання. Вона зда
валася сама собі отруєною, хворою. Все життя уяв
лялося їй суцільною нісенітницею... А сьогодні до 
дрожу в пальцях хотілося згребти розкидані по 
всіх кутках Юркові записи і викинути їх у сміттє
провід. Уже понад рік Юрко збирався зробити 
ящик для картотеки, а розкидані всюди записи 
підшити у спеціальну теку. Після кожного приби
рання він здіймав галас, що вона все переплутала, 
хоча Галя знала напам’ять увесь його «пасьянс»... 
Ні картотеки, ні окремої течки не було й досі, де
які аркуші пожовкли, рядки на них поблідли, ви
горіли.

Бейч пише: «Відкритим лишається питання і про 
те, чи виявиться достатньою наявна кількість фе- 
нотипічних здібностей до навчання, щоб організу
вати і стабілізувати систему «людина— навколишнє
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середовище» іще до того, як вона загине внаслідок 
очевидної асиметрії, створеної нами самими».

«Чимало генетичних хвороб успадковуються як 
результат різнофакторних генетичних дефектів... 
Причина цих хвороб полягає у взаємному впливі 
багатьох генів і особливостях їх взаємодії із фак
торами навколишнього середовища».

«Число і види мутагенних факторів, що існують 
у нашому середовищі, дуже численні. Це іонізуючі 
опромінення різного походження, чимало хіміч
них речовин, з якими ми маємо справу впродовж 
усього життя...»

«Говорячи про загрозу виродження генетичного 
фонду в сучасних умовах, Рамсей закликає вста
новити громадський превентивний євгенічний кон
троль...»

Суцільні цитати із Бейча і Рамсея, Дубіні- 
на і Фролова... Галя втратила інтерес до карто
нок.

Галя згадала, як вони повернулися вчора з кіно 
і ще з порога... він цілував їй плечі, шию, груди, 
вона задихалася... так чудесно, ніби вперше...

Тепер її чомусь нудило від усього того, все зда
валося чужим і непотрібним. Вона почувалася 
отруєною. Ртуть?

Галя силоміць примушувала себе думати про 
щось приємне, чіплялася за найкращі спогади, умов
ляла себе. Нічого не виходило.

Згадалось, як одного разу в гостях, під ранок, 
коли всіх за столом вже хилило на сон, її раптом 
вразило обм’якле обличчя Юрка, його посоловілий 
погляд.

Тоді вперше вона відчула огиду до нього. Що во
но взагалі означає: мій чоловік? Мій?.. Відчула то
ді: якщо він доторкнеться, вона вмре. Це було так 
неймовірно, так страшно, що вона, заплющивши
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очі, сама кинулася його обіймати... Ніби ця під
ступна плоть могла їх врятувати.

Лише тут, у батьковому саду, Галя відчувала 
нарешті полегшення, миттєву свободу від усього, що 
так гнітило душу. «Господи, яка там іще ртуть?!»— 
думала вона, торкаючи стовбур персика, зади
вившись на гілки у блідому вранішньому небі, гли
боко вдихаючи запах весняної землі... Вона па
м’ятала не лише запах тієї землі, але навіть і 
смак її.

Як давно не була вона тут! Вона раділа з того, 
що ніхто її не бачить у саду, що батьки ще сплять. 
Чудесний, чудесний запах весняної землі... Ко
лись давно Іван, довіривши їй найбільшу свою 
таємницю, примусив божитись і їсти землю. Таєм
ницю Галя забула, а смак землі запам’ятала назав
жди.

VI

Вперше Іван побачив Марину в кабінеті редак
тора. Вже в тому, як вона сиділа,—  дуже рівно, 
але без напруження,—  як погордливо тримала го
лову, Іванові привидівся виклик.

Коли Іван увійшов, дівчина ледь ковзнула по 
ньому байдужим поглядом, не припиняючи гово
рити. Редактор шанобливо кивав головою. Про що 
вона говорила, Іван не запам’ятав. Запам’яталося 
тільки, що мова у неї була холоднувато-правиль
на, мова радіодикторів.

Він недбало плюхнувся на стілець навпроти і по
чав розглядати відвідувачку. Ота її манера говори
ти, вишуканий темно-синій костюм, настільки стро
гий, що і в цьому був виклик, лілова хустка на 
шиї, зав’язана із майстерною недбалістю,— все це
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викликало у Івана напад роздратування, яке ме
жувало з тугою, тим паче що погляд його упав 
на власні кросівки сорок третього розміру, нові
сінькі, іспанської фірми «Регата», і вони, як і весь 
його спортивний стиль, здалися раптом недоречни
ми й смішними, ніби вбрання клоуна... Врешті-решт 
Іван розлютився і вирішив будь-що повернути со
бі душевну рівновагу —  він мусив завоювати само- 
впевнену незнайомку!

(Одна його приятелька-кравчиня називала це 
«комплексом селюка»),

—  Знайомтесь, Марина Григорівна Гетьманець, 
юрист,—  сказав редактор.

Вона простягла Іванові білу ніжну руку, Іван 
не стримався і стиснув руку дужче, ніж вимагало 
просте привітання... Він зім’яв би її всю прямо 
тут, на килимі. Серце котило важкі темні хвилі. 
В оливкових очах дівчини майнув ледь глузливий 
усміх.

«Що ж, побачимо...»— думав Іван, заходячи до 
свого кабінету. Рвучко накинув шкіряну куртку, 
застебнув «блискавку» до самого підборіддя, збіг по 
сходинках.

Він стояв біля входу у редакцію, недбало прихи
лившись атлетичним плечем до телефонної будки, 
і чекав. Вигляд у нього був як у воротаря перед 
одинадцятиметровим.

Нарешті з’явилась Марина, цілком спокійно во
на погодилася зайти з ним до кав’ярні, ніби вони 
давно були знайомі. Він почувався так, ніби з роз
гону провалився у порожнечу.

Далі все йшло як по писаному, спокійно і прос
то погоджувалася вона ходити з ним у кіно, в ка
фе, на виставку японської графіки, одним словом, 
всюди, куди б він її не покликав. Але ближчою, 
доступнішою від того не стала. Ще у них не дій-
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шло і до першого поцілунку, а Іван відчував, шо 
охолов... Те запаморочливе шаленство, яке він пе
режив у редакції, здавалося тепер чимось недо
сяжним.

Коли Марина вперше показала Іванові старо
винний стрілчастий будинок серед каштанів, увесь 
перший поверх якого займала її сім’я (вона заува
жила це з миттєвою напівусмішкою), він одразу 
пригадав раптом ці високі парадні двері, він уже 
бачив їх колись... Іван потяг до себе мідну блиску
чу ручку, потім штовхнув від себе.

Вона засміялася:
—  Це ж парадний вхід, ним ніхто не користуєть

ся!
—  А як же?..
—  А ось так, усі нормальні люди ходять через 

чорний хід.
Тільки тоді він помітив, шо двері забиті наглухо 

в незапам’ятні часи, що різьблені візерунки на них 
грубо зафарбовані і під багатьма шарами фарби 
мають вигляд безформених наростів. «Ніби могиль
на плита з ручкою»,—  подумав Іван.

Тим часом на бляклому, сірому після зими тлі 
міста замріла перша зелень. Марина запропонувала 
поїхати на пікнік. Тільки він і вона.

—  Про що мусить подбати джентльмен?—  поці
кавився він.

Про пікніки Іван читав лише в зарубіжних ро
манах з лакованими палітурками.

—  Нічого не треба. В Греції все є,—  сказала 
Марина, не дивлячись на нього.

На лисуватій зеленій галявці поруч із прокатною 
станцією човнів Марина розстелила фінську папе
рову скатертину і виклала на неї бутерброди з осет
риною, копчені «Мисливські» сосиски, молоду ре
диску, маленький червоний термос із кавою і, на
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решті, власного приготування медовий торт у фор
мі серця. «Ну, Баню, тримайсь!» —  сказав сам со
бі Іван.

Марина скинула джинси, пухнасту лілову кофту 
і постала перед ним у закритому чорному купаль
нику. її велике біле тіло, вкрите рудуватим ласто
винням, здалося йому бездоганним. Нігті у неї на 
ногах були нафарбовані, кармінний колір притя
гував погляд. Іван ліг на спину. її нагота не схви
лювала його.

Марина розповідала йому про сестру-піаністку, 
про батька-лікаря, про маму-головбуха, про дядю 
Мирослава, директора турбюро...

Зіпершись на лікоть, він майже грубо притяг 
її до себе. її волосся було жорстке, кучеряве. Див
ний приторно-солодкавий запах з якимось ніби син
тетичним відтінком, такий густий, що забивало дух, 
її запах. Не дихаючи, Іван відсторонився, все ще 
відчуваючи її вологі вуста в своїх. Він глибоко 
вдихнув і не відчув нічого, окрім полегкості, ніби 
випірнув з темної води. І раптом дивний вираз її 
обличя вразив його. Ніби хто третій, невидимий 
спідтишка глянув на нього.

—  А чого ти нічого не їси? Спробуй оце!—  і Ма
рина простягла йому шматочок фаршированої щу
ки на тарілочці з фольги.

Наступна їхня зустріч відбулася вже у Марини —  
він був запрошений на день народження її дядь
ка Мирослава, про якого вона наторохтіла йому 
повні вуха всякої всячини. Мовляв, надзвичайний 
інтелектуал і страшенний життєлюб.

Поминаючи захаращений, пропахлий помиями 
і хлоркою тісний дворик стрілчатого будинку, він 
спробував вгадати, де її вікна. Але вікон із цього 
боку будинку не було зовсім. «Ні вікон, ні дверей,
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повна хата людей»,— пожартував подумки, про
стуючи за Мариною.

Та у квартирі Гетьманців сміятися йому пере
хотілось. Той самий солодкаво-синтетичний запах, 
її запах, пронизував тут усе. «Дивні духи...»—  поду
мав Іван. Він згадав, як редактор розповідав йо
му, що нібито за кордоном є духи, настояні на 
пилку нічних метеликів.

Кроки тонули в килимах. Тьмяним золотом зблис
кували корінці книг. Вази і вазочки, бронзові ста
туетки, мармуровий амур на підвіконні прикладав 
до вуст пухкий пальчик, натякаючи, очевидно, на 
свої відбиті крильця... Сімейні фотокартки у тем
них рамках, світло-коричневі від старості, безліч 
крісел, стільчиків, пуфиків на східний лад.

—  Подобається? Інтер’єр у стилі бідермейєр,— 
сказала Марина, взявши його за руку своїми хо
лоднуватими пальцями.

Він всюди наштовхувався на незнайомих людей, 
і кожен простягав йому руку...

—  Іван,— знічено називався він.
З-за шафи раптом вийшов геть сивий стариган, 

грізно поглянув на нього крізь круглі окуляри 
і поцілував просто в губи. Старий підбадьорливо 
поплескав Івана по плечу.

—  Ваша дочка проситься на травку,—  сказав 
старий і знову щез за шафою.

Нарешті вийшли до столу, на якому у світлі сві
чок тьмяно лисніли гори їжі. Запам’яталося сма
жене порося —  все в паперовому мереживі. Вигляд 
у поросяти був задоволений і хитруватий.

Телевізор беззвучно показував роботу скреперис
тів, канали і зрошувальні системи. По екрану, наче 
блідий привид, пройшов чоловік у робі і будівель
ній касці. А магнітофон накручував щось протяж
но-співуче, млосне.
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Іван дивився на блідий екран, де тягліїся Недо
будовані канали. Місце було нібито знайоме. Та 
це ж його передача! Поглянув на годинника — ну 
звичайно! Саме в цей час вона й повніша була ви
йти в ефір.

— Може, тобі заважає? Вимкнути?— спитала Ма
рина, легенько притискаючись до його спини.

В ту мить він сам виник на екрані і безгучно за
ворушив губами.

— Ого! Дивіться!— гукнув хтось.—  Та це ж наш 
Ванюшка!

Марина хапнулася вмикати звук, але Іван ус
міхнувся і розтанув у глибині екрана, натомість 
заколихалося ціле поле дорідної пшениці.

Усі обернулися до Івана, а Марина й сестра її 
Міля обхопили його з двох боків, цілуючи і захоп
лено повискуючи.

Іменинник, якого називали тут Міреком, виголо
сив тост на його честь: «Здається, це теж у стилі бі
дермейєр»,— подумав Іван.

—  Ну, поки ще не сіли до столу, ходім до ме
не,— сказав Мірек, взявши Івана під лікоть,— а 
то дівчатка тебе задавлять... Що то значить сла
ва!— і він підкотив очі.

Іван зайшов услід за ним до невеликої кімнати.
—  Сідай,— кивнув Мірек на широченну софу, 

застелену козлячою шкурою.—  Доки Леонард Юрі
йович не прийде, до столу все одно не сядуть.

— Що це за така звірина у тебе?— спитав Іван, 
торкаючи шкуру.

—  Ангорський козел!
Тут Мірек заговорив про Італію, звідки нещо

давно повернувся. Заходився показувати італійські 
сувеніри, поклав Іванові на долоню матово-біле яй
це із пластмаси:

— Ану придави!
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їван обережно Здавив. З оглушливим тріском яй
це луснуло, перед його носом застрибав кудлатий 
чортик на пружині.

Мірек розреготався, такий був приголомшений 
вигляд у Івана.

—  Це тобі не матрьошки,—  сказав Мірек, пере
сміявшись.—  Знаєш, як називається? Лаворо ді 
таволіно!

Іван обережно поклав яйце на журнальний сто
лик. З-під софи виглядали гантелі. Над письмовим 
столом висів шматок ватману, на якому червоною 
тушшю написано: «Тільки слабкі духом не хочуть 
стати сильними тілом». На столі акуратним сто
сиком були складені книги. Іван взяв ту, яка ле
жала зверху. «Теодор Герцль»,—  прочитав на об
кладинці.

—  Це хто?—  спитав він.
—  Так... соціолог один,—  дивлячись просто в очі 

Іванові, сказав Мірек і невиразно усміхнувся.
—  А-а-а, це!— протягнув Іван, відкладаючи кни

гу і жадібно гортаючи Ніцше.
—  Що, білокуру бестію шукаєш?— насмішкувато 

спитав Мірек.
—  Та ні...—  знітився Іван,—  просто цікаво.
— Тобі, Баню, на твоїй роботі «Капітал» треба 

читати,— сказав Мірек, обіймаючи його за пле
чі.—  Це жарт, жарт!

—  Даремно жартуєш,—  твердо поглянув на ньо
го Іван.—  Гарна книга. Завдяки їй дещо почав ро
зуміти.

—  Он як?!—  насміхався далі Мірек.—  На!
І в руках у себе Іван побачив томик Кафки.
—  Дарую!— сказав Мірек.
Іван мимоволі подумав про свій подарунок іме

нинникові—  ювілейне видання «Енеїди» Котля
ревського.
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Того вечора ним усі опікувалися. Пустунка Мі- 
ля, налягаючи грудьми на Іванове плече, питала, 
чи любить він югославську естраду, днями приїз
дить відомий ансамбль... «Як? Ви —  журналіст, а 
й досі не маєте власної друкарської машинки?—  
багатообіцяюче дивувалася Лада Семенівна. — У 
нас на базі...» Іван з веселим очікуванням погля
дав на Григорія Тихоновича, чи не запропонує 
і він чого. Глава сім’ї був жіночим лікарем.

Того ж таки вечора, добряче підпивши, Іван умо
вив Марину піти до нього. Взявшись за руки, вони 
бігли кудись, сміялися, цілувалися у під’їзді. Обе
режна ласкава рука заповзала йому під сорочку —  
він шаленів, лепетав щось, називав її богинею 
і майже вірив у це сам, шепотів, що вона ідеал, 
сама довершеність...

Потім, напівроздягнсні, вони лежали на його 
продавленому матраці, Іван тихенько і винувато 
гладив її плече, вперше в житті відчуваючи без
силля, цілковиту нездатність до любощів.

—  Ти перехвилювався, так буває,—  сказала вона, 
позіхнувши.

Вони мовчки вляглися і пішли на кухню пити 
каву.

Іван ще спробував було щось пояснити:
—  Ти красива, розумна, незалежна, я просто 

гублюся перед тобою, у мене ніколи не було та
кої дівчини, та що я говорю! Ти єдина, ні на кого 
не схожа...

Захоплюючись тією напівправдою, він потроху 
починав вірити в неї і говорив дедалі переконані- 
ше:

—  Обожнюю тебе, схиляюся перед тобою...—  
Тремтячою рукою припалював нову цигарку від 
попередньої.—  В цьому вся причина. Я так боюся
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тебе розчарувати, так хочу бути гідним тебе,— бур
мотів у якомусь вже н геть запаморочливому натх
ненні.

Вона мовчала.
—  Я люблю тебе, чуєш?
Незмигно дивилася вона у кавову гущу на дні 

чашки, Іван не бачив її очей, але зненацька від
чув: чийсь чужий, холодний, сторожкий погляд 
ковзнув по ньому.

Він замовк, бодай не зморозити чого-небудь 
іще. Хто тягнув його за язика? Як воно могло 
вирватися у нього, те признання? Для чого, на 
якого біса присягався він у коханні?!

Втупився поглядом у калюжку розлитої долі 
кави.

—  Я теж люблю тебе,—  сказала Марина, по
вільно звівши на нього очі.

Очі у неї були темні, вологі і дуже щирі.

Через місяць Іван виявив, що в його оселі пов
но-повнісінько нових речей: на столі блищала ка- 
нареєчно-жовта машинка «Олімпік», книг на поли
цях побільшало, поруч із «Кобзарем» і «Чумаць
кими піснями» стояли тепер новенькі томики Пас- 
тернака, Мандельштама, вибране Віктора Шклов- 
ського. Стінна шафа не зачинялася, її розпирало 
від новоселів, для новомодного одягу не вистача
ло вішалок. Коли ти хоч раз взувся у туфлі фір
ми «Саламандра», штани місцевого виробництва 
краще викинути.

Іван по вуха заліз у борги.
Тепер до нього часто заходив Мірек. Мірек не

погано знався на живопису, архітектурі, в усякому 
разі так здавалось Іванові. Мірек задумливо го
ворив про те, як важливо навчитися цінувати усе 
рідкісне, витончене, вишукане.
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— Уявляєш, десь є острови, прозорі блакитні 
затоки, бананові гаї і храмові танцівниці... а ми 
приречені жити в цій дірі і зо дня в день бачити 
одні й ті ж обридлі морди. Ненавиджу!

І тут-таки, стрепенувшись, заходжувався розпо
відати якийсь анекдот.

Ниття Мірека і дратувало Івана, і будило якийсь 
незрозумілий неспокій.

—  Ішов би ти в газету фейлетони писати,— ка
зав Іван.—  Здібності в тебе є...

—  Було, було!—  підсміювався Мірек.—  Я колись 
пародії пописував, а потім... Море глупства! Сам 
розумієш! Останнім часом я займаюсь аутотренін
гом і тобі раджу. Без цього від стресів загнутися 
можна. А так сам собі господар. Відчуття влади 
над собою! Вірніше, над своїм тілом.

—  Розумію,—  сказав Іван,— чув, аякже. Це ко
ли твою квартиру заливає, а ти сидиш собі на стіль
ці і усміхаєшся.

—  Не зовсім так,—  образився Мірек.—  Ти читав 
Володимира Леві «Мистецтво бути собою»?

—  Ні, не читав.
—  Досить дивно як на інтелігентну людину.

Незабаром Іван вчився бути самим собою — та
ким, яким уявляв його собі вчений Володимир 
Леві.

У середу в редакцію подзвонила Галя.
— Куди це ти запропастився?— почув Іван стри

вожений голос у трубці.—  Не видно, не чутно... Юр
ко вчора бачив тебе з якоюсь новою дівулею, 
хто така? Признавайся!

—  Так собі, одна...— неохоче сказав Іван.
—  Ну, а вчора увечері що робив? Либонь, паву

ків на стелі рахував?
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— Ну, вчора слухали Окуджаву під яєчний лі
кер. «Виноградная косточка в сладком сиропе», чу
ла таке5

—  Я його не люблю. Сині тролейбуси мене 
чогось не збуджують... А що іще?

—  Ну, загалом компанія цікава. Поезія по
винна бути інтелектуальною! Мистецтво не терпить 
моральності! Пізнання методом розщеплення! Па
фос завжди обман! До істини наближаються лиш 
тоді, коли мовчать почуття! Це основні тези. І хлоп
ці, знаєш, з гумором. Я й не думав, що у нашій про
вінційній дірі можна здибати таку компанію... Алло!

Трубка мовчала.
—  Тези цікаві,—  сказала Галя.— А ще що?
—  Ну, там один дивак політичні анекдоти ко

лекціонує, цілий клєйончатий зошит, уявляєш?
—  Уявляю. І що, ти з цією дівулею там цілі ве

чори стовбичиш?
—  Слухай, що ти у цьому тямиш?—  розлютився 

Іван.— В усякому разі там намагаються щось фі
лософськи осмислити, враховуючи, так би мови
ти, найновіші досягнення... поки ти у своєму борщі 
варишся 1

—  Ну, ну! Щось мені не до смаку твій парад імен. 
Краще почитаю журнал «Здоров’я».

—  А «Подорож дилетантів» не хочеш?— закри
чав він у трубку, але у відповідь почулися лише ко
роткі гудки.

VII

У дитинстві Іван був певен, що батько його не 
любить. Це було нестерпно: відчувати, що батько 
увесь час жде від нього чогось такого, чого у Івана 
нема і ніколи не буде. Бідний батько! Ото, мабуть, 
мука була для нього: граблі, сапи, тачки, добрива, 
секатори викликали у Івана напади безпросвітної
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тупості. Марно батько намагався прихилити сина 
до того, що любив сам, чому присвячував більшу ча
стину свого часу після роботи на заводі. Інколи він 
дивився на Івана з тужним подивом, ніби не вірив, 
що то і є його син.

Після вечора, проведеного у Галі, і відвертої роз
мови із сестрою далеко за північ (Юрко тієї ночі 
взагалі не з’явився додому), Іван вирішив перечи
тати щоденники Довженка. «Для красоти потрібне 
щастя, потрібна гармонія: у фізичних насолодах, 
у здійсненні бажань, в сприятливій роботі». Далі 
Іван вже не міг відірватися, такою близькою здала
ся йому ця душа у найсокровенніших її думках. 
Безкінечні виснажливі сумніви полишили його, він 
утвердився у чомусь головному. Усе тут було чисте, 
подекуди прямолінійне, але без важкої, глибокодум
ної плутанини.

Чого не вистачало Іванові? Все, все було у нього! 
Всі, кого він любив, були живі, здорові і щасливі... 
А чи щасливі? Усі бажання Іванові здійснювалися 
неодмінно. «Чому?»— думав він. Схотів стати жур
налістом —  і з першого разу вступив до університе
ту. Схотів залишитися у своєму містечку —  в облас
ній молодіжній газеті з’явилася вакансія. Відділ 
комсомольського життя!

В області споруджували найбільшу в Європі зро
шувальну систему, про їхню Всесоюзну комсо
мольську ударну будову писали всі газети. Це була 
справжня тема, що може бути краще для першої 
проби пера!

Йому відразу ж виписали відрядження.
—  Пиши якомога сміливіше!— сказав редактор.
Іван тоді написав, що вода — то животворна кров 

для таврійського степу, що насосна станція —  сер
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це всієї системи, шо Каховська зрошувальна — пла
нетарний гігант, вона змінить клімат, вилікує зем
лю від застарілих недугів, солончакових струпів. 
Стаття була сповнена його юнацького запалу.

Редактор, прочитавши статтю, покликав Івана 
і мовчки виклав перед ним кілька старих номерів 
газети... Коли Іван закінчив переглядати їх, від його 
запалу не лишилося й сліду: в кожній статті було 
написане те саме —  слово в слово.

—  Тему треба вивчати,—  сказав редактор, а тоді 
раптом усміхнувся і одним махом підписав Іванову 
статтю до друку.

Тепер і сумно, і смішно було згадувати про це. 
А тим часом батько збирав у окрему теку вирізки 
усіх його публікацій, ходив з текою по сусідських 
хатах. «А в «Правде» скоро надрукуєшся?»— зази
рав синові в очі, і в його погляді була надія і пова
га. Іван відмовчувався. «Боже помагай!»— казав 
батько. «Хоч би не наврочив...»— зітхала мати.

Згодом Іван дізнався, що мало не кожен у редак
ції пише книгу, кожен про своє: про знаменитого 
комбайнера, про чоловічу бригаду доярів і жіночу 
бригаду трактористок, про обліснення Олешківських 
пісків, а то ще й літопис передового колгоспу... Іван 
почав писати книгу про будівельників Каховського 
каналу... Писалося легко. Глибокої ночі, схиляю
чись над заваленим списаними аркушами столом, 
Іван почувався таким щасливим, що це будило 
в душі забобонні страхи.

За вікном була ніч. Він підходив до вікна і дов
го дивився у темряву, крізь сірі висотні будинки, 
схожі на соляні кристали, і йому здавалося, що він 
господар усієї цієї ночі, господар усього світу в її 
глибині Він запихав руки в кишені своєї сірої пле
теної кофти —  ЇЇ виплела мати, коли він був студен
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том. Виплела із розпущеного дідового светра — 
останнього, що вціліло ще з Милового!

Кофта була його улюбленою річчю, він тягав її 
всюди, навіть на роботу, аж доки сестра, зустрівши 
його на вулиці, натякнула, що таку чудесну кофту 
краще носити вдома.

Розбираючи повернений видавництвом «на дороб
ку» рукопис, він чи не вперше задумався про те, ко
му потрібна ця книжка, хто читатиме її. Згадалася 
чомусь гарно видана поема його друга Василя Ков- 
баника «Чайки над степом», яка лежала в усіх кі
осках нерозпродана.

Згадалася і цитата когось із філософів, здається, 
Гельвеція: «Гарна книга —  завжди заборонена кни
га». Коли і від кого він чув це? Гельвеція він не чи
тав.

V III

Спочатку інженер не розумів, чого хоче від нього 
пізній відвідувач. Стіни його кабінету були всуціль 
завішані планами і графіками. Інженер мав класич
ну зовнішність першонрохідця: триденну щетину, 
обгорілий на сонці ніс, владний, хрипкий голос.

—  Наш канал —  вчорашній день гідротехніки,—  
повторив інженер,—  тепер ніхто так не будує.

Обидва закурили.
—  Північно-Кримський клали без гідроізоляції, 

так це коли було! Грошей не вистачало, економи
ли... Хоча тепер на дренажні системи більше вики
даємо, ніж зекономили. Знаєте, які там втрати во
ди на фільтрацію? До шістдесяти відсотків! Підні
маються грунтові води, поля засолюються, села під
топлюються... У Присивашші які пасовиська були! 
Трава у пояс. Я там в дитинстві череду пас, то й 
знаю. А тепер вії ер сіль ганяє, як пісок...
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—  Ну, а наш канал?—  Іван нервово м’яв запис
ника.

—  Трохи кращий. Ви взагалі уявляєте, що таке 
підйом грунтових вод?

—  Ну, в наших краях на воду здавна молили
ся...— сказав Іван.—  Такої проблеми я не знаю.

— Буде вам іще проблема, коли в степу болото 
з’явиться.

—  Так ви що ж, знаєте все це і будуєте? Як це 
розуміти?

— Я виконавець. Пішак. Отримав затверджений 
проект,— інженер показав пальцем угору,—  і бу
дую. А ви ж як думали? Чи, може, ви вчора з неба 
впали?

—  Гаразд, розкажіть детальніше,— спокійно ска
зав Іван.

Інженер зиркнув на годинника.
—  У мене взагалі-то збори сьогодні... Та коли 

вже ви такий цікавий — будь ласка... Незабаром 
загальна довжина каналів у області сягне десяти 
тисяч кілометрів. У найкращому випадку відсотків 
п’ятнадцять із них матимуть гідроізоляцію. А тепер 
уявіть, скільки води потрапить в грунт із решти ка
налів, додайте фільтрацію Каховського водосхови
ща, труди меліораторів, які ллють на поля воду 
день і ніч. бо платять їм за кубометри вилитої води. 
А місцеве зрошення, усі оті артезіанські свердлови
ни, які гроблять поля солоною водою? А дренаж
ні системи проектом не передбачені. Те, що грунто
ві води піднімуться,— факт, те, що поля засолять
ся,— теж факт, а коли і де... А тепер усього най
кращого, я мушу йти. У мене, зверніть увагу, 
скрізь графіки, і, як не дивно, я мушу їх викону
вати.

Інженер накинув штормівку і вийшов, не звер
таючи більш уваги на Івана.
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З того часу Іван завжди мав при собі два за
писники, червоний і білий. Червоний був для робо
ти, білий для себе.

У червоному блокноті він занотував щоденнико- 
вий запис Олександра Довженка про Каховське во
доймище: «Ся споруда варта всіх жертв —  і зруй
нування сіл, і затоплення плавнів, і всіх найдорож
чих трудів нашого народу. Чому? Тому що вона по
роджує Південний життєдайний канал. Се зрошен
ня, обводнення, се життя і благополуччя наших 
степів».

Середина Довженкового запису потрапила до бі
лого записника: «Інші греблі? Зокрема, Кремен
чуцька? Та сама, яка повинна затопити 45000 домів 
серця України? Чи потрібна вона? Чи така вже во
на необхідна? Для чого вона? Для постачання за
порізьких турбін? А може, плюнути нам на ці тур
біни, на сії вісім тощих фараонових корів? Чи не 
надто дорого обійдуться сії запорізькі їхні кіло
вати?»

А самий кінець запису втрапив знову ж таки 
у червоний блокнот:

—  «А які тут інженери, майстри, робітники! 
Се —  гвардія. Се —  аристократи духу. Дивовижно 
благородний, щасливий якийсь колектив».

Цими словами Іван збирався закінчити статтю 
про спадкоємність поколінь.

IX
Іван то уникав Марини, то шукав зустрічі з нею— 

виявилось, що вона проникла в його життя з нечут
ною скрадливістю підземних вод.

Вранці після душу Іван відразу потрапляв 
у м’які обійми халата, подарованого Мариною. 
З торшера звисав кудлатий італійський чортик. Ла- 
воро ді іаволіно. Писав він тепер прекрасною пар-
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керївською ручкою. За цю ручку Мірек виміняв 
у нього синє скельце. «Старий, у справжнього май
стра повинен бути справжній інструмент».

—  Слухай, мені якось незручно,—  сказав Іван.— 
Для чого тобі це скло?

—  Ну, ти ж знаєш, я люблю всякі незрозумілі 
штукенції,—  усміхнувся Мірек, зазираючи Іванові 
в очі.—  Подивишся крізь таке скельце, і на душі 
легшає, правда ж?

Іванові згадався дивний випадок з редактором.
—  Та ні, зачекай...
—  Ну чого, чого «зачекай», бестія ти моя біло- 

кура? Тобі дають прекрасну ручку. Вся редакція 
свідомість втратить! Ковбаник заковбаниться від 
заздрощів. Чого тобі ще?—  сказав майже з люттю, 
ховаючи скельце в кишеню.—  Та це ж прямо жлоб
ство якесь, для друга сміття шкодує,—  почув Іван 
вже з-за дверей його бурмотіння.

Іванові було ніколи, він поспішав на літучку.
На літучці йому зауважили, що він займається 

критиканством і дозволяє собі неприпустимі випа
ди на адресу колег. Іван відмовчувався, креслив 
щось у блокноті паркерівською ручкою. Останнім 
часом він і справді зробився злий. Інколи— неспо
дівано для себе — він повторював у редакції фра- 
зочки, почуті в компанії Гетьманців, і відразу ж 
невдоволено кривився... Що, що, а критикувати 
там уміли. Ще й як! Вчителька сміялася над ту
пістю своїх учнів, шкільних програм і підручників, 
акторка сміялася над недолугим репертуаром і без
дарністю колег, інженер сміявся над тим, що його 
завод випускає суцільний брак. Вони висміювали 
все, ніби сторонні. Годинами слухали магнітофонні 
записи Жванецького...

Цей підсвідомо засвоєний Іваном тон виповню
вав його відчуттям безмежної влади, потаємного
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знання справжньої сутності речей, якого у Івана, 
ясна річ, не було, через що він зривався і, майже 
безпричинно дратуючись, грубіянив.

Із Гетьманцями такого ніколи не траплялося. Во
ни все пом’якшували майже ласкавого іронічністю.

Якийсь час Іван чесно й старанно намагався по
любити Марину. Він почувався ніби зобов’язаним 
її полюбити. «Вона ж красива, розумна, освічена,—  
навіював сам собі.—  Ну кого ще ти можеш із нею 
порівняти? А яка вона турботлива! Справжня 
господинька...» Але за усім тим ввижалося йому 
щось інше, чого не міг збагнути до кінця, скіль
ки б не намагався. Він дивився на неї —  вона й 
справді була гарна. Та варто було її поцілувати, 
і тіло ставало ніби чуже. Чужа, чужа йому в усьому!

Намагаючись подолати незриму стіну, Іван ри
нувся безоглядно сповідатися, він ввіряв їй замість 
тіла свою розхристану душу. Вона прийняла цей 
дар зі стриманою вдячністю.

Тепер Марина знала про нього все. Від першого 
дитячого спогаду до мрії про Спражню Книгу. 
Все про нього, і про його співробітників, і про його 
батьків, і про його сестру Галю.

Дедалі Іванові ставало лячно від власної запа
морочливої безоглядності, особливо коли згаду
вав, що Марину не любить, що рано чи пізно він 
розлучиться з нею... Але як? Оцього він і не уявляв. 
Марина стала ніби членом його сім’ї, хоча ні з ким 
іще не познайомилась, а батьки навіть і гадки не 
мали про її існування. Але якимось чином вона 
вже зайняла у їхній сім’ї певне місце. Найбезглузді- 
ші страхи гнітили Іванову душу.

А тим часом її покірне чекання, незмінна її добро
зичливість і тонке розуміння деяких його думок ні
би потужним насосом витягали з Івана нові й нові
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зізнання, нові й нові одокровення... До того ж він 
уже звик щодня сповідатися... Він почувався так, 
ніби коні понесли його у якусь запаморочливу по
рожнечу. Поки він говорив, Марина не зводила з 
нього пильних очей, і на якомусь найвищому злеті 
Іван відчував, як уся його енергія стрімким, шале
ним потоком вливається ,у її розширені чорні зіни
ці. Він сидів виснажений, порожній. Ослаблими ру
ками припалював цигарку. Розчервоніла, збуджена 
Марина відводила нарешті погляд, ніби відпуска
ла його, зіниці її повільно звужувались.

X
Дівчина вихопилася на дорогу зненацька, завмер

ла у примарному світлі фар, здійнявши над голо
вою тонку руку.

Впираючись, редакційний «уазик» з виттям і скре
готом посунув на неї.

—  На той світ закортіло?! Дурепа!— закричав 
Валько Похнюпа, вистромившись у віконечко, і об
м’як, відкинувся на сидіння, стискаючи вже нерухо
ме кермо.

—  Підкинь у місто,— спокійно сказала дівчина 
низьким співучим голосом і зазирнула в машину.

—  Сирена!— захоплено присвиснув Ковбаник, 
штовхаючи Івана під бік.

Іван не поворухнувся.
—  У місто! Ось одвезу в міліцію, щоб не ти

нялася ночами...— ніяк не міг заспокоїтись Валь
ко.

Ковбаник прожогом вистрибнув з машини, роз
чахнув дверцята:

—  Прошу!
Ні на кого не звертаючи уваги, дівчина відкрила 

задні дверцята і, трохи потіснивши Івана, вмости
лася поруч нього. Він відсунувся.
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—  Щастя —  як трясця, кого схоче, того й напа
де...—  образився Ковбаник, сідаючи спереду.

У напівтемряві машини довге волосся дівчини, 
здавалося, світиться власним світлом. Обличчя 
Іван не бачив, вона сиділа прямо, дивилася попе- 
ред себе і тонкими, майже дитячими руками при
тримувала плетену солом’яну сумочку на колінах.

—  А ви часом не привид?—  обернувся до неї 
Ковбаник.—  Ні хати, ні вогника —  і раптом!

—  Зупиниш біля готелю?—  ніби й не чуючи його, 
спитала дівчина у водія.

—  Давайте знайомитись!— не вгавав Ковбаник.— 
От цікаво, які імена бувають у молоденьких при
видів?

—  Аліса...— сказала дівчина з досадою, ніби від
махнулася від набридливого Ковбаника.

Іван здогадався, що це не справжнє її ім’я. Від
кинувшись на спинку сидіння, заплющив очі. На
кочувало звичне роздратування, дорога здавалася 
безкінечною, Ковбаник нестерпним, хотілось якнай
швидше опинитися на самоті, не чути нічиїх голосів, 
хоча він знав, пщ і вдома йому ліпше не стане.

Машину різко гойднуло, шовковисте волосся 
ковзнуло по Івановій щоці. Він розплющив очі. Від
сторонюючись, дівчина поглянула на нього, на якусь 
мить вони ніби потонули одне в одному.

Одягнена у простору ковбойку та Іванові спор
тивні штани, гівчина мала кумедний і зворушливий 
вигляд. Іван дивився, як вона ретельно розтрушує 
щойно випране блакитне платтячко, лопочучи бо
сими ногами по підлозі, несе його на балкон. її кро
ки, її трохи ш зграбні рухи навіювали спокій.

—  Спати будеш ось тут,—  сказав Іван, розрів
нюючи свіже простирадло на своєму матраці.

По-турецькому підібгавши ноги, вона сіла на край
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матраца, вийнявши із плетеної сумочки книжку 
у зачовганій до болотяного кольору палітурці, по
тім велику морську мушлю, а вже потім, понишпо
ривши на дні, дістала гребінця і заходилась розчі
сувати вологе після миття волосся.

Іван взяв книжку, погортав— господи-боже мій!— 
«Птичка певчая»!.. «Сільський марс», гора пухнас
тих сонць на виставці, золота сільськогосподарська 
цариця...

—  А це звідки?
Шпичакувата, грубо закручена мушля сором’яз

ливо сяяла ізсередини найніжнішим рожевим пер
ламутром. Іван задивився, повільно повертаючи 
мушлю на світло, дивуючись, навіщо сліпим мо
люскам, які живуть і вмирають у темній глибині, ця 
неземна краса? Який сенс у ній і для кого?

—  Один моряк подарував...—  коротко сказала 
дівчина і відняла мушлю, сховала в сумочку.

Іван розгублено подивився на свої спорожнілі ру
ки, різко опустивши, завів за спину.

—  І що, так із собою й носиш?— спитав насміш
кувато.

—  Ношу...—  ніби світлою завісою, відгородилася 
довгими колихкими пасмами, сховала в них своє 
бліде, ледь вилицювате обличчя.—  А що?

—  Важкувата...—  не дуже впевнено сказав він.— 
І шпичаки...

Дівчина промовчала.

