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В книгу украинской советской писательни- 
ци вошли две повести о наших современ- 
никах.
В центре повести «Тридцатое лето»—образьі 
молодих людей Юлии и Василия, которьіе 
стремятся найти своє счастье. Морально- 
зтические проблемні подняти и во второй 
повести, давшей название всей книге. Про- 
изведения писательницьі привлекают глубо- 
кой правдивостью характеров и ситуаций.

Рецензенти: Є. П. Гуцало, Б. М. Харчук
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Видавництво «Радянський письменник», 1932

Тридцяте
літо

Юлія скрадається темним коридором. Дзвінок 
дзижчить над самою головою.

— Хто там? — різко питає вона.
Дзеленчання вривається.

— Міліція. Відчиніть!
Юлія клацає замком, ледь прочиняє двері. Під 

самими дверима — міліціонер, трохи осторонь — ще 
один, далі — Галина мати й два насурмонених мо
лодики. І цей почет, напевне ж, встигли вже поба
чити всі сусіди.

— Що таке? — про всяк випадок Юлія підпирає 
двері ногою і плечем.

— Надійшла заява, — міліціонер киває на Га
лину матір,—що ви переховуєте неповнолітню донь
ку громадянки Степчук.

Юлія вдихає на повні легені повітря і раптом ви
бухає.

— Ця жінка третій день не дає мені спокою! Вже 
двічі нишпорила по моїй квартирі й урешті-решт 
почала мене ображати...

— Вона бреше!.. — Галина мати хапає міліціо
нера за рукав. — Галя тут! Мені сусіди казали...

Юлія намагається не дивитися на спотворене лют
ію обличчя жінки, вона не зводить очей з міліціо-
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нера, який стоїть найближче до дверей. І раптом 
помічає в ньому таке, що її трохи заспокоює.

— У вас ордер на обшук є?— питає вона нетерп
ляче.

Він знітився.
— Зрозумійте, я зобов’язаний перевірити будь- 

чию заяву.
— Отже, ордера нема?
На радощах Юлія глибоко зітхає, відхиляється 

від дверей. Яка необачність! Один з молодиків ті
єї ж миті кидається вперед. Навіть не усвідомивши, 
що коїться, Юлія рвучко налягає на двері зі свого 
боку. Клацання замка, тиша. Можна перевести по
дих. Але це ще не все! Вона збирається на силі і 
майже декламує:

— Завтра я з’ясую, як ваше прізвище, шановний, 
і за яким правом ви мало не серед ночі вриваєтеся 
до людей у квартири.

— Ми не вриваємось, — голос миліціонера зву
чить спокійно, майже втомлено. — Але ви, як жін
ка, могли б зрозуміти хвилювання матері, у котрої 
пропала донька. Чого б вам не впустити нас і не 
покласти край непорозумінню?

Юлії холодно стояти босими ногами на підлозі, 
вона роззирається довкола себе, шукаючи капці, 
аж тут жахається: треба щось придумати! Вона 
вже бозна-скільки мовчить, і це може викликати 
підозру. Від страху Юлія майже кричить:

— Кажу ж вам, я двічі лише з милосердя впус
кала цю особу в квартиру. Спитайте її, чи знайшла 
тут кого-небудь? А опісля ще й назвала мене та
кими словами, які й повторити неможливо! Чого 
ви хочете? Вона місяць шукатиме свою Галю, а я 
щодня муситиму терпіти її відвідини? Мені вже 
соромно із сусідами зустрічатися, такого вона їм 
наплела.

4

- У тебе нема сорому, звіднице! — від лементу 
Галино! матері Юлія зіщулюється: сусіди...— Двох 
неповнолітніх дітей до розпусти призводиш! Я тебе 
під суд віддам...

Жінка під дверима ридає, кілька голосів неви
разно заспокоюють її. Юлію обсідає байдужість.

- От бачите, — кволо скаржиться міліціонеро
ві, як я можу її впустити?

- А мене можете?
Юлія шепоче прокльони, тре пучками скроні. І чо

го серед літа підлога в квартирі така холодна? 
Треба купити у коридор якийсь килимок... Та що 
ж це вона?!

— Ви таки хочете зробити обшук? — їй здаєть
ся, що голос прозвучав доволі в’їдливо.— Будь лас
ка, вас я впущу, але буду скаржитись.

На мить Юлія відчуває себе переможцем. Браво, 
Юліє Гаврилівно, усміхається вона вимучено і на
слухає тишу за дверима.

— Припустимо, я хочу всього-на-всього переві
рити у вас документи.

Він теж усміхається.
— Але спершу приготуйте свої, — крижаним го

лосом попереджає Юлія. — І накажіть вашому по
мсту зачекати на вулиці!

Вона нарешті бачить капці, рішуче тупцяє до 
НИХ, взувається. За дверима — шарудіння, голоси. 
■Нахаба! Накажіть їй! Цяцькаєтесь!..» Юлія по
правляє зачіску. На сходах чути кроки, гупають 
вхідні двері.

— Можна відчиняти?
— Коли ваша ласка...
Юлія знову визирає в щілину — справді, пішли 

всі, окрім міліціонера, з яким вона говорила крізь 
двері. Нервово розчахує їх.

— Прошу!
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Руки в кишеньки, щоб не тремтіли, вище голову, 
Юліє, адже ти ображена безглуздими підозрами, і 
не обертайся, не поспішай, нехай охоронець поряд
ку побачить спершу забиті книгами полиці від під
логи до стелі, нехай роздивиться завалений калька
ми стіл, стоси технічних журналів — тут не притон, 
а квартира ділової жінки. Ой, лишенько — розкла
дачка! Треба ж було забути про неї...

— Сідайте, — глухо пропонує Юлія, спинившись 
біля столу.

Але він стоїть, позирає на розкладачку.
— Що ж, покажіть документи...
Ох, та вдавана ввічливість, це приховане глузу

вання, як тут стримати дріж у руці?..
— Прошу!
І що там можна так довго вивчати? Юлія знову 

пхає руки в кишеньки.
Навіщо прикидатися, що його справді цікавлять 

документи?
— А на фото ви зовсім інша.
От напасть, лається подумки Юлія, іще браку

вало, аби вона з ним обговорювала зміни у своїй 
зовнішності... І раптом помічає, що міліціонер, бі
лявий рум’янощокий хлопець, років на п’ять мо
лодший за неї. Юлії стає майже весело.

— Сподіваюсь, не настільки інша, щоб запідоз
рити мене у підробці документів?

І куди це її тільки заносить? Хлопець нарешті 
зводить очі, і Юлії стає зовсім незатишно. Хіба мо
жуть бути такі чорнющі, пронизливі очі у такого 
білявого хлопчиська? І доки ж він буде її пропі
кати ними?

— Так, значить, Галі Степчук у вас нема?
І виразний погляд у бік розкладачки. Юлія стис

кає у кишені кулачки і, примружившись, наступає 
на міліціонера:
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— Ага! Ви мені не вірите! — Рвучко обертається 
до вікна і піднімає край портьєри: — Дивіться! Не
ма?— Розчахує двері на балкон: — Нема? Але па
м'ятайте— це вже обшук! — Хапає його за рукав, 
іягне до іншої кімнати. — Зараз і шафи покажу, 
І під ліжком...

Вирвався, став у коридорі.
— Припиніть. Я не роблю обшуку.
Юлія не може вгамуватися — їй страшно.
— Робите! — дверцята шафи грюкають об сті

ну.— А що ж оце, по-вашому, ви робите?
— Заспокойтесь, — голос лагідний, але все одно 

трохи насмішкуватий. — Документи у вас в поряд
ку. До побачення.

Юлія ледве стримує зітхання: треба ж іще ви
провадити гостя за двері! Вона призно усміхаєть
ся до хлопця, він теж усміхається, ховає усміх в 
пшеничних вусах:

— Так, кажете, Галі Степчук у вас нема?
І зникає за дверима...