Він кинув собі стару ковдру під фікус, погасив 
світло.

—  Добраніч.
Лежав, наслухаючи, як із нечутною скрадливістю 

підземних вод просотується в нього знайома вже ту
га. Ніби скоїв щось непоправне і забув що. Зусил
лям волі Іван спробував вигнати, вичавити із себе
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незрозумілу нудьгу, не дати вкорінитися... І це май
же вдалось, він майже позбувся її... І раптом страш
ної сили відчай потряс душу, він гинув і не розумів, 
чому гине... наче заблудився у довгих тьмяних пе
реходах, безжальних, безнадійно чужих...

Дивні шерехи долинули з мороку —  ніби вітер 
прокидавсь у дереві... ось він ледь чутно торкнувся 
Іванового обличчя... то його тремтяча рука сти
скала стовбур фікуса над головою, дріж проникав 
у листя, заповнював увесь темний простір довкола... 
він відпустив деревину, завмер дослухаючись.
І тоді у неймовірній обложній тиші розрізнив нечут
ний голос чужого відчаю, встав і побрів на нього.

Заблукла тьмяна часточка світла просоталася 
у вікно. У тих непевних відблисках обличчя дівчи
ни здавалося майже прозорим, очі сухо блищали. 
«О господи!»— благально прошепотів, сам не знаю
чи, про що благає...

Незбагненна ніжність до чужого худенького тіла, 
до маленьких, майже дитячих грудей, до тремтливих 
пташиних ключиць болем відгукувалась у серці... 
І раптом побачив її й себе з недосяжної далини, 
звідки долинуло до них несподіване світло, поба
чив, як сліпо горнуться одне до одного два безза
хисних тільця, два бездомних молюски, два без
пам’ятних божества. Він обережно гладив її волос
ся, ледве торкався губами повік. Губи здригалися 
від жалю до неї. Маленьке, худе... осердя життя, 
любові, смерті... єдине осереддя його життя, він 
сам, його єдина сутність... Як він міг так жити ра
ніше, ніби сліпий?! Все недавнє, все, що мучило 
потай, здалося тепер маною, маренням, тяжким 
сном... Увесь час він був кимось іншим, не тим, хто 
він є... Він і не дурив себе навіть, не ламав, він був 
ніби заводний ведмідь... неживий... заводний. Лаво- 
ро ді таволіно.
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— А коли б я тебе не зустрів?!— ледь не скрик
нув, такою жахливою здалася ця думка.

—  Не карайся так, любий...—  тихо сказала вона, 
невагомою рукою пригортаючи до себе Іванову го
лову.

І все, що так мучило його, розвіялося, відпус
тило, радісна вдячність виповнила його —  відчув, 
що ось-ось заридає. Але вона знов ледь чутно по
гладила його волосся, і ридання лишилися в ньо
му, розтеклися по тілу теплими, стихаючими хви
лями...

Йому здалося, що він не спав, лиш на хвильку 
приплющив очі... Але був уже пізній ранок, яскра
ве сонячне світло невтримно лилося в кімнату. Зда
леку, знизу долинали голоси...

Дівчини поруч не було. Вона пішла, поки він 
спав.

Іван уявив, як вона йде вулицею у своєму бла
китненькому платтячку, солом’яна сумочка похи
тується у тонкій руці, райдужно зблискує на сон
ці довге волосся... Іде, губиться у натовпі —  куди? 
Припав лицем до подушки, затамував дихання, 
щоб не застогнати.

Дівчина з морською мушлею. Дівчина, яка со
творила з ним диво. Більш він нічого про неї не 
знав.

Часто згадуючи її і намагаючись осягнути, яка 
таємна сила крилась у тому худенькому тільці, він 
якось пригадав історію, що її давним-давно роз
повідала бабуся.

...Замолоду вона всьому Миловому виймала із 
очей запороху. Степ, вітри гарячі пилюгу крутять, 
а людям і косити, і молотити, і віяти... Скрізь очей 
треба. Отож і бігали до неї, кому очі засипле. Ді
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ти — то півбіди, хоч чисті, хоч замурзані, а вони 
діти і є, всі любі. А механізатор —  з-під пилюки 
обличчя не видно, у трьох водах не відмиєш, а йо
му ніколи —  рятуй, Катре! Хочеш не хочеш, а язи
ком у око лізь, шукай запороху...

А то якось із роботи прибігла, корову доїти лад
налася, коли суне у хвіртку чужий чоловік, непевно 
так суне, одразу видно: хворий або горем убитий. 
Вона як глянула— одведи і помилуй!— замість 
очей коростяві гнойовища, та понабрякали, аж 
золотяться.

—  Тьотю,— каже,— це ви та, що очі лікує?
Подивилась, а воно й не чоловік, а так, парубо-

чок, тільки й того, що височенький та в плечах 
широкий.

—  Ні, ні!— злякалася.— Хтось тебе одурив, бо 
я не лікую, лише запороху виймаю.

Стоїть, не йде, голову похилив, чуб на лоба зві
сився. Пишний чуб, смоляний, ще й в’ється... Ка
же:

—  Тьтою, поможіть мені, я з весни мучуся, вже 
й сліпнути почав... Із Дудчан я, а тут у мене хре
щена мати...

—  Та ж чим я тобі допоможу?!— аж об поли 
руками вдарила.— Я від цього ні трав, ні заговору 
не знаю. Ти до лікаря йди або до знахарки...

Стоїть.
—  Був, —  каже, —  і в лікаря, і в знахарки... 

Тьотю!
—  Ні, ні!— закричала.— Якби могла — рятувала 

б, а так...
І така млость та нудота накотила, що вже й ди

витися на нього не могла.
Пішов. Біля хвіртки постояв і вернувся.
—  Тьотю, ріднесенька, не погидуйте! Я ж і не 

жив іще, як мені без очей?
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А по щоках сльози, жовті від гною. Вона й сама 
заплакала.

—  Не можу. І не проси.
Пішла до корови. Подоїла, вернулася — сидить 

під хатою.
—  Не піду,—  каже,—  нікуди. На вас уся надія 

була. Тепер однаково, де пропадати.
—  Та ти що ото вигадав?!— закричала.— Не 

вмію я лікувати! Я тільки запороху людям вий
маю!

Підняв до неї страшне своє обличчя і тихо, жа
лісно так просить:

—  Ну й мені зробіть, як людям...
Вона тільки дверима грюкнула. Молода була, 

гидлива — страх.
Споночіло. їй ні з хати вийти, ні курей в са

райчик загнати. І в хаті всидіти несила —  ніби ду
шить що, всі жилочки викручує, мука! Лампу за
світила, ще гірше стало, з усіх кутків його загно
єні очі дивляться.

Взяла тоді тазок емальований, води зігріла, две
рі розчахнула:

—  Іди, лікуватиму!
А голос ніби чужий, і все тіло... Як що й скої

лось, не чула. Отямилась, коли вже обличчям до 
води припала...

А за тиждень прийшов парубочок —  господи, очі 
ж які сині і сміються, як саме щастя! Хустку при
ніс і мила пахучого два брусочки, мати його та
кий дарунок прислала...

XI

«Відрядження за відрядженням... пиши за себе 
і за того хлопця, за передовиків пиши, за робкоріз 
пиши... А машину не випросиш!»— сердито думав 
Іван.
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Біля автобусної зупинки він помітив Юрка. По
руч із Юрком, зазираючи йому в обличчя, чалапав 
гладун із котячим обличчям. Гладун щось палко 
ловодив У руці в нього погойдувалася клітка із 
синицями.

— Привіт!—  Іван торкнув Юрка за плече.
Ковзнувши по Іванові сторожким поглядом, гла

дун щез у натовпі.
— Хго такий?— поцікавився Іван.
—  Та так... дядько якийсь, синиць продає.
—  І що, купив?
Юрко усміхнувся:
—  Хотілося б журавля.
Обличчя у Юрка було припухле, очі червонува

ті. Він уникав дивитися на Івана.
—  Як там Галя?— спитав Іван.
—  Та! Не питай! Свариться й свариться, працю

вати неможливо, сама не знає, чого їй треба... Хоч 
би ти їй мізки вкрутив. Прибирала у квартирі — 
усі мої записи попереплутувала, спробуй тепер 
працювати...

Від Юрка пахло горілкою.
—  А ще ж і градусника хряпну па. Отруєння 

ртуттю —  це не жарти. Одним словом, старий, все 
у нас догори дригом! Відбилась від рук твоя сест
ричка .. А ти з роботи, чи що?

—  А то ж відкіля...—  сказав Іван.—  А ти?
Посигналивши, поруч зупинилася біла «Волга».

Пухка блондинка за кермом прочинила двер
цята.

—  Юрику! Ти куди втік? А я тебе цілу годину 
біля Головпошти чекала! Коли домовляєшся, треба 
приходити... Так що тепер не дзвони!

—  Ти її не слухай, дзвони, коли схочеться,—  
сказав Іван , не попрощавшись, пішов до підзем
ного переходу.
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—  Якщо смужечки були —  він світло-сірий.
—  Який же він світло-сірий! Я сама бачила, що 

він чорний,—  сказала Галя, розкладаючи на робо
чому столі пробірки і згадуючи чомусь Юрка.

—  Чорний —  бо темно було. Рудий котяра у си
ній курточці. Я ще подумала собі: це ж треба, до 
чого люди дійшли —  на котів курточки одягати!— 
тут Трохимівна підвищила голос,— У мене в дитин
стві нічого не було, не те що курточки!

—  А зараз?— спитала Лідочка.
—  А зараз у мене е все!— Трохимівна вочевидь 

захопилася.—  Телевізор кольоровий, килим узбеки- 
станський за тисячу двісті, а вчора зять приніс буз
ковий унітаз, каже: македонський. Каже: «Все то
бі, мамо, тут переробимо, стіни будуть «під шу
бою», а унітаз македонський!»

Нарешті про загадкового кота й геть забули і пе
рейшли до тем більш значущих: як дізнатися на 
базарі, чи справжню вовну тобі продають, чи з 
синтетикою?

Та й дійсно, звідки було взятися котові у запе
чатаній лабораторії? Як він міг туди залізти, та 
ще й випити німецьку мозольну рідину, з такими 
труднощами добуту Трохимівною?

Кіт Жупан прокинувся опівдні. У голові гуло. 
Він позіхнув, потягнувся, розплющив очі і з задо
воленням виявив, що лежить на вкритому соло
мою сарайчику якраз перед хатою своєї господині 
Квіточки. Лінивий вітерець колихав рожеві маль
ви. У небі пливли товсті, веселі хмари. їм було 
начхати на те, що внизу. Вони вчасно звітрились. 
«Ота оно хмара, либонь, наїлася пампушок,—  ду
мав кіт.—  А оно о та — лінивих вареників із смета
ною і медом». Деякі хмари ніби понаїдалися опі- 
канців, найсправжнісіньких опіканців з квасолею
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та маком у часниковій підливці. Пливла також 
хмара з вергунами, то були прекрасні хрусткі вер
гуни, притрушені цукровою пудрою. Одне хмаро
висько навіть ногами совало від задоволення, воно 
було схоже на Басая. Було хмарище, схоже на 
Хмелюка. Був там і Косарик, і Цапура, і Запорож- 
ченко. А високо вгорі пливла худа вусата хма
ра —  Довжик.

Не було такої хмари, яка б не нагадала кого-не- 
будь із сусідів.

На городі пурхали синички.
Кіт подумав, що непогано було б сходити на го

род до Запорожченків і заплутати всі шнурочки. 
Або вкрасти сало, яке солилося на кухні. Ще мож
на було налякати стару бабусю Запорожченків, з 
жахним криком вискочивши з погреба.

Але кіт позітнув і ліниво задрімав. Над усе на 
світі йому хотілося погладити синичку.

Зненацька за сараєм хтось голосно заспівав:

Світ новий родився,
В крові оновився,
Царі геть тікають,
Глитаї здихають,
Бідняки співають —
Комуну вітають.

Вереснувши з переляку, кіт гвинтом злетів до
долу.

XI I

—  Ну, як тобі сьогодні мої племінниці?— обій
маючи дівчат за талії, Мірек пританцював із ними 
до крісла, в якому сидів Іван.

Сестри були в однакових неймовірно строкатих 
платтях, в однакових замшевих чобітках... Обидві 
тісно тулилися до Мирослава, грайливо погойдую
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чи стегнами під котячі стогони саксофона. Густий, 
приторний запах перехоплював дух.

—  Боже мій, дівчатка, він же нічого не помітив! 
Для чого ж ми дві години стовбичили в перукар
ні?! Все будуєш свої марсіанські канали, Ванюш- 
ко?— і Мілена полоскотала його пальцями під під
боріддям.—  Мариночко, він нас не любить! Дивить
ся, як вовчок!

Три пари абсолютно однакових очей, три одна
кові рожеві усмішки... Схожість була разюча! А те
пер у цієї трійці і зачіски були однакові — пухна
сті кучеряві кулі з рудуватим відтінком. Вони жар
тома наступали на Івана — ніби одна істота. І рап
том закружеляли, замикаючи його в коло,— щось 
невідворотно запаморочливе було у їхньому круже
лянні... За спиною Іван почув чийсь голос:

—  Ого! Стрижка «Вікторія»?! Знай наших! Схва
люю, дуже актуально.

•— Перше місце на міжреспубліканському конкур
сі у Вільнюсі! Отак-то!— і Мірек підняв догори вка
зівного пальця.—  Ось і Ванюшка вирішив зроби
ти собі «Вікторію»,— сказав він.

—  Довго відрощувати доведеться,— сказав Іван.— 
Я стрижуся «під бокс».

Витрусивши на долоню цигарку, вийшов на кух
ню.

Там було накурено, кілька чоловік сперечалися.
—  ...якщо із залізною послідовністю здійснювати 

селекцію, ясна річ, досить довго, то у невідомій 
нам родовій спадковості це неодмінно дасть зру
шення у бажаному напрямку,— говорила пласка 
дівиця у золотистому блузоні, асистентка Григорія 
Тихоновнча Гетьманця, якій окуляри із ланцюж
ком надавали вигляду допитливої цесарки.

—  Ну навіщо ж так!— злегка обіймав її рудо
бородий товстий Басмачевський.— Існує безліч
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фармакологічних і електронних засобів пригнічен
ня злої волі.

—  Тихіше, говорить надлюдина!
—  Якщо сенс землі —  не я, тоді хто ж? — ска

зав Басмачевський, запускаючи тонкі пальці в бо
роду.—  Людина не може лишатися продуктом ви
падкових мутацій, більше того, її планомірне ви
ведення—  найважливіше завдання майбутнього! 
Заголимся і обнажпмся!— загорлав раптом Бас
мачевський, і світло на кухні згасло.

У сусідній кімнаті за столом точилася розмова 
на іншу тему.

—  ...Ти гадаєш? А де ж тоді ваші Сартри, ваші 
Камю?

—  А ми зараз у Вані спитаємо!—  обернувся до 
Івана геть п’яний Ковбаник.—  Фолкнер! Я заги
нув, а це — Фолкнер!

І Ковбаник заплакав, поклавши голову на стіл.
—  Що ж написав наш Фолкнер?—  з-за столу на 

Івана уважно дивився чоловік із козлячим облич
чям: риси були настільки тонкі й благородні, що 
їхнє поєднання ніяк не можна було назвати мор
дою.

—  Він пише книгу життя!— сказав Мірек, обій
маючи Івана за плечі.—  Я, наприклад, вірю у ньо
го! Це наш Мартін Ідей, через пару років будеш 
канючити у нього автограф і їздити в його «Чай
ці»—  великій, як кімната.

Найменше зараз Іванові хотілося говорити про 
свою книгу.

—  Баню! Я помираю від цікавості!— Мілена пі
дійшла до нього впритул і зазирнула в очі.

—  Ну, так про що ви все-таки пишете?
—  Пробую написати про будівельників кана

лу,— тихо сказав Іван.
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Над столом зависла довга ніякова мовчанка. По
тім хтось пирхнув. Мілена підступила ближче.

—  А, конфлікт хорошого з іще кращим... Зараз 
це модно!

Вона раптом прнтислася до Івана усім тілом, на
близила зухвалі очі.

—  Мілена!— зі стриманою погрозою сказала 
старша сестра, і знову Іванові привиділось, ніби 
хтось невидимий спостерігає за ними.

Міля завмерла, рука, якою вона обіймала Іва
на, здригнулася й ослабла. Вона пішла геть, наш
товхуючись на стільці.

— Хто напоїв мою маленьку сестричку?—  ніж
но обняла її Марина.—  Ходім, ходім, полежиш 
хвилинку, і все минеться. Догралася... пустун мій 
хороший...—  і вона поцілувала Мілену в губи, по
вела кудись.

—  А кого ви любите читати?— спитав чоловік із 
козлячим обличчям.

—  Я люблю Шевченка і Пушкіна, ясно?— кру
то повернувся і пішов у сусідню кімнату.

Важка, червоного шовку портьєра з одного краю 
відчепилася від карниза. За нею на підвіконні вид- 
нівся кутик якогось скляного ящика.

—  Тс-с-с... Поки що нікому ні слова,—  проше
потів йому на вухо Мірек.

Ухопивши скляного ящика, Мірек поніс його до 
столу.

— Увага, увага! Наш геній, молодий, але вже 
відомий архітектор Ярослав Басмачевський захис
тив учора проект нового мікрорайону. Ось перед 
вами макет. Ярик, тобі слово!

—  А що, так незрозуміло?— ліниво відгукнувся 
Ярик, вгрузаючи в зелений плюш дивана.

Товариство обступило макет.
Архітектор покурював, усміхаючись в бороду.

Іван спробував зазирнути через голови.
—  Старий! Ти геній гумору!— почув Іван.
—  Ну, потішив!
Нарешті Іван теж зміг поглянути на шедевр. 

Неймовірно довгий будинок, голий, ніби китай
ська стіна, вигинався через усе поле макета. Іще 
один, такий же безкінечно довгий, але прямий, 
перетинав дугу навкісно і завершувався масивом 
із шести невеликих будинків, вишикуваних у рядок.

—  Серп і молот! І в ньому живуть!— з театраль
ним захопленням сказав Мірек.—  Життя-експери- 
мент! Трикутні кухні, спальні-трапеції, косі стіни, 
зате зверху —  серп і молот! Ансамбль прикрасить 
селище нафтовиків, відси п'ять зупинок на тро
лейбусі!

—  Ну, це вже хамство!— сказав Іван.
—  Ви тільки подивіться на нього! Він щось має 

проти серпа і молота!— вдавано жахнувся Басма
чевський, показуючи на Івана.— Думай, що гово
риш!—  порадив ласкаво.—  Ми-то всі свої, а як 
редактор почує?—  І раптом вигукнув:—  Ми тут 
усі патріоти...

Його підтримали схвальним сміхом. На мить 
Іван розгубився.

—  Навіщо ж перекручувати... так же не мож
на...—  пробурмотів він,— Дім усе-таки мусить бу
ти домом...

—  А ще краще —  хатою! Знаємо, знаємо, чого 
вам хочеться! Хата під стріхою —  ось ваш ідеал...

—  Іще й премію дадуть, Ванюшко!— обняв йо
го за плечі Мірек.—  Економічний ефект, яскра
вий образ. Леопард Юрійович— за. А він усе-та
ки помічник Івана Івановича. На тому тижні мі
тинг проведуть, народ схвалить. Воля народу—  
закон, Ванюшко! Ось побачиш, передовики за ці 
трапеції-трикуі пики ще й пересваряться...
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Струсивши руку Мірека, Іван ступив до дивана.
—  А тобі не здається, що там житимуть люди?
—  Оіі скоти?
На мить серце зупинилося. Він затопив кула

ком прямо в масну блискучу бороду, туди, де хо
валася, ніби лис у кущах, невловима посмішеч
ка, ухопив за дорогу куртку, рвонув до себе...

їх розтягли. Іванові дали склянку мінеральної 
води.

— От сука!—  почув він з дивана спокійний го
лос архітектора.— За куртку він мені ще запла
тить! Жлобня...

—  Та ну, облиш... простецький хлопець, випив...
У червонуватій півтемряві Іванові усміхнулося

чиєсь довге вузьке обличчя, підморгнуло.
Руки тремтіли.
Все це було вже колись. Саме так. Навіть освіт

лення було точнісінько таке. Сон передував реаль
ності, план передував дії. Він почувався так, ні
би втрапив у велетенський макет.

...АЇилі привітні люди показували йому розкіш
ні зали з козлоногими різьбленими меблями, з 
темними картинами по стінах, з високими білими 
вазами... Привітні люди щось обіцяли, щось ду
же потрібне Іванові, тільки він мусив трохи за
чекати. Вони вибачалися, багатослівно пояснюва
ли затримку, лагідно усміхалися. Треба лише тріш
ки посидіти в кутку зали, говорили вони... Він сів 
у м’яке крісло біля заштореного вікна. Він чекав. 
Штора малиново жаріла проти сонця.

Люди снували кімнатами, тихо перемовлялися, 
раз по раз обертали до Івана привітні ласкаві об
личчя.

Зненацька тривога облягла душу, темна, не
поясненна, гостра. Він почав приглядатися до 
кришталю і оксамитів, вдивлявся у кожну дощеч
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ку паркету, у кожен золотий листок на червоно
му шовку штори —  все було бездоганно прекрас
не. Люди раптом заметушилися, почали сходи
тись, заусміхались майже в обличчя... І тут він 
помітив на шторі дірочку, пропалену цигаркою. 
У дірочці була чорна темрява, непроглядний мо
рок, ніщо. Ніякого сонця за шторою не було! 
Тоді він зрозумів, що люди, стіни, вази, картини, 
навіть крісло, в якому він сидить, усе— пастка, 
усе — одна ворожа істота. А до нього вже бігли 
з усіх кімнат, обступали, сяючи очима і усмішка
ми, тяглися руками... За мить до загибелі Іван над
людським зусиллям підняв обважнілу руку—  гос
поди, як важко й довго вона піднімалась!—  і ре
тельно вивів у просторі хрест. Ніби папір у вогні, 
коцюрбились, вигиналися стіни, усе диміло, роз
тікалося, в жахних конвульсіях усмішки переплав
лялись у злісні гримаси. Крісло під Іваном осіло, 
ніби легкий сніговий замет. Іван провалився і 
довго падав кудись, аж доки не відчув свіжий вітер 
на гарячих щоках —  він летів! Унизу поблискував 
до молодого місяця нічний Дніпро, сивіли верби 
на островах... Мить повного щастя!

—  Ти засумував?— торкнула Марина Іванове 
плече.—  Я зварила тобі кави!

Вона перевдяглася у сліпучо-біле плаття, під
малювала очі і стала ще гарніша, ніж звичайно.

—  Марино, я не люблю тебе.
Вона наблизила своє обличчя майже впритул 

і, дивлячись прямо в зіниці, сказала:
— Я теж дуже люблю тебе. Яке щастя, що ми 

зустрілися, правда?
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ЧАСТИНА ДРУГА

І

Катер називався «Крим». Він був вогнисто-чер
воним. Галя не могла зрозуміти, подобається їй це 
чи ні.

— Ти тільки поглянь, який красень! —  сказав 
Юрко.

—  Щось є... —  мружилася Галя, вдивляючись 
у дальній зелений берег поверх сліпучого від сонця 
катера.

— Сідай! — нетерпеливився Юрко.
Галя вмостилася на зручному сидінні. Двигун за

ревів. усе заволокло сизим димом. Вона подивилась, 
як стелиться дим по воді, і затамувала дихання.

Катер зірвався з місця і, набираючи швидкість, 
рвонув у сліпучий від полисків простір. Крізь реви- 
ще двигуна вона чула, як гучно ляпає дншце по хви
лях, як посвистує стрічний вітер... Так можна ле
тіти по воді, по землі, над землею, відчуваючи лише 
сморід, гуркіт і швидкість, —  Галя зрозуміла, що 
швидкості вона не любить. Катер стрибав по хви
лях так, що забивало дух. Галя тупо дивилася у віт
рове скло, поплямоване пливкими краплями, і ніби 
поринала у тоскне забуття.

Двигун раптом замовк.
—  Купатися! — закричав Юрко. —  Підгребу до 

берега, треба в двигун глянути.
Галя зітхнула й відвернулася.
Протилежний берег тепер ніби ще віддалився.
Галя скочила у прозору мілку воду, постояла, від

ходячи після тряски, наслухаючи тишу в собі. Про
зорі, ніби льодинки, мальки заходилися клювати її 
ноги. Лоскітно й ніжно. Верби сонно виколисували 
молоде листя, таке молоде, що й шелестіти ще не 
вміло. У юній тугій тиші кувала зозуля. Щось ніби
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стислося у Галі в грудях, і, невпевнено підбираючи 
напівзабуті слова, спочатку зовсім тихо, вона за
співала:

Ой на морі та на камені,
Ой на морі та на камені.
Там сиділо та два голуби.

Там сиділи, стиха говорили,
Там сиділи, стиха говорили:
«Ой куди ж ми та й полинемо?»

Забувши про двигуна, Юрко дивився на неї ши
роко розплющеними очима. Вигляд у нього був при
голомшений.

—  Ну, ти даєш! —  якось аж через силу вимовив 
він.

Галя розсміялася.
—  А я іще вмію! От послухай:

Голуб на черешні,
Голубка на вишні.
Скажи ж мені, мій миленький,
Що в тебе на мислі!

— Ну, жінко! А я й не знав! —  закричав Юрко.
—  Нічого дивного, просто ртуть із голови витек

ла,— сказала Галя і побрела геть по мілкій воді.
Усю зиму їй мріялось, що поїдуть вони у плавні. 

І щоб усе було так, як у перші дні їхнього знайом
ства. Хвилясті полиски на сухій корі. Сріблясте ме
рехтіння в кінці зеленого тунелю, його важка теп
ла рука у неї на плечі.

Там був інший простір, інший час, сама Галя бу
ла там іншою. Згадувалось, ніби пісня, яку хтось 
проспівав їй уві сні.

Юрко зрозумів усе по-своєму й відразу загорівся 
ідеєю купити катер. Звісно, вона має рацію, у кож
ного четвертого в їхньому місті є катер «Крим», 
і ніякої проблеми з вихідними. Вона не могла пояс-
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нити Юркові, що ніякого катера не треба, що їй 
хочеться, аби все було так, як тоді, того літа. Човен 
напрокат, і все. Але він вже настільки захопився 
ідеєю катера, що не слухав її.

...Тоді у них не було нічого свого —  увесь світ на
лежав їм. Згадала, як, усміхаючись до неї, він від
в'язував човна на прокатній станції. Лунко гримко
тів ланцюг, радо повискували кочети, стрибав, і кру
тився, і принюхувався до хвиль відпущений на во
лю свіжопофарбований синій човник... Поки пливли 
до середини Дніпра, Галі було страшно — води так 
багато, так неспокійно вона ворушиться під тонки
ми дошками вутлого суденця, босі ноги крізь дно 
вчували важку потужність ріки... Але вже на сере
дині, де крутолобі хвилі стусалися в борт, Галю 
змагала шалена радість саме від того, що води так 
багато, що така вона глибока і так могутньо вору
шиться біля самих підошов, і вже неможливо було 
стримати безглузді веселі скрики, вільний сміх... 
Чайки пролітали біля самого обличчя, а внизу, у не
проглядних глибинах, поважно пропливали соми, 
і хотілося пірнути, обіруч обняти сома і поцілувати 
його в сумні вуса. Або злетіти на небо...

У тихій вузенькій проточці, так дбайливо затіне
ній вербами, що сонцю лиш де-не-де вдавалося до
пастися до води тонким променем, у тихій проточці, 
повітря над якою було зіткане із темних і прозо
рих тіней, із мерехтіння водяних комах, із відсвітів 
заблуклого світла, у тихій проточці, де цнотливий 
запах прісної води був замішений на духмяних бе
зумствах зеленої плоті, на владному запаху тління...

Вони пливли і пливли повз майже іграшкові бу
диночки, які несміливо й лукаво визирали з гуща
вини, напівголі городники проводжали човен сон
ними поглядами. На голові в одного була пілотка 
з газети.
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Обабіч громадилися дерев’яні містки, вузькі й ши
рокі, довгі й короткі, жовті, як мед, і чорні, як дьо
готь.

На одному з містків стояла висока білява дів
чина — чи то просто задумалася, чи щось видивля
лась у воді, довгі коси спадали їй на обличчя, ніби 
світла завіса. Коли човен пропливав мимо, вона 
підняла голову, відкривши прекрасне, ледь вилицю
вате обличчя, і подивилася Галі в очі. На якусь мить 
вони ніби потонули одна в одній... А човен уже плив 
далі. Вони усміхнулись одна одній здалеку... І рап
том дівчина щось кинула навздогін.

Коли Галя знайшла на дні яблуко і підвела го
лову, місток із дівчиною вже зник за поворотом. 
Лишилося відчуття, ніби хвилину тому вона знала 
щось надзвичайно важливе, а тепер забула на
завжди.

— Юро! —  покликала розгублено.
Він усміхнувся до неї, і Галя забула про все на 

світі.
— Я люблю тебе!
Покинувши весла, вони цілувалися.
Течія винесла їх до широкого помосту під кали

новим кущем, на світлих дошках розгорнена книга 
помахувала сторінкою, ніби пробувала крило, поруч 
неї жаріла колба із червоним вином. Ніде не вид
но було ні душі. Човен майже торкнувся помосту, 
і раніше, ніж Галя встигла що-небудь зрозуміти, 
книга опинилась у неї в руках. Розкрита книга. Від 
несподіванки Галя засміялась і хотіла було покла
сти книгу на місце, але вже не змогла дотягтися 
до помосту. Юрко озирнувся і теж засміявся. У ту 
мить їм здалося, що це просто жарт, що вони зараз 
повернуться і вона покладе книгу на місце, але про
точка круто звернула в густі очерети, течія гнала 
човен, просвічене сонцем вино спалахнуло і згасло...
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Над суцільною стіною очеретів тріпотіли бабки. Юр
ко наліг на весла, але проточка звузилася, годі 
було й думати розвернутися. Стрімка течія несла 
човен. По чорній воді звихрювалися крихітні водо- 
воротці.

— Ой, як негарно вийшло...—  тихо сказала Галя.
Але в кінці зеленого тунелю спалахнула зелена

гладінь, білим вогнем полинула назустріч.
—  Ну, читай! —  сказав Юрко.
Навкруги було озеро.
Хмара затулила сонце.
—  Ніби зумисне для тебе,— сказав Юрко.— Іде

альне освітлення.
— «Житіє наше єсть путь, а исход к щастію не 

коротенькой...»
—  Ух ти! —  сказав Юрко. —  Усе правильно! 

А далі?
— «Скажи, пожалуй, естли бьі житель из городов, 

населенньїх в ЛунгЬ, к нам на наш шар земной при- 
шол, не удивился бьі иашей премудрости, видя, что 
небесньїя знаки толь искусно понимаем, и в то же 
время вн’іі себ'Ь стал бьі наш лунатик, когда б уз- 
нал, что мьі в зкономіи крошечнаго мира нашего, 
как в маленьких лондонских часах, слЬпіи несмьіс- 
ли и совершенія трудньї, ничего не примічаєм и не 
радим о удивительнійшей всіх систем системі на
шего тільїшка... Іще?

—  Давай!
—  «Видишь, что человек, мир сердечний погу

бивший, погубил свою главу и свой корень...»*
Зненацька навала світла стерла рядки, папір за

лило сліпучою білизною. Хмара відкрила сонце.
Усе довкола було продовження її плоті, приплю

щивши очі, вона усміхалась.
* Г р и г о р ій  С к о в о р о д а .  Разговор пяти путников о истинном 

щастни в жизни.
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Вогнисто-червоний катер погойдувався перед 
очима.

—  Егей! Ти далеко не заходь! — гукнув Юрко. —  
Я свічки продму і —  вперед!

—  Ми нарешті поїдемо чи ні? —  не витримала 
Г аля.

—  Куди поїдемо? —  здивувався Юрко.—  Тобі що, 
тут погано? Ходи, співай. Потім трохи далі від’їде
мо, поснідаєм, пам’ятаєш, там, у бухточці, пляж 
є гарний?

—  А як же проточка? —  ледве вимовила вона.
Губи їй кривила нестерпна дитяча образа, гарячі

сльози виступили на очах.
—  Яка протока? Там же мілко, двигуна запо

ремо!
І тоді вона заридала.

її
— Так, так... А що іще?
—  Але які ноги! А як пройшла! Як чашечка в ме

ду потопає, так ваша жона по саду походжає...—  
редактор кинув окуляри на купу паперів.— Ваню, 
ти що, осліп? Ти знаєш, що говорили про це древні 
індуси?

— Що?
—  У справжньої красуні мусить бути хода сло

на. Або лебедя. А в цієї...
—  Слухай, ти перетрудився,— сказав Іван.
—  Можливо,— редактор відвернувся до вікна. —  

Я втомився від ваших скреперів, грейдерів і процен
тів. «Когда бледней и чище звезд зфира она взойдег 
средь чуждьіх ей светил —  пусть кто-нибудь из вас, 
последних мира, расскажет ей, как я ее любил».

—  Сам?
— Не має значення... Слухай, а хто вона?
—  Моя сестра, і, попереджаю, заміжня!
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Вранці Галя знайшла у поштовій скринці адре
сованого їй листа. У півтемряві під’їзду вона розір
вала конверт і вийняла маленький аркушик, схожий 
на візитну карточку.

Вона прочитала:
Когда, бледней и чище звезд зфира,
Она взойдет средь чуждьіх ей светил —
Пусть кто-нибудь из вас, последних мира,
Расскажет ей, как я ее любил.

Підпису не було.
Коли вона зайшла у квартиру, Юрко вийшов до 

неї із брошурою у руці. Він був у самих тільки 
плавках.

—  Уявляєш, у нас в інституті мені дали книжку, 
просто геніально! Один лікар забився в австралій
ську пустелю і сорок днів нічого не їв, ріски в роті 
не мав. Пише, що перестав ходити на горщик, а од
ного разу його прикрутило, ну, примостився він за 
кущиком —  і будь ласка: ціла калюжа чистої рту
ті вийшла!

—  Це твої витівки? —  вона тицьнула йому під ніс 
листа.

Юрко прочитав.
— Все! Розлучаємось! Почерк не мій, бачиш? За

душу!
— Ну, мені можна знайти краще застосування,— 

сказала Галя і пішла на кухню.

Домивши плиту, Галя зайшла в кімнату Юрка. 
Він сидів у кріслі-гойдалпі і дивився програму «Здо
ров’я». Па голові у нього стояла склянка з водою. 
Галя обережно зняла склянку і поставила на жур
нальний столик. Потім вимкнула телевізор. Зроби
лося тихо.

—  Цікава думка,— сказав Юрко.
•— Я так більше не можу,—  сказала Галя.
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■— І я так більше не можу, —  сказав Юрко. — 
Постав склянку на місце, це ж сутра-йога.

—  Я хочу дитину,— сказала Галя.
— А-а-а-а...—  сказав Юрко.— Я гадаю, спочатку 

слід обміняти квартиру. Потім, скажу тобі як біо
лог, два-три місяці слід не пити й не курити. Не та
ка це проста справа, як тобі здається, можеш мені 
повірити,— він махнув рукою.— Генофонд погіршу
ється, все впливає на гени, всі ці сварки, пральні 
порошки, розбиті градусники...

—  А телевізор впливає на гени? —  спитала 
Г аля.

—  Безперечно.
— А отой дим з нафтопереробного?
— Все-все впливає!
—  То що ж нам тепер, у заповідник пересели

тись? Я не жартую!

III
У Івановому білому блокноті річка Вонючка зна

чилась як Вірьовчина Балка. Вірьовчиною Балкою 
її назвали запорозькі козаки. Вонючкою охрестили 
мешканці нового мікрорайону. Це була остання із 
шести малих річок області, п’ять інших давно по
коїлися під товстим шаром чистісінького гумусу. Те 
кладовище добрив оцінювалось в тридцять мільйо
нів карбованців. А от оцінювати загублені річки, які 
у степовій Таврії були дорожчі від золота, нікому 
й на думку не спадало.

Іван перегорнув сторінку і прочитав: «Примор
ський район. Робінзони у плавнях».

У Приморському районі, де він зробив цей запис, 
грунтові води підтопили кілька сіл відразу. Людей 
тимчасово виселили, зопалу утнули вертикальний 
дренаж, після чого грунтові води пішли вглиб, за
лишивши по собі безводну розтріскану пустелю.
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Люди подалися хто куди, а кілька чоловік, ка
зали тітки на базарі, оселилися в плавнях. Островів 
у пониззі Дніпра стільки, що заблукати можна, хто 
казав, нібито люди побудували на острові хижки, 
інші твердили, що втікачі жили на воді у катерах 
і баркасах, а на острові садили городи і розводили 
індиків. Іще казали, що до плавучого села добива
лося районне начальство, але люди якось зарані 
дізналися, знялися —  і сліду на воді не лишилось. 
Самі гуси та качки табунами плавають...

Райкомівська секретарка, косуючи підведеними 
очима на кабінет свого начальника, пошепки спові
стила Іванові, що все почалося з любові. Першими 
на острів утекли чоловік і жінка, які замолоду лю
билися, і лише тепер...

—  Вигадки!— твердо сказав Іванові секретар 
райкому.— І охота людям плести патяки! План по 
заготівлі кормів горить, а вони про якісь острови 
мріють! Та хто б їм дозволив оселитися на території 
лісництва?.. А ви вже в курсі, що наш земляк у кос
мос полетів?

Тоді Іван вирішив, що чутки про острів — то й 
справді лише мрія, туга за чистою, незайманою зем
лею.

Потім йому довелося побувати у підтоплених се
лах.

Щоразу, гортаючи блокнот, Іван уявляв, як лю
ди ходять у власних хатах, не знімаючи гумових 
чобіт, як цвіркає за кожним кроком вода з-під по
ловини... Підземні води!

Іван закрив записник, поклав у кишеню і рішуче 
попрямував у кабінет до редактора.

— Невже тут житиме мій син? —  жахалася Галя, 
припадаючи розпашілим лобом до прохолодної шиб
ки.— Ловитиме жуків біля Вонючки, рватиме пас
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лін і калачики біля Шампуньки... Ні, треба міня
тися на будь-який район!

Хотілося шарпнути вікно, глибоко вдихнути повіт
ря, але вона знала, що вітер з нафтозаводу...

Купатися у Вонючці не купались, а рибу ловили. 
Одного разу Галя купила неподалік від дому гар
них карасиків, дядько клявся, що привіз аж із Бі
лого озера, а заходилась смажити — хоч протигаз 
одягай, і відразу зрозуміла: з їхньої Вонючки риба.

А з виду Вонючка була ріка як ріка. Верби, оче
рети, а далі за нею пшеничне поле.

Зате Шампунька, яка впадала у Вонючку, і з ви
ду була незвичайна. Свою назву вона отримала за 
метрової товщини жовту піну, що колихалася між 
її берегами. Шампунька була рукотворна, вона ви
тікала з міських очисних споруд.

«І тут житиме мій син?» —  печалилась біля зачи
неного вікна Галя.

IV

Розумниця Марина подзвонила і першою запро
понувала Іванові не зустрічатися. Вона надто пова
жає його, Іван пише книгу, робота нервова, вона 
все розуміє, для чоловіка справа — найголовніше, 
але, може, він потребує допомоги? Вона могла б пе
редрукувати...

—  Ні, ні, спасибі,— сказав Іван.
—  Тобі не дуже заважатиме, коли я зрідка дзво

нитиму?
— Ну що ти, будь ласка... —  розгубився Іван. — 

Звичайно, дзвони...
Поклавши трубку, він скривився: для чого ця не

потрібна ввічливість? Від неї тільки плутанина в 
стосунках...

Але тепер у Івана з’явився інший клопіт. Редактор 
посварився з дружиною і приходив до Івана ночу
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вати. Він купив розкладачку, піжаму, зубну щітку 
і віника.

Чіпати павуків Іван не дозволив.
— Я виріс серед кіз, кролів, яблунь, персиків, гар

бузів, гусей та індиків, а на цей бісів дев’ятий по
верх навіть горобці не залітають. Зате комарні пов
но. А ти знаєш, що павуки вміють співати? Так, на
че блюз...

Редактор не знаходив собі місця.
—  Слухай, Володимире Володимировичу, ну чо

го ти стовбичиш? Лягай нарешті спати,— невдово- 
лепо казав Іван о другій годині ночі, відкладаючи 
книгу.

Але Володимир Володимирович, босий і в піжа
мі, ходив із кутка в куток, скрегочучи зубами.

— Та це ж чорт знає що таке! — казав час від 
часу кудись у порожнечу.— Клава, у мене гастрит, 
хоч це ти розумієш?

Іван відвертався до стіни і натягав на голову 
ковдру.

Лише через тиждень редактор відтанув, у них 
стало звичкою довго перемовлятися перед сном. По
хрускуючи розкладачкою, редактор бурчав:

—  Цілими днями читаєш вашу графоманську 
дрисню... у-у-у, отрута! Я б заборонив усі місцеві га
зети заради того тільки, щоб не псувати у народу 
смак до живого слова.

У світлі нічника редактор невпізнанно мінявся. 
На Івана дивився совісний, виснажений думами ін- 
телігент-песиміст.

— «Где наши лучшие люди? Вспльївут во время 
опасности...» А якої нам іще в дідька небезпеки тре
ба? Земля пропадає, а ти кричиш «ура»!

—  Я кричу, а ти друкуєш!
— Отож-бо, Ваню. Нас іще й на світі не було, 

а ми вже були перелякані. Тридцять третій рік,
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тридцять сьомий... після війни знову, потім сорок 
сьомий... Нас народили ті, хто вижив. Ті роки на
жахали їх до насіння, з якого ми вилупились. У ди
тинстві тільки й чув: цить, цить, тс-с-с... Про те не 
говори, про це не думай, нічого не питай. Батька 
забрали в сорок сьомому, я його й не пам’ятаю... 
Якось спитав у вчителя історії, що буде після ко
мунізму. Так він знаєш що сказав? «Ти думай, що 
питати!» А тепер я редактор провінційної газети. 
Начальство підхвалює, у президіях сиджу, з трибун 
виступаю. Цитатою починаю, цитатою закінчую. Ін
коли як подумаю: що ж це за часи настали, коли 
таке ніщо, як я, у редакторах ходить? На обласній 
нараді по зрошенню хтось виступив. «Нащадки про- 
кленуть нас»,—  каже. А ми не боїмося, ми їм пояс
нимо потім: пробачте, дорогі, помилилися. Хіба ми 
перші? А історію підправимо, щоб нащадки пора
хувати не змогли, скільки ж тих помилок було... 
Коли люди так часто помиляються, це ж підозріло! 
Та й що нам нащадки, тут аби начальство не про
гнівити!.. А я редактор і ніким іншим вже ніколи 
не буду. Так і читатиму до пенсії вашу прокляту 
холуйську дрисню... говорячи між нами, гаразд?

— Володимире Володимировичу, ти знаєш, хто 
такий Епіметей? —  спитав Іван після паузи.

— Не знаю і знати не хочу.
— Брат Прометея. Епіметей —  той, хто думає 

після, хто заднім розумом багатий. І ящик Пандорн 
відкрив саме він.

—  Слухай, яке все це має значення? Прометей! 
Вогонь у богів украв, людям приніс... для чого ж 
красти було? Може, поспішив? Може, боги самі зна
ли, кому дати і коли? А він украв, віддав кому по
пало... Одним словом, плутанина! А ти кажеш—■ 
міфологія.

— Ну, все,— сказав Іван, позіхаючи.— Завтра ме-
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ні зранку у Стеблинівку, нарис про доярок писати. 
Сам відрядження виписував. А між іншим, автобус 
туди о сьомій ранку.

Редактор засопів і нарешті сказав:
—  Тоді гаси світло.

V

Зупинившись біля входу у корівник, Іван на
смішкувато поглянув на дівчину. Іронічність допо
магала приховати той складний стан душі, який ви
ник у нього ще від першого погляду на неї... Дівчи
на була висока, майже одного зросту з Іваном, але 
на диво легконога. Наче ніжне глибоке світло було 
замкнене в її обличчі. Пухнаста золота чілка при
кривала чоло. Було в ній щось безплотне, невлови
ме, як повітря.

—  Проходьте, чого ж ви,— сказала дівчина і рап
том опинилась у нього за спиною. Як, він і сам не 
збагнув.

Іван увійшов до корівника.
—  Ви комсомолка? — спитав, діставши записник.
Неподалік трубним голосом мукнула корова.
—  Ну, звісно,— сказала Надя.—  Дівчатка, до нас 

кореспондент!
Заклопотані дівчата, покинувши поратися біля 

бідонів, попідводили голови. У світляному стовпі, 
що падав з віконечка попід самою стелею, вони бу
ли наче висвітлені юпітером. Іван неспішно пішов 
до них, з насолодою вдихаючи знайомий з дитинст
ва запах корівника. Високо у стовпах золотого світ
ла літали ластівки. З-під ніг випурхували горобці. 
Корови зітхали і, покинувши жувати, дивилися на 
нього. Він згадав Мальву.

Добре, лагідне, просте життя оточувало його. 
Учорашня розмова з редактором здавалася маяч
нею.
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— Отже, у вас передова бригада,—  сказав Іван,—  
Ви вперше викликали на змагання відомий у нашій 
області колектив Ганни Чуйко. Виступили, так би 
мовити, ініціатором...

Дівчина зітхнула і відвернулася.
—  Ви хоча б спитали, як мене звуть.
— А я знаю,— сказав Іван.— Ви Надя.
— А вас як? —  спитала дівчина. —  Не казати ж 

увесь час «товаришу кореспондент». Ви б трохи роз
слабилися, бо надто ви вже якийсь діловий...— І 
раптом зімкнула пальці довкруг його зап’ястя.— 
Ого! Як серце б’ється!

Іван розгубився. На якусь мить у нього начисто 
вилетіло з голови, для чого він тут і про що говорив 
із дівчиною. Доярки сміялися, аж навпіл згинались 
від реготу. Іван зрозумів, що їхній сміх має пряме 
відношення до виразу його обличчям. Сердито ви
смикнув руку.

—  Ну й даремно. Я б вас заспокоїла, і поговори
ли б... по-людському.

—  Будь ласка, розповідайте... — пробурмотів 
Іван.

На дівчат він намагався не дивитися.
—  Бабунька моя теж була дояркою, — сказала 

Надя тихим, замріяним голосом. —  Піймає чужу ко
рову і льотрає до третіх півнів.

—  Що-що робить? —  перепитав Іван.
— Ну, льотрає! —  сказала Надя, поглянувши иа 

нього із вдаваним подивом.
— Тобто як?..
—  А як у пісні —  Фігаро тут, Фігаро там.
—  Ви що, смієтеся наді мною? —  сердито спитав 

Іван.— Я на роботі!
— Нітрохи не сміюся,—  сказала вона спокійно.— 

У нас про це всі знають. І мати моя трохи...
— ІДо, теж літає?

1
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—  Не літає, а льотрає,— сказала дівчина, опиняю
чись раптом у нього за спиною,— Ось так!

— Та що ви мені фокуси якісь показуєте! — геть 
розлютився Іван.

Дівчата пирснули.
— Радгоспна корова — це зовсім не те що домаш

ня,—  зітхнула Надя і знову виникла перед Іваном, 
покусуючи соломинку.

— У якому смислі? — спитав Іван.
— Вони ласки мало бачать, від такого життя в 

них душі грубіють, до намовлянь стають нечутливі. 
З виду корова як корова, але на такій уже не польот- 
раєш, немає у ній тієї сили. І надої не ті.

—  Як —  не ті? —  здивувався Іван. — Мені каза
ли: більших, ніж у вас, вже й бути не може!

—  Ха! —  сказала Надя. — Коли льотраєш, мож
на з корови сто літрів видоїти, і ніякої шкоди для 
здоров’я.

— Щось я не второпаю, для чого ви балаган 
влаштовуєте,—  сказав Іван.

—  Та вона правду говорить! — озвався хтось із 
дівчат.

—  А ви що, про наше село нічого не чули? —  зди
вувалася Надя.— До нас аж із Москви вчені при
їздили. Вивчали феномен.

—  Ну й що, вивчили? —  насмішкувато поцікавив
ся Іван.

— Хто ж їм усе розкаже! Робити — це одне, а от 
спробуй пояснити як! Вони й знімали нас, коли ми 
льотрали, тільки нічого не вийшло — чи плівку за
світили, чи що. От і хлопці мене бояться,—  неспо
дівано додала вона.

— Ну, це вони даремно, — переконано сказав 
Іван, відчуваючи напад радісної відчайдушності,— 
А як ви проводите вільний час? Танці, співи, драм
гурток? Хобі у вас є?
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Г
—  Та ось... із Вірою удвох корівку вирощуємо! 

Мороки! Це ж спробуй нині знайти телятко, щоб 
від любові, а не від штучного запліднення... Штуч
ні нам не підходять. Стару криницю в городі роз
копали, бо вода з крана для такої корови не годить
ся, солона, важка і хлоркою тхне. Показати ко
рівку?

— Ясна річ! —  сказав Іван. Він готовий був іти 
за дівчиною на край світу.

— А чому так важливо, щоб від любові? —  спи
тав Іван.— Було б молоко та м’ясо, я так розумію.

— Це ви серйозно? —  спитала Надя.— Звичайно! 
Перетворимо корову на біоробота, м’ясо, молоко —  
і ніякої душі!

—  Правильно. Ваш комплекс як називається? 
Молочно-товарний!

—  А ви знаєте, що корова не віддає молоко ме
ханічно?—  спитала Надя, напівобернувшись, —  во
на йшла попереду. — Спочатку корова мусить на
строїтись.

— Ай, чи не однаково,—  сказав Іван. І несподі
вано для себе самого обняв дівчину.

— Інтересно,— мовила вона, опинившись у нього 
за спиною.— А ще кореспондент... Епоха НТР вима
гає такої породи, яка б навіть не здогадувалась, для 
чого у неї молоко. Стандартним комплексам — стан
дартні корови. Тепер вони своїх теляток хоч од- 
неньку добу, а няньчать, а далі й того не передба
чається.

Вони вже стояли посеред корівника, забувши, ку
ди йшли.

—  А як же інакше? —  здивувався Іван, поглад
жуючи корову. Долоню поколювало, ніби від лег
кого електричного струму, по м’язах полилась лег
ка гаряча сила, дійшла до самого серця.

Знову згадалася Мальва, рятівне її тепло...
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— Все, що ми робимо з коровами, можна зроби
ти і з людиною,— сумно сказала Надя.— Я заочно 
вчуся на біофаці, так нам увесь час торочать про 
благоденствіє серед роботів і біороботів. Та ще про 
економічні умови розвитку. А про головне забува
ють. Уявляєте, викладач просто з конспекту шпа
рить! А ти сиди і записуй, ніби комп’ютер який.

—  У нас на журфаці такий самий був. Історію 
журналістики викладав. Ми його конспект були за
ховали, так бідолаху ледве інфаркт не вхопив.

—  Та! На них верхи літати треба! Такі більш ні 
на що не годяться,— сказала Надя.—  Головне, вуз
дечку не забути.

—  А комсорг, парторг... вони знають?
—  Та всі знають! —  засміялася дівчина, пестливо 

погладжуючи ту саму, що й він, корову. Корова 
блаженно завмерла, випромінюючи золотисте світ
ло.—  Вони ж не дикуни якісь! Про екстрасенсів чи
тали, про біополя. По-їхньому відьма —  це просто 
екстрасенс... Тільки вивчати мене дуже важко, на
віть неможливо,— журно сказала вона.

VI

Якось підвечір, підсунувши крісло-гойдалку до 
згасаючого вікна, Галя читала.

«...приведи на память всьх нескладним гьлом 
рожденньїх. Неужель тьі думаєш, что премилосерд- 
ная и попечительная мать наша натура затворила 
им двєри к щастію, здфелався для них мачехою?.. 
Очей не имфет крот, но что ж ему? Птицьі не знают 
корабелнаго строенія — не надобно, а кому надоб- 
но — знает. Лилія не знает фабрик, она и без них 
красна. Оставь же, друг мой, сіє клеветливое на 
родную мать нашу прошеніе».
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Щойно завершилась бурхлива сварка, Юрко ви
скочив, хряпнувши дверима. їй ледве вдалося за
спокоїтись.

«Я и сам часто удивляюсь,—  читала Галя,— что 
мьі в посторонннх околичностях черезчур любопьіт- 
ньі, рачителньї и проницателньї: измьрили море,
землю, воздух и небеса и обезпокоили брюхо земное 
ради металлов, размежевали планети, дочекались 
в лунь гор, рьк и городов, нашли закомплетних 
миров неисчетное множество, строим непонятния 
машини, засипаєм бездни, воспящаем и привлека- 
ем стремленія воднія, чтоденно новия опити и ди- 
кія изобрьтенія.

Боже мой, чего не умьем, чего ми не можем! Но 
то горе, что при всем том кажетея, что чегось вели- 
каго не достает. Ньт того, чего и сказать не 
умьем...» *

У двері поздвонили. А ось візьму й не відчиню, 
подумала Галя. Хай, придурок, за дверима почує. 
Але ноги самі вже несли її до дверей. Відкриваючи 
їх, вона готувалася висловити йому все.

Перед нею стояв незнайомий чоловік.
—  Добрий вечір! —  сказав він, без запрошення 

переступаючи поріг.
Вона злякано відступила. Незнайомець рішуче 

пройшов у кімнату, розгледівся і, сліпуче усміхаю
чись, сказав нарешті:

— Ви — Галя, а я —  Мирослав, друг вашого бра
та! Він хіба не дзвонив?

Із розчинених дверей сотався протяг.
—  Ні,—  Галя закрила двері.
«Ага, це той самий Мірек...» — кволо подумала 

вона.

* Г р и г о р ій  С к о в о р о д а .  Разговор пяти путников о истиином 
щастии в жизни.
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— Можна, я сяду? —  він поставив біля крісла 
туго напханий портфель і вже потім сів.

Склавши руки на колінах, запитально подивив
ся на Галю. Запала ніякова мовчанка.

— Зараз чоловік прийде, — невпевнено сказала 
Г аля.

— От і добре, от і чудесно! — Мірек схопився, по
тер руки.— Та що ж це я? Сковорода у вас є?

—  Є, а що?
— А ми ось зараз насмажимо до його приходу! 

Таку вечерю насмажимо —  пальчики оближете!
— Що це ми насмажимо? —  сторожко спитала 

Галя. — Мій чоловік взагалі не вечеряє, а я п’ю 
кефір...

—  Нічого, нічого! Таке раз на сто років трапля
ється! Дістали по великому знайомству!

Гість вже витягав із портфеля ваговитий яскра
вий пакет.

— Ось! Найсвіжіші козлячі яйця! Давайте, да
вайте сковорідочку! Таке вам може приготувати 
тільки Мирослав Доровський! Сюди б іще терново
го соусу...— долітало вже з кухні.—  А де у вас час
ничок?.. «Не плачь, девчонка, тьі только жди!»

На кухні загуркотіло.
Галя рішуче попрямувала туди.
— Життя ллється через край, а ви тут киснете... 

Сідайте! —  І він грюкнув навантажену сковороду 
на плиту.

Галя сіла.
— Ну що, я вас переконав? їсти будете?
— Щось я не розумію, —  пильно дивлячись на 

нього, сказала Галя.
—  Так і не треба, птице моя! —  сказав Мірек.

— Фінляндія — це диво! —  говорив Мірек, делі
катно виловлюючи шматочки зі сковороди.— А ви
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знаєте, як ми з вашим братом мріяли подорожувати 
удвох? Мені б його бракувало! — Він раптом схо
пився.—  Ні, ні, не говоріть! Я сам усе розумію! Ви 
знаєте, яке у вас незвичайне обличчя? Ваші губи 
легко виказують відкритий характер. Але він уже 
стає закритим. Ямочка на підборідді означає жит
тєлюбність. Таке волосся, як у вас,—  на щастя,— 
і гість швидко провів рукою по її волоссю.— А вуш
ка! Вони говорять про схильність до подорожей!

Галя стенула плечима, їй зробилося вже й геть 
незатишно. Відчувала, що от-от заплаче.

— О! Мало не забув! — сказав він і пішов до 
кімнати.

Галя, ніби прив’язана, пішла слідом. їдкий, при- 
торний запах виповнював квартиру.

Мірек простягнув їй товстий журнал. То був рек
ламний буклет, здається, італійський. Стоячи перед 
гостем, Галя покірно гортала сторінки, яким, зда
валося, не буде кінця. Вона намагалась зібратися 
на силі, щоб сказати йому, аби забирався геть. Але 
відчувала саму кволість і розгубу почувалася сто
ронньою у власній квартирі. Розкішні пуфики, ки
лими, світильники та унітази спалахували перед 
очима з лакованих сторінок. Було надзвичайно ти
хо, шерех сторінок здавався оглушливим. Щоки її 
горіли, у скронях нило.

— У вас програвач є? —  спитав Мірек.
У ранніх сутінках його обличчя видовжилось, по

темніло, лише очі — бездонно чорні і ледь косува- 
ті — повільно розгоралися... Ніби з полону хирля
вого тіла рвався на волю хтось руйнівно молодий.

— Зараз чоловік з роботи прийде,— сказала Га
ля.— Я чоловіка жду.

— Нічого страшного, удвох чекати веселіше. 
Я вам зараз таку музичку поставлю — клас! Та чо
го ви на мене дивитесь, як Анна Кареніна на паро
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воз?.. Увага! Відома французька співачка Даліда!— 
і він вклонився Галі, притискаючи платівку до гру
дей.

Галя не витримала і розридалась. Він заметушив
ся біля неї, посадив у крісло, приніс склянку з во
дою, заходився гладити по спині.

— Ну що ви, що ви... Хіба можна так! За чим 
плакати? Вперед, тільки вперед! Ось! — він поклав 
на журнальний столик перед нею листівку.

—  Припиніть, нетреба! —  сказала Галя, обома 
руками витираючи сльози.

—  Та ви погляньте, я ж вам добра хочу!
Жінка сиділа у плетеному кріслі. Поруч стояв 

столик із фруктами і вином. Навколо росли пальми. 
На жінці був білий купальник і білий капелюшок, 
прикрашений трояндами. Між пальмами поблиску
вало море. Загусали вечірні тіні. Жінка переможно 
усміхалася.

— Ну, на кого схожа? — радісно закричав Мі* 
рек, обіймаючи її за плечі та зазираючи в обличчя.

Поза всяким сумнівом, на листівці була вона, Га
ля. Фірмена листівка, іноземна... На звороті вона 
прочитала по-англійському щось про розкішний від
починок у готелях Гонолулу.

—  Приберіть руку, —  сказала вона, труснувши 
плечем.

Рука пурхнула.
— Як тихо у вас! — сказав Мірек.
—  Ненавиджу цю тишу,—  сказала Галя, не від

риваючи погляду від листівки.
І раптом знову розридалась, захлинаючись, го

ворила про ртуть, про п’яну пику, про нафтозавод 
і річку Вонючку, про те, що неможливо вікно від
чинити...

Отямилася на кухні. Мірек відпоював її чаєм. 
Невідь-звідки взявшись, на столі стояла жерстяна
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коробка з індійським чаєм. Стояв пакетик фінсько
го фруктового цукру.

Вона вслухалася у його ласкаве бурмотіння, у лас
каво-владні інтонації. Була безмежно вдячна і ра
да. «Лисіти починає... —  подумала з ніжністю.— 
Вирлоокенький... Дива, та й годі».

Вона вже не почувалася самотньою.

VII

Галі приснилася батькова хата. Ніби йшла вона 
скопаним і вже протряхлим городом до хати і рап
том побачила немовля. Вгрузнувши бочком у зем
лю, як у перину, голенький хлопчик спав. Галя 
раптом зрозуміла, що це її дитина, нахилилася під
няти і аж тоді помітила: дитя туго оповите сизою 
пуповиною, кінець її вріс у землю... Ще рано, по
думала Галя, нехай прокинеться, тоді... Позаду 
хтось протяжно зітхнув, вона озирнулася — із про
лому в паркані сунув на них велетенський ведмідь. 
Дитятко ж затопче! — вжахнулася Галя. Але вед
мідь промчав мимо, грудочки сухої землі полетіли 
на хлопчика з-під кошлатих лапищ, шез за хатою. 
Звідти він вийшов на двох лапах, вимахуючи мід
ним тазком, як вимахують знятим капелюхом. Галя 
кинулася між ведмедем і дитиною, щосили штурхо
нула звіра, а той ніби й не помітив її, знову помчав 
до хати... Там же батьки! —  рвонулася йому вслід 
Галя, але страх за дитину зупинив її... А ведмідь 
уже знову сунув на них, пританцьовуючи, гупаючи 
у тазок срібним ополоником, поки не навис бурою, 
кошлатою горою... Він любить блискуче, здогадала
ся Галя і, зірвавши з пальця обручку, підняла ви
соко над головою.

—  А-а-а...— зупинився ведмідь.— Не треба, я вже 
одружений. Краще б ліків дала, а то бач, як шерсть 
лізе!
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Пожбуривши тазок і ополоник, заходився жмут
тям зішкрібати із себе шерсть. На голій синюватій 
шкірі залишались багряні борозни.

— От довели... до чого довели... от до чого дове
ли! — гарячим смородом позіхнув їй в обличчя і по
нуро почвалав до діри у паркані.

Хлопчик спав. Галя ніяк не могла взяти його на 
руки через ту врослу в землю пуповину, вона при
сіла навпочіпки і заходилась знімати з ніжного тіль
ця сухі грудки...

Коли вона підвелася, хати не було.
— Мамо! Мамочко!!! —  закричала Галя.
Вікно навпроти ліжка тьмяно відсвічувало важ

ким ртутним полиском. Поруч спав Юрко. Він на
тужно втягував повітря і з присвистом видихав їй 
у щоку сморід перегару. В голові гуло, ломило 
у скронях. Ніби десь там, в глибині, ведмідь продов
жував бемкати у свій мідний тазок... Ведмідь, дитя 
з пуповиною в землі... Боже мій, дитина! Вона різ
ко сіла, прикусивши губу. Ні, ні, ні! Тільки не це, 
ні! Вони ж обоє були п’яні в смерть... Вона схопи
лася за важку голову і простогнала крізь зуби: 
«Тільки не зараз... Господи, не могла я терпіти, не 
могла я не напитися...»

Вона вийшла на балкон.
Передранішнє небо було світле, порожнє, нав- 

стяжно просвічене до глибинної своєї чорноти, до 
найчорнішої своєї глибини...

Невже вона зачала у п’яній безтямі?
Вона ніби розчинилася у цій глибині передраніш

нього неба, ніби прагнула вийти з пітьми власної 
плоті.

V I I I

— І чого ви така зла, Маргарито Трохимівно? — 
сказала практикантка Лідочка, перемиваючи про
бірки,— Може, Галя захворіла, лікарняний у неї...
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—  Та вона ж як гармата, хіба її хвороба візьме? 
У тих Запорожченків усі з викрутасами, що хочуть, 
те й витворяють. У мене, наприклад, тітка з Мило- 
вого, так вона мені розказала все. Галичина баба 
відьмувала, а дід їхній, старий Запорожченко, ду
маєте, чого три роки по Сибірах тинявся? Куркуль! 
Всі вони якісь чокнуті, хіба по Гальці не видно? Ви 
придивіться, придивіться! Бува, як гляне — наче 
блекоти об’їлася...

— Ну, Трохимівну гедзь вкусив! Послухаєш, так, 
окрім неї, вже й людей на світі не лишилось, самі 
куркулі та чокнуті, —  сказала Валентина, тілиста 
розсудлива жінка, голова місцевкому.

—  Ху-у-ух!— сердито видмухнула з трубочки взя
ту на аналіз кров Трохимівна.— А батечко її?! Хо
дить, носа дере, ніби то він сам у газеті працює! 
Усім вирізки під носа пхає... А я знаю, це ж кур
кулі, вони сину диплом купувати їздили. У Таш- 
кент!

— А почому?— спитала Валентина, підсміюю- 
чись.

— За лантух сала і два мішки картоплі! Це ж 
корупція! І нічого сміятися. Ось, наприклад, у се
реду я йому кажу: «Петре Степановичу, я до вас 
із усією душею,—  ось чи не візьмете бутлик крові? 
Списана кров —  то ж найкраще добриво, персики 
у вас хіба такі ж виростуть!» А він як гляне, як гля
не! Ніби я йому не знати вже що й даю. А я ж йо
му кров давала! Це ж одна користь і більш нічого...

—  Ну, про персики ми, Трохимівно, ще не забу
ли,—  сказала Валентина.—  Принесла Галя персики 
з батькового саду, так Трохимівна їх в одну мить 
вмолотила, ми з обіду прийшли, а від персиків са
мі кісточки.

— Так що, Трохимівно, краще мовчи, —  строго 
сказала завідуюча лабораторією Віра Тарасівна,—
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Всі бачили, як ти за тим Запорожченком упа
дала.

—  Я женщина одинока, —  басом сказала Трохи- 
мівна, зазираючи у колбу з кров’ю.

—  Та вона ж і замолоду упадала! —  влилася у 
розмову прибиральниця тьотя Глаша. — Бігала за 
ним, по кущах ловила, та тільки він її не схотів. Це 
ж усе Милове знає, дарма що втонуло!

—  А через кого? —  розлютилася Трохимівна.—  
Через тебе, диня ти недорізана, бодай тебе трясця 
взяла, щоб ти згоріла, щоб тобі ноги повикручува
ло...

— Маргарито Трохимівно, як вам не соромно! — 
тонким, ображеним голосом сказала лаборантка Лі- 
дочка.

—  Да-а-а... Романтика! —  мрійливо протягла Ві
ра Тарасівна і глянула кудись вдалину і вгору. По
тім вийняла з халата люстерко і заходилась фар
бувати губи.—  Ось хоч би й наш зав, Михайло Сви- 
ридович, двадцять п’ять років зі своєю Манькою 
відбарабанив, а тепер хвоста задер і на студентці 
оженився.

—  Ой, справді?! — сказала лаборантка Лідочка.
— А ви як думали? —  замріяно промуркотіла Ві

ра Тарасівна, накладаючи на губи останні мазки.— 
Ви, Лідочко, мабуть, думаєте, що коли людині за 
тридцять, то вона вже й стара. Я теж колись так 
думала.

—  Чула я, редактора обласної газети знімають,— 
сказала Трохимівна.— Кинув жінку, двох діток 
і втік з якоюсь вірменкою у Тбілісі.

—  Не вигадуйте, Маргарито Трохимівно, я його 
вчора бачила! —  палко вступила Валентина. —  Як 
вам не сором лити бруд на таку рідкісної порядно
сті людину. Прямо куди не глянь, всюди підлість 
і більш нічого!
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—  Так жінка ж його застукала! — переможно за
гукала Трохимівна.—  Він же в самих трусах із вік
на вискочив!

—  Із ким? —  ослаблим голосом спитала Віра 
Тарасівна.

—  Не знаю! Біжіть у його Клавки спитайте! Що 
я вам, шпійон, чи що? А то Трохимівна їм така, Тро
химівна їм сяка! Персика їм жалко. А самі як не 
луснете, аж очі повгрузали...

—  Правильно, і не говоріть,—  сказала Валенти
на.— Для чого ж пусте на чоловіка говорити...

—  Ні, ні, я скажу! От зараз усе й скажу! Із Галь
кою Запорожченковою.

—  Ну-у-у! Сказонула! —  І лаборантка Лідочка 
заозиралася, шукаючи підтримки.

—  А що, женщина в собственному соку,— сказа
ла Трохимівна,— з чоловіком вони як кіт із соба
кою, це всі знають, і діточок бог не дає...

Тут Валентина розридалася, і всі кинулись її за
спокоювати.

—  Мужчини пішли нікудишні, —  сказала досі 
мовчазна Людмила Вікторівна, блондинка років 
під сорок, на виданні, наливаючи валер'янку в мен
зурку.—  Тут учора був один такий, в’юноша у шкі
ряній жилетці... Жінка плаче — п’ять років яловою 
коровою зве, б’є, як у бубон. Ну, я, значить, мікро
скоп націлила на його добро —  де ж ви, спермато
зоїди? Ніхто й хвостиком не кивне...

—  А що то за редактор? —  спитала Лідочка, чер
воніючи.—  Він тепер на Галі пожениться чи ні?

—  Слухай, рибко! — люто сказала Валентина.— 
І чого ти свого носика скрізь пхаєш, га?

—  Та це все що! —  сказала Трохимівна. —  А ви 
чули, що в одинадцятій школі сектанти ртуть роз
лили? Принесли два відра ртуті і вилили прямо у 
коридорі... Кажуть, половина дітей у реанімації.
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— Які сектанти? —  злякано спитала Лідочка.
— Свідки Ієгови,—  строго сказала Віра Тарасів

на.— Цим пальця в рот не клади, у них начальство 
в Америці...

—  Гляди, Лідко, віддадуть тебе заміж за свідка 
Ієгови,—  мстиво сказала Валентина,—  будеш гімни 
співати.

—  Неправда! —  дзвінко сказала Ліда. — У мене 
дуже інтелігентний жених, архітектор Ярослав Бас- 
мачевський! Він возив мене на своїй машині новий 
мікрорайон показувати, ну, той, що він сам проек
тував... У кожному будинку дискобар і експрес-пе- 
рукарня. А подивишся зверху —  серп і молот ви
ходить!

—  Там повно пацюків,— похмуро сказала Трохи- 
мівна.— Мені туди мінятися пропонували, у три
кутну кімнату. —  Трохимівна перехрестилась.— 
А назад їду в автобусі —  аж через дорогу пацюки 
йдуть! Товсті, як свині. Усі машини стоять, а мілі
ціонери тих пацюків щитами стримували, півго
дини автобус простояв...

—  Три дні!!!

ЇХ
Колошкаючи п’ятірнею ледь посріблену чуприну, 

мружачись від цигаркового диму, редактор вчиту
вався в розкладені на столі аркуші.

—  Зачини двері і сідай,—  сказав Іванові. —  Що 
за доярка?

Іван сів.
—  Передова доярка, комсомолка, студентка біо

факу...
—  Тим гірше,—  зітхнув редактор, підсовуючи до 

Івана кілька машинописних аркушів.
Іван пробіг очима. Лист був доволі різкий, Надію 

Пряху автор називав «розсадником шкідливих за
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бобонів», «запеклим ворогом державних лікуваль
них установ», було написано, що вона лікує вдома 
і має з цього нетрудові доходи. Внизу стояв підпис 
тимчасово виконуючого обов’язки заступника за
відуючого обласного відділу охорони здоров'я Бер- 
дичевського І. І.

— Не гижкай,—  попередив редактор.— На бюро 
обкому комсомолу погигикаєш! Нічого собі передо- 
вички у нас на селі!

Іван перечитав листа ще раз, уважніше.
Бердичевський писав, що все своє життя він при

святив пошукам принципово нового ефективного 
методу лікування доброякісних новоутворень шкі
ри, в чому досяг певних успіхів. І ось тепер, скар
жився Бердичевський, коли ефективність його ме
тоду доведена десятками прикладів успішного лі
кування, хворі перестали до нього звертатися. Він 
не може допустити, щоб усякі авантюристи і зна
харі...

В останньому абзаці Бердичевський цікавився, 
з яких причин співробітник редакції Іван Запорож- 
ченко неправильно висвітлив факти, створивши рек
ламу знахарці.

—  Оце так штука! —  сказав Іван.
—  Копія цієї «штуки» лежить тепер у прокура

турі і в обкомі партії,—  єхидно сказав редактор.— 
Як пропонуєш реагувати?

Він тицьнув Іванові кілька фотокарток. На знім
ках були руки і ноги із розчепіреними пальцями. 
Кожна фотокартка складалася із двох половин: злі
ва рука або нога, вкрита бородавками і темними 
плямами,—  справа рука або нога без бородавок 
і темних плям. На звороті кожної карточки значи
лося прізвище хворого, рік його народження та но
мер історії хвороби.

Іван зрозумів, що втрапив у халепу.
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— Значить, так, голубе,— рішуче скачав редак
тор.—  Зараз ти чистиш черевики і їдеш у Стебли- 
нівку. Удвох із комсоргом терміново проводите збо
ри, всі дружно засуджують поведінку комсомолки 
Надії Пряхи, протокол привозиш мені. Зрозумів? 
А потім з коліс напишеш фейлетон.

—  І більш нічого? —  спитав Іван.—  Може, ми її 
на комсомольських зборах ще й спалимо, як відь
му? А попіл надішлемо Бердичєвському, щоб він 
не хвилювався.

—  Поговори мені, —  поблід редактор і встав.—  
Я за тебе відповідаю, зрозумів? Я тобі ще анонім
ку не показував про твої «невпорядковані амораль
ні зв’язки з доярками»!

—  Ой, як цікаво! —  сказав Іван,—  Поки що я сам 
за себе відповідаю... Анонімка де?

Редактор виразно тицьнув пальцем у кошик зі 
сміттям.

—  Одним словом, так. Півдня на підготовку. Збе
реш досьє про відьом, екстрасенсів і таке інше. Са
мі лиш об’єктивні факти, зафіксовані наукою. Ба
жано посилатися на авторитети. Потім дуй у Стеб- 
линівку і проводь збори... Іди, йди, поки я тебе не 
прибив новою поемою Ковбаника!

—  Алло! Добрий день...
—  Я навіть не впізнала спочатку,—  співуче ска

зала Марина, співуче й насмішкувато. — Думала, 
пропав Баня... Але я рада! Що-небудь скоїлось?

—  Та ось...
Іван коротко виклав історію, Інтуїтивно приймаю

чи в розмові сторону Бердичевського.
—  А-а-а... Чули, чули, аякже. Стаття двісті два

дцять шоста — протизаконне лікування, дорогий мій 
інквізиторе. Строк до трьох років.

—  Що, що?!
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— А що, мені здається, дівчина заслужила, чо
го це вона у старенького хліб віднімає... Кожен по
винен ростити свою смоковницю.

—  Згоден,—  сказав Іван.—  Сподіваюся, все між 
нами?

Після довгої-довгої паузи Марина сказала:
—  Бажаю успіху.

Зібравши в обласній бібліотеці таке-сяке досьє, 
Іван подався до баби Каті. Він давно вже не наві
дувався додому, а коли й бував, говорив більше 
з батьком та матір’ю, а бабунька лише слухала та 
головою кивала. Тепер він їхав до неї вдень, коли 
батьки були на роботі.

Штовхнув невелику зелену хвірточку, на що во
рота відгукнулися знайомим радісним гудом, і опи
нився у виноградному тунелі, всепроникні вусики 
лози спиналися в небо, здавалось, увесь світ пере
витий виноградною лозою...

—  О! —  сказала баба Катя, виходячи йому на
зустріч.—  Нарешті! А я саме прати зібралася.

Бабунька геть не змінилася, здавалось, час не 
має влади над нею. Здавалось, під цим виноград
ним шатром час ні над чим не має влади.

Потім вони сиділи під грушею і бабунька, не 
дивлячись на нього, перебирала складочки плаття.

«Не хоче говорити»,—  здогадався Іван.
—  Відьми? —  перепитала баба Катя. —  Та хіба 

ж я пам’ятаю...
Баба Катя перестала говорити з ним про відьом, 

домовиків і водяників ще відтоді, як десятилітній 
Іван науково довів їй відсутність усякої нечистої си
ли, в тому числі й чорта.

—  Так це ж чорт людям і нашіптує, що його 
нема, —  сказала бабунька. —  Так йому легше серед 
нас хазяйнувати.
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Він щойно прибіг зі інколи і з пристрастю неофі
та ринувся просвіщати бабуньку. Він був просто 
щасливий, що може тепер відкрити їй очі на 
справжню сутність речей.

Бабунька саме полола на городі помідори, очі її 
були звернені до землі. Юний оратор ходив слідом 
і голосом, який зривався від хвилювання та жалю 
до темного попереднього бабиного життя, розпові
дав про походження усього сущого на землі...

—  О! Вже побували! —  буркнула баба, схиляю
чись над найгустішим кущиком, який у порівнянні 
з іншими здававсь аж кудлатим.

—  Хто? —  отетерів просвітитель.
—  А ніхто, ніхто, ти далі розказуй,—  примирли

во сказала бабунька, висмикуючи із землі кущ.
Від безсилого гніву Іван зірвався на крик.
—  Чорти твої, да? Відьми, да?!
Він ухопив куща і знову увіткнув у землю.
—  Хай росте!
Бабунька перехрестилася, але нічого не сказала.
З того часу Іван часто навідувався до куща. Кущ 

ніби ж нічим і не відрізнявся від інших. Але перший 
помідор, який визрів па ньому, викликав сум’яття 
в душі юного пропагандиста: помідор був кривобо
кий і з одного боку синій, аж чорний.

У школі давно почалися канікули, вчителі відпо
чивали, ніхто не міг пояснити Іванові, що то за по
мідор. Але він, як справжній юннат, не здавався. 
Цілий день просидів у бібліотеці.

—  То химера! —  сповістив голосом переможця, 
влетівши у двір.—  То химера! Я прочитав! Утворю
ється від схрещення помідора з пасльоном.

—  Химера і є,—  зітхнула бабунька, пішла на го
род і, бурмочучи щось, висмикнула кущ.