Вона ледве спромоглася одірватися від стіни, важ
ко ступаючи коридором. По дорозі смикнула за
сувку на ванній, не обертаючись, пройшла на кух
ню і там стала біля вікна. З ванної вислизнули дві 
тонкі тіні, стали у темряві за її спиною. Одна по
шепки спитала:

— Пішли?
Юлія мовчки дивилася, як унизу вимахують ру

ками невдахи-шукачі. Потім усі пішли, а Галина 
мати всілася на лавці навпроти будинку і задерла 
і олову на їхнє вікно — Юлія аж сахнулася. Знеси- 
їсііо опустилася на табурет і тільки тут завважила, 
що цокотить зубами.

Одна тінь обережно підступила до вікна й одразу 
ж відскочила.
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— Твоя мати, здається, надумала тут усю ніч 
просидіти, — прошелестіла друга тінь.

— Але навіщо, навіщо?
— Матері у таких випадках рідко здатні логічно 

мислити, — озвалась Юлія. — Вона просто відчуває, 
що ви тут...

— Моя мати — відчуває?! Та ви про неї надто 
високої думки. У моєї матері нюх тільки на гроші! 
Ви звернули увагу, у що зодягнутий мій женишок?

— Так то був Костя? — Юлія згадала високого 
показного парубка, котрий ломився у двері, — він 
справді був вичепурений у все дороге, яскраве, ім
портне.

— Аякже — моряк! Рейси в Італію, Францію! 
А я втекла... Думаєте, матінка оце за мене пережи
ває? Якби ж то! їй страшно, що женишкові набрид
нуть пошуки або він згадає про чоловічу гордість. 
А тоді — прощавайте, французькі лахи, прощавай
те, моряцькі грошики!

Юлія втомлено зітхнула.
— Не треба так про матір. Вона, може, спочат

ку й думала про вигоду, а зараз...
— Та ви ж її не знаєте! А я — знаю. Оце якби 

впіймала мене отут — зв’язала і до загсу потягла б!
— О господи! — Юлія хруснула пальцями, сту

пила до вікна.— Сидить... Що ж робити?
— Нічого, — гостро відказала Галя. — Всю ніч 

не сидітиме. Я її знаю.

«Що ж воно тепер буде, що? Дурнішого стано
вища й не вигадаєш. Четверта ніч на поролоновому 
матраці в кухні, голова під раковиною, ноги під сто
лом: сміх, та й годі. Спровадити з дому цих дітла
хів? Але куди? Славка вітчим може просто відлуп
цювати, а Галю... Може, вона перебільшує? Діти 
завжди перебільшують... Але ж синці від матери

них кулаків і досі не зійшли, боляче дивитися на 
дівчину.

Слава богу, хоч вода поряд. І чого так палить? 
Друга склянка, а спрага не минає...

Сидить. Про що вона думає зараз? Згорбилась, 
обхопила плечі руками — мабуть, прохолодно. 
А вранці треба буде вийти з дому і прошмигнути 
повз оцю лаву...

А якби справді схотіла спровадити, то як? «Про
бачте, любі, мені дуже прикро, я й рада б вам до* 
помогти, але...» Припустимо, можна знайти з деся; 
ток переконливих «але», та як вони вийдуть з дому? 
Ці дурнуваті родичі можуть влаштувати цілодобо
ве чергування, ще й з міліцією. «Розтління непов
нолітніх». А коли й справді за це притягають до 
суду? Хіба доведеш, що стелила їм в окремих кім
натах? Жах!

...І аптечка поряд. Скільки це вже крапель? У тем
ряві не видно...

Ну, гаразд, вічно ховати їх не буде потреби. Га
лі через три місяці виповниться вісімнадцять. Але 
на який гріш жити ці три місяці? На сто п'ятна
дцять карбованців? А їдять вони за чотирьох...

Щастя, міліціонерчик ввічливий. «Так, кажете, 
Галі Степчук у вас нема?» Славко, роззява, міг би 
й прибрати після себе розкладачку, а то обоє — ні 
за холодну воду...

А як романтично все починалося! Прийшло на 
роботу нещасне, безпорадне: посварилося з вітчи
мом, ніде перечекати кілька днів, доки той заспо
коїться. Як було не пустити? Син колишньої най
дорожчої подруги, виріс, вважай, на очах. Нагоду
вала, дала ключ, пішла на роботу, а повернулася — 
в хаті вже двоє втікачів. Однокласники! Десять 
років не помічали одне одного, а на випускному ве
чорі він її запросив танцювати, потім зустрічали
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світанок на Дніпрі, слухали, як прокидалося птаст
во, збирали квіти в росі... Нові Ромео і Джульєтта, 
здається, знайшли собі няньку? А нянька сама б 
оце зараз куди-небудь чкурнула, та тільки нема 
куди...

Спи, стара, сьорбни ще трохи валер’янки і спи, 
бо в твоєму віці безсонні ночі не минаються без
слідно.

Та доки ж вона сидітиме? Пів на четверту, скоро 
сірітиме. Таки треба хоч трохи поспати. Ну й не
зручно на цьому матраці, хай йому грець!

Василь... Завтра... ні, вже сьогодні Василь має 
повернутися з відрядження. Цікаво, як він все це 
сприйме?

Спи, завтра дізнаєшся. Тобто сьогодні. Спи. Твоя 
права нога важка й тепла. Правда ж, вона тепла? 
Спи!

...Хтось пройшов унизу чи здалося? Так і є — во
на пішла! Ну хоч одна проблема відпала. А те
пер — спи!

— Слухаю вас...
У відділі тільки Юлія відповідає на телефонні 

дзвінки «слухаю вас», і це стало для Василя паро
лем. Коли озивається хтось інший, він просто кла
де трубку. І від неї вимагає конспірації. Іноді Юлія 
дратується: навіщо? Вона бозна-відколи розлучена, 
а він і взагалі вільний козак, то чого критися? «Все 
гарне треба добряче пильнувати, аби не вкрали»,— 
жартує Василь

— Петро Пилипович просив передати, що о вось
мій, коли не заперечуєте, він завезе вам креслен
ня...

Це означає, що о восьмій слід чекати Василя в 
гості.

І іі, тамуючи хвилювання, одмовляе Юлія.
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— Ви кажете, після роботи самі заберете? — не 
вгаває Василь. Тон у нього лукавий, мов у хлоп
чиська.

— Так, заберу сама.
— Ну то я попереджу Петра Пилиповича, щоб 

він чекав на вас, гаразд?
— Гаразд, — погоджується Юлія не надто впев

нено.

Як завжди, він чекав її у найглухішому куточку 
парку, як завжди — з букетом квітів, і, як завжди, 
у Юлії аж подих перехопило — такий гарний стояв 
проти вечірнього сонця. І досі не вірила, що оці 
усміхнені карі очі, оці трохи іронічні, твердо випи
сані вуста, оці зграбні, хоча й ледь завеликі, руки, 
брови, ніс, шия — усе її, для неї.

— То що там у тебе скоїлося? — був веселий, 
безтурботний, аж Юлії трохи заздрісно стало.

Взяла букет і засміялася — просто так, від пов
ноти почуттів.

— А як тобі їздилося?
Вони повільно вийшли з парку, рушили тихою ву

личкою. Говорили про щось таке, що одразу й за
бувалося, бо не слова, а тільки голоси, інтонації 
мали значення. І стільки ніжності було в тих голо
сах, у стримуваних рухах, що висхлі бабусі у білих 
хустках під деревами примовкали і проводжали їх 
довгими поглядами.

Аж у кінці вулички Юлія схаменулася, стала пе
ред маленьким скляним магазинчиком, зігнала з 
обличчя щасливий вираз.

— Зайдемо. Скупитися треба. — І вдавано тяж
ко зітхнула: — Приготуйся.

Василь теж зітхнув і рушив до дверей. Юлія лед
ве стримувала усміх: варто було їм переступити по
ріг, як знуджена зграйка продавщиць біля одного
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з прилавків нараз вклякла, а потім дівчата одна по 
одній виструнчились і поспіхом рушили кожна до 
свого відділу. Юлії завжди видавалося кумедним, 
що жінки, забачивши Василя, одразу міняли вираз 
обличчя і ходу. Особливо це було помітно у мага
зинах: продавщиці ставали такі привітні та ввіч
ливі, якими не бувають навіть під час декади куль
турного обслуговування.