Потім він довго чадів у кабичці, ніби не хотів го
ріти.
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...Як мучився Іван, дослухаючись вечорами до ше
потів у бабуньчиній кімнаті, як заздрив сестрі, кот
ра могла досхочу наслухатися про страшну Бене- 
рю, досхочу натремтітися від жаху під важкою 
атласною ковдрою —  навіть ковдра та у бабуньки 
була незвичайна, її пошили чернички, коїрі до
живали віку у маленькому будиночку за церк
вою.

—  От лишенько, —  прошелестіла тонкими губами 
баба Катя.— Дедалі геть глуха роблюся, то чую 
все так, ніби хто у вухо кричить, то не чую ні сло
вечка...

І звела на Івана майже безбарвні від старості 
очі. Він раптом поцілував її у зморшки на чолі і в 
зморшки на щоці. Зморшки були м’які й неваго
мі, ніби пух, ніби нагрітий сонцем пил на путівці, 
і вже нічим не пахли.

—  Стара я, Ваню, противна...
йому не було противно. Хіба він зморшки цілу

вав? Він винився перед рідною нерозгаданою ду
шею.

Бабунька розповідала: відьом у Миловому було 
три, дві природні і одна навчена, природні —  ті зі 
своїх же, із баби-матері, знали... А навчені — то 
сторонські, їх і розпізнати важко, хіба що трохи 
чуднуватенькі, не такі, як свої, одним словом.

Природні відьми колись лихі були, не підступи- 
тися, а коли й допомагали, бо як ти серед своїх 
лихим будеш. Своїх жалко. У кого коня чи корову 
вкрали, то скаже, де шукати, чи пошесть яка по селу 
піде — трави дасть.

А то ще були відьми, які на воді зналися. У Ми
ловому Зоя така була. Могла приманити, могла від
вести воду, хмару вміла доїти, знала, де вим’я у 
хмари.
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А навчена так не вміла, навчені на зло більше 
вдатні. Вона чого у ту науку йде? Із гордощів і йде, 
бо над усіма хоче стати. Сторонська вік може серед 
людей прожити, і ніхто правди не добере, чи то 
порода у неї така зла, чи вона навчена... Тільки 
природна відьма її й розпізнає, а так ніхто.

Траплялися серед навчених і нещасні. Замолоду 
скривдив хто, вона й занапастить душу за науку, 
аби помститися... А то й не туди, що коли замість 
душі саме лихе вміння, то вже в собі його не втри
маєш, як не старайся. Так і мучаться ті навчені, 
бо — неприродні.

Та Зоя силу свою любила. Лаврона одного на
нівець звела. Ноги їй цілувати не схотів, і —  зве
ла. А то піде з бабами у плавні город полоти, жін
ки притомляться та й до озера —  пилюку змити, а 
Зоя поперед усіх. Поки жінки дійдуть —  нема озе
ра. Кричать, сердяться: «Віддай воду!» —  а вона 
засміється та й скаже: «Коли б ця вода та слізьми 
вам не вилилася, так ви її хочете!» Знала Зоя во
ду. Де колодязь копати, щоб вода солодка була. 
Багато-багато знали колись люди.

Було раз на жнива зайшло —  півнеба чорне-чор- 
нісіньке, ніби смола кипить і парою сходить, а зі
споду аж сиве. А блискавки навперехрест ширяють. 
Добре, Зоя в степу була. Стала проти вітру, руки 
наставила, а той як завиє! Волосся на ній гвинтом 
підняв до самої хмари, наче стовп золотий. «О-о-ох... 
пусти-и-и... пусти-и-и... —  чуємо з хмари. —  Пус- 
ти-и-и!» —  так страшно завило. Зоя побіліла вся 
як стіна, і коси білі стали, геть сиві. А тоді вся вог
нем синім зайнялася, нема Зої —  сам вогонь, та в 
хмаровище як шугоне! Тільки п’ятами кивнула. 
А відтіля як гримне та як гуркне! Ми всі й поглух
ли. Стихло —  ні Зої, ні хмари, а понад балкою щось 
біліє. Ми туди бігом, і діти, й діди старі, а то град
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білів, натрусило повнісіньку балку, кожна градина 
як гусяче яйце, і рівно так випав, по межі. Ми гу
кали, гукали, а Зої нема...

А як у село вернулися, бачимо, вона у своєму 
дворі курям просо сипле...

А була ще ївга, із навчених... Ім’я своє не лю
била. Скаже їй хто із жінок: «ївго Харитонівно!» — 
і по-доброму так скаже, а вона як витріщить бань
ки свої білі: «Ніяка я тобі не ївга!» Так і знай, що 
в городі ні пуп’яночка цілого не лишиться, все по
сохне, гвалт! Тільки борони й боялася, покажеш їй 
здалеку борону, вона аж затруситься.

Так ото після граду ївга ледве дибала, геть сла
ба стала, усе травиці якоїсь шукала, нашіптувала. 
А тільки їй не всяка трава показувалась, є такі тра
ви, що своїм даються, вони ж усі із землі ростуть, 
а земля на своїх людях тримається, а чужий про
йде—  не побачить, де є та трава лазорів цвіт. ївга 
трави на ймення вигукувала: «Покажись мені, пла
кун-трава, трава-кривавиця, покажись мені, розрив- 
трава, тирлич-трава, русалчина квітка, болотяний 
глек...» Але не всі трави їй показувалися, а Зої —  
то тій усі.

Так ївга й пішла з Милового, де й поділася, ні
хто не знав.

А як Милове втопити зібралися, стала Зоя на 
кручі та й каже: «Лебідь біла, ріка, не пущу твою 
воду! Сонце, біл-горюч камінь, не пущу твою воду! 
Князь-княгиня, вогонь-вода, стань переді мною, як 
лист перед травою! Тучі-риби, риби-хмари, воду за
беріте!»

Ніби розум їй відняло.
Почала дочку кликати. А дочці що? Може, й не 

треба було їй дочку гукати, дочка її за руки вхо
пила, із кручі тягне, кричить: не соромте мене пе
ред людьми! Піддалася Зоя, руки опустила та й пі-
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шла до машини. Так її й повезли, після не! нікого 
вже там не лишилося.

Боже мій, боже мій! Хати затопило, і кручі за
топило, і яри затопило, і гори затопило, дуби зато
пило, і козацькі могили, і мальви затопило, і гнізда 
пташині, і скарби земні, і криниці, і трави... Вели
кий Луг затопило! Не подужала Зоя великої води! 
Не зупинила моря! І вийшла тоді з неї мало не вся 
сила.

А дочка її хоч і знала багато, а не в матір вда
лася. На диплом вчилась. Тільки й знала коси фар
бувати, та губи мазала, та капрони на литки 
напинала, по виставках шастала, і вся її сила зама
стилася. Оженився на ній дідочок такий, Москаль- 
ський, професором був у них в інституті. І здоро
вий раптом зробився, що той упиряка, пика черво
на, як не лусне, і так він відмолодився, що началь
ство його полякалося, кажуть: який із тебе профе
сор, коли така пика!

А до старої Зої й тут люди ходили. Сили у неї 
на те тільки й лишилося, щоб лікувати. Було, із 
сусідніх областей наїжджали. По три-чотири ма
шини під ворітьми стояло. Вона проти чоловічої 
немочі замову знала.

Так і шмигали від неї козли оті старі, усі з порт
фелями та в окулярах.

Тільки не надовго Зоїної сили стало. Без своєї 
трави, без природної помочі ніде силу взяти! А в 
Миловому вона від усього вміла силу брати: із де
рева, з колодязя, із каменя навіть. Не брала тільки 
з гадюки та з черепахи, бо то погана сила, такою 
тільки порчу та хворобу напускати.

Казала Зоя, що найбільшу силу брала вона із 
Сутінків, так у Миловому кладовище називалося, 
де всі наші рідні з давніх-давен лежать... Коли хто 
помре, сила його для роду не пропадає, треба ли

шень уміти взяти її. От Зоя в Миловому й ходила 
ночами в Сутінки...

А вже тут, як Зоя заслабла, щось їй паче поро
билося, було, плаче і просить, щоб у Миловому по
ховали, в Сутінках. Люба, дочка її, сердилась: «На 
дні морському ховати вас, чи що?» Тут згадає Зоя, 
що все ж потонуло, ще дужче плаче. Боялася, що 
сила її по смерті пропаде або чужим людям діста
неться. Електрику кляла, вмикати не дозволяла, 
у кого світло до ночі горить —  плює в той бік: «Тьху, 
дідівську силу палять, світло душі на каракулі пе
реводять...»

X
їдучи переповненим автобусом до Стеблинівки, 

Іван намагався пригадати Милове.
Батько повіз їх із Галею перед затопленням, во

див крутосхилами та приказував: оце запам’ятай
те і те не забудьте. Іванові було п'ять років, а Галі 
ще менше, обоє потомилися, ледве дибали, до того 
ж їх лякав скрипучий якийсь, аж із клекотом бать
ків голос, що раз по раз зривався на крик. «Ди
віться!—  казав батько. — Ото он Стариця, а це 
Єретик, тут ми із Сеньою Цвірінькою рибу лови
ли... Із рядна парус до каюка чіпляли й ловили. 
Сеня рибу крізь воду бачив...» —  аж зубами скре
готав від безсилля переповісти малим, як їм було 
із Сенею на тому Єретику, і вже заклинав: «Дивіть
ся, дивіться!» А діти, відчувши недобре, тулилися 
до батька, прикипали до нього очима— тепер Іван 
тільки й міг згадати: біла стіна, віконце, обведене 
синім, і стара груша при стіні... А може, стіну й гру
шу він потім вигадав, треба ж було щось пам’я
тати...

За вікном автобуса пропливали пожнивні поля, 
лісосмуги, далекі, ніби хмари, святково білі села,
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балки, повні дикої темної зелені, похмурі козацькі 
могили з трав’яними чубами...

Із глухої балки до шосе тяглися тачки, тачки, 
повні чорної масної землі. Тужилися блискучими 
голими спинами, тягли їх нагору дядьки, косуючи 
на автобус.

—  Дополивалися! —  сказав хтось.—  Таку добру 
землю в балки змили. Німці нашу земельку нарів
ні із золотом вивозили, а ми змиваємо... Ти бач, 
який белебень!

Поле край балки світило голою, запеченою у ка
мінь, розтрісканою глиною...

Жінка поруч Івана видивлялася щось у ящику, 
який тримала на колінах. Вираз обличчя у неї був 
заворожений і розгублений. Іван зазирнув: у ящи
ку на сухій траві сиділа качка з каченятами. Пух
насті сіренькі її діти пищали і тулились до мами, 
койлались одне під одне, а руда їхня мама тихим 
голосом заспокоювала, злегка торкала дзьо
бом...

Коли Іван зайшов у контору, збори вже почали
ся. У кабінеті директора радгоспу сиділо чоловік 
із двадцятеро комсомольців. За директорським сто
лом розмістилося бюро, сам Бальбух, парторг Ко- 
новалов, збоку примостився секретар комсомоль
ської організації Льонько Осауленко. У центрі стояв 
плюгавенький чоловічок із ляльковим обличчям і, 
захлинаючись від обурення, якось ніби аж пурха
ючи і розмахуючи коротенькими ручками, викладав 
зборам вже знайомі із листа докази... Ось кого 
Іван найменше очікував тут зустріти! Так от, зна
чить, чия машина стояла біля входу!..

Бюро дружно кивало головами. Бердичевський 
гнівно рубав повітря долонькою.

Іван тихенько сів на вільний стілець.
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—  Привіт! —  прошепотів у зарожевіле Надіїне 
вушко, але вона суворо і майже відчужено подиви
лася на нього.

—  Стаття двісті двадцять шоста, строк...
Раптом у кабінеті стало надзвичайно тихо. Надя

сиділа дуже рівно і незмигно дивилася на Берди- 
чевського. Іван простежив за її поглядом —  боже 
правий! —  на місці жвавого месника громадилася 
ціла гора фіолетових бородавок, з яких пучечками 
стирчало волосся, роззявлений рот Бєрдичевського 
виказував його повну розгубленість, тремтячою ру
ко він обмацував себе... Видовище було не для слаб
кодухих.

Бальбух перестав розглядати свої руки і звів по
гляд на скаржника, дивуючись, чого той затих, але, 
уздрівши бородавчасту потвору, гнівно загримів:

—  Ти що ж оце витворяєш, чортова дівко, га?! 
Що ж це ти витворяєш із товаришем з області?!! —■ 
Він випростався на весь свій двометровий зріст 
і грізно подивився на Бєрдичевського —  погляд йо
го зупинився, губи судорожливо щось нашіптували...

За якусь мить товариш Бердичевський, цілий-ці- 
лісінький, задкував до дверей, притискаючи до сер
ця пухкенькі ручки.

—  Вибачайте, товаришу Бердичевський! Геть від 
рук відбилася молодь! Та ви продовжуйте, продов
жуйте, вона більш не буде.

Несподівано двері прочинилися —  і в кабінет за
зирнув мордатий кіт зростом із доброго степняка. 
На носі у кота були окуляри із синіми скельцями.

— Так, так, —  сказав кіт, роззираючись по кабі
нету.—  А робота тим часом стоїть! —  І кіт щез, із 
гуркотом зачинивши двері.

Бердичевський косував на двері, але вийти не 
наважувався. Він зробився страшенно блідий, об
личчя йому вкрилося потом.

229



— Що за кіт? —  спитав Іван пошепки.
— Та ну його! —  відмахнулась Надя.—  Це Жу 

пан. Вічно підглядає... Я була його якось піймала 
а він одне тільки й торочить: «Я по-вашому не ро 
зумію, я по-вашому не розумію!» А тоді як завиє 
як закричить, ніби його хто мучить! Довелося від 
пустити.

XI
Він ішов поруч з Надією на захід сонця тихою 

степовою дорогою. Вийшли до великої води. Берег 
круто обривався донизу, ніби зрізаний. Старий осо
кір при самому урвищі виставив коріння у порож
нечу. Надя стала край урвища, Іван не наважився.

—  Раніше тут Дніпро був і плавні, а тепер ось 
водосховище... Чуєте, яким духом від нього тягне? 
А раніше навпроти села острів був. Пам’ятаю, ту
ди літала...

—  Що, що?
Але вона не дивилась на нього...
—  І всі ті, хто відає і знає... Трава там була ви

ще людського зросту і чисте озеро посередині. Гли- 
бо-о-оке. Береги піщані, чисте золото. За руки вхо
пимося і співаємо:

Навкруги твого двора 
Та й залізнії тина.
Посеред твого двора 
Стоїть стовп золотий,
А на тім на стовпі 
Сидить птиця орел...

—  В ірій закрутимося й висимо над озером.
Іван обережно обійняв її, але вона крутнулася 

й пішла геть. Дивився їй услід, кам’яніючи... Вона 
йшла берегом геть від села. П’янка радість, без
оглядна сміливість накотила на нього, ніби звіль
нявся від чогось...
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Так і треба — взявшись за руки, літати над озе
ром. Присушувати всяку нечисть. Чути, як тонко 
скрикують згасаючі зорі.

—  Надю, та зачекай же... Знову твої жарти... Ні
як не наздожену...

—  Захочеш — наздоженеш!
І раптом побігла. Волосся маяло за вітром, роз

тікалось плавним вогнем. Він летів за нею і рап
том торкнувся.

Повертались у темряві. Вийшли до якоїсь гори, 
велетенської, блідої у світлі місяця.

—  Де це ми? —  спитав Іван.
Надя міцно стисла його руку. З одного боку об 

гору хлюпались дрібні хвилі, по другий бік темнів 
непролазний ліс. Згасле сонце висіло над горою 
поруч із ясним місяцем.

—  Так, так, так, так...—  почулося бурмотіння.
Хтось вештався попід горою. Хтось у білому кар

тузі і з потертою валізою заміряв там рівень 
води.

—  Піднімається, піднімається... —  почув Іван. — 
Фактично усі живуть однаково... однаково...

—  Значить, однаково! —  голосно сказала Надя.—  
Однаково не буває!

І вона подула у бік незнайомця, ніби чорний про
мінь вийшов із вуст її.

Злякано попискуючи, на очах зіщулюючись до 
крихітного розміру, злетів відти комар. Його за
нудний писк розтанув у пітьмі. Стало чутно, як 
хвилі миють камінь.

—  Що то було? — спитав Іван.
—  Анофелес, комар болотяний... Іч, сили набра

лися!
Все ближче підходили вони до гори.
Буйний вітер повіяв...
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На крутій горі киплять казани кипучі, горять 
вогні непогасні, круг казанів старці стоять, всяку 
душу піднебесну бережуть старці. Із казанів зорі 
летять, мов та пара. Он Чумацький Шлях, оно 
Орел, оно Лебідь... Старці високії промовляють го
лосами глибокими, пута на чорную смерть кладуть, 
срібне волосся у них, бороди золоті.

—  Не забудь, не покинь мене...
—  Мені страшно, страшно...
—  Ну що ти? Чому? На тобі оберіг...
І вона вклала йому в руку ключа, щойно за

говореного нею. Ключа, знайденого ним тоді у 
саду.

—  Від усякої скрути і вражого помислу замов
ляю, на сім вод, на сім земель, на сім вогнів, на 
сім небес, я до слова, бог до діла... На, коханий! 
Живий будеш —  уцілієш!

XI I

Усі троє, мов зачаровані, дивилися в погріб. Во
да прибувала нечутно, невблаганно.

Вода була якась надто прозора і мертва.
—  Знайшла і нас,—  сказала бабунька у погріб.— 

Мало тобі Милового?
—  Трубу десь прорвало, чи що? —  розгублено 

сказала Галя.—  Треба водопровідників виклика
ти!

—  Ну, тут водолазів треба! —  сказав батько.—  
Усі банки затопило, тепер і огірка не дістанеш...

—  Ой, утопили, утопили,—  приказувала бабунь
ка.—  Утопили... Милове утопили, а тепер і нас... Бо
же ти мій, боже!

— Досить вам, мамо,— строго сказав батько.— 
.Чого ви так побиваєтесь?
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—  Тепер же ж і садок, і город вимокне... А ха
та?! Ой лишенько ж яке!

—  Все, все, досить! У погребі рибу розведем. Жи
ти будемо на палях, як у тропіках. Ви не забули, 
хто у вас зять? Петро Запорожченко!

Галя дивилася, як ніжно світиться під водою го
ра втопленої картоплі. Крізь нерухому товщу води 
кожна картоплина здавалась великим чистим яй
цем, загорненим у світло-коричневий оксамит. У 
рясних вічках ще трималися і сяяли повітряні 
бульбашки. Час від часу вони спливали — оманли
ві невагомі перлинки, танули, не лишивши сліду.

Першим вимок знаменитий персик породи «сіль
ський марс». Голі, зчорнілі галузки мертво стир
чали до неба.

Із мертвого вишняка місцями облізла кора, гілки 
нагадували відморожені пальці. Крізь безумство 
очамрілої зелені па городі проблискували дрібні 
калюжки. Рослини ніби рвалися із землі вгору, пе
реплетені і скоцюрблені, але коріння не пускало їх...

На доріжках тріскався асфальт, крізь нього ліз
ли якісь гігантські зелені гриби, за хатою набирав 
силу реліктовий хвощ. Велетенські тріскучі бабки 
зависали над ним.

Хати здавалися заплаканими.
По всьому кутку вимокали сади і городи. Ноча

ми люди прокидалися від незвичайного шуму — то 
там, то тут падали, не встоявши, мури.

Передмістям прокотилася чутка, що потерпілим 
даватимуть квартири в центрі.

Дуся Квіточка виписала із Білорусії сина Олек
сія.

—  Досить йому білоруські болота сушити, у нас 
тепер і своє не гірше! Пропишу їх із білорускою, 
а там видно буде.
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Олексій Квіточка заманив воду в глибокі рівча
ки обабіч вулиці і спробував вигнати її насосами. 
Каламутна, аж жовта, вода схарапуджено вирива
лася з широченних шлангів, з виляском мчала по 
шосейці до каналізаційних колодязів...

Скоро водогони почали один по одному ламати
ся, вода прогризла у шосейці дірки до самої зем
лі, втікала, автодорожники писали на Олексія скар
ги в усі інстанції, сусіди косували, ніби він один був 
в усьому винен.

У суботу приїздив брат Митя, який працював 
скреперистом па каналі, розказував, що й у селах 
таке саме робиться...

—  А ми поліські болота сушили та й досушили
ся, що аж у Донбасі води не стало,—  признався 
Олексій.

—  Аж у Донбасі?! —  не йняв віри Митя.
—  А що ти думаєш? Вода —  вона ж суцільна, що 

в морі, що в річні, що під землею —  одна...
Глибокої ночі, скрадаючись, щоб ніхто не поба

чив, брати Квіточки тягли в материну хату товсто
го шланга і пускали воду з крана —  обом хотілося 
квартири в місті.

Бабунька пішла подивитися, чи не затопило кла
довище. Вже років із десять вона далі своєї вулиці 
не ходила, а тут зібралася.

За школою похмуро галузився голий сад, ніби 
там збиралися хмари. Земля хапала чоботи, ніби 
жувала їх мокрими чорними губами. «Пожди, по
жди, встигнеш іще, нікуди я від тебе не дінусь...»—  
шепотіла стара, дивлячись собі під ноги. їй здало
ся раптом, т о  вона у милівських Сутінках. «Ох 
Степане Максимовичу, чого ж я не розпиталася в те
бе, як по своїй волі вмирати... Не схотів ти жити 
без Милового, ой не схотів, попрощався, ліг та й
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пішов од нас... А мені б і розпитатися... розпи
тати тебе, а я ж, розсолода, не про смерть тоді ду
мала...»

Зупинилася біля Зоїного двору, віддихалась. У 
дворі було повно води, по воді, перехнябившись, 
пливла собача буда, на ній ворон сидів. Недалечко 
хтось із надривом заспівав:

Ой я ж тобі, моя мати, перекір наряжу:
Повну хату і кімнату женихів наведу;
Ой я ж тобі, моя мати, перекірочку:
Повну хату і кімнату, ще й комірочку!

Стара заозиралася, але не побачила ніде ні ду
ші. Гримкотіли водогони, виганяючи воду з рівча
ків, прокопаних для осушення.

Раптом з-за високих кущів бузини вихопився ма
ленький чоловічок і пішов, вихиляючись і притан
цьовуючи, б’ючи себе в груди і по-циганському 
трусячи плечима. Його сивий сколошканий чуб 
стирчав з-під брудного картузика на всі боки.

—  Радуйтесь, радуйтесь, люди! —  гукав чолові
чок.—  У степ вода прийшла! Вода! Вода! —  він ха
пав воду з рівчаків пригорщами і підкидав її до
гори...

«Та це ж блаженний Паночок,—  впізнала вона.^ 
Постарів як...»

Це вразило її чи не найбільше, здавалося, Пано
чок вічний через те, що благуватий, і постаріти він 
не може! А він постарів.

Вона вийшла на широку шосейну дорогу. За до
рогою земля була вища. Сухий, ніби камінь, грунт 
щетинився вигорілою травою. У небо здіймалися ви
соченні багатоповерхові будинки, кожен сам по со
бі, і не було там ні дворів, ні вулиць, до них вела 
руда, ніби жилава, стежка.

Вздовж дороги біг чоловік у спортивному костю
мі, у полотняному кашкеті з великим козирком.
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—  Кладовище? Та ні, не чув... Тут у мас, бабу
ню, молодь живе, нам кладовища ие треба. Може, 
воно там? —  і він махнув рукою туди, звідки вона 
прийшла.

Вона йшла, чіпко озираючись на всі боки, і рап
том побачила знайому баньку церкви, радісну зо
лоту цибулинку, і кинулася, майже побігла туди.

Але вийшла до якоїсь високої загорожі. Мета
лева сітка була напнута між високими бетонними 
стовпами. За сіткою бігали і стрибали міцні засмаг
лі хлопці, гнали м’яча... Вона йшла і йшла, тримаю
чись за огорожу. Де ж кладовище? Ось і будино
чок, де жили колись чернички, прибирали могилки 
і шили людям на замовлення теплі атласні ковд
ри. І досі служить їй та ковдра... Ось і мармуро
вий надгробок під вікнами, де поховали черничок, 
акацієві тіні перебігають по білому мармуру... Роз- 
зирнулася дико. Боже мій, та це ж вони по Зоїних 
кісточках товчуться, женуть м’яча, кричать, матю- 
жать, мокрі від поту, з червоними обличчями. Во
на вчепилась у металеву сітку і завмерла, вдивляю
чись, ніби крізь землю, в тих, хто спав там, хто дав 
цьому світові життя і пішов з нього... Гігантські бі
лі літери тріпотіли на полотні: «Тільки слабкі ду
хом не хочуть стати сильними тілом». У небі плив
ли крихітні розрізнені хмарки.

ХМІ

У лабораторії пахло «Чорною магією».
—  Колектив називається! —  кричала Маргарита 

Трохимівна, з гуркотом зачиняючи ящик робочого 
столу.—  Нічого залишити не можна!

—  Що, знову мозолін пропав? —  співчутливо спи
тала Валентина.—  Тримали б ви його вдома.

—  Може, Павло Павлович? Мозолін же на спир
т у !—  висловила припущення Дідочка.
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—  А то йому спирту ніде взяти, бідному! —  вда
рила об поли руками Маргарита Трохимівна.

—  Тьотя Глаша говорила, котячих слідів повно, 
двері були незачинені, чи що? —  сказала Галя.

—  Звісно, той самий кіт і видудлив! —  зауважи
ла Віра Тарасівна.

—  Звичайно! У нього, мабуть, мозолі в шлун
ку...—  сказала Людмила Вікторівна. Вона сьогодні 
мала вигляд іще розкішніший, ніж звичайно.— Є ж, 
наприклад, мужики, у яких мозолі на животі.

—  Вам би тільки хіхи справляти! Молодайки! —•
І Маргарита Трохимівна, відсапуючись, впала на 
табуретку.—  І чого тільки люди не п’ють... Сестра 
розповідала, приїздив оце днями у Компроміси один 
чоловік, чи то Жупанський, чи то Жупанян, щось 
наче так... По должності головний інспектор вод. 
П’є — все!

—  Які ще Компроміси? —  спитала Віра Тарасів
на.

—  Та це ж Новорайське в народі так називають! 
Те Новорайське, що колись Преображенкою було, 
недалечко відсіля.

—• Це за компресорним селищем?
—  Там, там, ага...
—  Ну й що ж робив там ваш інспектор? Там 

води й близько нема, хіба що після дощу калюжі.
—  Ой, не кажіть, так затопило... — Трохимівна 

махнула рукою. —  Хати валяться, люди валяться, 
а той Жупанський засів у сільраді на горі, і п’югь 
з головою. І ще там були із області люди... Лав- 
ренчиха туди заглядала, вони вікно завісити за
були. Ой, що вони там їли! А цей, казала Лаврен- 
чиха, так їв, що їй аж страшно стало! Два копче
них соми з’їв, кальмара, півня і яйця сирі одне за 
одним ковтав... А сам вирлоокий такий, у білому 
картузі... Пив —  кружками. То каже: меду мені на
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лийте в горілку, то каже: тернового сиропу, то ка
же секретарці: принесіть мені жолудевого напою... 
Це, значить, Соньці-секретарці. Та відкіля ж у нас 
той жолудевий напій? Вона йому кіло винограду, 
хороший виноград, воляче серце... А він їй: не хочу 
винограду! Та як грюкне по ньому кулацюгою —  
кісточки так і цвиркнули. Лавренчиха каже, їй кі
сточка ледве око не вибила. А тоді вискочив на поріг 
і кричить: подать мені ластів’їні гнізда! Начебто 
їх треба варити, як у Китаї, і це дуже корисно. А ми, 
дурні, й не знали, у нас же їх тут повно... Ну, голо
ва гукнув, драбину поставили, наламали йому 
гнізд... А цей інспектор —  ну вже зовсім! «Я,— кри
чить, —  підкорювач Казбеку!» Упав і заснув. Тут 
його на диван до головбуха і перетягли. От вам 
і головний інспектор вод!

—  Ой, жах! —  сказала Валентина.—  А потім же 
що було?

—  А що потім? Нічого. Каже, підземні води у вас. 
А потім за ним вертоліт прийшов, і він полетів. Там 
все затопило і ніякий транспорт не ходив.

—  А як же люди? —  спитала Віра Тарасівна.
—  Ну, люди, звичайно, на човнах.
—  Ой, який жах! —  сказала Валентина.
—  Це ще не жах! —  задумливо промовила Тро- 

химівна.— Он Галя —  здорова, як гармата, а роди
ти не хоче.

—  Трохимівно, одягни окуляри і придивись до 
Галі,— сказала Віра Тарасівна.—  Та не зуроч...

—  О! й справді!— сказала Трохимівна, пригля
даючись.—  Ну, Галю, жди трійню.

Галя не витримала і розсміялася.
—  Смійся, смійся! —  сказала Трохимівна. —  За

раз дітей страшно й заводити. Кожен божий день 
вдихаємо п’ятсот тисяч видів отруйних речовин. 
«Очевидное —  невероятное» дивились учора?
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—  Ти, Галко, її не слухай!— сказала Людмила 
Вікторівна.—  Про мене, так нехай хі>ч і шестирукий 
родиться, аби роботящий був і з гумором.

—  Ой, який жах! —  сказала Валентина.
—  Говорять казна-що! —  обурилась Лідочка і по

червоніла.
— Тобі, Галько, боятися нічого,—  сказала Тро

химівна, замислено втупившись у пробірку з кро
в'ю.— Вашу породу нічим не проймеш! Он батько 
твій! В усіх хати валяться, а в нього стоїть. Дуся 
казала, у вас там у стінах якась грецька арматура, 
чи що? Отож вони й не валяться... Фундамент у вас, 
казала Дуся, на скелі стоїть! Ох і хитрющий же був 
той дід Запорожченко, як він місце таке нагледів... 
А правда, що твій батько з Іваном за одну ніч ста
вок на городі викопали? Дуся каже, карасів хоч 
картузами тягай.

—  Що ви, Трохимівно! —  весело сказала Галя.—  
Батько їм тільки свисне, вони самі на сковороду 
скачуть!

X IV

По місту ходили чутки, що на загадковий острів 
у плавнях перебралися люди із Благодатного, Щас
ливого, Сонячного і навіть із Новорайського, про
званого в народі Компромісами...

Іван взяв відрядження у Компроміси.
Редактор підписав відрядження без будь-якого 

ентузіазму, кволо зауваживши, що є теми значно 
жагучіші, на що Іван зауважив, що жагучіші теми 
можуть бути хіба тільки в пеклі.

У Компроміси він поїхав із одним лише білим 
блокнотом.

Старий автобус вив, деренчав, постогнуючи, ви
дряпувався на пагорби. Пейзаж був знайомий і од
номанітний. Там і тут стирчали підмоклі пірамі
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дальні тополі, сизі, безлисті, тьмяне сонце сповню
вало простір якимось сонним примарним світлом. 
Іван задрімав.

Він прокинувся від пронизливого свисту, схо
жого на свист реактивного літака. «Новорайське!»—  
проскреготів оглушливий голос над самісінькою го
ловою, потім щось зашкреблося, лунко клацнуло —  
водій поклав мікрофон на місце і вистрибнув з ав
тобуса, гучно ляснувши дверцятами.

Іван також вийшов. І під голосний регіт гусей 
виявив, що стоїть майже по коліна у чорній воді. 
Лайнувшись, він вискочив на бетоновану автобус
ну зупинку. Ноги були вкриті рівним шаром багна 
так, що коли б воно засохло, скидалися б на ноги 
якогось пам’ятника...

Злий далі нікуди Іван попростував до сільмагу. 
Неподалік від входу побачив кран, по черзі обмив 
ноги, пошаркав об ганчірку біля ганку і увійшов.

Увесь взуттєвий відділ був заставлений і обвіша
ний французькими болотяними чобітьми.

—  Є всі розміри! — радісно сповістила продав
щиця.

Чоботи скидалися па театральні ботфорти —  чер
воні й зелені, жовті й голубі. Були навіть срібні. 
Все було обклеєне однаковими рекламними кар
тинками: бравий мисливець, схожий ма трефового 
валета, поціляє в жар-птицю.

Із магазину Іван вийшов повеселілий, у нових 
срібних чоботях, які посвистували й шелестіли за 
кожним кроком. «Добре, що я у куртці, а не в пла
щі», —  подумав, глянувши на гусей, які плавали 
довкруг автобуса.

Голова колгоспу «Зоря» Гаврило Самсонович 
Гудзь, позаочі Главкомпроміс, ніжно торкаючи Іва
на за плече, запевнив, що жодна душа із Новорай-

240

ського не виїхала, хіба що баба Лавренчиха, та й 
та подалась до окуліста на прийом.

—  Все це тимчасові труднощі! —  говорив Гудзь 
солодким, тягучим голосом і несподівано схопив на 
льоту муху.—  Ми тут не чекаємо милості від приро
ди, можете мені повірити.

Іван тоскно дивився у його дрімучий чуб.
—  Безвихідних ситуацій не буває,— продовжував 

Гудзь,—  ми ще й не таке переживали... Ви будете 
записувати?

—  Я потім,—  сказав Іван.—  У вас є конкретні
прош -її?

—  Ну, тут необхідні деякі компроміси, і все ста
не на свої місця,—  замислено сказав Гудзь.

Гаврило Самсонович Гудзь почав головувати тут 
давно. З тих часів село кілька разів перейменову
вали. А оскільки на безкінечних зборах голова усіх 
закликав до компромісів, то й дали йому прізви
сько «Главкомпроміс», а невзабарі й село почали 
звати Компроміси. Компроміс — чарівне слово!

Траплялося, і молодички заходили до Гаврила 
Самсоновича «на компроміси». Лавренчиха назива
ла це «помкомпроси». Ця язиката баба плескала, 
ніби й близнюки у Дусі Квіточки від тих «помком- 
просів»...

Про село часто писали в газетах, усі передові іні
ціативи тут підхоплювали відразу. А передовими 
ініціативами свого часу були всі ініціативи... Голо
ва поступово набув ваги, у прямому і переносному 
значеннях.

Від самого початку своєї діяльності Гаврило Сам
сонович Гудзь над усе на світі боявся, аби хто не 
запідозрив його у націоналізмі. Сільська їдальня 
«Вареники» відразу ж була перейменована у кафе
терій «Бригантина», клуб «Запорожець» перейме
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нували у клуб імені Сільради. Центральна вулиця
садиби називалася тепер Новий План, а решта ву
лиць називались Перспективами: Перспектнва-Пер- 
ша, Псрспектива-Друга, Перспектива-Третя... Свого 
часу Гаврило Самсонович був пристрасним послі
довником Лисенка, передовим бійцем загону, який 
нищівно боровся із буржуазною лженаукою гене
тикою, йому пророкували велике майбутнє... Але 
доля раптом зрадила, і Гаврило Самсонович зро
бився головою колгоспу.

Дружина Гудзя, головиха Каміла Леопольдівна, 
керувала сільським хором. Кожен концерт відкри
вався піснею у супроводі духового оркестру. Слова 
Каміла Леопольдівна вибрала разом із чоловіком із 
безлічі учбових посібників з пісенного мистецтва, 
які сама привезла аж зі столиці. Святково вбрані 
телятниці співали на яскраво освітленій сцені: 

Шалійте, шалійте, скажені кати!
Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч поборників стане.
Пірвем! Пірвем! Пірвем всі кайдани!

Далі вже співали пісень веселіших:
Будем ростить цих теляток —
То колгоспників достаток.
То колгоспна росте каса,
А народу —  масло й м’ясо!

Якось вчитель української мови поцікавився у 
Каміли Леопольдівни, хто складав ці пісні. Облич
чя його було бурякове від гніву...

— Чого ви так хвилюєтесь, Іване Семеновичу? 
Це народ! Усі пісні народні! А ви що хочете, щоб 
тут колядки співали?!

На що вчитель української мови, чоловік м’який 
і стриманий, тицьнув раптом їй під носа маленьку 
інтелігентну дулю.
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Увечері того ж дня до нього навідався сам го
лова. Крізь прочинені двері Лавренчиха чула зна
йоме слово «компроміси» та ще обурені вигуки 
вчителя.

Втім, усе то були діла давноминулі.

Розбризкуючи фонтани багна, повз школу про
мчала зграя юних мотоциклістів в одинакових сріб
них чоботях, в однакових— із чорної шкіри— ком
бінезонах. «Мир без чудес черно-бел, черно- 
бел!» — прокричав транзистор. Сизий смердючий 
дим завис над спорожнілою дорогою, над забриз
каними болотом парканами-

—  Отже, на чому я зупинився?— спитав голова.
—  Ви хотіли сказати, що саме збираєтесь роби

ти,—  нагадав Іван.— Конкретно!
—  Конкретно? —  голова всміхнувся.—  У мене не 

така висока посада, щоб вирішувати конкретно. Я 
змушений іти на компроміси. Ми ж із вами дорослі 
люди...—  подивився Іван в очі чесним прозорим 
поглядом.—  Прошу до нашого шалашу!

І кивнув у бік сільради, що височіла на горі.
— Пропоную перейти від урочистої частини до 

цілком конкретних дій. Дівчата вже й стіл накри
ли, Іване Петровичу!

—  Українська гостинність?— строго спитав Іван.
—  А що? —  розгубився голова-
—  Знаєте, чим це пахне? —  сказав йому Іван 

свистячим шепотом у самісіньке вухо.

Другу частину дня він витратив на бесіди з кол
госпниками, записник відчутно поповнився.

Вже в темряві Іван чекав останнього автобуса. 
Ніде не видно було ні душі. У небі сяяли холодні 
осінні зорі. Повітря було непорушне й чисте. Іван
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почувався безмежно втомленим... Здалеку ледь 
чутно долинуло:

Ти ж, було, селом ідеш,
Ти ж, було, в дуду граєш,
Тепер тебе немає,
Твоя дуда гуляє,
І пищики зосталися,
Чортзна-кому дісталися...

Кіт Жупан сидів на даху сарайчика і неспішно 
їв те, що йому послав очевидячки не бог: червону 
рибу, еклери, анчоуси і плоди фейхуа... Раптом він 
помітив на автобусній зупинці незнайомого чоло
віка і наїжачився.

Чоловік хоч і мав на собі звичні французькі чо
боти, але враження справляв нетутешнього. Коту 
Жупану здалося, що той доволі жадібно поглядає 
на плоди фейхуа.

Жупан звівся на повен зріст і посварився на ньо
го пальцем.

Але чоловікові, схоже, було не до кота. Він ви
глядав автобус, нервово курив.

— От і добре... Добре, коли тебе не бачать, 
і можна робити все, що заманеться... Чи й собі ку
пити французькі чоботи?

Перед внутрішнім зором кота виник могутній 
дуб, обплутаний золотим ланцюгом, і він сам, кіт 
Жупан, у французьких чоботях іде по тому ланцю
гові кудись угору...

Іще кошеням Жупан чув, як занудно вчать на
пам’ять ластаті Квіточчині сини:

У Лукоморья дуб зелений,
Златая цепь на дубе том...