— І хто це все їстиме? — поцікавився, коли Юлія 
почала напаковувати видобуту із сумки об’ємисту 
торбину.

Вона промовчала й перейшла до сусіднього при
лавка.

— Півкіло сиру, будь ласка.
Василь пошепки спитав:
— Купимо шампанського?
Юлії не хотілося псувати йому настрій: сказати 

«ні» — означало б, що сьогодні вона не зможе за
просити його в гості, а пояснювати щось тут, у ма
газині, було неможливо. Вона сказала:

— Як хочеш.
Василь пильно глянув на неї, пішов купувати вино.
Аж на вулиці удав обуреного:
— Ти довго ще збираєшся випробовувати мою 

цікавість? Можу я нарешті дізнатися, як ти плану
єш відзначити моє повернення з небезпечних манд
рів, повних фантастичних спокус...

— ...і спокусниць, — перебила Юлія.
— Не має значення. Головне — я тут, і хочу, щоб 

мене оточили увагою і турботою. Будь-яка жінка 
вже розтанула б від радості.

— А я й тану, — знов перебила Юлія. — Хіба ти 
не бачиш?

— Я бачу, що ти від мене щось приховуєш!
Юлія зітхнула:
— І не тільки від тебе, на жаль.
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— Хм...— Василь почав нетерпеливитися. — Це 
говорить особа, яка вже ось понад рік переконує 
мене жити так, щоб не було чого приховувати від 
людей?

— Еге ж, — засміялася Юлія, — і саме ця особа 
ось уже п’ятий день безсовісно бреше цілому гурту 
людей. А вчора обдурила ще й міліціонера.

— Ого! Я за цілий рік не спромігся навчити тебе 
хоч потроху прибріхувати начальству, а тут — мі
ліціонери!

— І як брехала! — Вчорашні події раптом ви
далися Юлії кумедними. — Коли б ти почув і по
бачив, то просто вжахнувся б...

І в щонайвеселіших тонах змалювала йому події 
останнього тижня.

— На жаль, він випручався, коли я саме зі
бралася затягти його під ліжко! — засміялася 
дзвінко.

— Так ти, виявляється, легковажна авантюрист
ка! — веселився разом з нею Василь. — Хто б міг 
подумати! Але яка витримка, яка винахідливість! 
Та я ж не знав тебе досі.

Так само раптово безтурботні веселощі Юлії ур
валися. Вона сумно сказала:

— Я й сама себе не знала. От не прийшли б до 
мене ховатися ці дітлахи, не виникло б цього дур
ного конфлікту, я й далі думала б про себе, що — 
правдива, серйозна.

Василь не озивався, вповільнюючи ходу, і Юлія 
раптом завважила, що вони прийшли.

— А зараз що думаєш? — спитав Василь.
- Що непогано було б запросити тебе в гості, 

але...
— Вони ж дорослі люди! І потім — ти не зобов’я

жи; і перед ними звітувати, — в голосі чулися драж
ливі нотки.
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— Не в тім річ,— м’яко озвалася вона. — Я мо
жу запросити тебе на годину-півтори, але потім... 
Вони ж зовсім діти!

Василь на крок відступив, зачудовано похитав 
головою.

— Ходім, я на них подивлюся, — сказав рішуче.

(А накурили — задихнутись можна! Квартиру те
пер і за місяпь не провітриш).

— Добрий вечір.
(Ого! Та це дівча не з надто скромних — нап’я

ло крепдешиновий халат і всілося просто на підло
гу! Зачекай! Це ж вони рилися в шафі — на Слав
кові купальний халат. Як удома! Та хіба вдома во
ни посміли б отак порозлягатися на підлозі, чадіти 
цигарками і чуманіти під магнітофон?)

— Так ви довго не протягнете, — сердито сказа
ла Юлія і кинулася відчиняти балкон: там на швор
ці тріпотіли випрані речі втікачів.

— Прекрасно! — вигукнула вона, зриваючи май
же дитяче плаття, сорочку та шкарпетки. — Коли 
й сьогодні нагряне міліція, мені нічого не лишить
ся, як самій на себе писати заяву.

— Ой! — винувато сказала дівчина. — Я на ва
шому халаті дірочку пропалила...

(Мамин подарунок! На бузковому тлі фіолетова 
вишивка гладдю. Шістдесят карбованців. Усього 
двічі одягала...)

Юлія постояла, зціпивши зуби, потім розвішала 
мокрі речі на стільцях і холодно спитала:

— Ви що-небудь їли?
— М’ясо смажили, — так само винувато озвалася

Галя. і
Юлія зазирнула в холодильник. Так і є: від пів- 

торакілограмового кусня м’яса залишився малень
кий — з долоньку шматочок.
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— А суп? Я ж вам цілу каструлю супу лишила.
— Нам супу не хотілося,— сказав Славко не роз

плющуючи очей: магнітофон видавав соло на бубні.
(Дим, бубон, м’ясо, халат... Хіба це можна довго 

витримати?
Юлія мовчки заповнила холодильник продуктами 

і пішла на кухню. Звідти гукнула:
— Причепуріться! У нас буде гість. Та повідчи

няйте вікна — дихати нічим.
Бубон умовк. Скоро на кухню придибала Галя. 

Халат був задовгий на неї, і напівпрозорі вишивані 
поли волочилися по підлозі.

— Може, вам допомогти? — спитала дівчина.
— Ні, я сама.
Славко теж приляпав до них босими ногами, вхо

пив з-під рук у Юлії немитий помідор, відкусив по
ловину.

— Отак кілограмів п’ять з’їв би! — заявив радіс
но.

(Діти. Просто нерозумні безтурботні діти).
— Дітям не можна,— сказала Юлія, коли Ва

силь відкоркував пляшку з шампанським.
Той примружився і спитав у Славка:
— Ану признайся, коли вперше скуштував вина?
Славко змовницьки гигикнув:

- У шостому класі.
— А ти? — звернувся до Галі.

А я у восьмому, — трохи знітилася дівчина.
— Ось бачиш! — сказав переможно, так що Юлія 

і розуміла: це «ось бачиш» стосується і попередньої 
розмови.

На якусь мить їй стало страшно і водночас схо- 
і їлося негайно з’ясувати, що то були за випадки. 
Може, просто дитяча недосвідченість, вплив інших. 
Підсвідомо вона сподівалася почути щось заспокій
ливе, зрозуміле — таке, що легко виправдати.
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Славко розповів.
Гуляли вони з другом по пляжу. Ішли собі, нога- 

ШІ пісок гагрузили, коли — п’ятак лежить. Біля са
мої Славкової ноги: вигріб, значить. Далі вже не 
гуляли — під ноги дивилися. Майже карбованця 
навигрібали під вечір. А ноги боліли — ледве додо
му приплентали. Наступного дня знову, потім ще 
і ще. Ну й робота була! Потім зробили відкриття: 
грошей найбільше трапляється там, де сидять під- 
иплі компанії. Все пішло як по маслу! Вдень при
мічали, де п’ють, а ввечері йшли по тих місцях із 
ситечком. Ситечко самі зробили із банки з-під ма
ринованої кільки. Цвяхом дірки пробили — і ситеч
ко. Технічна творчість — велике діло! Бувало, по 
три карбованці за вечір висіювали... Ну от, сидять 
вони, трусять сито, аж глядь — ланцюжок і медаль
йон на ньому. Товариш каже: золотий. А страх про
бирає— куди з ним? Прийшли у двір, сіли на лав
ці. Навпроти Колька-таксист мотоцикл ремонтує. 
Показали йому. Колька присвиснув, медальйон у 
кишеню, а їм — трояка. А що їм ця троячка? Вони 
щодня кожен по стільки мали. Поговорили з ним — 
дав іше десятку. І записку написав: «Прошу відпус
тити моєму синові п’ять пляшок вина». Продавщи
ця спитала тільки: «Що у вас — весілля вдома?»— 
«День народження», — сказав Славко.

Отак вони й напилися усім двором. Навіть тре
тьокласникові дали попробувати. Дали на свою го
лову! Коли б не він, ніхто нічого й не знав би. Пр ав- 
да, Славко сам ледве у двері втрапив, але тут-такч 
зачинився у ванній. Думав, усі кишки повивертає. 
Мати з вітчимом кіно по телевізору дивилися, так 
що в цей час і здохнути можна було — не поміти
ли б. Але нічого, постояв під душем — минулося.

А той дурний Вітько вдома реготав, плакав, заї
кався— ну справжній тобі п’яниця! Мати його зля
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калася і викликала «швидку». А лікар їй: «У вашо
го сина алкогольне отруєння». Ох і заваруха була 
тоді — кінець світу!

...Славко базікав і базікав, жваво вимахуючи ру
ками, доки не наштовхнувся на колючий погляд 
Юлії. А вона — розгублена, налякана — тільки й 
могла, що отак дивитися, бо жодні слова після 
хвалькуватого тону хлопця не йшли на ум.

— О! — сказав Славко.— Ти точнісінько як моя 
мамочка! Недарма ж ви з нею стільки років Дру
жили. Ну малий був, дурний, то що ж тепер — пла
кати все життя?

З жіночою проникливістю Галя вловила Юліїну 
стривоженість і зауважила:

— Міг би й поплакати, бо щось не видно, щоб ти 
порозумнішав.

— Хто б казав!— огризнувся Славко.
Усі замовкли. Василь оглянув товариство насміш

куватим поглядом, підніс келих і примирливо за
пропонував:

— Вип’ємо за любов!
Галя і Славко вмить забули про суперечку, ніж

но зиркнули одне на одного, дзенькнули келиха
ми. Юлію зворушила та ніжність, і водночас їй ста
ло прикро за Василя: хіба можна кпинити з них? 
«Припини»,— наказала йому поглядом. Та Васи
леві очі й далі сміялися. Юлія відпила вина і рап
том аж задихнулася—така її пройняла туга. «За 
чим?» — спитала себе подумки. Знов глянула на 
Славка та на Галю, зітхнула: «За юністю, за від
сутністю досвіду».

— Милі цуцики,—зауважив Василь, коли Юлія 
пішла його провести.— Але що ти робитимеш з ни
ми далі?

— Не маю уявлення.
— Вічно ж іак не може тривати?
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— Не може. У мене голова пухне, коли починаю 
про це.

— І не дивно.
— Погуляємо трохи?
Вийшли до вузької річечки, за якою тьмяно сві

тилося стернею поле приміського радгоспу. Не 
змовляючись, повернули до містка.

— Вони мені довірилися, розумієш?— Юлія під
бирала слова і від того говорила повільно, наче 
трохи нерішуче.— Я не можу...

— І переклали на тебе всю відповідальність! — 
перебив Василь.

— Вони діти, не забувай про це. Вони просто не 
знають, що таке відповідальність. А наша логіка — 
це логіка катастрофічно дорослих, невиправно до
свідчених людей. Вони її не зрозуміють. Згадай себе 
у їхньому віці. Хіба тобі не здавалося, що всі, кому 
стукнуло двадцять, уже зануди, які нічого не тям
лять у житті? І що після тридцяти жити взагалі не 
варто?

— Здавалося!— Василь нарешті розвеселився.— 
Ти знаєш, я тоді був певен, що після тридцяти по
вішусь або втоплюся.

— Ну ось, а ти хочеш, щоб зрозуміли тридцяти
літню тітку, яка тільки й годиться на те, аби хова
ти їх у своїй квартирі та щовечора носити торби з 
наїдками.

Василь знову обурився.
— І тебе це не дратує?! Та мені весь вечір хотілося 

перехилити того жевжика через коліно і надавати 
як слід по гм-гм... тому самому місцю. А ти мало 
не впадаєш у розчуленість від їхнього сліпого юна
цького нахабства! «Не знають, що таке відповідаль
ність! Не зрозуміють логіки дорослих!» Раз утекли 
з-під маминих крилець — мусять знати і розуміти.
І чим швидше зрозуміють, тим краще для них.
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— Умгу... Хай наб’ють гулі, розквасять носи, об
печуться на молоці, щоб дули й на воду, так?— 
замислено спитала Юлія.— Може, воно й правиль
но. Тільки мені не подобаються люди, які все життя 
дмуть на воду. Мені шкода їх, наче калік...— І рап
том засміялася. — Який ти банальний! Так і впису
єшся у розділ підручника з психології, де йдеться 
про конфлікти старшого і молодшого поколінь. Та
ка б вийшла ілюстрація — мрія науковців!

Якусь мить він сердито дивився на неї, а тоді 
впіймав за плечі і зашепотів у саме вухо:

— О пані, я не такий безнадійний стариган, як 
вам думається...

По той бік річечки крізь верби різноколірно ми
готів новий мікрорайон. Коли замовкало несамови
те жаб’яче волання, звідти долинав ледве чутний 
шерхіт автомашин.

Василь потерся об її прохолодну щоку, пригор
нув міцніше. Юлія засміялася, випручалася з обі
ймів.

— Я ж порядна жінка! Я не можу цілуватися 
на очах у жаб і кажанів!

— Порядні жінки не тиняються посеред ночі з 
чоловіками по темних закутках,— суворо відказав 
Василь і рушив до Юлії.

Вона рвучко чкурнула стернею назад до містка. 
Коли Василь наздогнав її, скрушно зронила:

— І що я на роботі казатиму, коли Макарчучка 
угледить мої подряпані ноги? І діти теж...

— Ну от! — обурився Василь. — Мама, Макар
чучка, а тепер ще й діти!

День почався з телефонних дзвінків.
— Я придумав!— гордо сповістив Василь.— Ми 

їх влаштуємо у профтехучилище.
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— В яке профтехучилище?
— Та чи не все одно в яке? Вони ж нічого не 

вміють робити, а гам їх одягатимуть, годувати
муть, ще й стипендії плататимуть. До речі, при ва
шому комбінаті є таке училище. А в мене там зна
йомий однокашник, завучем працює. Сама з ’їздиш 
чи мені за це діло взятися?

— Не поспішай... Треба у них спитати...
— Ну й ну! А коли вони скажуть, що хочуть до

віку лишатися у тебе в хаті?
— Та в них же і документів нема...
— Велике діло! Хай напишуть у заявах, що все 

життя мріяли про не профтехучилище, а батьки 
проти, хочуть, щоб в інститут вступали, того й до
кументи не віддають. Нацькуємо на батьків ком
сорга, хай пресою їх полякає, це ж зараз наймод- 
ніша тема! Та я тобі зараз десять варіантів при
думаю, як ті документи видурити! І, будь ласка, 
покинь забавки у демократію. По-перше, вона то
бі надто дорого коштує, по-друге, вони, як ти весь 
час підкреслюєш, діти, а дітям потрібна тверда ру
ка. Все. Я дзвоню в училище, бо тебе, я бачу, з міс
ця не зрушиш.

Потім зателефонувала Антоніна.
— Нам треба зустрітися.
Як завжди, голос її звучав рішуче і суворо. Юлія 

помовчала, наслухаючи, як у грудях стискається ір
жава пружина.

— А я думаю — не треба.
Знову мовчання. Потім:
— Славко у тебе?
— Вам слід було поцікавитися сином трохи ра

ніше. — Юлія навіть здивувалася власній жорсто
кості.

— От коли матимеш своїх, тоді й поради дава
тимеш,— не забарилася з відплатою Антоніна.
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Юлія мовчки поклала трубку. Та через кілька 
секунд апарат знову задзижчав.

— Я точно знаю, що Славко у тебе. І про дівицю 
знаю.

Юлія зібралася на силі й крижаним тоном від
рубала:

— Якщо вам захочеться з цього приводу викли
кати міліцію, то попереджаю: ви спізнилися.

— їх що ж, у міліцію забрали?
— Ні. — Юлію вже почала втомлювати розмова, 

і від того голос її пом’якшав.— Міліція їх не зна
йшла.— Повагалася і додала: — Бо їх у мене немає.

— Неправда! На що ти розраховуєш? Рано чи 
пізно все це випливе на світ божий, і я тоді тобі 
не позаздрю.

— Я вам і зараз не заздрю!— майже закричала 
Юлія.

— Ти просто не знаєш, що це за хлопець, — не 
хотіла слухати її Антоніна. — Він іще рік тому по
трапив на облік у дитячу кімнату міліції.