Пізніше Мірек розповів йому про всемогутнього 
кота Бегемота *. Добро і зло рівнозначні —  ось у чо
му істина! З того часу Жупан завів собі окуляри

* Ь у л г а к о в  М . Мастер и Маргарита.
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із синіми скельцями і щодня займався аутотренін
гом, аби стати хоч трохи схожим на Бегемота.

—  Мірек говорив — скоро... Скоро вже... —  кіт 
примружився.— ВСЕ ПОТОНЕ, А САЛО СПЛИ
ВЕ! Біля сільради буде Лукомор’я... —  І він зно
ву уявив, як іде по золотому ланцюгові кудись 
угору...

І, ясна річ, він одразу ж накаже перекласти усі 
ці противнющі народні пісні, особливо колядки, на 
котячу мову!

XV

Несподівано для Галі Юрко з Міреком пото
варишували. Мірек, який, здавалося, знався на 
всьому і цікавився усім на світі, зацікавився і кан
дидатською, яку писав її чоловік. Він дістав кіль
ка рідкісних іноземних книг по темі, обіцяв позна
йомити з одним опальним столичним професором, 
саме ім’я якого викликало у Юрка поштивий вираз 
обличчя... Юрко припинив пиячити і засів за ро
боту. Мірек уважно прочитував усе, що написав 
його новий друг, а вже потім визначав, що вики
нути, а що залишити.

Мірек допоміг і з обміном. Така сама двокім
натна квартира, але з паркетом замість лінолеу
му, до того не у самому центрі міста, навпроти 
парку.

Галя так і не зрозуміла, хто з учасників пересе
лення подався в Одесу, хто в Новосибірськ, хто 
опинився в Крижополі і хто зайняв її колишню 
квартиру. Здається, рижани, а може, тбілісці, мог
ли бути й марсіанці...

Для Мірека ніби взагалі не існувало нічого не
можливого... На якусь мить він приростав до теле-
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фону і чарівним чином усе владновував. «Здрастуй
те, здрастуйте, іще дужче здрастуйте!» — владно- 
ласкавим голосом вуркотів він у трубку, умовляю
чи Марка Семеновича передати Аркадію Борисови
чу, аби той домовився із Еллою Давидівною...

—  Зв’язки, Галочко, —  це все! — казав Мірек. —  
Іноді бідний провінційний директор туристичного 
бюро може більше, ніж міністр. Хочеш, подзвони
мо зараз у Париж і замовимо що-небудь від Діо- 
ра? Ну?! Через тиждень все буде тут!

Галя ніяково усміхалась, намагаючись зрозумі
ти, жартує він чи ні.

Він дзвонив у Москву і в Житомир, в Мінськ і в 
Ташкент...

—  А тепер чашечку кави...—  казав він, втомлено 
відкидаючись у кріслі і легенько обіймаючи Галю, 
яка проходила мимо.

Галя була рада прислужитися йому.
На прохання Мірека все владналося, Галя по

трапила на прийом до Григорія Тихоновича Геть
манця, котрий вважався найкращим у місті спеціа
лістом. Лікар порекомендував їй дієту, свіже по
вітря та якнайбільше позитивних емоцій.

—  І головне —  розслабтесь, не напружуйтесь,—  
сказав він на прощання.—  Ви дуже нервова жінка. 
Плід розвивається нормально.

Якось Галя спитала у Мірека, чого він і досі не
одружений, навіть нареченої, наскільки їй відомо, 
у нього нема. У відповідь Мірек подивився на неї 
довгим, відданим, страдницьким поглядом, але ра
ніше, ніж вона встигла зніяковіти, засміявся і ска
зав:

—  Я мандрівник. Я преречений вічно грітися бі
ля чужого вогнища. Вся планета — мій дім, ша
новний персику.
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У Галі серце стискалося, так ставало шкода не
гарного, але спритного і симпатичного Мірека. Гос
поди, думала в такі хвилини Галя, чого б тобі було 
не зліпити з цих двох чоловіків, з Мірека та Юрка, 
одного?

Але кожен, бодай і випадковий, Міреків доторк 
викликав у неї напад незборимого роздратування. 
Хоча вона нічого не мала проти, коли Мірек оці
нююче поглядав на неї, посьорбуючи каву у вподо
баному ним кріслі.

її  дратувала ця його звичка цілуватися при зу
стрічах, навіть на вулиці, звичка погладжувати її 
плече під час розмови. Але все це він робив невід
воротно, зненацька, ухилитися не вдалося їй жод
ного разу — Мірек був лівша.

Врешті-решт, нічого страшного, заспокоювала 
вона себе, людина він сучасна, розкута, що у цьо
му такого, що це вона й справді ніби ханжа... Але 
відчуття гнітючої незручності не піддавалось на 
умовляння.

Вона звинувачувала себе у невдячності, навіть 
у якийсь незбагненній упередженості.,. Це мучило її. 
І вона йому дзвонила.

—  Як ти гадаєш, це нічого, якщо я зараз куплю 
які-небудь речі для малого? Кажуть, зарані не 
можна...

—  Забобони! Роби, що хочеш! Я зараз передзво
ню, разом зайдемо у спецмагазин. Добро?

—  Звичайно, спасибі...—  казала вона непевним 
голосом,— А може, я краще в «Дитячий світ»?

—  Свята наївність! Там ти навіть горщика пут
нього не купиш!

У спецмагазині вона байдуже ходила за Міре- 
ком, похмуро дивилась, як він вибирає чепчики та 
пелюшки, і відкрила рота лише для того, щоб зая
вити:
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ч

— Я розрахуюсь сама!
— Ну що ти! — Мірек вже розраховувався.
— НІ, я сама! —  ледве не плачучи, вигукнула 

вона.
Але касирка вже кинула на блюдечко здачу.
—  Заспокойся, рибонько, заспокойся,— казав Мі

рек, злегка обіймаючи її і пропускаючи вперед.
— Коли мене безупинно обсипають щедротами, 

я задихаюсь!
Стираючи пил з туалетного столика, Галя зна

йшла під пудреницею листа, про якого давно забу
ла. Вона відставила важку чорну пудреницю, по
даровану Міреком, і прочитала:

Когда белей и чище звезд зфира 
Она взойдет средь чуждьіх ей светил —
Пусть кто-нпбудь из вас, последних мира,
Расскажет ей, как я ее любнл.

...Золота брама, срібні одвірки... Брама прочине
на, відтіля світло. Галя жила там колись. Верби 
сонно виколисували молоде листя, таке молоде, що 
й шелестіти іще не вміло. У юній тугій тиші кува
ла зозуля. Щось ніби стислося у Галі в грудях. 
Просто з-під сонця злетів срібноперий птах, ніж
ний, переливчасто-шовковистий, обійняв крильми 
обличчя, поцілував у вуста, у срібні сльози на що
ках... Суджений...

«Хоч би поїхав у яку Фінляндію»,—  думала Галя 
тоскно. Або починала мріяти, щоб Мірекові, у яко
го все є, чого-небудь раптом забракло, чогось 
такого, що могли б дати йому тільки Галя і 
Юрко.

—  Я погано почуваюся,—  скаржилася Галя Гри
горію Тихоновичу.—  Я тупію з кожним днем, ніби 
хто смоли у голову влив, жодну думку до кінця до
думати не можу. Мені жити не хочеться.
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—  Вагітним жінкам думати шкідливо, —  ласка
вим голосом заспокоював Григорій Тнхонович.— 
Щоб виносити плід, досить інстинктів. Втручання 
розуму на даному етапі зайве. Головне — дієта, ре
жим, і ні про що не думайте, ще надумаєтесь...

Галя їхала до батьків, допомагала мамі шин
кувати на зиму капусту. Тут, у батьковій хаті, її 
відпускало, Галя почувалася легко й безпечно, ні
би не помічала цвілі по кутках, підгнилих поло- 
виць, мокви на стінах. Вона мазала на хліб забо
ронене Григорієм Тихоновичем товчене сало з ци
булею і, вхопивши у бабуньки з пелени огірок, хру
мала на радість усій родині-

—  Козак буде! —  сміявся батько.— Сало з цибу
лею любить!

Бабунька розкладала на столі вузлики з тмином, 
коріандром та лавровим листом. Крізь вікна сота
лося низьке непевне світло, грілося на обличчях 
батьків, на бабуньчиних темних руках, на теплому 
Галиному животі...

Галя взувала чоботи і виходила на город, порос
лий острівцями очерету. Присівши на пеньок від 
персика, згадувала минулу осінь і як суха земля 
гріла підошви, знайомо пахла кропом, земля, яку 
вона пам’ятала на смак... І раптом помітила між 
полеглих бур’янів ямку, ніби хто невеличкий тут 
спав колись, вгрузнувши бочком у землю, як у пе
рину...

Тепер на дні ямки блищала вода.

Мірек походжав уздовж книжкових полиць, си
пав анекдотами і сам над ними сміявся. Галя чула 
і не чула —  вона плела малому шкарпетки. На ди
вані навколо неї лежали клубочки вовни, голубі й 
сині.

—  О! —  сказав Мірек. — Драстуйте, Григорію
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Савичу! Радий зустріти вас у цій благословенній 
оселі!

Галя покинула рахувати петлі.
—  Галочко!— Розповім тобі зараз предивну іс

торію! Слухай!
І, притиснувши книжку до грудей, він став у те

атральну позу.
—  Я, чоловік із двома вищими освітами, історик 

і економіст, одного не вельми прекрасного дня ви
являю, що геть не знайомий із творчістю Григорія 
Савича Сковороди! Читав Плагона, читав Сартра, 
читав Монтеня, читав Камю, а Сковороду —  ні! Ну, 
ясна річ, починаю дзвонити знайомим — ні в кого 
нема. Але я розумію, що явище вивчити треба, 
інакше біла пляма в освіті... В одній компанії о тре
тій ночі шукали ми захований серед книжок конь
як, аж раптом бачу на палітурці знайомі літери. 
Тверезію, забуваю про коньяк, розкриваю книж
ку —  і що ж? Пардон, Григорію Савичу, але я 
змушений повідомити дамі, що своїм портретом 
ви прикривали примітивний секс! —  Мірек задово
лено розреготався.—  Приятель Сковородою конспі
рував заборонені журнальчики... Наступна зустріч 
відбулася в Болгарії. Пам’ятаєте, Григорію Сави
чу? Ви в товаристві Пастернака й Булгакова сяєте 
з глянцевої суперобкладинки, а я, бідний радянсь
кий турист, вивертаю кишені і ледве не кажуся! А 
як ви насміялися з мене вдома, у рідному Будинку 
книги? «Будь ласка,— сказала білявочка за при
лавком,— купуйте, якщо ви читаєте по-італійсько
му». Сковорода по-італійському в нашій провінції! 
Сказитися можна! Коротше кажучи, дарує мені 
один квартирний маклер, давній мій боржник, оцю- 
от книжечку. А книженція, мушу вам зауважити, 
Григорію Савичу, знову ледве не вислизнула у мене 
з рук, чи не з вашої волі, Григорію Савичу? Ка
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жуть, ви любили втікати від прямої розмови зі
своїми благодійниками!

Книжка в Мірекових руках тріпотіла сторінка
ми, наче пійманий птах.

—  І ось у мене відпустка, їду в плавні... Скрізь 
повно природи, місце підходяще.

Галя не зводила очей із книжки, і примарилось 
їй, ніби швидка течія несе її у човні і ось-ось з’я
виться попереду калиновий кущ, широкий місток 
під ним...

—  Літо, краса, ніде ні душі! —  продовжував Мі
рек.—  Ліг я на теплий місток під калиною, книжку 
відкрив, гортаю... винце під боком —  ваше здоро
в’ячко, Григорію Савичу! Містика! — вигукнув Мі
рек, вже не зводячи з Галі темних безжальних 
очей.

—  Відійшов на хвилинку, повертаюся —  книжки 
нема! І раптом! Ай-я-яй!

— Ні, ні...—  сказала вона.—  Ні!
Наче душу із неї виймали. Вона ж і жити без 

цієї книги не могла, читала-перечитувала, у най
тяжчі хвилини свої, бува, розгорне, почитає тро
хи —  і світ розвидниться. І як же —  ось тепер від
дати? їй здавалося, що книга не належить нікому, 
що послав її хтось добрий і всесильний, хто любив 
її і знав усе її життя. І ось тепер цю книгу хотіли 
відняти просто як річ, яка належить комусь. Ніби 
й не було у неї ніякого права на все те, що дава
ла їй ця книга, ні на тиху у сонячному світлі воду, 
ні на шерехи вітру у листі — ні на що...

А він усе говорив щось, кривив губи, розводив 
пухкими ручками, докірливо, ніби збирався буцну
ти, схиляв лисувату голову...

—  Ну не треба, будь ласка!
Ніби крізь сон до неї доходило, що це ж вперше 

Мірек просить, навіть не просить, ні, вимагає!
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—  Вибач, але це вже просто жлобство якесь! 
Книга ж —  моя!

І, відчувши себе розчавленою його ласкаво-влад
ним голосом, невдячною і ницою, вона тихо запла
кала.

— Ну що то за мука— вагітність! І найпрекрас- 
ніша серед жінок —  нестерпна! Тобі що, справді 
погано?

І Мірек блискавично приклав руку до того місця, 
де ворухулось дитя. Доторк був ніби удар стру
мом. їй здалося, у неї віднімають... Вона втрачала 
свідомість.

І раптом із гарячого мороку виник Юрко, дико 
повів очима на Галин живіт, на жадібні пальці Мі- 
река, ухопив його за комір, відірвав. І був він пре
красний і страшний у ту мить, її чоловік, батько її 
осердя...

XVI

Купуючи вранці газети, Іван побачив у кіоску на 
вітрині поруч із поемою «Чайки над степом» нову 
книжку Ковбаника «Будь славен, Дніпре!». Він по
просив кіоскерку показати книжку і, закуривши, 
заходився гортати її, темніючи від гніву. Ковбаник 
писав: «Тож станьмо при його водах, відчуймо 
батьківську тривогу за нас і прийдешніх, даймо 
клятву: «Знаємо, Дніпре, що не можна двічі увій
ти в одну ріку —  ти живеш, як і усе суще на землі, 
вимагаєш від нас турботи і допомоги. Проблеми по
ставатимуть усе нові й нові, але будь спокійний, 
Славуто, твоя доля —  в наших руках. Руки наші 
змужніють, знання багатшатимуть, і любов наша 
до тебе, до берегів твоїх, глибітиме. Вдячні прихо- 
дитем до тебе у дитинстві і на схилі віку — як обо
ронці і трудівники. Тож будь благословен, Дніпре! 
Будь славен, вічно будь...»
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—  Привіт писакам!— почувся поруч знайомий
голос.—  Читаємо і заздримо? —  ніжно поляпуючи 
Івана по плечу, Мірек безтурботно усміхався. —  
Час вже й самому автографи роздавати! Як у тебе 
з книженцією?

—  Ніяк, — буркнув Іван, повертаючи твір Ков- 
баника кіоскерці.

—  Підводиш друга, Ваня!
—  Кого це я підводжу?
—  Кого?! Ні, ви тільки подивіться на нього! — 

майже проспівав Мірек, розводячи ручками, усміш
ка його зробилася ще ласкавішою.—  Ти що, забув? 
Я заради нього в Москву мотаюсь, в усіх видав
ництвах обіцяю перекласти їм нового Коцюбинсь
кого, а він забув! Моє вам драстє!

Іван скривився.
—  Слухай, твій дядько, здається, теж причетний 

до наших зрошувальних систем? Брав участь у про
ектуванні?—  нахилився до Мірека.

—  Аякже! —  закричав Мірек захоплено. —  Не
звичайна, чудесна людина! Ветеран праці, нагоро
ди вже нікуди чіпляти! Зараз на пенсії, але —  море 
енергії! Консультує, вчить, виступає! Почесний 
пенсіонер! Я вас неодмінно познайомлю. Такого на- 
розказує —  встигай записувати!

—  Не варто, —  сказав Іван, запихаючи тремтячі 
руки глибоко в кишені плаща.—  Не будемо пору
шувати спокій пенсіонера...

І швидким кроком пішов геть.
—  Іванушка! —  реготнув йому вслід Мірек.—  Не 

ти, так десять інших знайдуться!

X V I I

На п’ятницю в редакції була призначена літуч
ка. Плануючи її, редактор ніяк не міг передбачи
ти, на що вона перетвориться...
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Почалося з комсомольського відділу.
—  У обкомі комсомолу цікавляться, чи ніхто не 

виступив з ініціативою оголосити дамбу ударною 
комсомольською будовою, —  важко налягаючи на 
стіл і ні на кого не дивлячись, сповістив зав. від
ділом Кожанчик.

—  Яка дамба? —  стрепенувся Іван.— Я чув, що 
остаточного рішення нема.

—  А я взагалі вперше чую,—  сказав Ковба- 
ник.

— А ти частіше на футбол бігай з редакції,—  по
хмуро сказав редактор, спересердя зламавши олі
вець.

—  Так все-таки що за дамба? — напирав Ков- 
баник.

—  Дніпро від моря хочуть відгородити, письмен
ник!—  сказав Іван.— Виходячи з того, що каже 
Боря Кожанчик, вже почали.

— Врешті-решт дамбу, мабуть, ставитимуть че 
у нас, а на території сусідньої області,—  диплома
тично зауважила Соня Литвин із комсомольського 
відділу.

—  Давайте туди дзвонити,— сказав Іван.
Кожанчик засовався, стілець під ним пронизли

во писнув.
—  Цікаво, хто це буде дзвонити? —  спитав ре

дактор.—  Мені це потрібно як рибі зонтик. У нас, 
товариші, газета обласного значення, прошу не 
забувати.

—  Цікаво мислите, Володимире Володимирови
чу,— протяг Іван.—  Досить нам викручуватись, да
вайте говорити прямо. Ви знаєте якісь факти на цю 
тему?

—  Я вас прошу зараз не торкатися цього пи
тання!—  підвищив голос редактор. — У нас дуже 
багато невідкладних справ.
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—  Але дзвонили із обкому комсомолу...—  тихим 
голосом нагадав Кожанчик.— Щодо ініціативи...

—  Да відчепіться ви!.. —  закричав редактор. — 
Скажіть їм що-небудь! Ви що, не знаєте, що ска
зати? Посівна! Жнива! Культивація! Заготівля! 
Що хочте кажіть! Працювати треба!

—  Ну, ні. Зачекайте! —  і собі підвищив голос 
Іван.— Посівна кожного року буває, а якщо збу
дують дамбу, вгроблять тут усе остаточно, йдеться 
про землю, на якій сіяти, і про останній недогри
зок Дніпра!

—  Реве та стогне Дніпр широкий! — по-дурному 
гигикнув Ковбаник.

—  Дніпра вже й не лишилось майже, самі гнилі 
водосховища смердять! —  продовжував Іван.

—  Ти не забалакуйся! — редактор вочевидь нер
вував.— Як це не лишилося?

—  А ви на карту погляньте, оно карта у вас пе
ред носом.— Іван підскочив до карти України і за
ходився тицяти пальцем. — Київське, Канівське, 
Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпропетров
ське, Каховське —  самі водосховища! Дніпро похо
вали... Оце біля нас тільки й лишився шматочок 
від Нової Каховки до моря. У нас іще є плавні, ост
рови, озера, заповідники у пониззі, рідкісні птахи 
гніздяться, риба нереститься... Ви що, отупіли без
поворотно? Це ж Дніпро! Справжній Дніпро! Ви 
уявляєте, на що він перетвориться?

—  Що ж, давай свої факти, —  глухо сказав ре
дактор, відвертаючись до вікна.

—  Будь ласка! —  вихопив Іван із кишені білий 
блокнот-— Фактів по саме нікуди, хоч греблю гати. 
У двотисячному році дефіцит води на півдні Украї
ни перевищить тридцять кубічних кілометрів... 
А увесь Дніпро дає п’ятдесят чотири кубічних кіло
метри на рік, при цьому двадцять чотири з них
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розбирають іще у верхів’ях. Течії вже й так немає, 
траплялось, морська вода до міста доходила, діт
вора на пляжі медуз ловила. А збудують дамбу? 
Тут же стояче болото буде! Гниль і спорід, рай для 
комарів.

—  А не збудують дамбу —  море само прийде,—• 
сказав Кожанчик.— Все одно Дніпра не буде.

—  То що, не тратьте, куме, сили, опускайтеся на 
дно? — люто спитав Іван.

—  Хлопці, ви ж розумієте, що підприємства ро
стуть, їм потрібна вода, і зрошення в степу теж 
потрібне,— примирливо сказав редактор.—  І ми тут 
з вами цих проблем не вирішимо. Вирішують ком
петентні органи, а ми відображаємо їхні рішення 
в дії, так би мовити...

—  А ви знаєте, що кожен третій кубометр води, 
взятої із Дніпра, виливається намарне? Про забо
лочення і засолення грунтів у нашій області чули?— 
вступив нарешті парторг, нервово потираючи свої 
худі плечі. Щока у нього почала смикатися.—  Се
ла гинуть...

—  А це правда, що в області вже сто двадцять 
тисяч гектарів засолено і заболочено?— спитала 
Соня Литвин.

—  Ціле графство Ліхтенштейн! —  присвиснув 
Ковбик.

—  Так,— сказав редактор,— Що ви пропонуєте?
— Що ми пропонуємо? Та хоча б обговорити 

проблему в газеті. Так би мовити, діалог компе
тентних органів і народу. А то поки ви у власних 
ліжках по морю не попливете, ви не прокинетесь, 
я так розумію. Або поки грунтові води не засмок
чуть.., А обговорити є що. Дамба перекриє шлях 
морській воді, а Дніпро смоктатимуть і далі — роз
виток промисловості! Висмоктаний Дніпро доллють 
Дунаєм, якщо я правильно зрозумів цю ідею, бо
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проекту ще нема. Проекту нема, а канал Дунай —  
Дніпро вже будується! Я, правда, не зрозумів, що 
буде, коли й Дунай висмокчуть у верхів’ях іще за 
кордоном, кажуть, ніби там теж сяка-така промис
ловість розвивається. Але це дрібниці, коли воно 
ще скоїться! Отже, Дніпро потече не до моря, а нав
паки. Антиріка! Вже й термін такий є, уявляєте? 
Дніпро — антиріка! Яка там флора і фауна! Голов
не—  розвиток промисловості, м’ясо, молоко... Як
що треба, будемо догори ногами ходити, аби тільки 
збоїв у роботі не було!

Редактор постукав зламаним олівцем по гра
фину.

—  Запорожченко, ви забуваєте, що ми —  орган 
обкому комсомолу, ми не можемо друкувати, кому 
що заманеться.

—  А тим, хто в обкомі, хіба їм байдуже, де жи
ти —  на Дніпрі чи на смердючому болоті? А ко
ли вся область очеретами заросте, що вони їсти
муть?

—  Вони теж люди підлеглі, і ви це прекрасно 
знаєте, Запорожченко, —  не дивлячись на Івана, 
сказав редактор.

—  Ну так давайте в Київ писати, у Москву, для 
чогось же ми вчилися писати!

—  Останній раз прошу вас припинити, Запо
рожченко, ви зриваєте нам роботу.

—  Це я вам зриваю роботу? Я? А Дунай, ця все- 
європейська помийниця, яка потече сюди, не зірве 
вам роботу? Усі ці нафтопродукти, важкі солі, пес
тициди... У тебе ж діти, Володимире Володимиро
вичу! А в Дунаї самих лише паразитів у шість 
разів більше, ніжу Дніпрі! Глисти, грибки, гидь уся
ка... А він вже будується, канал цей! Чи, може, 
і його оголосимо комсомольскою ударно, га?
І дамбу заодно. А що? Головне —  першими висту-
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пити з ініціативою! Першими «ура» закричати! Са
мому від себе гидко стає.

—■ Гидко —  пишіть заяву на звільнення,—  глухо 
сказав редактор, витрушуючи на долоню валідол з 
трубочки.—  У вас просто істерика. Я з вами, Запо- 
рожченко, не жартую, ми на роботі і вже втрати
ли годину державного часу...

Відіпхнувши стілець, Іван вилетів за двері.

X V I I I

XIX
Куди тепер? Він блукав містом, згадуючи то роз

мову з Міреком, то літучку, і не знаходив відповіді 
на жодне з питань, що мучили його. Порча води 
й землі, порча міст і сіл —  звідкіля це? А він сам, 
Іван? Адже писав, писав свою книгу, вже знаючи, 
яка біда гряде від оспівуваних ним каналів! 
А який був щасливий від того, що вправно це у ньо
го виходить— оспівувати! А два записники, для 
себе і для газети? Звідки взялася в ньому ця пор
ча? Либонь, не від народження... Але він хоч на 
початку вірив у те, що писав, а розчудесний дядя 
Мірека і інші автори безумних проектів? А ті, що 
приймають у них ці проекти?.. Розчудесний дядя 
Мірека, геній Басмачевський, ласкаво-глузливі 
усмішечки... Запаскудили міста голими китайськими 
стінами, угробили тисячі гектарів землі —  заради 
чого? Цікаво, а чия це ідея —  відгородити Дніпро 
від моря? А канал Дунай —  Дніпро? Може, знову 
які-небудь дядечки Мірека веселяться? Генії гумо
ру! Вони всі —  генії гумору! Трикутні кімнати, вби
ральні поруч з кухнями, антиріка-помийниця —  все
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для народу! Як там сказав Басмачевський? «Ці 
скоти...» Зо сміху вмерти можна!.. Ні, це ж бридня 
якась, вони ж і самі живуть на цій землі, у цих 
містах. Іванові здавалось, що він втрачає глузд. 
Ввижався дрімучий чуб Гудзя: «Це все тимчасові 
труднощі», і п’яненька усмішечка Ковбаника: «Що, 
поема не подобається? Я соцзамовлення виконую...», 
і він сам, Іван, регоче над анекдотами Мірека, і пе
релякані за товстими скельцями окулярів очі ре
дактора: «Що ви пропонуєте?», і батько, який зо 
дня в день кріпить стіни хати, щоб не впала...

«Що ви пропонуєте..- що ви... що?!» Ніби в ка
м’яну стіну упирався.

Отямився на березі Дніпра. Чиста, запашна, 
прозора вода плюскотіла біля ніг. Ще жива, у без
перервному своєму русі ще не втратила здатності 
до самоочищення. Дерева на ближньому острові 
димували тонкою ніжною зеленню, піщані береги 
святково сяяли під яскравим сонцем. Тисяча озер, 
тисяча островів...

Іван згадав, як спробував було минулого літа 
розшукати втікачів із Приморського району. Може, 
і не було ніяких втікачів, може, їх вигадали... 
Комусь стало гидко на душі, як гидко зараз 
йому, отож і придумався незайманий острів у плав
нях.

Так, може, покинути все, утекти, пожити самому, 
подумати? Іван гірко всміхнувся: доки думати
будеш, дамбу збудують, задихнешся від смороду на 
своєму острові...

Ні, треба до Наді в Стеблинівку. Там поставити 
дім, народити дітей, написати книгу... Книгу про 
що? Білий блокнот списаний до останньої сторінки, 
а він так і не зрозумів, звідки ця біда звалилася... 
Ні, спочатку він піде до Мірека, до Басмачевсько- 
го, він повинен нарешті зрозуміти...
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X X

Він дивився і не впізнавав. Важко було повіри
ти, що кілька місяців тому Марина здавалася йому 
вродливою. Вона дивилась на нього і усміхалась. 
Здуті губи, неприродно яскраві на вузькому блі
дому обличчі, насмішкуваті темні очі, незмивні, не
проникні... Та ж сама і зовсім інша. Майже 
копія Мірека. Раніше він не відчував цього так 
гостро.

—  Давно не бачилися,—  сказала вона, усміхаю
чись м’якою, бездоганно рівною усмішкою. —  На
віть не віриться, що ти нарешті тут. Сідай, сідай... 
У тебе неприємності? Ну, звичайно, навіщо ж пи
тати, інакше хіба б ти прийшов сюди?!

Сидячи у кріслі, яке здавалось йому тіснуватим, 
Іван ніяк не міг втямити, що в цій знайомій кімна
ті ввижається йому, щось нове, щось із жадібною 
чіпкістю рветься назовні звідусіль... І сама Мари
на здавалася майже чужою, незнайомою.

Таке відчуття буває після безсоння.
Усе тіло ніби ватяне, всі предмети здаються то 

оманливо близькими, то далекими, стискаються до 
іграшкових розмірів.

Пузата вазочка із синтетичною німецькою тро
яндою.

Незвичайна тиша облягала все. Раніше тут завж
ди було гамірно.

—  Я скучала за тобою, — сказала вона обереж
но.—  Хіба можна так пропадати? Музику хочеш?

—  Ні, не треба,—  сказав Іван.—  Яка там музи
ка! — .він відкинувся у кріслі і приплющив очі.

Боже мій, навіщо він тут? Зараз знову в мене 
вчепиться, як чорт у грішну душу. Треба їхати до 
Наді, негайно!

Він сидів і не ворушився.
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У коліно йому боляче впинався столик. Бутер
броди, коньяк, прив’ялий виноград у вазі. Тиша 
в квартирі була гнітюча.

—  За що п’ємо? —  спитала Марина.
—  Ясна річ, за тебе! — дражливо сказав Іван.
—  Ні, ні, за нашу розлучницю... —  ледве чутно 

сказала вона.
—  Розлучницю?
—  За нашу зустріч! Я часто уявляла нашу зуст

річ,— повільно сказала Марина, не зводячи з ньо
го очей.—  Пам’ятаєш, скільки ми раніше говорили 
з тобою?

—  Ну, говорив в основному я!
У нього виникло відчуття, ніби тут із ним коять 

щось потайки від нього самого. Відчуття було на
в’язливе. Він випростався в кріслі, збираючись 
встати:

—  Пробач, у мене автобус через годину відхо
дить.

Але нічого не змінилось у її обличчі.
—  Я пам’ятаю все-все!.. —  прошепотіла вона; 

торкаючи його руку.
Що вона аж таке вже може пам’ятати, подумав 

він, мимоволі розслаблюючись у кріслі. Згадка про 
Надю викликала відчуття веселої впевненості, на
віть безтурботності. Врешті-решт, куди поспішати? 
Він цілком може посидіти півгодинки, а там і Мі- 
рек заявиться.

Він хлюпнув собі у склянку.
Марина легко провела пальцями по його облич

чю, ледь відчутний дріж пробіг по всьому його ті
лу, кволий струмінь жадання на межі гидливості — 
він думав про іншу.

—  Хочеш, покажу тобі мою кімнату? —  лоскітно 
прошепотіла йому на вухо.

«Мою кімнату?..» Про що вона говорить?
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Іван трохи здивувався: все тут він вже бачив 
раніше...

Звівся, зачепивши столика, ніщо тут не втриму
вало його, зараз він вийде, спуститься сходами...

—  Сюди, сюди,— ніжно розсміялася Марина.
Кімната була сліпа, без жодного вікна, стіни

І підлога були вкриті темними килимами, важкими, 
товстенними... Звуки не проникали сюди. Притор- 
не, затхле повітря... Півкімнати займало велетен
ське ложе, закидане безліччю шовкових подушок 
і подушечок. У гігантській рожевій вазі стри
мів букет чогось схожого на різноколірні очере
тинки...

—  Наша сім’я оселилася тут сто років тому, ко
ли не давніше. Тоді нас було багато і кімнат було 
багато, гуртом жили. Потім пороз’їжджалися хто 
куди, так що тепер зайву площу доводиться маску
вати,— і вона тихенько засміялася.—  Іди сюди!

Вона вийняла сірники зі свого червоного шовко
вого кімоно. Тьмяний вогник торкнувся різноколір
них очеретинок, відбився у рожевій вазі вогняним 
язичком.

—- Сідай, ніхто тебе не з’їсть.
Двері за Іваном безшумно зачинилися. Легкий 

димок завис над пучком ароматичних паличок, 
пасмами сотався у тьмяному повітрі.

—  Індійські? —  запитав Іван, сідаючи на самий 
краєчок ліжка.

Все тут здавалося йому чужим, нечистим, він 
сидів, напружившись, втупившись у її червоне кі
моно. Мріло синювате світло, світло сонячного за
темнення крізь синє скло, синій колір загусав, про
сочувався всередину нього, наповнюючи важким 
жаром, холодною пітьмою, він відчув, як її пальці 
ковзнули по йому чолу, занурились у волосся, і, від
кинувшись на спину, відчув її гарячу вагу на собі.
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Сонно ковзнув рукою, рвонув шовк. «Так, так!» —  
прошепотіла вона.

Він задихався від нестерпної млості, її пальці 
проникали всюди, пестили його...

—  Я Цірцея, а ти моя свиня! — прошепотіла во
на йому в обличчя.

Він прокинувся з відчуттям непоправної біди. 
Розплющив очі і нічого не побачив. Такого мороку 
і такої тиші не могло бути навіть у потойбічні. Іван 
сів. Усе тіло було липке від поту, рука впиралася 
в зім’ятий шовк.

Він устав, кволо поладнав на собі одежу. Відчу
вав, що в кімнаті нікого немає. Примарні орнамен
ти кружеляли перед очима.

Пішов уздовж стіни, ковзаючи руками по жорст
кому ворсу... Ішов так доволі довго, обмацуючи 
безкінечний килим і не знаходячи дверей. «Мари
но!» —  покликав пошепки. Йому причувся слабкий 
шерех, але не тут, а десь за межами кімнати, він 
ішов і йшов у темряві, все було якось безглуздо, 
навіть смішно. Рука його втрапила за килим, він 
намацав двері, стиснув ручку, рвонув. Двері за ки
лимом, зачинені двері. Він поліз у кишеню, дістав 
ключа, ключ мусив підійти, заговорений ключ... спіт
ніла рука дрібно тремтіла, він здохне, він задихнеть
ся тут! Усім тілом наліг на двері, і вони прочинили
ся. Гостра смужка світла перекреслила черевик. 
Якийсь час він стояв, важко дихаючи, затиснувши 
ключа і не ймучи собі віри, хворобливе ниття в усьо
му тілі, майже старече безсилля мучило його. По
чулися голоси, хтось засміявся. Він просунувся 
у двері, вийшов...

В першу мить відчув полегшення: просто під но
гами валялася іграшкова пластмасова шпажка, 
трохи далі розкидані кубики. Голі стіни, замість
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вікон тріскуні лампи денного світла... Це було на 
межі божевілля: прямо перед ним посеред закида
ної іграшками кімнати сиділо й дивилося на Івана 
щось жахне у своїй немовленій потворності, мото
рошне. Істота скидалася на дитя років шести-семи 
і зодягнена була, як дитя,—  у білу мереживну со
рочечку і синій оксамитовий жилет. Але яке брезкле 
й роздуте старече тільце виднілося з-під одежі, які 
павукуваті швидкі семипалі ручки... Сухенькі тон
кі ноженята безсило і непорушно лежали долі, ні
би причеплені. Яйцевидний безволосий череп, по
гляд з-під лоба, з-під здутого неймовірно високого 
лоба, сторожка, крихітна, майже козляча мордоч
ка. Він дивився незмигно. Іван упізнав цей погляд, 
нелюдський безпристрасний погляд стороннього 
спостерігача.

Істота заворушилася, вишкірила рідкі зубенята, 
тоненько загугнявила щось нерозбірливе. Іван від
сахнувся, побіг, наступаючи на розкидані танки та 
автомати, повз жалюгідного ідіотика до тих дале
ких світлих дверей...

У тьмяно освітленій однією голою лампочкою ко
мірчині сива розпатлана стара поралася біля бруд
ної плити. Плита чаділа. Стара обернулась і, зату
ляючись рукою, як від мани, витріщила на Івана 
мутні сльозливі очі. Іван поминув її, швидко роз- 
зирнувся —  справа, за кілька кроків від нього по
чиналися мармурові сходинки, вони вели вниз до 
масивних дверей. Парадні двері! Майже не торкаю
чись ногами сходинок, помчав униз... вломився в них 
усією силою нажаханого тіла...

За дверима був юний, пахучий, промитий весня
ним дощем вітер, він летів над знайомою вулицею, 
м’яко охоплюючи Івана, хвилями трави зблискував 
на газонах. Крізь дерево жовтим променистим оком 
дивився ліхтар, який забули погасити з ночі. Іван
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роззирався, відчуваючи, що із цього звичного, 
затишного, зрозумілого йому світу ніби вийняли 
серце...

Галі здавалося, що вона вмирає. Але біль від
пустив... І відразу ж накотив знову, сягнув остан
ньої межі, і Галя закричала, терзаючи тісний комір, 
доки той не затріщав...

Була вже ніч, коли за розчиненими вікнами па
лати стривожилися раптом тополі, залопотіли стрім
ким лепетом, завирували в тісних темних отворах 
вікон, скипаючи срібною піною, рвонулися усією 
масою крон всередину, задихнулися, відступили 
і знову рвалися у вікна, пінились, задихались шепо
том, шумом, протяжно зітхали... Вітер даленів і по
вертався...

Вони усі, всі, думала вона, йшли і поверталися, 
вони не вмирали ніколи, і наші прадіди, і ми —  все 
це одне тривале у безмежності прагнення... Стріла 
в польоті... У неї більш не було страху, а була са
ма лиш невтримна сила, воля жить, іти й поверта
тися знову...

Тіло раптом перестало коритися їй, ніби смертель
на судома пройняла її, і з розплавленої плоті поро
діллі зринув несамовитий крик... «Невже це я 
так?» —  холодно подумала вона.

Іван стояв посеред вулиці спустошений і розгуб
лений. Довкруг не було ні душі. Лише в овочевому 
магазині навпроти прибиральниця домивала вітри- 
ну.

- Ви не підкажете, який сьогодні день? Неділя, 
чи що?

Власний голос здався йому слабким і невираз
ним.

Жінка оглянула його з ніг до голови важким по
глядом.
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—• Зранку понеділок був.
— Понеділок?!
—  Понеділок, понеділок,—- вже глузливо сказала 

вона.—  Це ж треба, до чого дійшли...
Іван пішов вулицею, потираючи забите плече... 

Понеділок! А т о д і  була субота. Він точно пам’я
тав, що прийшов до Марини в суботу.

Щось важливе збирався він зробити ще тоді, в су
боту. І звідки взялась тоді та весела впевненість, 
легковажна довірливість?..

Що вона сказала йому у тій жахній темряві? Цір- 
цея... У Цірцеї був потім син... Ні, ні, тільки не не!

Вітер у деревах шумів на тисячу голосів, вони 
шепотіли то благально, несміливо, то радісно й по
тужно...

Він зупинився: Галя ж мала народити в суботу! 
її  ж іще вранці відвезли... Як же він міг! Він пішов, 
майже побіг, шукаючи очима телефон-автомат. Та 
він же ж повинен був там сидіти й чекати!