— Знаю, — ледве долаючи втому, відказала 
Юлія. — Мені він розповідає трохи більше, ніж вам.

— І про крадіжки знаєш? І про спекуляцію ре
чами, які він видурював у іноземних моряків? І про 
меломанів?

Юлії хотілося прокинутися. Вона раптом переста
ла чути, що говорить Антоніна, і все силкувалася 
згадати розповідь Славка про дитячу кімнату мілі
ції. Нарешті це їй вдалося: була бійка з хлопцями 
сусіднього двору, ненароком розбили якесь вікно, 
усіх забрала міліція... Та він же просто одурив її! 
Так само несподівано почула голос Антоніни:

— Раджу негайно відправити Славка додому. 
Я — мати і зла йому не бажаю. Як і тобі, до речі.

— Дякую за турботу, — ледве спромоглася ска
зати Юлія і поклала трубку.

21



Але телефон тут-таки знов задзижчав.
— Слухаю вас!!!
— Тю на тебе, — весело обурився Василь. — Чо

го кричиш?
Він про все домовився. На щастя, директриса — 

доволі ще молода жінка. Галю беруть вчитися на 
штукатура, а Славка — на муляра. На інші спеці
альності набір закінчено. Усе чудесно. Чому Юлія 
не висловлює свого захоплення його винахідливіс
тю та діловитістю?

— Висловлюю, — зітхнула Юлія. — Особливо ме
не вражає твоя самозакоханість.

— Ну от, роби людям добро! — образився Ва
силь. Але тут-таки скомандував: — Негайно їдь 
додому, і нехай твої квартиранти щодуху мчать в 
училище та пишуть заяви, поки в директрисиному 
кабінеті не розвіялися чари від мого візиту.

— Бундючний індик, — сказала Юлія.
— О пані, ви така грубіянка, і за що я вас тіль

ки люблю?
— За тобою велика черга до автомата?
— Звідки ти знаєш, що я з автомата?
— Тільки з автоматів ти говориш зі мною по- 

людськи.
— Хм... Так ти їдеш?
— їду.
...Аж коли сіла в автобус, Юлію наздогнав задав

нений біль: Антоніна!
«Я любила вас, Антоніно Пилипівно. Правда, це 

дивно звучить? Чоловіки говорять жінкам «люблю», 
жінки говорять чоловікам... А я любила вас, негар
ну, на десять років старшу, холодну, мовчазну, стри
ману до сухості й навіть не дуже розумну, вас, якій 
так ніколи й не зважилася сказати «ти», яку жод
ного разу не назвала Тоня чи хоч Антоніна, а тіль
ки — ви, Антоніно Пилипівно. Найдорожча моя, зо-
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лота, найсвітліша, чому прекрасне може отак пас
кудно закінчуватись? Я можу назвати сотню при
чин, і ви, мабуть, не менше. Але то будуть не при
чини, а взаємні звинувачення. Звинувачення у грі
хах, які легко забувалися й прощалися, доки жила 
любов. Нечесна зброя враженого самолюбства. 
Я тільки ніяк не можу збагнути: куди ж воно все по
тім поділося? Оте щасливе бажання бачити вас що
дня, обдаровувати ваших дітей обновами і ласоща
ми, радість коритися вашим сухим наказам, солод
ке відчуття затишку й безпеки у вашому домі? Хто 
з нас може тепер сказати напевне?.. Дощ, холодні 
калюжі, я щойно повернулася з будови, зняла че
ревики, бо в них натекло води, поляпала негнучки
ми ногами до батареї («Вдягатися треба, а то самі 
тобі моди в голові», — бурчала Макарчучка, а в ме
не тремтіли руки і з волосся на обличчя бігла вода), 
і тоді ви зняли трубку і сказали чоловікові: «По
шукай у шафі вовняні шкарпетки... чорні, чорні... 
і мою зелену кофту прихопи... Та тут Юлія наду
мала надбати запалення легенів». — І такий був у 
вас байдужий вираз обличчя, що навіть Макарчуч
ка не зважилася що-небудь говорити; аж коли ваш 
стурбований чоловік допомагав мені вбиратися у 
кофту та видобув з кишень чорні шкарпетки, наша 
начальниця не втерпіла і поцікавилась: «Ніяк на 
збагну, чиїм чоловіком він у вас числиться?» 
«Спільним», — відрубали ви і пішли гріти мені чай. 
Вам ніколи не здавалося, що у наших взаєминах 
було чимало дивного? Я майже постійно жила у 
пас, хоча в тій однокімнатній квартирі ледве ви
стачало місця для вашої сім’ї. Я незгірш від вас 
знала, у кого з дітей стерлися черевики і в кого не
ма пальта на зиму. Я затівала у вас ремонт, а моя 
двокімнатна квартира вкривалася пилом. Ваш чо
ловік не працював понад рік, у нього щось боліло
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(як сказала нам потім одна стара лікарка: «Діточ
ки, його хвороба зветься поганим вихованням»), 
і наші зарплати танули просто миттєво, а тоді я ра
зом з усіма їла ваші пісні борщі і — чесне слово — 
почувалася щасливою. Скільки ж я всього навчи
лася у вашому домі! Приймати життя таким, яке 
воно є. Не жахатися найгіршого в ньому і збері
гати оптимізм. Не брехати, коли навіть дуже хо
четься. Втихомирювати вашого чоловіка, коли на 
нього «накочувало» і він починав бити посуд, пере
кидати столи і лаяти увесь світ і нас. Чи й зараз 
трапляються з ним ті бридкі напади? Ви навчили 
мене не кричати і не плакати від огиди і жалю, ко
ли він падав навколішки, обнімав мене за ноги і 
хлипав, мов дитина. Чи здогадувались ви, який роз
пач проймав мене у ті хвилини? Хтозна! Ви спокій
но йшли на кухню і заходжувались варити каву — 
при всіх наших нестатках ми не могли відмовити 
собі в каві. А я вкладала дітей спати і замітала з 
підлоги черепки. Але чому (хто мені тепер скаже?), 
чому, коли ми сідали втрьох пити каву, я знов по
чувалася щасливою?

Коли все скінчилося і я опинилася у своїй такій 
чужій і порожній квартирі, то просто вжахнулася — 
я стала іншою, а найнеможливіша справа в світі — 
повернути себе вчорашню. Здоровий глузд нашіп
тував, що тепер нарешті я сама собі господиня, що 
можу купити нову сукню, модні туфлі, можу по
знайомитися з якимось хлопцем, піти з ним у кіно 
чи навіть у ресторан, бо я вже встигла забути, що 
воно таке — піти з хлопцем у ресторан, можу прос
то цілий вечір лежати з книжкою в постелі, жуючи 
найдорожчі цукерки, про які теж забула, що воно 
таке, але всередині у мене все стогнало, аж іноді 
той стогін проривався крізь зуби, і хотілося бігти, 
робити щось, тільки б урятувати, повернути, втри

мати. А рятувати — який жах! — було вже нічого.
Я й досі думаю: куди ж воно все поділося потім? 
Роздратування, роздратування, роздратування — 
ось що я відчувала, щойно згадуючи вас. Як це бу
ло страшно! Але я пережила. І ви пережили, прав
да? Ми тепер майже вороги (от тільки б знати — 
чому?). А як хочеться іноді увірватися до вашої 
неошатної квартири, впасти на рідний зелений ди
ван і довго плакати. А потім заснути. А ще потім 
нехай би ви зварили мені кави і скупо розказали б 
якусь із історій вашого життя... Господи, ну куди ж, 
куди воно все поділося, хто мені скаже?!»

Юлія дістає ключа. Відмикає двері. Чого ти зля
калася, питає себе Юлія.

— Гей! — каже у згуслу тишу квартири. — Гей! — 
каже вона ще раз, знімаючи босоніжки. — Ви тут?

«Може, вони поснули або просто читають що-не- 
будь», — заспокоює себе Юлія. За дверима спальні 
шарудить.

— Не заходь сюди, будь ласка, я зараз вийду,— 
глухо просить Славків голос.

Он воно що, каже собі Юлія, розтираючи враз 
похололі руки. Он воно що, повторює бездумно, 
опускаючись у крісло.

— Привіт, — прослизає в кімнату Славко. 
Незмога дивитися на його розкошланий чуб, на

розпашіле, припухле обличчя. Очі у хлопця злодій
кувато бігають. Між пальцями тремтить щойно за
палена сигарета.

— У тебе з головою усе в порядку? — Юлія сте
жить, аби голос прозвучав якомога рівніше.

Хлопець мовчить, затягується димом.
— Воно й видно, що в школі ти вчився поганень

ко.—Юлія майже опанувала себе.— Інакше знав би, 
що саме від цього народжуються діти.
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— Ну то й що?
— А те, що нормальні люди спочатку вчаться за

безпечувати собі мінімальний прожиток, а лише 
потім заводять дітей.

— Ну, не всі! — Славкове обличчя кривиться від 
глузливої посмішки. — Моя мати, приміром, вчини
ла навпаки: спочатку придбала мене, а потім по
чала думати про все інше.

Юлія морщиться.
— Мені б дуже не хотілося, — гидливо промовляє 

вона, — щоб ти говорив про матір саме у такому 
тоні.

— Це чого ж раптом? — наїжачується хлопець. — 
Хіба не з її милості я все життя — байстрюк? Між 
іншим, вона говорить про тебе у всяких тонах. На
віть при Оксанці.

— Не пліткуй! — наказує Юлія. — Ти мусиш бути 
вдячний матері за те, що живеш на світі.

— А чого не випадковому батечкові, якого я й 
в очі не бачив? Коли б не його ініціатива...

— Перестань!
Юлія йде на кухню по валер’янку.
— Що б ти не патякав, — говорить, повернув

шись, — а твоя легковажність окошиться саме на 
матері.

— Чому?
Він шкірить зуби! Йому весело!
— Та не бійся, — каже Славко, — не такий я йо

лоп, як тобі здається. Ніяких дітей не буде. Що я, 
книжок не читав?

Юлія, яку вже проймає дрож, знову йде на кух
ню — випити води.

— Ну от що, шановний професоре у справах ді
тонародження, доведеться вам іше якийсь рік почи
тати підручники. Скажи Галі, хай причепуриться і 
вийде. І сам вдягнися як слід.
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Коли стали перед нею — умиті, причесані, роже
вощокі, щасливі своєю любов’ю, невіддільні одне 
від одного — Юлія завагалася: чи має саме вона 
право вирішувати зараз за них? Підкреслено сухо 
розказала про училище. Нічого, анічогісінько не від
билося на юних личках! Та чи чули вони що-небудь?

Юлія заходилася знову пояснювати: це єдино мож
ливий вихід, причому не з найгірших. Батьки ви
мушені будуть дати їм спокій. Вони ж матимуть 
спеціальності і на перших порах, поки надумають, 
що їм робити далі, будуть не голодні й не холодні. 
А головне — зможуть безборонно зустрічатися хоч 
кожного дня.

Це вже було схоже на умовлення, і відчувши, що 
майже запобігає перед дітлахами, Юлія сердито за
мовкла. Нарешті озвалася Галя.

— Мама в лікарню втрапить, коли дізнається... — 
сказала жалібно. — Мене все життя профтехучили
щем лякали.

«Чого ж ти не слухала маминих порад, втікаючи 
з дому? Чом тоді не піклувалася про її здоров’я?» — 
дратувалася Юлія.

— По ремонту телевізорів— ще б так-сяк, а то —• 
мулярем! — розчаровано протяг Славко. — Це ж і в 
дощ, і в мороз дряпайся на стіну. А тоді ревматизм...

— Ясно. Мама, дощ, ревматизм... — підсумувала 
Юлія. — Ну, а самі ви що гадаєте робити?

Славко стріпнув чубом:
— Думали до материної сестри податися, на Урал. 

Там у них заробітки пристойні — авіаційний завод...
— Без документів?—холодно поцікавилася Юлія.
— Документи не проблема. Ми б їх украсти 

могли...
— А що — проблема?
Перезирнулися, водночас опустили очі долу.
— Ти нам не позичиш на квитки?
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Юлія порилася в сумочці, виклала чотирнадцять 
карбованців і мідяки.

— Не вистачить... — розчаровано протяг Славко 
і знову втупився у підлогу.

По паузі не дуже впевнено почав:
— У мене, правда, є друзі...
— Спекулянти? — перебила Юлія.
Хлопець глипнув сторожко, переступив з ноги на 

ногу.
— Хто це тобі вже доніс? Мати?
— Не має значення. Але не раджу вдаватися до 

їхніх послуг, бо можеш опинитися далі, ніж наду
мав.

Молодята помітно скисли. Потім спробувала Галя:
•— А ви не могли б продати комусь мою обруч

ку? — Зняла з пальця, простягла на тонкій долонь
ці. — Це мені бабуся подарувала...

— Бабуся? — засумнівалася Юлія.
— Я спершу до неї поїхала, ну, коли з матір’ю 

посварилась... Вона на околиці міста живе, буди
нок у неї великий, сад, я думала, що... Але бабуся 
стара, звикла жити сама... Ну, а я ж із Славком...

Юлія все ще не йняла віри.
— Відкіля ж у самотньої бабусі такі речі?
— О! У неї грошей знаєте скільки? На самих тіль

ки ранніх суницях по кілька тисяч щороку має... 
А ще сад. Вони й з матір’ю через ті гроші посвари
лися, вже років три не зустрічаються. А мене бабу
ся любить.

— Еге ж, та тільки спокій їй дорожчий...
Помовчали. Юлія глянула на годинник і подума

ла, що Макарчучка, либонь, уже кипить і готує гнів
ну промову.

— То, може... — Галя все ще нерішуче простяга
ла обручку.

Юлія навіть не поглянула у той бік.
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— Я такими справами не займаюся.
Знов запала мовчанка.
—- Коли вже будова, то хай би якась комсомоль

сько-молодіжна, чи що, — пройшовся по кімнаті 
Славко, визирнув у вікно. — Мені це місто в печін
ках сидить!— труснув чубом, підступив до Юлії.— 
Слухай, у тебе ж тьма знайомих, може, виб’єш нам 
якось путівки, га?

В небесних очах Галі теж засвітилася надія.
— Неповнолітнім? — утомлено спитала Юлія. — 

Та ще й міліція вами цікавиться.
Рішуче піднялася, згребла гроші в сумочку. Хло

пець і дівчина похмуро пильнували за нею очима. 
Пояснила:

— Мені на роботу час. Увечері договоримо.
Взуваючи в коридорі босоніжки, дражливо наслу

хала приглушене:
— Славчику, може, погодимось? А не сподоба

ється — втечемо. Нам же тільки до вісімнадцяти до- 
чекати...

Юлія ледь не розсміялася вголос: дочекати! На
че після вісімнадцяти усе влаштується само собою.

— Де це училище? — вийшов з кімнати Славко.

Останній день літа припав на неділю. Вирішили, 
що проведуть його учотирьох за містом. Це була не
безпечна вилазка, але чомусь перспектива викриття 
саме цього дня, останнього дня конспірації, викли
кала бурхливі веселощі у всього товариства.

Василь зранку притяг ласти і маски: «Начувай
теся, громадяни раки!» Збуджена, розчервоніла Га
ля метушилася коло Юлії, допомагаючи пакувати 
торбини. Від споглядання вишуканих наїдків у дів
чини раз по раз набігав повен рот слини, і, про
ковтнувши її, вона весело гукала: «А цибулю клас
ти?», «А томат із часником беремо?» Василь стояв
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у дверях і благав: «Дівчатка, віддайте мені моє кур
ча зараз, га? Я тоді вже більше не проситиму, чесне 
слово». Але дівчатка були невблаганні: свято мало 
початися на зеленій траві поміж верб і м’яти над 
прохолодою синьої-синьої річки під сліпучим сон
цем біля веселого вогнища. І тільки там мали бути 
з’їдені й запиті найсвіжішим пивом смажені курча
та, потім шашлики з помідорами, а під вечір — сир, 
яблука і виноград. Жінки так ретельно складали 
меню, так вимріювали його протягом цілого тижня, 
що тепер не поступилися б і картоплиною для зго
лоднілих чоловіків.