Зайнято. Короткі сигнали, і знову зайнято... Він 
набрав їхній домашній номер, сподіваючись, що, 
може, відповість Юрко. Але почув лиш протяжні 
гудки.

Чомусь уявилася Надя. Схочеш —  доженеш! Як 
несподівано побігла вона... волосся розпускалося за 
вітром, розтікалося плавним вогнем. Він летів за 
нею і раптом торкнувся...

У трубці клацнуло.
—  Довідкове пологового відділення! Зачекайте 

хвилинку... Як прізвище? Повторіть, будь ласка...
Тривожилися тополі, лопотіли стрімким лепетом, 

скипаючи срібного піною, рвалися до нього усією 
масою крон...

1 9 8 4 — 19 8 6  рр .

Оповідання



ВРАНІШНІ СНИ

Батько збирається на рибалку, і з хати краще не 
витикатися. Виходити не можна лише нам із маті
р’ю, бо ми жінки. А батько, вирушаючи з дому 
у серйозній справі, стає страшенно забобонний. Не 
доведи господь у такий момент йому угледіти яку 
спідницю. Вуха у батька буряковіють і відстовбур
чуються, голубі очі стають прозорі, аж білі, облич
чя кам’яніє — батько мовчки повертає назад і вже 
в хаті, пожбуривши капелюха додолу, вибухає про
кльонами. І потім іще цілий день має такий вигляд, 
наче з нього от-от посиплються блискавки.

Відколи я пам’ятаю, батька завжди змагали ідеї, 
Скільки разів ще малою прокинуся, було, посеред 
ночі і спостерігаю таку картину. Заспана мама у са
мій сорочці сидить біля столу, а наш таточко 
походжає перед нею, вимахуючи руками, щось 
голосно говорить, хапає олівця, малює на аркуші, 
підсовує мамі під носа намальоване і знов гово
рить, а мама кліпає очима, дрімає і скидається, 
коли він переможно гримить на всю хату: «...І тоді 
ми одразу розбагатіємо! Зрозуміла?»

Я розуміла тільки, що назавтра у нашому житті 
почнеться нова епоха. Не знаю, чому жодне із бать
кових починань не принесло нам жаданого багат
ства. Та скільки б не бурчали дід із бабою, скіль
ки б не зарікалася мама, а коли наш батько вигу
кував оте «Розбагатіємо!», всі раділи. Він неначе 
гіпнотизував їх!

Ми пережили епоху тваринництва, коли кожен 
куток нашої садиби кувікав, кудкудакав і мекав 
з ранку до ночі. Потім батько заразив усю сім’ю
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ткацькою лихоманкою. Вони з дідом змайстрували 
велетенський верстат. Той верстат притягував нас, 
зачаровував, ковзкий човник вислизав із рук, щоб 
одразу ж знову шуснути у жменьку, безкінечні піст
ряві рядна заповнювали нашу і сусідські хати... Ми 
вирощували шовкопрядів, майстрували трюмо 
і серванти, перетворювали звичайне скло на люст
ра —  чого ми тільки не робили!

Тепер, коли мама з татом лишилися вдвох, він 
захопився рибальством, купив катера, сітку і всяке 
інше ритуальне причандалля. Купив навіть ваги, 
щоб зважувати улов. Хоча я не пам’ятаю, чи він 
приніс коли бодай одне повне відро риби.

І ось ми з мамою сидимо в сутінках і згадуємо, як 
паш таточко йшов отримувати медаль за свою двад
цять сьому раціоналізаторську пропозицію та й 
здибався біля воріт із бабою Полькою. Ох, було ж 
тоді грому у нашій хаті!

Лакований жовтий сервант і темно-вцшневе трю
мо епохи батькового столярування дрімають під 
наше стримуване хихотіння. Марлева завіса у роз
чинених дверях веранди ледь шкряботить вшитими 
в кутики камінцями.

—  Ба, а де дідуньові чоботи? —  відхиляє завісу 
Андрій.

—  У сарайчику під брезентовкою,—  не задумую
чись, каже мама.—  Та нехай вовняні шкарпетки 
візьме, бо ще застудиться! — гукає вже навздогін.

Через хвилину мій син вигулькує знову.
—  А де вовняні шкарпетки?
Я точно знаю, що скаже мама, і вона справді го

ворить:
—  Розплющіть очі і пошукайте!
Мама вже трохи гнівається, бо приготування до 

урочистого виловлення риби на честь мого приїзду 
почалися іще зранку, коли ми з нею набрали сітку
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на фанерку і поклали за хатою на сонце, бодай із 
неї вивітрився жіночий дух. (Риба жіночого духу 
не любить, це знає у нашому селі кожен рибалка). 
І потім впродовж дня мама, пораючись по гос
подарству, ніби між іншим збирала батька на 
ніч.

—  Ваню, ось тут я кладу...
І ні звуку про те, що саме вона кладе. Воронь 

боже назвати вголос! Водяник підслухає. Від їх
ніх перешіптувань, сторожких переглядувань та не
домовок мені скоро почало ввижатися, ніби й справ
ді ходить за нами хтось невидимий, дослухається...

Батько дивився, де і що кладе мама, а, лишив
шись без її допомоги, нічого не міг знайти, чудне 
коїлось...

—  Ба, ну скажи, де шкарпетки! —  втретє прибі
гає Андрій, і мама здається:

— Та біля чобіт же й лежать... Як за дитиною 
ходи,—  зітхав несердито.

Зненацька сутінки наливаються голубим тремт
ливим світлом, десь далеко перекочується грім, 
і відразу потому —  суцільна темрява. Не видно ні
чого, тільки на місці дверей ворушиться біла при
мара та ледь-ледь ясніє трюмо, ніби вода в коло
дязі.

—  Ваню, на дощ збирається,—  винуватим, стур
бованим голосом тихо попереджає мама.

Батько не озивається, сопе сердито — зараз ми не 
повинні й звуку подавати. Мовчимо.

—  Та куди ж ти ото хліб кладеш, Ваню! —  знов 
не витримує мама.

Здається, вона й крізь стіни бачить, що робить 
її Ваня. У відповідь бряжчать весла, щось клацає, 
стукає, шерехтить. Чути скрадливі кроки, вони від
даляються...

Я підходжу до вікна. Дві невиразні тіні, більша
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й менша, погойдуючись, тануть у темряві. Знову 
спалахує блискавка —  тіні чорно проступають біля 
воріт і пропадають... І раптом відкись із темнющої 
темноти голос:

—  Доброго вечора, Іване Степановичу! Чи оце 
на дощ збирається, чи що?

Ну ясно, це баба Полька, а хто ж іще! Все про
пало!

Батько ввалюється в хату разом із громом, щось 
кругле й золотисте злітає у нього з голови, м’яко 
котиться по підлозі.

— Бодай тобі ноги повиривало, стара відьмо! 
Трясця б тебе вхопила!

Мама вмикає світло. Я бачу відстовбурчені бать
кові вуха, бурякові, аж синюваті, по-дитячому зако
пилені повні губи і опускаю голову —  мене от-от 
здолає сміх.

На підлозі посеред хати лежить солом’яний 
бриль, боже мій, іще й цей бриль! Армійський бриль 
африканського походження, виміняний за складено
го ножика! Його привіз із плавання мій чоловік ра
зом із уламком чорного корала і гігантським засу
шеним кальмаром. Розказував, буцімто у якійсь аф
риканській країні усі офіцери ходять у солом’яних 
брилях, така у них форма. З виду бриль точнісінь
ко такий, як у наших пасічників і рибалок, але та
точко —  майстер і знавець українських брилів —  
догледів, що сплетений він не так, не по-нашому. 
Бозна-де роздобувши рисової соломи, батько довго 
мучився над секретами африканського плетива. На
віть розтеребив був краєць того воєнного бриля, 
та так і не зумів заплести, як було, приторочив по- 
своєму, по-сільському, і в тому місці криса вийшла 
трохи грубша. З того часу батько, сам колишній вій
ськовий, перейнявся повагою до бриля, який не ви- 
видавав своєї, очевидно військової, таємниці, і чо
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мусь вважав, що бриль мусить сприяти у такій та
ємничій справі, як риболовля.

—  Никає, винюхує, тиняється по ночах, бодай 
тебе ворота прибили, сатано!

Раптом я помічаю, що хтось дивиться на нас крізь 
марлеву завісу з мороку за дверима. Миттєвий 
страх стискає серце і відпускає: та то ж Андрій!

Отакий страх я переживала в дитинстві при кож
ній зустрічі з бабою Полькою. З ранку до ночі во
на бовваніла у своєму городі, здавалося, баба й з 
двору ніколи не виходить. Коли ми з сестрою за
тівали щось заборонене, то прокрадалися повз її 
двір мало не поповзом і ще довго озиралися на зі
гнуту постать у білій хустині, а потім щодуху мчали 
на інший куток села. Та варто було залізти у шко
ду, як наша бабуня вже тюпала з лозиною —  то ба
ба Полька доносила їй, де ми і що робимо. І коли 
нас, укоськаних пекучим прутом, вели додому, та 
дивовижна баба Полька спокійнісінько полола свій 
город, наче її зроду нічого більш не цікавило.

Потім, коли я увійшла в пору млосного очамрін- 
ня і перших боязких обіймів, мені за кожним кущем 
бузини ввижалися бабині Польчині очі.

Вона знала все: хто з ким дружить, хто з ким 
полаявся, куди поділася тітчина Марфина зиза ку
рочка, де ночував дядько Петро і на кому врешті- 
решт ожениться сорокалітній парубок Гриша. Той 
Гриша був бабій, яких світ не бачив, торував свої 
дороги здебільшого по ночах і напідпитку, через що, 
траплялося, плутався в тих дорогах, а бувало, й па
дав, роз’юшував носа. Гриша плутався і помилявся, 
а баба Полька —  ніколи.

—  Марічко, ну що ж оце мені робити? —  жаліб
но питає батько.

Ми всі з надією дивимося на маму.
—  Роздягайся! — наказує вона рішуче.
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Батько слухняно стягує чоботи, Андрій кидаєть
ся допомагати. Ага, здогадуюсь я, зараз ми спро
буємо одурити лиху силу. Треба лишень вдати, що 
вже ніхто нікуди не збирається, що батько злякав
ся недоброго знаку в особі баби Польки і тепер впо
корено ляже спати. Лихому зробиться нудно, і він 
піде собі геть. Тоді батькові можна буде спробува
ти все спочатку.

Ретельно стелю постіль, довго збиваю подушки. 
Батько стоїть уже в самих шкарпетках, трусах і со
рочці, вигляд у нього страшенно заклопотаний.

—  Сорочку теж знімай, — тоном знавця радить 
мама.—  І шкарпетки.

В очах у неї лукаві бісики.
Я нахиляюся підняти бриля, щоб не бачити, як 

наш бравий рибалка лишиться в самих сатинових 
трусах. І ось він уже лежить, вкрившись по самі 
вуха простирадлом, не зводить з мами страдниць
кого погляду.

—  Світло погасити? —  питає Андрій.
Ніхто не озивається, і він клацає вимикачем.
В усіх вікнах спалахують блискавки, довго не 

можуть погаснути.
—  Ох і рибка у таку погоду... —  мрійливо бур

мотить батько, йому басовито вторить грім.
І раптом татусь прожогом вискакує з ліжка, нав

помацки хапає одежу, шурхотить, притупує чобіть
ми, і вони з Андрієм щезають.

—  Бриля забув! —  злякано кажу мамі, аж тут 
влітає Андрій, вихоплює з рук бриля, зникає.

—  О, тепер біда, їй-богу, вернуться... —  бурчить 
мама.

Але ніхто не вертається. Іще якийсь час ми на
пружено дослухаємось. Ледь чутно брязкає хвірт
ка. Ми з мамою полегшено зітхаємо, вона тягнеть
ся до вимикача. І раптом:
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—  Іване Степановичу, а дощ, бачиться, добрий 
буде! Як ви думаєте?

Спалахує лампочка. Я бачу суворо зведені мами
ні брови, чорні рішучі очі. Вона жде.

— Марічко! Марічко! Знову ця відьма! — жбу
рить бриля батько, але мама ловить його на льоту, 
протягає нашому невдатному рибалці.

—  Ваню, кінчай фокуси. Ти що, хочеш, щоб ді
ти без юшки лишились?

Мені вчувається стримане бряжчання шабель у її 
голосі.

Батько розгублено тупцяє, відм’якає обличчям.
—  Так те...—  бурмоче непевно. — Так сітка, ма

буть, заплуталась...
—  Чого це вона заплуталась? — дивується мама.
— Так я її той... спересердя...
— Розплутаєм!
Мама крокує за двері, батько з Андрієм плента

ються слідом. Мені шкода батька — яка риба полі
зе в сітку, зачувши жіночий дух?

— Все! — сповіщає мама, заштовхуючи в хату 
Андрія. — І не просися, і не молися, бо оно дощ 
збирається, бач? Спати, усім спати, щоб я й писку 
не чула!

Поки отетерілий Андрій приходить до тями, я 
встигаю зайняти батькове ліжко — найкраще ліжко 
у світі, ніде мені так не спиться, як на цій розхита
ній залізяці зі стертими нікельованими шишечками 
і кулями, де всі подряпини знайомі, як лінії влас
них долонь.

Колись на таких ліжках спало усе наше село. 
Більші, менші, геть маленькі й ліжка-велетні, вони 
були схожі між собою, як діти одного батька. їх 

'клепав невтомний дід Бепь і розвозив по хатах на 
просторому возі. Воза тягла худа, чорна, неймовір
но гриваста і оката кобила Циганка.
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Насправді діда звали Гнат Максимович Барабо
ля. Бенем він став, мабуть, через те, що цілісінькі 
дні його молоточок вистукував на все село: «бень... 
бень... бень!» А поіім у кожній хаті —  варто лиш 
було зачепити нікельовану шишечку —  лунало ти
хе: «бень...»

Наш батько і дід Бень були великі приятелі. На 
знак дружби старий змайстрував це ліжко, усім 
ліжкам ліжко — ложе! Він вклав у роботу увесь 
свій хист і уявлення про красу. Коли вони з бать
ком повантажили те цар-ліжко на воза, півсела іш
ло слідом і сперечалося, стане чи не стане ліжко 
в хаті. Воно було завширшки таке, як і завдовжки, 
а в довжину на нього можна було вкласти три мо
їх таточка! І кульок та шишечок виблискувало на 
тій дивовижі видимо-невидимо, аж Циганка раз по 
раз озиралася зачудовано.

У різні часи я любила його, боялася, потім знов 
любила, ненавиділа, а тепер полюбила знов. Най- 
щасливіший спомпи дитинства: прокинутися у неді
лю вдосвіта, навшпиньки прокрастися повз сестру 
та бабуню і шмигнути у теплу темряву між татом 
і мамою.

Та якось ліжко розбудило мене глупої ночі. 
«Бень-дзень, бспь-дзень, бень-дзень...» Воно щось 
там чинило з моїми батьками у темряві, щось страш
не, бо вони важко дихали, мені здавалось, що вони 
ось-ось задихнуться зовсім... «Дзень-бень, дзень- 
бень, дзень-бснь...» Я ледве дожила до ранку. Я боя
лася ліжка, допоки одного разу не зачепила татові 
штани на бильці —  «бень!». То пряжка від паска 
вдаряла по нікельованій кулі! Страх одразу минув
ся. Але таємниця лишилася.

Потім тато з мамою купили модне дерев’яне 
ліжко, а це віддали нам із сестрою. На ньому віль
но вмістився б іще десяток таких, як ми, і довгий
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Час з нами спали всі наші іграшки, всі ляльки, куби
ки, ведмеді, навіть книжки і справжній кіт Кузя.

Іще згодом, коли наші Млини злилися із містом 
і в мене з’явилися міські подруги, я зненавиділа те 
ліжко лютою ненавистю, таке воно було неоковир
не, смішне, дзенькітливе.

І ось я лежу в темряві і, закинувши руку, видзво
нюю нігтем по малих і великих кулях. «Бень... бень... 
бень...» — на різні голоси згадують вони того, кого 
давно вже нема на цьому світі. «Бень!» — і розло
жиста біла блискавка засвічує усі кулі і шишечки 
нетутешнім сяєвом.

Зненацька марлева завіса беззвучно впливає в 
хату, туманіє угору аж попід стелю, зависає на мить 
і, випнувшись пузирем, поволі осідає на ув’язані по 
кутиках камінці. Оглушливо тріскотить хмара над 
самісінькою хатою. Мені хочеться зачинити двері, 
але вставати страшно, як у дитинстві.

—  Марічко-о-о...
З ніг до голови вкриваюся холодними сиротами. 

Може, почулося?
— Марічко! Це я, вийди... —  шкряботить на по

розі.
Баба Полька! Ій-богу, це вона!
—  Маріє, та ти чуєш? Вийди, скажу щось! — не

терпеливиться нявкітливий голос за марлевою заві
сою.

Нарешті мама сонно пропливає повз моє ліжко, 
зникає за дверима. Голоси на порозі...

— ...і попливли!
Завмираю, напружуючи слух, але грім, здається, 

ніколи не змовкне.
—  Галю! — розпачливо скрикує мама.
Вихоплююся в самій сорочці, вітерець одразу на

пинає її. Мама непорушно стоїть на порозі, довге 
чорне волосся клубочиться над її головою.

276

— Твій батько поплив Із блондинкою!
—  Що, що?!
—  Твій батько поплив із блондинкою,—  повільно 

повторює мама і хапається за стіну.
Я мовчу, потім непевно хіхікаю.
— Ану цить! —  каже мама. — Баба Полька на 

власні очі бачила, якась біла хвойда залізла у чо
вен... і вони... попливли...

— Баба Полька? Бачила? У такій темряві?!
—  Вона і номери записала...—  простягає мені па

пірця мама.
—  Які ще номери?!
—  Які, які! Номери човна із блондинкою! Боже 

ж мій, що ж це воно таке... Я поїду і зловлю їх! — 
свариться мама темним кулачком у небо, і там од
разу спалахує блискавка.

Ми втікаємо у хату. Під ковдрою м’яко і затиш
но, і мені здається, що розмова на ганку усього лиш 
миттєвий сон. Але мама, увімкнувши світло, почи
нає вдягатися.

— Ви нічого розумнішого не могли придумати 
з вашою бабою Полькою? — питаю глузливо.

—  Ти його не знаєш! —  мама шарпає кофтинку 
на грудях, ловить гудзика.—  Він усе життя без ме
не по курортах їздив! А ти нашу лікарку бачила? 
Бачила, як він їй ручку цілував? А сам цвіте, диви
тися противно! А вона, вона... Блондинка! Господи, 
та допоки ж я буду мучиться?!

Два спогади водночас зринають у моїй пам’яті, 
два спогади, нічим не зв’язані досі, раптом злива
ються водно.

...По нашому подвір’ю, зусібіч заплетеному ви
ноградом, походжає тьотя Клава, лунко цокає тон
кими каблуками... Золоті її кучері спалахують і гас
нуть—  зі світла в тінь... Вона спиняється посеред 
двору. Тато дивиться на неї, мружиться і сміється,
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і щось вуркоче у його сміхові таке, від чого стає 
ніяково ..

І ще: ніч, щось моторошне вигукує мама, насту
пає на тата, вимахуючи своїми кравецькими ножи
цями, а той ховається за стіл, зіщулений, блідий: 
«Марічко, ну що ти... Марічко...»

Коли ж це було? Здається, я ще й до школи не 
ходила...

— Мамо! — кажу.— Схаменися! Яка блондинка? 
У нього ж онуки! Андрія скоро женити будемо!

Мама грюкає ящиками, знаходить ліхтарик, зосе
реджено вмикає і вимикає його.

—  Та й де ти його знайдеш посеред ночі? Він же 
на човні! Ти що, річку вздовж і впоперек перепли
ватимеш?

—  Я його й під водою знайду! —  обіцяє мама, 
клацнувши блискучими кравецькими ножицями.

— Як, як ти його знайдеш?! Ніч надворі, дощ...
Схоплююся, заступаю двері, але мама рішуче від

сторонює мене, виходить.
Напнувши на голову батьків піджак, біжу слі

дом.
—  Мамочко, ну послухай, це ж дурниця, ну зна

йдеш, ну заскочиш, а далі що? Все одно вернеться 
твій Ваня, нікуди не дінеться... Ну на дідька тобі 
зайвий клопіт, га?

—  Ти завжди була якась ненормальна! —  каже 
мама.

І вже з темряви:
—  Я вб’ю його!
По всьому кутку зривається собачий лемент.
Я спускаюся до річки. Ніде нікого, тільки чорні 

плоскодонки тулять носи до берега.
Де ж вона?
Зненацька попереду засвічується і гасне вогник. 

Біля понтонного причалу.
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Мокра трава хльоскає по ногах. І ось уже мета
левий трап глухо бухає за кожним кроком. Кілька 
темних постатей на причалі, шурхочучи дощовика
ми, повертаються у мій бік. Я мовчки стою, не на
важившись підійти ближче. Знайомо дзеленькає 
рибальський дзвоник, примари в дощовиках ожи
вають, щось мокро і лунко ляпає об причал. І тут 
рибалки!

Знову берег, човни, осклизла стежка... Все, з ме
не досить! І раптом із глибини дощового шуму на
ростає тонкий звук двигуна. Летючий світляний 
стовп вихоплює із темряви дерева, обмацує поверх
ню ріки, ближче, ближче... на мить засліплює очі...
І тут, перекриваючи деренчання двигуна, до мене 
долітає знайомий звук, схожий на спів мисливсько
го ріжка,— отак густи вміє тільки моя матінка, а 
більш ніхто в цілому світі! Я й крізь суцільну тем
ряву бачу, як вона, приклавши кулачок до рота, 
притиснувши його розкритою долонею, легко дме 
у щілину між пальцями. Найтаємничіший поклик 
мого дитинства! Неголосний, мелодійний, він зна
ходив нас із сестрою, хоч би як далеко ми забрели 
від нашої хати. Тим гудом-співом мама скликала 
сім’ю обідати. Ним же завершувала суперечку 
з батьком, коли їй не стачало аргументів. І ним же 
виманювала нас із гарячих рук залицяльників, роз
віювала калиново-бузиновий дурман.

Скільки разів ми із сестрою пробували повтори
ти той переможний трубний гук! Складали руки так 
і сяк, надимали щоки, хукали... Темніло в очах, за
слинені пальці бабіли, та, окрім гусячого шипіння, 
ні в кого нічого не виходило. Батько брався навча
ти, кумедно ворушив товстими пальцями, його 
велетенські руки довго прилаштовувались одна до 
одної, очі зосереджено кругліли, губи відкопилюва
лись— і раптом нас оглушав пронизливий розбій
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ницький посвист. Ми верещали, затуливши вуха, а 
батько недовірливо роздивлявся власні долоні, за
чудовано ворушив бровами.

Потім підросли наші із сестрою діти і так само 
зачарувалися бабусиним умінням. Цілісінькі дні во
ни хукали в заслинені кулачки, соловіючи оченята
ми. Підвечір ми виловлювали їх із лопухів охрип
лих, знесилених, вкладали спати, але й уві сні во
рушили вони пальчиками...

Катер, з якого мені посигналила мама, вже ледь 
чутно дзижчить комариним голосочком з темного 
далеку. Мокра сорочка облипла ноги, татів піджак 
набубнявів і поважчав. Бігом вертаюся додому, пе
ревдягаюся. Солодко зігрівшись, слабну у затишку 
сухих простирадл... Таке відчуття, ніби я в хаті са- 
ма-самісінька. Що за мана? Намагаюсь умовити 
себе, що Андрій давно спить, але тривога наростає. 
Зітхаючи, йду поглянути на сина.

Його нема. Тремтячою рукою намацую вимика
чі, метаюся по кімнатах. Нараз усі лампочки слі
пуче спалахують і гаснуть. У вікнах моторошно ми
готять білі стріли.

—  Андрі-і-ійку-у-у!— гукаю з дверей у пошмато
вану блискавками темряву.

Гарячково нишпорю по стінах, десь тут я бачи
ла татову ватянку і зайві мамині чоботи. Нема! По
троху приходжу до тями: отже, мою дитину не 
вкрали...

Знову мокра трава ковзається під ногами, що
сили тарабанить дощ у клейонку на голові. Ніде ні 
душі, навіть собак не чути.

Тільки у вікні бабиної Польчиної хати жевріє ко- 
лихкий вогник.

Грюкаю у двері:
—  Бабуню, це я, Галя, ви не знаєте, де мій хло-> 

пець?
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Скрипнувши, двері ледь-ледь прочиняються, не
видима баба швидко говорить:

—  На причалі він, а то де ж іще?
Знову темні постаті обертаються до мене, завми

рають.
—  Хлопці, ви мого Андрія не бачили?
Дощ б’є у напнуту клейонку, хіба почуєш? Зри

ваю клейонку і раптом чую, ніби з річкового дна, 
глухий голос:

—  Ма-а-а, я ту-у-ут!
«Ут-ут-у-у...» —  котиться над рікою.
Перехиляюся через поручень — нікого, тільки по

дзьобана дощем хвиля б’ється об круглий бік пон
тона.

—  Де ти?!
— Ту-ут-ут-ут-у-у...
—  Та він у понтон заліз,—  пояснюють хлопці.
Ще перехиляюся і під самим причалом вгадую

темний отвір у понтоні.
—  Ти що там робиш?
—  Сплю-у-у! —  лине з нутрощів понтона.
Ну й сімейка!
—  Ма, тут так гарно! —  гуде понтон. —  Ось ти 

залізь і сама побачиш!
—  Ти простудишся!
Ні, він не простудиться, запевняють хором хлоп

ці, там тепло і повно лахміття, вони самі понаноси
ли, вони покажуть, як туди залізти, це зовсім про
сто... Там як у раю...

—  Негайно додому! — кричу я сердито.
Але знизу ні звуку.
Я напинаюся клейонкою і йду. Ні чути, ні бачити 

більш нічого не бажаю!
Чи ж могла я тоді знати, що через кілька літ на

ша річка перетвориться на кволий струмок між оск- 
лизлого каміння, що кози гулятимуть по її руслу,
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торкаючи мордочками каламутну воду... Хтось там, 
у верхів’ї, хтось незнайомий і недосяжний щось 
довго будуватиме, перебудовуватиме...

Наша хата сяє назустріч усіма вікнами! Мама 
вернулася! Біжу по калюжах. Але в хаті нікого. 
Згадую, що то ж від блискавки погасла була елект
рика, а тепер увімкнулася знову. Від чого?

— Бабо Полько, облиште ваші витівки! — кажу 
вголос, клацаючи вимикачами.

Всю ніч кругом хати хлюпотить, чалапає дощ. 
Мені сниться вода, просвічена сонцем, вода із краю 
в край, неосяжний простір, він мчить, звихрюється, 
грає, злітає до сонця осяйними снопами.

—  Що це? — питаю слабким від щастя голосом.
—  Це вода твоєї молодості...— каже поруч хтось 

невидимий.
Я прокидаюся. Кроки на веранді. З переляку не 

можу ворухнутися.
— Галю, молочка хочеш?
— Боже мій, яке молочко посеред ночі?!
— То був не наш човен... ти мене чуєш?
Але я чую лише тонке передзвонювання води, во

но оповиває мене...
На світанку веранда зітхає скляною своєю ду

шею, скрипить, усе в ній здригається —  батько вер
нувся!

— Ох і коропи! Ну і коропи-и-и! — аж приспівує 
він і тупає чоботиськами... Ліжко піді мною підска
кує на всі чотири ноги.

У вікнах сяє світло, його так багато, що серед 
сліпучого мерехтіння батькову постать можна роз
різнити, лише примружившись. Ось він даленіє, 
стає невидимий і раптом зринає зовсім близько тем
ним чітким силуетом.

— То що, ніхто не хоче глянути на коропів? — 
гримить на всю хату.— А для кого ж я старався?
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Ганок торкає підошви мокрим шерехатим каме
нем. Сад грає, звихрюється на вітрі, вітер жене 
мокру зелену хвилю... сліпучий спалах... Продов
ження сну...

—  Святе літечко!— легко зітхає мама. — Душа 
радіє...

Забредаємо з нею у росу, занурюємо у суцільне 
сяєво руки і виловлюємо там яскраві блискучі полу
ниці. Ягоди холодять язик, тануть... 1 раптом котрась 
одна бризкає у піднебіння пронизливо кислим — 
судома пробігає тілом, я ніби наново прокидаюся 
і помічаю майже поруч Андрія. Він усе ще у ватян
ці, личко перемурзане рожевим соком. На босих 
засмаглих ногах блискітки роси, точнісінько такі, 
як на листі, на траві...

Святе літечко!
Батько кличе у виноградну альтанку. Тут косо 

димують сонячні промені, вузькі, гострі, як списи, 
тонкі, як нитки, здається, батько заплутався у світ
ляних сітях.

— Ось! — показує на оцинковані ночви у траві.
Вода у ночвах затінена, зеленувато бездонна.

З виноградного листя скапує роса, вода мерзляку
вато щулиться.

Раптом широкий промінь пробиває її до самого 
дна, і я бачу бронзоволускатих коропів, вони во
рушаться, витріщаючи свої баранячі очі, силкую
чись розвернутися на волю...

— Андрію, ваги! — наказує батько.
Андрій виносить ваги, стрілка на шкалі весело 

скаче за кожним його кроком.
Розчепіривши руки, батько підступає до ночовок. 

Коропи б’ють хвостами, вода скипає, бризки летять 
па тата.

— П’ять з половиною!
І раптом розумію: я щаслива!
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САМСОН

Місток раптом скінчився. Внизу було море, в тем
ній глибині щось мріло... Клава побачила себе у мо
рі, як у дзеркалі, —  синюваті губи, вибаньчені очі, 
сплутане волосся... чорне?! Чому чорне?!

Клава була золотокоса красуня і навіть уві сні 
пам’ятала про це.

Дві Клавині подруги спали на широкому ліжку 
біля вікна. Обіпершись на лікоть, Клава довго ди
вилася на них. У ніжному світлі місяця сонні діво
чі личка на білих подушках здавалися незнайоми
ми, навіювали острах. Хто вони зараз, де вони? 
Клава зітхнула. З першого дня, як оселилися тут, 
Катя і Ніна були удвох, а Клава ніби сама по 
собі, окремо. Якось вона прокинулася, а дівчата си
дять навпочіпки біля її ліжка і дивляться. Вона 
злякалася:

— Чого ви, дівчата?
— Дивимось, яка ти гарна...

Всі троє вчилися у кооперативному технікумі, по 
черзі писали шпаргалки, варили їсти і прали бі
лизну. У Клави, за що б вона не бралася, все ви
ходило краще. Господиня ставилася до квартиран
ток як до молодших сестер, дві її доньки — як до 
старших сестер, а Клава була улюблениця. Вечо
рами господар згадував кумедні армійські буваль
щини. Він говорив і дивився на Клаву. І всі —  гос
подиня, подруги та дівчатка —  раз по раз погляда
ли на неї.

У Клави було стільки золотих кучерів, що діти 
на вулиці, угледівши її, раділи і сміялися від немов- 
леного зачудування. її широкі брови завжди рай
дужно поблискували, а зелені очі ледь косували, як 
в усіх справжніх красунь.
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Суботніми вечорами приходили до дівчат хлопці. 
У Ніни й Каті хлопці були стрункі, гарні та бала
кучі, а до Клави ходив рудий, могутній Василь.

Василь говорив мало, дивився на Клаву незмиг
но, бліднув, червонів і нечутно ворушив повними 
губами. Господиня називала його «Самсоном»: 
«Якийсь він у тебе сонний...» Клава соромилася йо
го могутності, його прізвиська і мучилась, доки дів
чата напахчувалися духами «Бьіть может...», зби
раючись на танці. Зате коли вона залишалась один 
на один із Василем, їй подобалося дивитись у його 
сірі очі, бо тоді Клава, як ніколи, відчувала свою 
красу, п’яніла від неї і щебетала безугавно. Василь 
же й геть німів від болісної любові до всього Кла- 
виного життя, до її сільської хати, тата, мами, став
ків за селом, у яких вона купалася, до гусок на 
ногах, вишептаних тіткою Килиною, до незнайомої 
тієї тітки, до вчительок, подруг і розкладного вело
сипеда «Десна». Щось чудне коїлося тоді із Кла- 
виним життям. Розказане Василеві, воно ніби ста
вало іншим, осмисленим і значущим, і вже й самій 
Клаві починало здаватися, що все в її житті було 
неспроста, як у казці. І Василь тоді здавався їй 
гарним, таж він І був гарний, Клава бачила це на 
власні очі. Від розчулення і вдячності Клава цілу
вала хлопця, а той стискав її в обіймах, і вони за
вмирали, допоки не приходили Катя з Ніною. Тоді 
Клава ніби прокидалася, ховала посмутнілі очі.

У технікумі, на вулиці, в автобусі біля Клави 
завжди крутилися залицяльники. Неймовірно, скіль
ки вони знали усяких слів. «У вас очі як в руса
лочки». «Ваше волосся як золоте руно». Згадува
ли мавок і фей, лілеї і троянди.

Василь удень працював на заводі ливарником, 
а ввечері вчився у машинобудівному технікумі, ці
лий тиждень поруч Клави були тільки подруги. КО'
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ли який джигун починав сипати Клаві комплімен
ти, подруги відверталися. Послухавши трохи, Кла- 
ва теж відверталася.

І снились їй лілеї і троянди, і незаймані луки з 
ромашками, і сади в квіту, і скрізь вона сама, іще 
красивіша, ніж насправді...

У льотчика були пшеничні вуса, блакитна форма 
блискотіла на сонці золотими крильцями і зірочка
ми. Він говорив безупинно, велика родимка над 
верхньою губою весело підскакувала на кожну йо
го усмішку. Клава дивилася, слухала і не мала си
ли відвернутися.

Вже в технікумі, посеред лекції про ціноутворен
ня, вона з подивом втямила, що льотчик призначиз 
їй побачення і вона погодилася прийти... Клава по
думала про Василя, але ж — матінко мила! —  до 
суботи лишалось іще аж три дні. Та й як би гарно 
не було їй із Василем на самоті... Самсон він Сам- 
сон і є...

Усе було, як у її снах: сади цвіли, троянди пах
котіли, зорі сяяли і льотчик говорив про те, яка во
на гарна. Клава усміхалася до нього, і її очі косу
вали більше, ніж звичайно.

У суботу Василь зіткнувся з льотчиком біля во
ріт.

Клава втекла у хату, серце у неї калатало. Вона 
приготувалася до тяжкої розмови.

Та Василь мовчав, тільки дивився на неї так, ні
би помирав, і Клава раптом відчула, що й вона са
ма ніби помирає, що ніякого льотчика їй не треба — 
та й чи був він насправді, той льотчик? З подивом 
згадала вона, як усміхалася на кожне його слово... 
чи мороку на неї хто напустив, чи що? Спробувала 
заговорити до Василя, але той наче скам’янів, сло
ва відскакували від нього, розсипалися. Скоїлося
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щось непоправне, здогадалася Клава, зайшлася 
плачем, тицяла мокрим носиком у тверду хлопцеву 
щоку, доки та не відм’якла. «Невже я його люб
лю?» — не вірила сама собі Клава.

А через три дні, холонучи від страху, Клава слу
хала чорнявого верткого молодика у міському пар
ку. Вона уникала дивитися на хлопця, а той уперто 
ловив ЇЇ погляд, і щоразу, коли вони зустрічались 
очима, Клаві здавалося, ніби між ними коїться 
щось непристойне, жадібно-розгублена посмішечка 
щезала у цупкій бороді.

Зате молодик мав при собі мольберта і торбу, з 
якої переможно стирчали великі й малі пензлі. Він 
обіцяв намалювати Клавіш портрет і послати у сто
лицю на виставку. Він саме казав щось про її не
повторну фактуру, коли невідь-звідки вигулькнув 
Василь. Клаві аж у очах потьмарилось, а коли во
на прийшла до тями, молодика вже не було, згинув, 
як тать, і вона одразу побачила, що Василеве сер
це от-от розірветься від розпуки, їй і самій заболіло 
нестерпно, ніби у них було одне серце на двох.

Пізно увечері, коли вона виплакала усі сльози 
і вже нізвідки не ждала порятунку, Василь погла
див її золоті кучері і сказав: «Ти така гарна, що 
пропадеш».

Від Василевого доторку і слова «гарна» Клава 
ожила, ніби цілющої води напилася.

Тепер Василь приходив щовечора, Клава переста
ла соромитися його, їй було байдуже до подруг 
з їхніми стрункими, балакучими кавалерами і до 
посмішки господині, коли та сповіщала: «Оно твій 
Самсон суне...», вона радо йшла з Василем у кіно, 
в парк, скрізь тримала його за руку і говорила, го
ворила...

Так минули осінь і зима.
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У травні знову зацвіли сади і тюльпани. Якось
Клава з подругами у перерві між лекціями бігли 
купити морозива, і раптом Клава, поминувши кіоск, 
рвонулася до автобусної зупинки, влетіла у розчи
нені двері автобуса і, коли він рушив, подивилася 
на подруг крізь скло здивованими і ніби аж трохи 
наляканими очима. Ні номера автобуса, ні маршру
ту Клава не знала, але саме це викликало у неї не
зрозумілу радість, всю дорогу вона підсміювалася 
над собою, як над неслухняною молодшою сестрою, 
якій давно вибачила невинні пустощі.

Водій оголосив кінцеву зупинку —  морвокзал. Усі 
вийшли. Повагавшись, Клава вийшла теж. Біля на
бережної грілися на сонці гігантські білі кораблі, 
у сліпучому сяєві весняної води вони здавалися не
вагомими. Невагомі жінки сходили з білих трапів, 
видзвонюючи осяйними браслетами.

Наступного дня вона втекла з останньої лекції 
і знову поїхала туди. Потім ще... Скоро вона вже 
знала всі вулиці, що ведуть до моря, всі кіоски на 
них, всі вітрини і оповиті диким виноградом дво
рики.

Від подруг і Василя Клава таїлася. Та й як пояс
ниш, чого вона туди ходить? Хто зрозуміє, що то за 
відчуття, коли невагоме тіло —  мов пущена з лука 
стріла, коли має на вітрі, полощеться, в’ється нева
гоме твоє волосся, коли кожна вітрина прагне втри
мати в темних глибинах твій золочений сонцем об
раз, коли засмаглі до чорноти моряки тужно курли- 
чуть услід розкотистими, закличними голосами?

Боже мій, думала Клава, все життя, чудесне жит
тя проходить мимо, доки вона милується зі своїм 
Самсоном... Вона, красуня,—  із Самсоном?!

Але тут Клава згадувала, що любить Василя 
і з цим нічого не можна вдіяти. Вона вертала до
дому.
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Віктор складав пісні і сам співав їх у ресторані
«Моряк».

Інструменти в руках у музикантів сліпили очі зо
лотим і червоним. Сяяли, мінилися, блискотіли го
лубі комбінезони. «Раз!., раз... раз... Два!., два... 
два...»—  металево повторив услід за Віктором мік
рофон.

—  Пісню «Моя Нефертіті» автор присвячує ко
ханій дівчині Клаві! — повернувшись у той бік, де 
за столиком із табличкою «Службовий» сиділа Кла
ва, Віктор глибоко вклонився.

В залі дружно зааплодували, музиканти вдарили 
по струнах...

Наступного дня Василь не прийшов. Не було йо
го й на третій день, і через тиждень, і Клава рап
том зрозуміла, що не може без нього жити. Вона 
захворіла і злягла, і ні настої трав, якими напувала 
її господиня, ні таблетки, виписані лікаркою, нітро
хи їй не допомагали. Серце несамовито гнало от
руєну тугою кров, Клава задихалася. Вона безпе
рестанно думала про Василя, кликала його і кля
лася, що ніколи більше, ніколи-ніколи... Але тут-та- 
ки з жахом розуміла, що це неправда, що без того 
іншого життя вона теж не зможе. Знесилена, Кла
ва засинала, їй хотілося спати довго, хай би навіть 
цілий рік, аби тільки все владналося само собою. 
Але через годину вона прокидалася в сльозах, бо 
й уві сні розуміла: ніщо не може владнатися так, 
як їй хочеться.

—  І чого б я за тим Самсоном побивалася! —  ка
зала господиня.— Мені б твою вроду...

Що б вона зробила, маючи Клавину вроду, гос
подиня не пояснювала.

Василь прийшов, коли від Клави лишилася са
ма заплакана тінь. «Пропадеш... пропадеш...» — ту-
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жив хлопець, тремтячою рукою торкаючи райдужні 
брови. Життя поверталось до Клави радісним усві
домленням: він прийшов! Він приходитиме завжди!

На день народження Віктор запросив тільки Пла
ву та своїх музикантів. Він жив у просторій, май
же порожній кімнаті, обліпленій яскравими афіша
ми. Там і тут поміж афішами висіло кілька гітар. 
У кутку валявся новий, але вже трохи заяложений 
спальний мішок. Круглий стіл на чорній фігурній 
нозі був накритий точнісінько, як у ресторані, на
віть посуд був такий самий — із позначкою «УР».

Стіл виявився хитким, час від часу він заточував
ся то в один, то в інший бік, Клава лякалася, а хлоп
ці заходились реготом. Вони наввипередки чистили 
апельсини, підносили рожеві дольки Клаві до рота 
і знову реготалися... Нігті на мізинцях у них були 
довгі, аж загнуті, Клаві ставало дедалі тривожні
ше, хотілося додому.

Продеренчав дзвінок, Віктор вийшов, довго не 
вертався, за ним один по одному посунули хлопці. 
Двері відчинялися і зачинялися, хтось гупав по схо
дах, відлунювали чиїсь голоси, і раптом вчулося — 
аж серце зупинилось — Василів голос...

Повернувся Віктор. Вона вже не хотіла вина, ні
чого не хотіла, тоскно позирала на двері... Я такий 
самотній, казав Віктор, так сумно вертатись опів
ночі у порожню хату, де тебе ніхто не чекає... У ньо
го були дуже м'які руки, такі м’які, наче не мали 
кісток, Клава відхилялася, випручувалась, руки 
твердли, ніби роговіли всуціль, чіпкі, неуникні. «Хі
ба я винен, що тн така гарна...»

Раптом вхідні двері з оглушливим тріском влеті
ли в кімнату, загуркотали по підлозі, і в хмарі пилу 
виник перед Клавою Василь: здиблене волосся, око 
запливло сипім, руки зв’язані попереду чимось тон
ким, майже невидимим... струною?..
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Спам’яталася лише вдома. Ніхто ще не спав, 
дівчата зубрили суспільствознавство, господиня ми
ла дітям ноги. Клава упала на ліжко і заплющила 
очі... хтось ніби дивився на неї, нахилявся, Клава 
сахалася — нікого... І раптом Василь, зовсім близь
ко, очі в очі, дивиться, ніби на хвору дитину, жаліє...

— Ну що, що?! — закричала Клава і зірвалася 
на рівні ноги.—  Ходиш? Вистежуєш? Ти що, купив 
мене, га?!

Василь дуже повільно підняв руку, погладив зо
лоті кучері, наблизив до Клави строге, сумне, пре
красне обличчя... Господи, яке воно було прекрас
не, на мить зраділа Клава...

Господиня саме несла глек із молоком, коли із 
дівочої кімнати пролунав моторошний нелюдський 
крик. Глек гойднувся, але не впав, тільки трохи мо
лока розхлюпалося жінці на руки.

Потім, розказуючи сусідкам, які вони були страш
ні,—  Клава із майже відкушеним носом і Самсон 
весь у крові,— господиня чомусь щоразу додавала: 
«А я у глек вчепилася, ніби приросла до нього, роз
лити боюся...».

Хто жалів Клаву, хто Василя, і всі чекали, зая
вить вона на нього чи ні.

Коли все зажило, Клава знову стала гарна, як 
і раніше, от тільки очі перестали косувати...

Через місяць вони із Василем побралися.

НАМИСТО ІЗ ШИПШИНИ

На ніч я клала намисто під подушку. Та щойно 
мама гасила світло, я виймала намисто знову — 
розлучитися із ним бодай хоч на ніч було понад мої 
сили. Ковзаючись і тихо поклацуючи, ворухкі шим-
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шинки вмощувались нарешті у моїй долоні, пригрі
валися твердими круглими боками, і тільки тоді 
я засинала.

Те намисто подарувала мені тьотя Шура на день 
народження. Шипшинки були точнісінько як справж
ні, мені аж запахло осінню і згадалося, як хлопці 
підстерігали нас на вулиці, щоб запхати за комір 
розгризену шипшину та розтерти її на спині. Усю 
спину тоді пекло, і свербіла вона немилосердно.

Потім, коли я вдосталь надивилася на себе в дзер
кало, перебрала і розгледіла кожну намистину зо
крема, мені спало на думку розколупати одну —  чи 
є всередині ота кусюча біла повсть, як у справж
ній? Але я тільки трохи потримала намистину у ро
ті — вона холодила язик, наче льодяник.

Я любила тьотю Шуру і ображалася, коли мама 
казала сусідкам:

—  Що ви хочете, як у тій Шурі сто чортів сидить, 
а в її Женькові один, і той дохлийі

Це коли тьотя Шура ходила по вулиці з баяном 
і співала.

Іще я жаліла тьотю Шуру через її сина Володь- 
ку. Володька був на рік старший од мене, і, коли 
я пішла у перший клас, про нього вже говорила уся 
школа: він нікого не слухався.

У Володьки було рожеве лялькове личко, пухна
сті білі кучері і баранячі очі —  блакитні, як небо. 
І, хоча тьотя Шура доводилася мені хрещеною ма
тір’ю, а їхня хата стояла через дорогу навпроти на
шої, ми ніколи не гралися і майже не говорили з її 
Володькою. Навіть тоді, коли тьотя Шура на цілий 
день заганяла нас у садок рвати вишні і ми опиня
лися в кроні одного дерева з одним відром на двох.

Того літа сусіди ремонтували хату. Під листатою 
темною шовковицею стояли дві шафи, диван і ве
лике залізне ліжко із тлустою, наче здутою, нори-
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ною. А головне — там стояло люстро, цілих три лю
стра вкупі, трельяж! У тому трельяжі мене було аж 
три!

Тьотя Шура цілісінькі дні мазала хату. Руки у 
неї стали глиняні до самих ліктів. Мені подобалось, 
як вони пахнуть. А ще подобалося, що через ті ру
ки тьотю Шуру треба напувати з чашки, як ма
леньку.

Якось я застала тьоту Шуру за баяном. Вона си
діла на порозі хати у трусах і в ліфчику і, приту
лившись щокою до баяна, дрімала.

Я голосно привіталась.
— А, хрещеничка прийшла! —  сказала вона, під

вівши голову.
Я постояла трохи, дивуючись на її білі, пухкі, не

знайомі руки, що обіймали баян. Руки не воруши
лися.

Підстрибуючи, я пішла до трельяжа. Права густо 
затінена стулка показувала все, як із темного ту
нелю. Там, за тунелем, кучерявився висвітлений 
сонцем виноградник і стояла я в червоному нами
сті. Підійшла ближче, зустрілася сама із собою ру
ка до руки —  ніякого тунелю насправді не було. 
Відступила —  і знов побачила себе, як із тунелю.

Середнє дзеркало — всуціль із сонячних зайчи
ків і тіней,—  здавалося, пливло світлими брижами, 
як мілка вода. І я в ньому, і край стежки, і хвіртка, 
і шматок нашої вулиці з хлопчаками на велосипе
дах—  усе втратило вагу і пливло кудись, пливло...

Третє люстро плахкотіло білим жаром, аж краї 
плавились, і все, що в нього потрапляло, плавилось, 
розтікалося, блякло... Із глибини білого вогню спли
вали і знов тонули то напівпрозорий листочок, то 
мої примружені, вицвілі і наче аж сліпі очі, і ран
том—  тьотя Шура, скойлана довкруг свого баяна, 
зависла у розпеченому повітрі, з’явилась і шезла.
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—  Тьотю Шуро! Тьотю Шуро!— гукнула я у дзер
кало.

—  Я тобі не тьотя, а хрещена мати,—  сказав об
ражений голос за моєю спиною.—  Ану повтори: хре
щена!

Я залюбки повторила.
—  Ні... краще називай мене просто мама!
Я штовхнула темне люстро. У тунелі, як у вікні 

поїзда, побігли дерева, промелькнув сарайчик, і вже 
повільніше —  малинові кущі, хвіртка, вулиця, жор
жини, діжки з водою і зовсім повільно в’їхала тьо
тя Шура. Зупинившись у тунелі, вона сказала:

—  Мама! Еге ж?
Я поглянула у сліпучу створку — там від тьогі 

Шури лишилися тільки руки і баян.
— Ану скажи: мама!
Я штовхнула світле люстро, тьотя Шура виско

чила з вогню, а на її місці з’явився Володька.
—  А ось і жених! — сказала вона із темного дзер

кала,— Ось повиростаєте, діточки, та й поженитесь, 
і ніде тн не дінешся, будеш називати мене мамою, 
ясно тобі? — І вона з переможним риком розтягла 
баян.

Володька позадкував, розчиняючись у яскравому 
світлі, але вона крикнула:

— Стій! Тн куди?
І раптом встала, вийшла із дзеркала.
—  Ану ходіть сюди!—  покликала, вже невидима.
Я обернулась, але не зрушила з місця. Володька

теж.
—  Коли поженитесь, спатимете удвох на оцьому 

ліжечку,— вистромивши куцу руку з-за баяна, во
на показала на перину.

Рука була наче сама по собі, нічия, і я було 
зовсім зібралася чкурнути додому, коли тьотя Шу
ра сховала її і покликала медовим голосом:
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— Ходіть сюди, дітоньки, ідіть, ідіть...
Я підійшла впритул до люстра і прихилила за 

собою крайні стулки. Тепер мене було безліч у 
безкінечних ламких світляних коридорах.

—  Ідіть, ну!— увірвався й сюди владний тьотин 
Шурин голос, і в мене закалатало серце.

—  А, ось ти де!— зазирнула вона в усі коридори 
одразу, і я знехотя вийшла.

Володька лишився на місці, позираючи з-під ло
ба і переминаючись на готових до втечі ногах.

— Отако-о-о... лягайте отут рядочком, полежте, 
ластів’ята ви мої, обійміться любесенько, от і взна
єте, як воно рядочком добре... а колись, гляди, 
і поженитесь...—  Тьотя Шура не говорила, а май
же співала.

Приголомшена, я зазирнула їй в обличчя —  мо
же, це жарт і зараз вона засміється? Але зведені 
до перенісся очі, геть чужі і строгі, здавалося, див
ляться не на мене, а кудись всередину тьоті 
Шури.

Руки виборсалися із пасків баяна, поставили йо
го на диван і посунули на мене.

—  ...полежте, обійміться, ви ж такі гарні у ме
не, мов ті янголята... Вовонько, ходи сюди, писок 
обітру, та й ляжеш...—  А сама стягала з мене плат
тячко. підштовхувала, і я, ледь жива з переляку, 
все переступала, переступала обм’яклими ногами, 
доки не вгрузла в руду роздуту перину, а тьотя 
Шура ще нахилялася, вдавлювала, нависала, її 
тяжкі груди наче виповзали Із тугих торбинок... Я 
закам’яніла.

— Полежте... Стій! Стій, чортів хлопець! Стій, 
кому кажу!— кинулася вона за Володькою.

Я обома руками вчепилася у перину. Я так надія
лася, що Володька її не послухається, бо він не 
повинен був послухатись...
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У садку затріщало, загупало, нарешті стихло. 
Вона несла до мене обм’яклого Володьку! Я заплю
щила очі.

—  Лягай!—  наказала тьотя Шура, відсапую
чись.— Лягай!

На мене летіло замурзане вишневим соком Во- 
лодьчине обличчя із виряченими небесно-голубими 
очима.

Він упав поруч, вкляк, з присвистом посопу
ючи.

—  От я вас іще й укрию,—  ніжно промуркотіла 
тьотя Шура,—  діточки ви мої...

Ковзнув по ногах шовк, важко накотився на 
груди, на обличчя. Від перини тхнуло застарілим 
потом, чимось болотяним, але все переважив Во- 
лодьчин дух, чужий, запаморочливий...

—  Ну що, добре вам, еге ж? Вовонько, ану обій
ми Галочку...

Серце у мене зупинилося.
Раптом зарокотав баян, звуки попливли, нестерп

но наростаючи, і вже не вірилось, що це я сьогод
ні стояла перед люстрами, вільно відбиваючись 
в їхніх безкінечних коридорах... М’яка і задушлива 
чорна пащека здавлювала мене, я щезала в без
просвітній її глибині.

—  Вовонько!
І в ту мить, коли я вже мала пропасти навіки, 

відкілясь здалеку, зверху долинув мамин голос:
—  Шуро, що це у вас тут діється?
Після того мама перестала вітатися із хрещеною.
—  І щоб твоєї ноги там не було, і викинь оте 

намисто, щоб я його більш не бачила!
Кілька днів я ховала намисто у старому валян

ку на горищі. І тоді ж мені наснився сон. Я начеб
то увійшла в середину намиста і опинилась у ве
ликій червоній залі, геть круглій, я перейшла в ін
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шу залу, і ще, й ще... Зали були схожі одна на од
ну, я злякалася, бо там не було нікого.

Раптом заграла музика, і мене підхопили у та
нок дивні танцюристи, я помчала з ними підстри
бом, за одну руку мене тримав ведмідь, за другу 
равлик, а ще там були заєць, лисиця і золотий, 
аж вогнистий, маленький півник... Мені зробилося 
так весело! Ач, яке у мене намисто! Ні в кого та
кого немає, у кожній намистині живе хтось...

І так сталося після того сну, якось вигадалось, 
що намисто подарувала мені зовсім не тьотя Шу
ра. Наче було воно у мене завжди, із самого по
чатку.

Я вивчилась, вийшла заміж і заїхала далеко від 
рідної домівки. І ось мама написала мені, що 
вони з батьком пустили в хату квартирантів, 
«тьотішуриного» Володьку з жінкою, Володька те
пер кум королю, писала мама, їздить на рефри
жераторі у Болгарію, узяв собі офіціантку з рес
торану «Столичний», грошей у них кури не клюють, 
то хочуть прикупити пів нашої хати...

Влітку я поїхала туди.
Двері в мою кімнату були замуровані, двір 

поділений штахетником, а до причілкової стіни 
прибудована була синя верандочка. Я постояла бі
ля штахетника, подивилась на улюблену свою 
черешню. Від черешні до веранди тяглася груба 
білизняна шворка, на ній колихалися чорні спор
тивні штани, висіла важка мохерова кофта, точи
ла рясні краплі з рукавів. На поріг верандочки 
вийшла, упираючи в круглий живіт тазок із бруд
ною водою, гладка молодичка. У неї було похму
ре, невиразне обличчя, пухкі й білі, наче тістяні, 
руки. Не підводячи очей, вона вихлюпнула воду 
просто з порога.
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Через кілька днів я побачила і Володьку. Диво 
дивне, чим же міг він мене так нажахати в дитин
стві, так яскраво, моторошно закарбуватися в па
м’яті? Товсте червоне обличчя, підібгана нижня 
губа, нерішучий погляд. Ми цілком буденно пого
ворили про мою і його роботи, про тьотю Шуру 
і про те, яка вона стала нестерпна. «Вигнала нас,— 
сказав Володька,—  а тепер під старість буде собі 
дочку народжувати! Геть здуріла маман...» І рап
том з-під верандочки вилетіло щось вогнисто-зо
лоте, помчало, наскочило на нас... півник! То був 
манюсінький, але цілком справжній живий півник 
із високим вогнистим гребенем і пишним золотим 
хвостом.

—  Петюньо...—  сказав Володька, нахиляючись.— 
Ти чого це, га?—  І пояснив:— Декоративний! Нова 
мода!

Боже мій, подумалось мені, та цей же ж Володь
ка живе тепер у моїй кімнаті! Він купив її і жи
ве... Зі своєю гладухою і декоративним півником.

Минуло іще немало часу, доки я зрозуміла, що 
мої спогади про шипшинове намисто і тьотю Шу
ру і навіть про її дику витівку зв’язані тільки з лю
бов’ю.

Я саме стояла перед своїм строгим, у дорогій 
рамі чорного дерева дзеркалом і приміряла низку 
червоних коралів. Я згадала усі намиста, які но
сила колись... Із місячного каменя, із гірського 
кришталю, низку блідих, ледь жовтуватих кульок, 
таємниче темнавих всередині, непрозорих, вночі во
ни засвічувалися нетутешнім фосфоричним сяє- 
вом... І білі трояндочки слонової кістки, кожна в по
золоченій оправі, ціла гірлянда трояндочок, ма
ленька копія гірлянди з мармурового надгробка... 
Ті прикраси не приживалися у мене, таємниче зни
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кали із шкатулок, із сумочок, Із ящика під дзерка
лом...

Я перестала купувати їх.
Коралі продавала сільська родичка мого прия

теля, майже столітня баба, приятель казав мені, 
що у неї ті коралі іще з дівування, двадцять сім 
низок, а тепер вона їх розпродує і бере недорого.

У старій бабиній хаті на білій скатертині розси
пані були коралі... Я вибрала собі низку і відда
ла старій сто п’ятдесят, як домовлялись. Коралі 
коштували більше... Може, їх іще запорожець три
мав у руці, підносячи коханій своїй?!

І ось я стояла вдома перед дзеркалом, торкаю
чи намистини, і думала: боже мій, та хіба можуть 
вони зрівнятися із тією низкою шипшини?!

Навесні наш і сусідський городи здавалися ме
ні одним безкрайнім городом. Тоді ще ніхто не 
встиг поставити парканів. Я знала, що за іржавим 
стовпчиком садиба тітки Марії, а за жовтою ні
здрюватою каменюкою —  земля Басаїв, а за трух
лявою, аж сивою, колодою починається земля Бе
режних. Більш я нікого тоді не знала, тому даль
ня земля була ніби нічия.

Кожного дня моя бабуся, підібгавши губи і по
хитуючи головою, наказувала, щоб я й ногою не 
сміла ступати на чужий город. Тому повз наш стов
пчик, повз Басаїв камінь, повз колоду я проска
кувала, аж вітер у вухах свистів, і, лише поминув
ши їх, наважувалась оддихатися...

На нічиїй землі так само, як і в нас, вигріва
лися пухкі грядки, там стирчала точнісінько та
ка, як і в нас, зеленовуса цибуля, позіхали перші 
листочки редиски.

Абрикоса цвіла і постогнувала усіма своїми 
бджолами.
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Але в мене було відчуття, ЩО воно все ТІЛЬКИ 
прикидається точнісінько таким, як у нас, а варто 
відвернутись —  і ці прикиди скінчаться... Але від
вернутися я боялася.

І я нітрохи не здивувалася, знайшовши на ні
чиїй землі зелене дівчатко.

Дівча було туго запаковане у ясно-зелене плю
шеве пальтечко із гостроверхим каптуриком. Плюш 
мінився на сонці павичевим пір’ям. Крихітне ро
жеве личко в обрамленні зеленого плюшу нага
дало мені одразу і ялинкові іграшки, і нерозквіт
лі бутони півонії біля нашого ганку, і картинку 
у бабусиній книзі, де повно було крилатих дитя
чих голівок. І ще щось таке, що вже й висловити 
неможливо.

Дівчатко дивилося на мене. її прозорі сірі очі 
зоріли без жодного виразу, я ще зроду не бачи
ла, щоб хтось іще вмів так дивитися. Раптом зда
лося мені, що, коли зараз, негайно не поцілую її 
тугі щічки, у мене розірветься серце...

Схиливши голову набік, я обережно потяглася 
до неї, наче боялася, що вона ось-ось зникне, хо
лодний плюш діткнувся моїх долонь. До очей під
ступили сльози. Я вперлася коліньми у пухку зем
лю і обіруч пригорнула дівчатко до серця. Все
редині у мене стало тихо, порожньо і легко. Сльо
зи лоскотали моє обличчя. Дівчатко було краще 
за все, що я знала, краще за все на світі! Обіймаю
чи і цілуючи, цілуючи і обіймаючи несподіваний 
скарб, я одірвала його від землі і рушила додо
му. Я уявляла, як усі страшенно зрадіють!

Спочатку моя ноша була приємно заважка, по
тім наче поваговитішала, а ще згодом стала ва- 
жуча, аж мені заломило руки.

Зелений каптурик застував шлях, мої ноги — то 
одна, то друга —  раз по раз тонули у розпушених
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Грядках. Невідомо звідки на стежці з’явився пес, 
рудий і лискучий, теж наче плюшевий. Ми постоя
ли, подивилися одне на одного —  собака привітно 
помахав хвостом. Я рушила далі.

Застрибав пес, ковзаючись плюшевими боками 
об мої голі ноги, налетів пругкий вітер, стусонув 
у спину, зашарпав зелене пальтечко із рук, плав
ка ноша почала вислизати у той вітер, а я ловила 
її, підхоплювала, а пес плутався у ногах, а вітер 
натужувався, густішав, аж доки ми всі не розко
тилися раптом по духовитій теплій грядці.

Тут я почула на диво знайомий звук. Так ля
щало у вухах від пищиків, які ми вимінювали у ді
да Памька за ганчірки. Пищики з білими квіточ
ками по боках.

Я підняла дівчатко, присіла коло нього і втупи
лась в круглий роззявлений ротик, відки вилітав 
той звук.

Зненацька дівчатко замовкло, потяглося до ме
не своїми крихітними рученятами. Я завмерла від 
щастя! Але дівчинка раптом вчепилася у моє шип
шинове намисто і потягла до себе. Червоні шип
шинки посипалися на грядку.

Я вхопила її на оберемок і понесла через го
роди навпростець. Перед очима пливли жовтогаря
чі кола, крізь них ледве проступали розмиті хати.

Ягідки, здавалось мені, розсипані всюди, навіть 
по небу, їх неможливо було зібрати...

Ми налетіли на колоду та й зарилися носами 
у грядку. Це була басаївська грядка. Пищиків по
більшало. Далі я тягла її волоком, лишаючи на 
грядках кривулясту борозенку. Я мусила її донес
ти! Вона моя!

Посеред двору стояла моя бабуся і, приставив
ши руку до лоба дашком, дивилася на нас. Тут я 
згадала, що бабуся дуже не любить пищиків.

ЗОЇ



Біля баби стояло синє відро, а в ньому щось бі
ле клекотало, сичало і бурхало — я випустила з рук 
свою ношу і прикипіла очима до відра.

—  І шо не ти знов учварила, Галю?— спитала 
бабуся.— Що оце воно таке, га?

—  Зелене дівчатко!— обернулася я та й зані
міла.

Посеред нашого двору стояло мале чудовисько 
з осклизлим зморщеним бурячком замість личка, 
препротивно кувікало і розмазувало по щоках бруд
ні сопельки. Так ось кого я цілувала!

Я гидливо втерла рукавом рота.
—  Ах ти ж гадюча голово!— замахнулася на ме

не бабуся, але не дістала, кинулася до малого 
страхопуденяти.

Обняла, засокотіла і заходилась фартухом ви
тирати брудного носика.

Той фартух був синій-синій, аж чорний, з роже
вими і золотими трояндочками. Коли баба вкла
дала мене спати, я дивилася на її фартуха і уяв
ляла, що десь є таке небо —  з рожевими і золо
тими трояндами замість зірок. І тим небом вона 
втирала тепер чийогось брудного носа!

Я відвернулася до відра, але там уже нічого не 
діялося, а просто дрімала сумирна біла вода.

—  Піди винеси пирога, може, воно вспокоїться,—  
звеліла бабуся.

Я пішла у кухню. На столі стояла тарілка, на
крита рушником. Я ще не зняла рушника, а ме
ні вже набіг повен рот слини. Але пиріжок був 
один-єдиний... Із чим?.. Я відкусила...

—  Га-а-алю!— гукнула знадвору бабуся.—  Ти 
що, забудьків наїлася?

Дівчатко вже не плакало, роззиралося на наш 
двір. Я теж роззирнулася і побачила, що двір 
став наче трохи й не наш...
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— Ба, я хочу їсти.
—  Лозини тобі, а не їсти,—  відняла бабуся над

кушений пиріг, тицьнула малій.— Ти нащо у лю
дей дитину вкрала?

Вкрала?! Я згадала, яка вона була там, на ні
чиїй землі... Мені раптом схотілося спати.

—  Чого мовчиш?—  розсердилася баба.
—  Вона була дуже гарна,—  сказала я і зиркну

ла на малу потвору.
О! То було знов моє зелене дівчатко, ялинкова 

іграшка, бутон півонії, янгол з бабиної книжки! 
Але радість сяйнула і змерхла: на синьому-синьо- 
му небі бабиного фартуха лиснилися гидкі плями, 
їх неможливо було пробачити!

—  Ба, хай вона вже йде від нас,— попросила 
я.—  Вона мені намисто порвала.

—  А де ж ти її взяла?—  спитала бабуся.
— Там!
Я зупинилася біля іржавого стовпчика, а бабу

ся з дівчинкою пішла далі. З-за темної бабусиної 
спини стриміла голівка в зеленому каптурику, ро
жеве личко сяяло, даленіло... Світлі очі зоріли на 
мене без жодного виразу і сяяли, сяяли... О, як же 
вони сяяли! А день тьмянів, гаснув, наче усе світ
ло нашої домівки потяглося за тим дівчатком, усі 
промені до останньої золотої нитки...

Я кинулася навздогін.

ГЛИБОКИЙ КОЛОДЯЗЬ

Виноград збирали на схилі жовтня, в останні 
сонячні дні. Висхле у вересневу спеку листя тихо 
шерехтіло, коли ми вивільняли із плетива лози ту
гі рожеві грона.
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Я намагался взяти гроно за черешок так, щоб не 
зайняти ягід, не порушити ніжну матовість. Коли це 
вдавалося, гроно в руці було наче сонне дитинча. 
Та варто було торкнутися ягоди, і вона прозрівала 
темною, блискучою зіницею, відчуття сонної чисто
ти пропадало.

Потім під час дрібних дощів, коли сірий ранок 
непомітно переходить у сірий вечір, ми давили 
виноград. Сад ніби завмирав, стиглу тишу у нашій 
оселі порушувало тільки смішливе пирскання вог
ню у грубці та причмокування майбутнього вина 
в суліях.

Я тоді була студенткою, усі найкращі книги чи
тала вперше. Часто яке-небудь слово відкривало 
мені свої потаємні зв’язки, раптом змикалися «об
луда» і «обличчя», «заблуклий» і «обличитель», 
«обложенець» і «облудник», «блазень» і «облуд». 
Голова йшла обертом. Я задивлялась у вікно, за 
яким все галузилося, губилося в оболоках... Обо- 
локи здавалися вільними, недосяжними, але в усьо
го був спільний корінь.

У нашій хаті було повно книг, вони лежали 
скрізь —  закриті і відкриті, стосиками і поодинці, 
старі й нові, у пістрявих і тьмяних палітурках, 
всюди: на полицях, на столі, на підвіконнях, у кріс
лах, на підлозі. Вони відкривали нам світ, та чим 
більше ми вчитувались, тим нездоланніше запо
лоняло нас відчуття, схоже на голод. Ми рятували
ся від нього в обіймах, припадали одне до одного, 
але те, що між нами діялося, було ще незбагнен- 
ніше, ніж усе інше, незбагненніше навіть за білі 
сни, в яких ми й досі літали. Чоловікові тоді випов
нилося двадцять чотири роки, мені —  двадцять 
один.
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У нас була платівка із записом старовинної піс
ні. Пісня та звалася «Глибокий колодязь». Почи
налася вона з глибокого калатання дзвонів, звуки 
множились, віддалялись, усе єство моє линуло за 
ними, ми ніби опинялися на дні глибокого колодя
зя, і вибратись із нього можна було, тільки збі
гаючи по цьому сипучому дзвону. А потім нас брав 
на крило жіночий голос — вище, вище, і там, у 
недосяжних майже високостях, починало щось 
мрітн, щось начебто знайоме, і здавалося, ось за
раз, іще одне тільки зусилля... Але тут пісня закін
чувалась.

—  Я ніби упираюся в стіну,—  сказав якось він, 
і наші погляди мимохіть потяглися до вікна.

По той бік, зовсім близько, стояли яблуні. Вони 
тулили до скла голі гілки, напружено й сліпо шкреб
лися, ніби шукали, ніби хтось крізь смерть намагав
ся розпізнати нас.

Навесні здолала нас охота садити город (мож
ливо, до того спричинилася брошура про город
ництво, знайдена на підвіконні). Увесь простір між 
деревами засадили в’єтнамськими кабачками, брюс
сельською капустою та ніжинськими огірками. Кож
ного ранку з гордим зачудуванням спостерігали, 
як усе воно розростається.

А в червні посеред цілком пристойної грядки огір
ків полізло раптом із землі щось не підвладне 
уяві, грубе. Спочатку прикинулося невинною теніс
ною кулькою, трохи ніби вдавленою в землю. А че
рез кілька днів із глибини поперло, вивернувши 
тендітний паросток ніжинця, щось гігантське, блі
де, геть недоречне...

—  Оце так овоч! Прямісінько з фрейдівського го
роду!—  сказав чоловік, простуючи до грядки.— Сол
датські жарти природи!
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—  Схоже на дівочі сни баби-яги,—  весело підхо
пила я, намагаючись приховати зніяковіння.

—  Ач, і що то нечиста сила витіває!
Якийсь час ми змагалися в дотепності, а тоді чо

ловік узяв сапу та й підкосив красунчика. Зріз 
жовтувато спінився, обрубок із присвистом випус
тив дух.

—  Просто балаган якийсь,—  сказав чоловік.
—  Жарти жартами, але що то було?— спитала я.
Вранці на тій самій грядці ми угледіли ще пару

іронічних рослин. Нічого не лишилося, як тільки 
змиритися, ми навіть поливали їх заодно з огір
ками.

Яких лишень книжок не понаносили ми в хату за 
ці дні! Ботанічні довідники, енциклопедії, підруч
ники біології —  ми гарячково гортали їх. Тільки раз 
чоловікові трапилася таблиця тропічних грибів, де 
за номером 17 було зображене щось ніби схоже. 
Та звідки взятися тропічним грибам у нашому 
саду?

Через місяць чужинці в одну ніч полягли, зчор
ніли і дуже швидко перетворились на тонкі смуж
ки смердючого слизу, які я й змила зі шланга.

На вивернутому колись кущику огірки зросли 
криві та бліденькі. їсти ми їх не схотіли.

Решта благополучно підростала, ми квасили 
огірки на зиму, маринували, солили, банки із со
ліннями складали у підвал, де ще стояло кілька 
запилених сулійок саморобного вина, яке лишило
ся з тієї нашої першої осені.

Вже взимку, здається, напередодні Нового року, 
вилізаючи з підвалу з двома банками огірків, я по
чула тріск лампочки над головою і опинилася в тем
ряві. Я побачила світлу пляму і чіткі обриси дерев 
у ній. Відкіля вони тут, на глухій стіні?.. Було
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щось неправильне в кронах дерев, і, придивившись, 
я зрозуміла, що вони перевернуті. Замкова шпарка 
точила в темряву коридорчика промінь, промінь 
розширювався, сягав світлої плями на стіні. Так 
ось у чім річ! Я присіла навпочіпки, наблизила око 
до шпарки і —  завмерла: там, за дверима, у яскра
вому світлі зимового дня наш сад зібгався до кри
хітних розмірів і завис над голубим проваллям не
ба, яке невідь-чому опинилося внизу... Але варто 
було кліпнути, ледь поворухнутись, як усе пропа
ло. Тепер було видно лише частину стовбура та 
кілька гілок.

—  Агов, де ти?— спитав чоловік, прочинивши 
двері з кухні.

Я затягла його в коридорчик, зачинила двері і все 
показала. Він також позазирав у шпарку блиску
чим широко відкритим оком. Потім заходився по
яснювати мені щось про заломлення світла. Го
лос його у напівтемряві звучав усе непевніше. Рап
том світна воронка миттєво всоталася в шпарку, 
а разом з нею і перекинутий сад. Чоловік змовк. 
Мені стало лячно. Здається, йому теж. Я штовхну
ла двері, передчуваючи щось неймовірне, можливо, 
суцільну темряву, порожнечу.

Але побачила зимовий сад і хмару, що заступила 
сонце.

Ми перезирнулися. Я зраділа: здалося, ми поду
мали про одне й те саме.

Пообідньої пори я гортала книги. Книги обіцяли 
безсмертя душ, запаморочливі перевтілення в ін
ших буттях, але нам поки що вистачало і одного, 
тутешнього, тільки б дізнатися, навіщо воно, в чому 
його сенс. Не збагнувши цього, здавалося нам, не
можливо бути щасливим, скільки б ти не перевті
лювався. І, попри все, ми були щасливі.
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* » *
Й шалених заростях нашого саду жили птахи 

і метелики, в дуплах кишіли мурахи, на сучках па
вуки розпинали свої райдужні зловісні світи, по 
репаній, бугристій корі видряпувалась бронзів
ка — куди? Скільки не дивися, все одно розумом не 
осягнути, навіщо все це.

Сад був дуже старий, набагато старший від нас, 
і в тій неспішній розважності, упевненості, з якою 
він вчасно зацвітав, родив і обсипався, було щось 
від ненав’язливої батьківської любові. Його при
родна жертовність переконувала, що все у світі йде 
так як слід, незалежно від того, чи ми розуміємо 
сенс подій, чи ні.

У ті часи в нас не було звички завішувати на ніч 
вікна, хоча в кімнаті, як і належить, на міцних кар
низах висіли тюль і важкі штори.

Коли ми гасили світло, усе нічне життя підсту
пало до тонких прозорих шибок, і навіть у найти- 
хіші непорушні місячні ночі здавалось, що там 
може скоїтися все що завгодно. Може статися най- 
неймовірніше. Душа сміливішала, а розум лякався.

Якось наприкінці літа, коли в саду буває особли
во неспокійно від гупання яблук і волання цикад, 
я ніяк не могла заснути і, то задрімуючи, то ски
даючись, упиралася поглядом у ніжне мерехтіння 
вікна. Раптом гілки біля самого скла майнули в різ
ні боки, і в темряві блякло вирізнилося біле облич
чя. Серце завмерло від жаху. То було худе жіноче 
обличчя. Я почула стук у шибку, через хвилину —  
гарячковий стук у двері. Чоловік прокинувся, сон
но почалапав до дверей, кумедно простягаючи руки 
поперед себе.

Коли я підійшла, вона, важко дихаючи, щось 
уже пояснювала чоловікові — відкнсь поверталася,
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хтось чіплявся, вона втікала, за нею гналися — 
і на мене ледве глянула. Я стояла на протязі і мер
злякувато щулилася спросоння. Я ніби потрапила 
в інший світ. Ясно світив повний місяць. Перед на
ми стояла бліда дівчина, майже дівчинка. Вона 
притискала до себе стоптані босоніжки, спідничка 
на ній була розірвана.

—  Заходьте,—  сказала я.
Увімкнула світло, зачинила двері. Зараз, коли 

вона стояла посеред нашої кухні, її присутність 
тут видалася мені майже неодмінною. Істоти з ін
шого світу більш не було, була просто дівчина.

Усе ще притискаючи до себе босоніжки, вона 
сіла на стілець, я побачила її ноги у присохлому 
багні і пішла за тазком, а вона продовжувала щось 
плутано пояснювати, сторожко дослухаючись...

Чоловік невпевнено попрямував до холодильни
ка, виймав усе підряд —  сир, ковбасу, помідори.

—  Тепер ви особа недоторканна,— сповістив, сон
но кліпаючи очима.—  Прошу вечеряти!

—  Одягніть халат,—  сказала я нарешті,— тре
ба залатати спідницю.

Я взяла у неї з рук босоніжки, принесла халат, 
вона пішла до кімнати, але й там продовжувала 
говорити. Знову про якісь паркани, про канаву, 
у яку ледве не впала, про якихось переслідувачів — 
усе так само багатослівно і плутано.

Я сіла зашивати спідницю.
—  А у вас нема собаки, от я й постукала,—  вкот

ре вже сказала дівчина, виправдовуючись, і в ту 
мить, ловлячи зубами нитку, я нахилилася над її 
спідницею. Ніздрі виповнились застарілим духом 
тютюнового диму, недбало відмитої блювотини і ще 
чогось нечистого, чужого. Тамуючи огиду, я пере
кусила нитку. Зненацька всі завмерли — щось ви
разно прошурхотіло за дверима. Я випросталась
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ї втупилася в дівчину. Ми зустрілись очима і тієї ж 
миті, здалося мені, довідались одна про одну все, 
-але вона не злякалась, навіть не знітилась, а лише 
примружилася злостиво й насмішкувато.

—  Моя мамуня, мабуть, вже посивіла від хви
лювання, я ж ніколи ще не приходила додому після 
дванадцятої,— сказала вона.

Деякий час ми з чоловіком дивились, як вона 
їсть. Це жадібне незбагненне створіння, цей пере
кинутий світ у замковій шпарці, цей худячок у моє
му просторому халаті не лишав нам іншого виходу, 
як тільки й далі грати роль благодійників. А тим 
часом вона невдоволено косувала на спідничку, 
що висіла в кутку на стільці, і щоразу, перейнявши 
той погляд, я тамувала дихання, так виразно вчу
вався зрадницький непристойний запах. І щось 
човгало, шурхало довкруг будиночка, то ближче, то 
далі, то попід самими вікнами, але ніхто з нас не на
важився хоча б зсунути штори, чомусь ми уникали 
навіть поглянути одне на одного.