Славко, двічі вигнаний з кухні при невдалих спро
бах крадіжок, поплентався за Василем ловити так
сі: «Краще хай мене зловлять Галчині родичі, ніж 
терпіти отаку муку!» Жінки нарешті впоралися і 
посідали біля торбин.

— Ви навіть не уявляєте, як ми вам вдячні! — 
щасливо зітхнула Галя.

Вона сиділа на самому краєчку табуретки, щоб 
не пом’яти новеньке льняне платтячко, придбане 
Юлією напередодні у «Дитячому світі», вдячно клі
пала блакитно-сірими, відтіненими суцільною чорно
тою вій очиськами.

— Славко говорить, що ви не така, як усі.
— Це чому ж? — поцікавилася Юлія.
— Ви тільки не ображайтесь, гаразд? — потяг

лася рукою до Юлії, але не торкнулась, відсмикну
ла засоромлено. — Усі дорослі дуже люблять за
давати питання, а коли їм скажеш правду — почи
нають сердитися, моралі читати...

— Що ти маєш на увазі?
— Ну от коли Славко посварився зі своїми, ви ж 

йому просто ключа дали — і все. І не випитували, 
що, та як, та хто винен, не повчали. — Галя опус
тила очі і тихо продовжила:
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— І від міліції нас ховали... Будь-хто інший сам 
заявив би на нас... Ну, може, не в міліцію, але бать
кам сказав би...

— І правильно вчинив би, — невесело усміхну
лась Юлія.

Вона почувалася страшенно ніяково і не знала, 
як урвати розмову.

— Ог бачите! — переможно вигукнула дівчина. — 
Ви ж не така, як усі! Бо хоч і думаєте, що ми не
правильно зробили і що нас треба видати батькам, 
але не нав’язуєтесь з тими думками!

Юлія спробувала згадати: невже й вона у сім
надцять років могла про таке й отак говорити? Під 
вікном прошурхотіла машина. Слава богу, полег
шено зітхнула вона й наказала Галі:

— Хапай торбу і — хутенько вниз!
Але дівчина вирішила будь-що договорити.
— Гадаєте, ми не розуміємо, що вам може бути 

через нас? А ви не злякалися. Ми навіть до друзів 
наших не могли б отак...

Юлія підхопила валізи і рушила до дверей, щоб 
не слухати далі. Галя подибала слідом.

— Славко певен, що, коли б навіть він утік із 
тюрми і прийшов сюди, ви б його не видали...

— Неодмінно видала б!— взуваючись, буркнула 
Юлія. — Ти його попередь про всяк випадок.

— Ну... — дівчина замислилася, — а, приміром, 
сто карбованців, якби попросив, дали б?

Юлія розігнулась, взяла валізи.
— Спочатку їх треба мати, — зауважила через 

плече.
— Ну, так, звичайно, а якби мали — дали б! І не 

допитувалися б навіщо. Така ви людина... — цві- 
рінчало позаду невгамовне дівча.

Хотіла б я про когось так думати, мовчки всміх
нулася Юлія. Ну й критерії: сховали б, дали б! Це,
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може, найлегше — дати гроші, не питаючи навіщо, 
аби ніякої відповідальності, ніякого клопоту! Або 
золоту обручку...

Вода була саме така, як їм і хотілося, — синя- 
синя, ласкава-ласкава. 1 трава — густа й запашна, 
з високими острівцями м’яти. Хлопець і дівчина 
ще на ходу позривали одіж, підстрибом помчали 
до річки.

— А ти що, не збираєшся купатися? — спитав Ва
силь схилену коло харчів Юлію.

— Так діти ж голодні...
— О пані, ви така зворушлива у ролі дбайливої 

няньки! Який жаль, що завтра вам доведеться з нею 
розпрощатися!

Василь заломив руки і пустив очі під лоба. Рап
том він гарикнув:

— Ану знімай плаття! Курчат вони і без твоєї 
допомоги знайдуть.

Юлія слухняно роздяглася і пішла за Василем 
вздовж берега. Пригадався такий самий літній день 
і як вони з чоловіком подруги, Славком та Оксан- 
кою наввипередки мчали до води. А де ж була Ан- 
тоніна? Юлія виразно побачила схилену постать 
подруги — як завжди, та готувала їм попоїсти на 
траві. І коли мокрі купальники знеможено падали 
довкруг скатертини, на них чекав справжній бан
кет — молода картопля, малосольна тюлька, трохи 
зеленої цибулі, і перець, і часник — вони аж вища
ли від захоплення.

Юлія обережно торкнула воду ногою, зайшла по 
груди і аж потім попливла. І тієї ж миті забула про 
все на світі. Нічого так не любила, як воду,— ріки 
й озера, дощі й моря, струмки й криниці — любила 
дивитися, торкатися, пити, занурюватися, нішо, як 
вода, не повертало юності. «Ти!» — сказала собі
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Юлія і засміялася. Бриніла на грудях ріки молодо, 
пружно, аж кожна клітина у ній раділа. Натішив
шись плаванням, лягла на спину, приплющила про
ти сонця очі. Прилетіла прозора блакитна бабка, 
покружляла, всілася на лобі. Бабка чистила ніжки 
й лоскотала Юлію, а вона тамувала усміх і нама
галася поглянути на сонце крізь тоненьке крило 
комахи. Раптом якийсь рух праворуч привернув 
увагу. Глянула — невелика зміїна голова пропли
вала за півметра від руки. Юлія скрикнула, миттю 
пішла під воду.

На березі вона спитала у Василя.
— А що, в усякому раю неодмінно повинна бути 

змія?
—• Аякже! — безтурботно потягся той. — Інакше 

ти й раю не оціниш.
Славко та Галя, підставивши мокрі спини сонцю, 

завзято наминали курчат та сьорбали пиво. Хло
пець упорався першим, зітхнув і влігся на траву.

— І чого я не син мільйонера? — скрушно спитав 
невідомо кого. — Купив би острів десь ближче до 
екватора, щоб ніякої зими там не було, і лежав би 
собі отак цілими днями на пляжі. А Галка хай би 
курчат мені носила.

— І що, геть нічого не робив би? — здивувалась 
Юлія.

— То тільки в книжках пишуть: Станіслав Ва- 
сильчук з дитинства мріяв стати... і т. д. А як уяви
ти собі: десять років зо дня в день зубри, зубри, 
а далі все життя горба гни! Потім раз на рік тебе 
з цепу спускатимуть, щоб не сказився від такого 
життя.

— А тобі доводилось чути про людей, які часом 
і у відпустку не йдуть, бо їм цікавіше працювати, 
ніж на пляжі вилежуватись? — озвався зачеплений 
за живе Василь.
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— Здається, чув щось, — позіхнув хлопець. — Але 
не дуже вірю. То дехто каже, щоб отаким, як ми з 
Галкою, памороки забивати.

— Я сам минулого року у відпустці не був, — 
просто сказав Василь.

— Заради грошей не був чи начальство не пу
стило?

Юлія знала про Василеву пристрасть до кораб
лів. Минулого року його завод будував новий веле
тенський танкер, до якого, казав Василь, і японці 
нехай іще вмиються. Перед спуском танкера на во
ду вони місяць майже не бачилися. Юлія була пев
на, що він просто охолов до неї, і чорніла від смут
ку. Яка ж то була радість, коли він приніс їй пере
пустку на свято спуску!

— Василь сам відмовився, — сказала Юлія хлоп
цеві. — Вони саме корабель будували, ну йому й 
хотілося довести діло до кінця.

Славко буркнув:
— Ага, боявся, щоб не влетіло потім, коли щось 

буде не гак...
— Та він же просто прикидається! — зі слізьми 

в голосі вигукнула Галя і рвучко сіла. — Чого ти 
завжди дурника корчиш, Славику?

— А то, щоб не чіплялися,— позіхнув той, але 
на цей раз силувано. — Ну, я пішов раків ловити.

Підвелося — довготелесе, худе, але вже по-юна- 
чому зграбне, почвалало до води.