Це було нестерпно. Вона не давала мені бодай 
на мить зосередитись і зрозуміти, чому так на
вально долає страх, вона приковувала погляд сво
їми темними, невловимими в глибоких запади
нах очима, зачаровувала безпричинними різкими 
рухами, оглушувала безперервними суперечливими 
поясненнями і їла, їла... У мене вже все тремтіло 
всередині, а я того ніби й не помічала, задавала 
ввічливі питання («мамуня!», «мамуня!»— звучав 
у мене в голові чийсь глузливий голосок), подава
ла сільничку, наливала воду в тазок, аби вона ви
мила нарешті ноги, і раптом вирішувала, що не по
несу, ні, нізащо не понесу потім воду за двері, 
у темряву...

—  І-і-іх! Яка гаряча!— тієї ж миті скрикувала 
вона.—  Можна трішечки холодної?
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Вражала її безцеремонність. Все ставало дедалі 
незрозумілішим.

— Слухай, а ти не сіяла часом якихось грибів 
у нашому городі?— обернувшись до неї, спитав 
раптом чоловік.

—  Гриби?— зачудовано закліпала дівиця.
— Еге ж, тропічні гриби!—  показав він рукою 

зріст пам’ятних нам рослин.—  А то в нашому городі 
дивовижне щось коїться...

—  Гриби мариновані, чи що?
Невже вона лишиться тут до ранку? Розкладач

ка ставала тільки попід дверима, перекриваючи ви
хід. І все ж ми з чоловіком, уникаючи дивитись 
одне на одного, постелили гості постіль. «Добра
ніч!»

Мені здавалося, вона зачаїлась. Довкола буди
ночка тривала якась ледве вловима шамотня, я про
сто втрачала глузд, напружуючись, дослухаючись, 
але все одно не могла зрозуміти, чую насправді 
якісь звуки чи вони мені вважаються. Верзлося: 
вночі вона встане, тихо відчинить двері, впустить 
когось іще, хто оце зараз шурхотить попід вікнами... 
Кого? Навіщо? Скільки їх? Мені спала на згадку 
сокира, яка завжди лежала у бабусі під ліжком.

У нападі божевільної сміливості я раптом уяви
ла, як встану зараз, увімкну світло і виставлю 
гостю за ДЕерІ, нікому нічого не пояснюючи, виже
ну, звільнюся... Серце закалатало несамовито, але 
я не зрушила з місця. Врешті-решт ми всі поснули.

У світлі дня нічна гостя виявилася миршавень
ким створіннячком із безбарвними війками, та 
в хвилини прощання ми з чоловіком майже люби
ли її. Нічні враження здавалися мені неймовірними. 
Сліпуче світло сяяло у вікні, сад ронив яблука, ми 
були вдячні дівчині за те, що зараз вона піде, і 
трішки соромились нічної підозрілості. Вона зні-
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чено дякувала, вибачалась і кілька разів повто
рила, що, коли б у нас вікна були завішені, як 
у інших, вона б нізащо не зважилася постукати.

—  Я навіть бачила, як у вас очі блищали в тем
ряві... Ото налякала, мабуть! —  сказала вона 
з якоюсь ледь хижуватою посмішкою, і я внутріш
ньо здригнулася.

Того ж вечора ми щільно зашторили вікна. Коли 
згасло світло і чоловік заснув, я спізнала інший 
страх — душа металася в осліплій, оглухлій, оні
мілій оболонці, де не було таємниць, але не було 
і виходу. Пізніше я все-таки заснула, але в тому 
мороці навіть сни ніякі не снились, і, ледве замрів 
ранок, я рішуче розсунула штори.

Деякий час після нічної пригоди ми все пригля
далися до своєї оселі і не могли позбутися від
чуття, ніби в ній щось не так. Ніби у якомусь по
таємному кутку поволі дотлівав незнаний трупик, 
невловимо отруював повітря. Ні з того ні з сього 
я починала раптом совати ящики, одчиняти шафи, 
тумбочки. Лякаючись, зупиняла себе: то було як 
наслання.

Чоловік мій кпинив, підсміювався з мене, а тоді 
раптом сам затівав прибирання. Але що там, влас
не, було прибирати в однісінькій кімнаті з кухонь
кою? Ми наново все перемивали, перечищали, пе
ретирали, а неприємне відчуття не зникало.

—  Ти не бачив платівку?
—  Яку платівку?
—  «Глибокий колодязь».
Він замовк.
Ми перебрали всі платівки, але серед них її не 

було. Знайшли її поміж книг, тріснуту. Ніхто не 
зронив жодного слова. Кожен вважав, що винец 
Інший. Кілька днів ми не розмовляли.
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Але то було не все. Якось раптом згадала: пер
стеник! Моя єдина золота річ, перший подарунок 
чоловіка... Він уже півроку лежав на дні голубої 
чарки, зворушливо розчепіривши лапку, із якої 
загубився камінчик... Підходячи до шафи, де стояла 
чарка, я вже знала: перстеника більше нема. Та що 
за мана! То платівка, то перстеник...

Чоловік натякнув на моє недбальство, я полаяла 
нічну гостю, але все якось кволо, без особливого 
запалу. В обох було таке відчуття, ніби оселю під
точує якась порча

А невзабарі нашу тиху вулицю з хатами, сада
ми і похиленими сарайчиками з’їв сусідній завод. 
Озираючись із навантаженого меблями грузовика, 
ми бачили його бліді гігантські труби над сірими 
садами. Щось ніби схоже на ті давні тропічні гри
би, здалося мені на мить.

Усім дали квартири у новенькому п’ятиповерхо
вому будинку. Нам дісталася двокімнатна на че
твертому поверсі.

Тут одразу довелося завісити вікна —  будинок- 
близнюк навпроти день і ніч витріщався на нас усі
ма ошибками. Чоловік усе частіше затримувався 
на заводі, наші взаємини невловимо змінилися, все 
було ніби так, як і досі, але вже й інакше.

Зашторені вікна створювали особливий вкрад
ливий затишок. І притлумлені звуки, яких завжди 
повен новий багатоквартирний дім, дім-корабель, 
були дуже мирні, вкрадливо затишні.

Восени я пішла викладати мову і літературу 
у сьомі класи, по кілька разів на день повторювала 
одне й те саме, а вечорами вчитувалася у шкільні 
твори доти, доки переставала розуміти навіть най
простіші слова. Відіспатись —  от і все, про що я 
мріяла.
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...Глибоке калатання дзвонів множилося, відда
лялось... Я ніби опинилася на дні глибокого коло
дязя, але одна, сама-самісінька, видобутися можна 
було, тільки збігаючи по тому сипучому передзво
ну... І тут вище дзвонів злетів ніжний жіночий го
лос —  о господи!—  моя обрадувана душа злинула 
за ним —  вище, вище... Жіночий голос брав на кри
ло. Звихрився в пам’яті мокрий вітряний сад, і яб
луневі гілки, що напружено шкреблись у шиби, і все 
те, над чим билася колись моя душа. Тепер вона 
рвонулась услід за піснею, але якось важко, на
тужно... Я відчула, що задихаюся, пропадаю у цій 
темній квартирі із заштореними вікнами, що це 
все, зовсім усе... І непевною рукою увімкнула 
світло.

ОЙ ТИ, ГАННУСЮ...

Господиньчина свекруха виставила макітру на 
лавку і заходилася розв’язувати червону сатинову 
торбинку. Торбинка була єдиною яскравою плямою 
у присмерку кухні, і Ганнусі спало на думку, що 
добре б усе це намалювати —  і висхлу стару із су
ворими очима, всю в сіро-синьо-чорному, і потемні
лу від часу нефарбовану лаву, і найтеплішого ко
льору макітру, і червону торбинку у темних руках, 
ніби зів’яле серце літа, і мак, що сріблисто збіга 
у макітру... І світіння осені у вікні.

—  Чудесно, що ми сюди вирвалися,—  сміліючи, 
промовила Ганнуся.— Юрі давно вже слід відпочи
ти, а то і синці під очима, і нерви здають... Робо
та у нього —  не доведи господи...

—  Угу, —  неуважно відгукнулася господиня.— 
Тут добре.

Вона з такою зосередженою напруженістю роз
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ливала самогон із обплетеної сулії в порожні за
морські пляшки, що, здавалося, і слова вимовляє,, 
не розтуляючи рота.

«Шеррі-бренді»,— прочитала Ганнуся чужі лі
тери на одній із темних пляшок і спробувала уявити,, 
який напій був у пляшці до того, як вона невідоми
ми шляхами втрапила у цю хату. Ганнуся за все 
своє життя випила усього лише кілька келихів 
шампанського, але вона не сумнівалася, що напій 
у такій пляшці мусить мати незрівнянний смак. 
У такій темній, золотисто-мерехтливій пляшці 
напій мусить бути як любовний шепіт, вирішила во
на. Та ще з такою назвою! Ганнуся увійшла в ту 
пору, коли усі порівняння так чи інакше зв’язані 
з коханням, а саме слово має нездоланну владу, 
їй схотілося сказати кому-небудь, що «Шеррі-брен
ді» звучить як любовний шепіт, але в кімнаті були 
тільки вона та ці дві жінки.

Втім, стара Ганнусі навіть подобалася. Майже 
безплотна безповоротна завершеність пізньої осе
ні. А от на невістку старої дивилася через силу. 
Розповзання плоті. Краса ще вгадувалася в ри
сах обличчя і лініях плечей, але то було ніби остан
ні спалахи вогню у рихлій купі хмизу.

Ганнуся раптом виявила, що у неї і в цієї жінки 
волосся вкладене однаково— міцним вузлом на 
потилиці, і зраділа: із вузлом вона здавалася хоч. 
трохи старшою.

—  Останнім часом він приходив змучений, що 
й дивитися жаль,—  продовжила Ганнуся.—  Заси
нав не вечерявши. А вранці знову треба бути у фор
мі! Мені теж дістається: щодня пери, прибирай... 
І готую все дієтичне, гастрит у нього...

Насправді Ганнуся жила у просторому бруд
нуватому гуртожитку, було їй усього сімнадцять 
років і Юра був першим її коханням.
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Вони зустрілися на відкритті виставки відомого
пейзажиста Рядченка у міському Будинку вчителя.

—  Це як музика Дебюссі,— сказав Юра, зупи
нившись поруч неї перед картиною, на якій зобра
жені були червоні маки обіч шосе.

Того дня Ганнусю вперше пригостили шампан
ським, і в нападі несподіваної сміливості вона 
розповіла, що й сама малює і мріє стати художни
цею Дорослий чоловік у сірому вельветовому 
костюмі, чорній краватці і рогових окулярах слу
хав її дуже уважно, і Ганнуся вперше спізнала по
чуття власної значущості. А як він говорив, якими 
плавними рухами супроводжував свої слова! Голос 
і рухи зачаровували.

—  ...І читати йому треба більше, ніж іншим, 
і до виступів готуватися... тому недосипає...

Спочатку Ганнусі подобалося говорити все це. 
Та з часом видобувати із себе слова стало важко, 
ніби хто їм гирі почепив. А ще й ця мовчанка чу
жих жінок, їх безкінечне снування в зеленкувато- 
брунатному присмерку кухні. «Як в акваріумі»,—  
подумала Ганнуся.

—  Василь казав, ви вчителька,—  раптом чи то 
спитала, чи то просто відзначила молодша.

—  Так, я математику викладаю,—  скоромовкою 
відповіла Ганнуся.

Того вечора, коли вони вперше поцілувалися, 
Ганнуся дізналась, що у Юри є дружина і син 
Славко, що дружина —  вчителька математики —  
байдужа до мистецтва, через що Юра у подружньо
му житті дуже самотній і нещасний. Вона почала 
мріяти про той час, коли Юра розлучиться із черст
вою, обмеженою математичкою і йому не треба 
буде вечорами поспішати додому. Ганнуся була 
певна, що тепер Юра не зможе жити так, як ра
ніше.
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Вони продовжували зустрічатися, говорити про 
мистецтво і цілуватися, і від того, що Юра жодно
го разу не стиснув її в обіймах до болю, як це ро
били з грубою жадібністю хлопці з училища, жод
ного разу не спробував розстебнути її кофтинку, 
Ганнуся перейнялася до нього ще більшою пова
гою, вдячністю і любов'ю. Згодом вона сама вже 
мріяла про те, що раніше зневажала в хлопчись
ках,—  про майже грубу пристрасність, про сміли
вість і наполегливість. Від Юриної обережної ніж
ності ставало млосно. І коли розставання в тем
них вуличках на околиці міста змучили обох, Юра 
запросив її погостювати у приятеля в заповідни
ку. «Але доведеться сказати: дружина»,—  попере
див безтурботно.

—  Мені теж ой як нелегко!— говорила тепер Ган
нуся.—  Діточки зараз пішли знаєте які? Сільські ще 
нічого, а в місті... Б’єшся цілий день, б’єшся, а тоді 
ще й за Славком у садок біжи, а тоді вдома кру
тись, бо у Юри робота, він додому ніколи вчасно 
не приходить, усе на мені...

Тут Ганнусі сяйнув здогад, що жінка, чиє жит
тя вона оце зараз привласнює, і справді б’ється й 
крутиться сама-еамісінька і що живеться їй, по 
всьому, не солодко. Зробилося соромно за нена
висть і за обман, а губи ворушилися ніби самі по 
собі і продовжували говорити... У Ганнусі виникло 
відчуття, ніби її слова видимає нездоланним про
тягом. Та варто було їй замовкнути, на кухні запа
дала така тиша, що ставало чути биття власного 
серця —  до запаморочення. Якби ж вони її хоч до 
роботи якої поставили... Але для цих жінок вона— 
дружина великого начальника, і тепер вони, зви
чайно ж, будуть старатись... «Як павуки»,— поду
мала раптом про жінок, що нечутно снували по 
кухні.
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—  ...Ви навіть уявити собі не можете, але нема 
людей, важчих за акторів, музикантів і письмен
ників,— не могла зупинитися Ганнуся.—  У кожно
го свій характер, кожен —  особистість. А пихи, пре
тензій скільки! Кожен вважає, що він геній і йо
му все можна. А відповідати кому? Начальнику 
Управління культури!

Ганнуся помітила, що повторює всі його інтона
ції, але нічого не могла із собою вдіяти, говорила 
далі:

—  Художники пиячать —  начальник Управління 
культури відповідальний, актори в театрі перегриз
лись,—  а вони там постійно,—  теж усе на Юрину 
голову! Хтось полюбовницю завів,—  Ганнусине сер
це провалилося в холодну порожнечу,—  і знову 
Юра мусить відповідати,—  змертвілими губами ви
мовила вона.

Господиня заповзято товкла цибулю із салом, 
свекруха, ніби заведена, ганяла макогона в макіт
рі —  терла мак на шуленики.

—  А скільки ж вам років?— спитала раптом 
стара, гостро глянувши на Ганнусю.

—  Двадцять шість,—  поспішливо відповіла Ган
нуся.

Вперше з того часу, як вони лишилися на кухні, 
одна з жінок не просто ковзнула швидким, невло
вимим поглядом, а подивилася прямо і напружено. 
«І що вона видивляється,—  засумувала Ганнуся.—  
Хоч би він швидше прийшов...» Почала хапатися за 
слова вже й геть безпомічні і пусті — про косме
тичний кабінет, про гімнастику і холодні обтирання, 
про маски і креми, але погляди жінок знов зро
билися непроникні, вислизнули від неї, як риби в 
глибину.

Стара невідривно дивилася в макітру, повіки її 
були опущені, і обличчя здавалося неживим. Була
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дивна невідповідність між нерухомістю її голови 
і розміреним рухом руки, яким вона вганяла ма- 
когон у кашу макових зерен. Ганнусі здалося, що 
зараз із макітри полізуть напівроздавлені червоні 
маки, і в пальцях з’явився млосний дріж, але аль
бом і олівці лежали на дні сумки в сусідній кім
наті, і вона лише зітхнула.

—  Звісно, у місті легше,—  з погано прихованою 
ворожістю промовила господиня, зачервонівшись.

Рука старшої ще швидше завертіла макогоном, 
шорсткий шерех зерен став на тон вищий. Від цьо
го нового звуку у Ганнусі побігли мурашки по спи
ні — ніби це її нівечили на дні макітри, ніби її 
тендітне зелене стебло і ніжні червоні пелюстки без
поворотно гинули під натиском ваговитої дере
в’янки... Виник образ макової коробочки— захоті
лося зібгатися, здерев’яніти, сховатись у тверду 
оболонку...

—  Перестаньте, мамо, —  роздратовано попроси
ла невістка.

— Ви чули про таку танцюристку, Дункан?— за
спішила знов Ганнуся.—  На ній потім Єсенін оже
нився. Ну, про Єсеніна ви чули! Так вона і в сорок 
років була як дев’ятнадцятилітня. Уявляєте?

—  А чого ж ви синочка не взяли з собою?—  пе
ребила стара.—  Хай би в лісі побігав, хоч зайця 
живого побачив.

«Про кого це вона?»— напружилася Ганнуся.
—  Славичка, питаю, чого не взяли із собою?— 

зиркнула та.
—  А-а-а...—  зітхнула Ганнуся.—  У нього плаван

ня сьогодні. Він у нас на плавання ходить, в ба
сейн...

«Ну де ж він врешті-решт?— подумала майже 
без надії.—  Ліс!.. Осінь! Малюватимеш, скільки ду
ші завгодно!.. Цілий день удвох!.. А сам...»
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Ганнуся довго не наважувалася показати малюн
ки Юрі. Вона перевела купу паперу, п’ять разів на 
день вирішувала — ні, нізащо!—  але потім усе-таки 
пішла в управління і понесла кілька робіт, які ви
брали її подруги Наталя і Ліда. Вони ж і одягли 
Ганнусю у наймодніші в усьому гуртожитку туфлі 
та пухнастий мохеровий светр.

Юра говорив про малюнки багато, пристрасно 
і не дуже зрозуміло, але Ганнусине серце співало, 
бо найголовніше у його промові було таке: вона, 
безумовно, талановита і повинна багато працюва
ти і вчитися, бодай розвинути рідкісне обдаруван
ня. Оскільки вчитися малювати в їхньому місті 
було начебто і ніде, а Юра сам колись закінчив 
художнє училище, подавав надії, та, ставши началь
ником обласного Управління культури, мусив по
ступитися мрією заради служіння іншим, більш 
талановитим, само собою виходило, що він пови
нен допомагати Ганнусі. Він розповідав їй про ху
дожників і вчив писати олією мальовничі куточки 
передмістя.

«Я більш не витримаю»,— подумала Ганнуся.
—  Краса тут у вас,—  сказала, аби не заплакати, 

і кивнула у бік невеликого вікна.
Там жовтий мокрий каштан здіймав гілки до 

неба з такою свободою, любов’ю і певністю у вза
ємній любові, що Ганнуся, забувши про заклопота
них жінок, зачаїлася, заодно з деревом чекаючи 
якої-небудь відповіді, якогось знаку. Пласка за
віса хмар розступилась, і зненацька каштан облило 
світлом, як взаємною свободою і любов’ю.

Ганнусі здалося, що в цьому присмерковому 
приміщенні з нею діється щось непоправне, і тоді 
обидві жінки припинили своє безкінечне снування 
і завмерли дослухаючись.

—  їдуть,—  сказала стара.
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— Далі треба йти пішки,—  сказав єгер.
Василь вискочив з машини першим, заметушив

ся, допомагаючи Ганнусі вийти. Він заважав їй, цей 
набридливо-запопадливий чоловік, і Ганнуся нама
галася не дивитися на його надто яскраві вологі 
губи, на його смертельно білі залисини, на близько 
посаджені, як у гризунів, очиці. Досить їм зустріти
ся поглядами, здавалося Ганнусі, і він здогада
ється, яку викликає у неї відразу. Було у його 
очах щось таке, від чого виникало бажання уми
тися холодною водою з милом. До того ж він увесь 
час відволікав Юрину увагу на якісь дрібниці, то
ді Ганнуся провалювалась у непозбутню самот
ність, і в такому стані вже не могла уповні відчу
ти красу цього лісу. А як нестерпно багато він го
ворив!

—  Сюди б господаря справжнього,— просторі
кував Василь.—  Поставити десятків зо два дерев’я
них будиночків, відкрити пансіонат... Куди тим 
Ірпеням і Ворзелям! Тут хоч серце лікуй, хоч нер
ви... Краса! Тиша! Повітря! І прибуток...

Щоб не слухати, Ганнуся вибігла на середину га
лявини. Трави ще не зів’яли, стояли високі, не
займані і за кожним кроком струшували водяний 
пил на Ганнусині туфлі. Над галявою стояв густий 
трав’яний дух.

Захотілося виразити траву, тільки саму траву 
і більш нічого, кожну бадилинку зокрема, усе осін
нє різнотрав’я.

З досадою згадала, що альбом так і лишився ле
жати у сумці.

Від того, що Юри не було поруч, від того, що 
вона не могла сказати йому зараз про цю траву, 
стало тоскно. Щоб усе довкруг ожило, не виста
чало його погляду, його схвалення, його захоплен
ня. Але покликати було ніби незручно. Постояла,
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повагалась, та Юра лишився з Василем, а до неї 
швидко рушив єгер, і тоді вона, глибоко занурив
ши руки в кишені куртки, рішуче пішла далі. При 
чому тут єгер? Спритний, рухливий звір з мінливи
ми очима, він майже і не дивився на Ганнусю, 
і все одно вона відчувала його неослабну увагу, 
а коли зустрічалися на мить поглядами, їй здава
лося, ніби чимось завинила перед ним. Ні, тільки 
не єгер.

—  Тут за ліщиною джерельце,—  сказав він, на
здоганяючи Ганнусю.

Вона зітхнула і спитала:
—  А чого ваш ліс такий дивний? Джерельце, лі

щина, дуби, клени... і раптом ці дюни...
—  Дивний? Так це ж старе русло Дніпра. Дні

про пішов, а дуби залишились. І струмки, і озера, 
дюни теж...

Вони зупинилися під червоним кленом край га
лявини. У напружено рівному стовбурі дерева, 
у вільно здійнятих до неба гілках Ганнусі приви
ділося те ж саме очікування любові.

—  Неймовірно...—  прошепотіла вона, дивлячись 
угору.

—  Ну, тут іще й не таке можна побачити,—  ска
зав єгер.

Юра з Василем все ще розмовляли по той бік 
галяви, і Ганнуся не могла вирішити, іти їй далі 
в ліс чи зачекати. Але єгер вже стояв, напівобер
нувшись, на стежці, і їй лишалося рушити слі
дом.

Біля джерельця Ганнуся на мить забула про 
Юру. Низка пістрявого листя рухалася над прозо
рою водою, бережно стиснутою берегами. Листя 
кружляло і раптом завмирало, складаючись у мит
тєвий незбагненний візерунок. Візерунки зачаро
вували, здавалося: варто іще ледь-ледь вгледіти
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ся —  і відкривається приховане їхнє значення- 
Ганнуся присіла біля джерельця.

—  Так ось де ви сховалися,—  грайливо вигук
нув Юра у неї за спиною, коли вона от-от повин
на була зрозуміти, майже зрозуміла, і потрібна 
була іще одна-єдина мить, щоб остаточно осягну
ти, що ж, що означає гой візерунок?

Ганнуся здригнулася, повільно звелася, все ще 
усміхаючись джерельцю, але почасти вже і Юрі. 
Єгер відвернувся. Василь хмикнув. Але вона ба
чила одного тільки Юру.

Вже збиралися вертатися до машини, коли єгер 
запропонував показати озера. Чоловіки зам’я
лися.

Василь нагадав, що в хаті юшка холоне, а горіл
ка тим часом нагрівається, що, либонь, і брат уже 
приїхав, привіз баранчика на шашлики.

Єгер ковзнув по Ганнусиному обличчі своїм не
вловимим поглядом, і вона голосно сказала, що хо
че на озера. Юра здивовано звів брови, Василь 
стенув плечима, але поїхали. Дорогою почав на
крапати дощик. А коли дісталися озер, він вже 
заполонив увесь простір над лісом позаду і над 
безкінечним степом попереду. Ніби хтось зненаць
ка змішав ніч, день, ранок, вечір, потьмарив і зу
пинив час. Лиш бездоганно кругле озеро посеред 
степу, здавалось Ганнусі, ще пам’ятає про час —  
у ньому безупинно ростуть риби і водорості.

—  Ну чисто тобі як «Баркарола» Чайковеько- 
го!— голосно промовив Юра.

Ганнуся згадала, що ці ж слова він казав їй одно
го разу біля водограю. Але уже траплялося не раз: 
тільки почне здаватися, що Юра сказав чи зробив 
що-небудь не так, досить поглянути на нього, і не
зручність сама собою забувається. Ганнуся по
глянула на нього.
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Юра вимогливо повторив:
—  Чуєш? Краплі по воді, як «Баркарола» Чай- 

ковського.
Вона відвернулася, намагаючись увібрати очима 

все, що відкрилося їй у цьому місці, і запам’я
тати...

—  Пішли?— занудьгував раптом Юра.
—  А на мою хату не хочете поглянути?—  спитав 

єгер ніби між іншим.—  У мене коні, лисеня при
ручене...

— Ти що?!— скинувся Василь.—  Ти моїх гостей 
не зманюй! Горілка на столах гріється, а ми тут 
мерзнемо!

—  Так у мене із медом знайдеться,—  спокійно 
сказав єгер.

Він дивився на Ганнусю, ніби говорив з нею од
нією. Вона відчула, що цей чоловік запрошує не
спроста, що розмова таїть іще якийсь зміст, на
пружила увагу, силкуючись зрозуміти, але тут Юра 
взяв її за руку, сказав «ходім»— і вона миттєво за
була про єгеря і його запросини, вся виповнилася 
цим доторком.

—  Ну що, кицюнько, задоволена?—  вже біля 
самої машини тихо спитав Юра.—  Імпресіоністи рік 
життя віддали б за таке освітлення, а я все для те
бе! Цінуй!

Ганнуся лежала в темряві і чекала.
У цій хаті всі кімнати були як одна, в жодній не 

можна було зачинитися — замість дверей висіли 
лиш легкі шматки матерії. Як вони можуть так 
жити? їй було чути кожне слово, мовлене в сусід
ній кімнаті, і по тих словах вона відчувала, що 
всі забули про неї, навіть Юра.

Ганнуся згадала гуртожиток, Ліду з Наталею, 
уявила, як вони мирно сплять зараз кожна у своєму
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ліжку, і своє порожнє ліжко біля вікна... Що б во
на не сказала їм потім, вони ніколи не забудуть, 
що цієї ночі її ліжко було порожнє. Згадала маму, 
і їй стало страшно, як ніколи досі.

Кілька разів поривалася покликати Юру, але 
на саму думку про те, що почують усі, Ганнуся ні
міла. Вона намагалася не ворушитися, бо старе ліж
ко одразу ж починало гарчати. І коли Ганнуся 
завмирала, всередині ліжка все одно чулося одно
манітне безкінечне бурчання.

Темрява у вікні лишалася незмінною, і згодом 
почало їй здаватися, що скрізь уже настав ранок, 
тільки в цьому заповіднику щось скоїлося, щось 
непоправне. Серце на мить зупинилось, а потім 
вихлюпнуло оглушливу хвилю у вуха і скроні.

—  А коли б мені дозволили, наприклад, відкрити 
свою точку у місті або ресторанчик радгоспний 
збудувати, у мене б жоден овоч не пропав! Жоден! 
А ти говориш!— доводив у сусідній кімнаті Ва
силів брат.

Цей дебелий директор радгоспу із самого почат
ку вівся так, ніби всі вони були повне ніщо і зібра
лися лише заради його, директорової, розваги. Із 
самого початку Ганнуся відчувала, що він знева
жає і Юру, і Василя, а невістку і матір взагалі не 
помічає. Тільки з гостею він був уважний і якось 
незграбно запобігливий.

«О, ці ручки!—  і підносив Ганнусину руку до тов
стого бугристого носа.—  І нігтики...» Він три
мав її руку обережно, ніби метелика, але щоразу 
хотілось якнайшвидше висмикнути її. Вона зводи
ла очі на Юру, той усміхався і підморгував їй, 
і Ганнуся вирішувала, що все гаразд, що, мабуть, 
у цих людей так узвичаєно, і терпіла далі. А очі 
тим часом жадібно запам’ятовували, як велика, 
вкрита заскорузлою черепаховою шкірою рука ви
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пускає на волю її прозорі пальчики. А йому вже ма
ло було Ганнусиної руки, захоплюючись, він уже 
хапав її за плечі, і всі дивилися. Юра усміхався. 
Ганнуся не витримала, вискочила на кухню.

На кухні Василева дружина знову розливала 
самогон із сулії в різноколірні заморські пляшки 
і навіть не глянула на неї. Не чекаючи, доки вона 
закінчить і їм доведеться про що-небудь заговори
ти, Ганнуся вхопила знайому золотисто-мерехтливу 
посудину із написом «Шеррі-бренді» і понесла в кім
нату.

«А ось і вона!— вигукнув Юра.—  Ганнусю, ану 
розпусти коси, хай вони побачать!»—  «Не треба, 
Юро...»— «Ганю! Розпусти!»— «Юрочко, ну будь 
ласка... Юро...»—  «Ну!»

І ось вона стоїть перед ними, обплутана м’якими 
сріблястими хвилями, стоїть, опустивши очі, стоїть 
із жахливим усвідомленням того, що вчинила 
щось стидне, чого не можна було робити... А потім... 
потім...

Ганнуся сховала голову під подушку. Коли б по
руч був Юра, вона б давно вже про все забула. 
«Юра, Юра, Юра, Юра...»— заходилася повторю
вати подумки в надії, що він почує і прийде.

«...Ви ще не знаєте, хто перед вами!— вигукував 
розчервонілий Юра.—  Це Ганна Чугай! Це ім’я 
прославить нашу область!» Василів брат зарего
тався.

Ганнуся вчепилася зубами в подушку. Вона на
магалась не сердитися на Юру —  він любить її, пи
шається нею і тому не втримався, розповів усе. Ні, 
ні, на Юру вона не могла сердитися: він найрозум
ніший, найдобріший...

Ганнуся раптом заходилася порівнювати з ним 
усіх знайомих хлопців і сама здивувалсь: яке може 
бути порівняння?
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—  Ось ти, наприклад. Для чого ти?— допитував
ся Василів брат у сусідній кімнаті.—  У-прав-лін-ня 
куль-ту-ри! Хіба співак без тебе не заспіває? Чи ху
дожник картину не намалює, га? А ти спробуй-но 
загадай своїм писакам, нехай про мій радгосп усю 
правду напишуть, га? Що, в кущі? Отож-бо! Сла
бак! Я хоч пів-урожаю зберу, а от ти, ти!

—  Мовчать!— заволав Юра.—  Струнко!
—  Дівчаток псувати —  на це ти мастак...
Ганнуся раптом ясно усвідомила, що тут, у цій

дивній кімнаті, де немає навіть дверей, щоб зачини
тися, відгородитися від чужих п’яних людей, на 
цьому старому, гарчливому, просякнутому пам’яттю 
про чужі життя ліжкові мусить скоїтись те, чого 
вона так чекала, так жадала... і мало не скрикнула: 
ні, ні, тільки не тепер, не тут! Накотила страшна 
втома, ніби все живе всередині здерев’яніло і не 
може більше страждати, любити, сподіватися, че
кати. І не хотілося більш нічого, а лиш опинитися 
біля мами, забути все. Накотило роздратування — 
привіз її сюди, все через нього. І не мала сили на
віть злякатися того роздратування.

Раптом заспівали:
їхали козаки 
із Дону додому, 
підманули Галю, 
забрали з собою.

Голосніше од усіх, з якоюсь злою затятістю кри
чав брат Василя:

їдьмо, Галю, з нами, 
з нами, козаками, 
краще тобі буде, 
як в рідної мами...

Затинаючись, тонко і тихо лопотів услід за ним 
Юра:

327



Прив’язали Галю 
до сосни косами...

І тільки Василь співав красивим, легким, летю
чим голосом:

А сосонка тліє, 
а дівчина мліє...

Нарешті доспівали.
—  Перекуримо —  і спати, —  згаслим голосом 

пробубонів Василь.—  Ну, ще по одній!
Чоловіки зачовгали, загрюкали стільцями, потім 

у хаті стало тихо. Ганнусі здалося, що морок у вік
ні пом’якшав. Вона дивилася і дивилася у чорний 
квадрат, і раптом з вулиці її покликав Юра. Надво
рі світило сонце, і було воно найиіжнішого зеленого 
кольору. По-зимовому вбрані люди гуляли у лісі 
розквітлих маків... «Та я ж геть гола...»— вжахну
лася Ганнуся, але сховатися було ніде, тонкі пух
насті стебла маків вкрадливо торкались її. Раптом 
із натовпу вийшла мама. Від сорому і страху Ган
нуся просто вклякла, а звідусіль підходили незна
йомі, по-зимовому вбрані люди, оточували їх. Ган
нуся відступила за ніжно-зелений лист маку, потягла 
його, щоб прикритись, а лист раптом потемнів, мо
гутньою лапою обвився навколо тіла, почав ду
шити...

—  Тс-с-с... це я.
—  Юра?!
—  Кицюнька моя... киця...
Ганнуся вперто відводила його наполегливі ру

ки —  затулила йому рота долонею і ледве чутно 
попросила:

—  Не треба.
—  Дикунка моя маленька... А де ж наші цице- 

нятка? Так ось же вони!
В одну мить Ганнуся опинилася посеред кімна

ти. Під зле гарчання ліжка Юра сів віддихуючись:
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—  Ану йди сюди!
Вона притислася до стіни. В сусідній кімнаті со

вали крісла і диван, перемовлялися.
—  Чуєш? Іди сюди.
Потягся до неї, покликав уже ласкаво:
— Ну, чого злякалася? Не хочеш — і не буду. 

Що я, звір який? Я ж люблю тебе, ти ж знаєш! Ну 
що, всю ніч стояти будеш? Іди сюди, а то ще про
студишся. Це просто смішно, отак стояти всю ніч. 
Ти ж любиш мене? І я тебе люблю, і нічого погано
го між нами бути не повинно, я ж розумію. Ну, іди 
сюди, я тобі чесне слово даю...

Автобус виїхав на ту саму піщану дорогу, якою 
напередодні возив їх єгер. Ганнуся силоміць приму
шувала себе дивитись у вікно, а очі мимоволі упи
ралися в потилицю чоловіка, який сидів попереду. 
Той спав, і голова його розгойдувалась.

Вона не помітила, коли скінчився ліс, лише угле
дівши прибране капустяне поле із залишками роз
терзаного листя і бридких обрубків з-під качанів, на 
мить стривожилася тим, що не встигла зрозуміти 
біля струмка, а потім іще й коло озера. І єгер.., 
«Для чого все це, коли все та к ?» — наразилася 
поглядом на потилицю сонного чоловіка попереду 
і раптом напружилася від нападу нудоти. Вона 
примусила себе згадувати всі їх попередні зустрічі, 
захоплення і ніжність, усі слова кохання, мовлені 
ним серед зелені приміських провулків, і хвилюючі 
погляди, і доторки, але картини розпливалися, 
слова гасли, а нудота накочувала і відступала. Во
на не зважувалась просити водія зупинити автобус 
і так і сиділа з липким клубком у горлі, намага
ючись дихати глибоко і обережно.

Автобус гарикнув, шарпнувся і вистрибнув на
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шосе. Несподіваний поштовх розбудив чоловіка, 
той покліпав очима і обернувся до Ганнусі:

—  Ну, як справи, кицюнько? Славно розвіялись, 
еге ж? Шкода, помалювати не вийшло...

Не чекаючи відповіді, приліпився щокою до скла 
і знову заснув.

«Я люблю його»,—  уперто сказала собі Ганнуся 
і відразу ж подумала: хай би їхній автобус врізався 
зараз у найбільший вагосик, хай! І кожного разу, 
коли ваговик наближався, у неї від напруження 
і надії темніло в очах. Але ваговики проскакували 
мимо, а неушкоджений автобус легко і впевнено 
мчав далі.
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Шановні
читачі

У видавництві 
«Радянський письменник» 

вийшли з друку 
нові твори радянських авторів:

Леонід
Бразов

ВПЕРШ Е І ВО СТА Н Н Є

До книги ввійшли три повісті, присвячені на
шим сучасникам. Перед героями цих творів жит
тя ставить нелегкі завдання, їм випали складні 

випробування. Мужньо і хоробро воював Василь 
Криловський («Вперше і востаннє»). Повернувся 
з фронту тяжко покалічений, та не судилося йо
му вдома зазнати сімейного щастя. Дружина ви
йшла заміж за другого, кинула його й дочку. 
Довелося колишньому солдатові пережити ще 

один удар долі...
У повісті «Все ще попереду», розповідається 

яро молодь, яка шукає своє місце в житті, про 
спадкоємність поколінь.

Своєрідний пристосуванець і цинік викриваєть
ся в повісті «Надто пізно».

Олесь
Гончар

Д А Л ЕКІ ВО ГНИ Щ А

До нової книжки видатного українського ра
дянського письменника, окрім двох повістей, уві
йшов ряд оповідань, художніх нарисів та роз
горнутих есе. Автор веде читача від завіяної сні
гами хати на Полтавщині до відкритого усім бу
рям Атлантичного океану, на землю Камоенса, 
що на крайньому заході Європи, у тропіки Таї
ланду... його герої потрапляють у надзвичайно 
драматичні ситуації, для виходу з яких потрібне 
велике напруження моральних і фізичних сил. 
Твори приваблюють народініетю, життєвою прав

дою, досконалістю стилю.

Надія
Ковалик

А ТИ МЕНІ Л Ю БА

До нової книги молодої письменниці УВІЙШ ЛИ’ 

повісті та оповідання про сучасну молодь.
Своїх героїв авторка знаходить у житті, си

туації, в яких вони діють, достовірні. У повісті 
«А ти мені люба» йдеться про двох молодих лю
дей, студентів Любу й Олеся, які не знайшли 
свого щастя в сімейному житті. Це —  повчальна 
історія про те, як важливо зважити всі «за» І 
«проти», перш ніж зробити відповідальний крок—  

одружитися.
Про нелегкі пошуки героїнею шляхів до самої 

себе розповідається і в повісті «Дорога».



Василь
Шевчук

Ф ЕН ІК С

Новий твір відомого письменника —  про ду
ховний світ сучасної молоді. Роман базується на 
пригодницькій, майже фантастичній фабулі. Дія 
відбувається за наших днів, але є тут і екскурси 
в різні періоди вітчизняної історії. Стародавній, 
вічно юний Київ поряд з долею Назара Скалія є 
немовби одним з головних героїв твору. За ко
роткий час Назар переживає значне психологічне 
потрясіння, яке народжує в ньому нову, багатшу 

думками й емоціями людину.

*

Ці книжки
ви можете придбати 

в магазинах облкниготоргу, 
облспоживспілки 

та в кіосках 
«Союздруку»
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