«Кожен з нас мріяв мати купу грошей, — поду
мала Юлія, сполохано шукаючи виправдань для 
хлопця. — І я б не відмовилася поїздити по світу 
кілька місяців».

Галя мовчки звелася, подибала до Славка, сіла 
поруч нього на похилений стовбур верби. Юлія ба
чила, як вона щось доводить хлопцеві, енергійно ви
махуючи тонкими руками,
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— Радій, що завтра вони будуть в училищі, — 
сердито мовив Василь. — А то набралася б ти з 
ними клопоту.

Юлію неприємно вкололо «ти»: хіба у них не спі
льні клопоти? А ще відчула порух у душі — бажан
ня заступитися за молодят, захистити їх від Василя. 
Але тільки й сказала, піднімаючись із трави:

— Піду пошукаю хмизу.

Суха, нагріта сонцем стежка лащиться до підо
шов. Юлія зайшла далеко від гурту, стала і роззир- 
нулася. Зблиски соковитої трави, зблиски жовтих, 
червоних і блакитних метеликів, темні плями тіней 
під яворів та верболозу, а між ними—сліпучі зблис
ки живої води, в усьому радість буття, щемлива 
краса буття, нездоланна його сила. Юлія затаму
вала дихання, прислухалася: ні, серце не забилося 
швидше. Вона тільки р о з у м і л а  все те, а не 
в і д ч у в а л а .  І завжди так. Тепер завжди так, на 
мить піддалася розпачу Юлія.

Це почалося дуже давно і, як потім зрозуміла 
Юлія, знаменувало кінець юності. Жила, як трава, 
як дерева і птахи, жила у спорідненості з усіма ни
ми і була крилата, безтурботна, співала кожним ру
хом, кожною клітиною. Нічого не розуміла, не зна
ні, тільки відчувала в усякій істоті і в усякому 

предметові живу душу. Чула, як шумлять підземні 
води і клекотить неспокійна магма у глибині, чула, 
як вибухають зірки у далеких світах, як народжу- 
> гься горобеня у гнізді. Любов до світу, до самої 
себе переповнювала її, вихлюпувалася сміхом, спі
вом, добротою, жадібною цікавістю. Отак і закоха- 
лнея — він був часткою краси і гармонії світу. Нур- 
і упала у ній сліпа жага любові, і вже не мало зна
чення, хто він, — аби любити, аби був поруч, аби 
приймав її любов. Міг би бути й інший годі.
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Вони й з’явилися потім, інші, щойно з тим пер
шим порушилася гармонія. Любила їх, доки перебу
вали на відстані дерев і птахів, доки їхні слова ви
ражали не більше, ніж туркотіння голубів навесні, 
доки знала про них не більше, ніж про зірки і під
земні ріки. Власне, найбільше вона тоді любила се
бе: її очам радісно було бачити обранця, її слух на
солоджувався його голосом, її вуста втішалися від 
доторків його вуст. Тільки це й мало значення. Світ 
існував для неї і навкруг неї. Люди сприймалися як 
матеріальні символи. Тому найменший вияв харак
теру, посягання чужого егоїзму на її волю, обов’яз
ки, вимоги відповідальності відлякували і відштов
хували Юлію. Рвала по живому, злякано озиралася 
довкола, сліпим іще чуттям вгадуючи, що радісна 
гармонія таїть чимало незбагненних пасток, але 
швидко гасила той ляк новою любов’ю. І все це лег
ко, майже несвідомо, бо й свідомості ще не було. 
А що засвоєні з дитинства моральні норми не узгод
жувалися з таким її світосприйняттям, Юлія нама
галася з’єднати їх обманом, так само несвідомо, як 
вдаються до обману лисиці та одуди, метелики й 
актинії.

І тільки коли змучений байдужістю її і безко
нечною нещирістю чоловік в одну з жахних ночей 
виказав їй усю правду про неї, Юлія побачила в 
ньому людину, перейнялася його приниженням і бо
лем, зненавиділа себе.

Вони проговорили всю ту ніч, спокійно і відвер
то, як говорять випадкові супутники у дорозі, від
крили себе одне для одного, спізнали, нарешті, ду
шевну близькість і — попрощалися, з жалем і сум
ною ніжністю, бо нічого вже не можна було вряту
вати.

На довгий час Юлія замкнулася у собі, зосереди
лася на пекучій ненависті, відразі до себе, боялась
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лпбути про них і на часину — їй здавалося, що тіль
ки так зможе врятувати себе. А коли знайшла си
ли знову поглянути на світ, то не впізнала його. 
Барви наче й не вицвіли, але стали просто барва
ми, а не мінливою фантастичною сяючою феєрією, 
від якої стугоніла кров і рвався з грудей крик без
причинної радості. І гармонія звуків розсипалася на 
безліч буденних прикмет не менш буденних кло
потів живого.

Запам’яталося: вона стоїть перед облитим цвітом 
калиновим кущем, зосереджена і напружена до за
паморочення, бачить кожну пелюстку, кожну галуз
ку окремо, потім бачить увесь буйний кущ на тлі 
синього неба, іще напружується, іще, аби хоч у та
кий спосіб в і д ч у т и ,  як раніше, але нічого не 
виходить, тільки зціплені зуби починає ломити.

Запам’яталося: зграйка горобців розбризкує во
ду у фонтані. Розглядала, розслаблялася від маків
ки до підошов, приспускала обважнілі повіки, чека
ла: іще мить — і в і д ч у є .  Горобці були прекрас
ні, бризки сяяли всіма барвами, а серце мовчало.

Тоді кинулася до книг, до музики, шукала не стіль
ки пояснення катастрофи, скільки надії. А зна
йшла відлуння свого суму за втраченим і ще незна
ні світи, які пробудили гостру жадобу думання. Від
крила також: те, що трапилося з нею, траплялося 
і мільйонами людей досі і, по всьому, трапляти
меться й далі. І тут ніяке думання не допомагало 
осягнути, який сенс у тому, що природа спочатку 
обдаровує, а тоді віднімає те, що сама ж і дала. 
Десь між тих думок оселився невблаганний годин
ник, ритмічне цокання якого відряджало у небуття 
дорогоцінні хвилини. І хоч би скільки вона не за
тискала пісок часу в жменьці душі, він просотував- 
еи і сипався, сипався, доки не лишалося усього 
кілька піщинок — для пам’яті.
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Скінчилося те холодним знанням, що ніхто нічим 
не зможе їй зарадити. Ковтала пігулки, мокла у 
пахучих ваннах, а сама хотіла одного: не бути,  
не катуватися щомиті цим цоканням.

Мама привезла зі столиці пожовклого від старос
ті професора, той довго розпитував про симптоми, 
аж Юлія втомилася відповідати, затим сказав: «Ре
жим, харчування, прогулянки по свіжому повітрі і 
більше позитивних емоцій». Юлія тільки розрего
талася. Кожне слово того рецепта викликало люті 
веселощі. Професор покліпав зацікавлено круглими 
сорочачими очима, постукав олівчиком по столу і 
запропонував просто поговорити. Юлія схлипнула 
востаннє, опустила голову — їй не хотілося говори
ти, принаймні не хотілося з цим бадьорим діловим 
дідком. Тоді він заходився розказувати притчу.

Якийсь чоловік, помираючи, лишив синові медаль
йон з трьома кришечками і сказав: «Коли в твоєму 
житті настане чорний день і ти не знатимеш, що ро
бити, — відкрий першу кришечку. Коли ж настане 
часина, що хоч з мосту та в воду— відкрий другу 
кришечку. Коли ж буде зовсім нестерпно і прокле- 
неш день, в який народився, — відкрий третю кри
шечку». Батько помер. Син погорював, погорював, 
а що був молодий, то скоро життя його розрадило. 
І от дожив він до того чорного дня, про який гово
рив батько. Відкрив кришечку медальйона — аж 
там записка. «Це минеться, синку!» — прочитав він. 
Згодом і справді все погане минулося, і доля усміх
нулася йому. Настав і такий день, що хоч з мосту 
та в воду. Кинувся син до медальйона, а там знов 
записка: «І це минеться, синку!» І таки минулося.

Професор замовк, а Юлія, холонучи від перед
чуття, спитала, що не було за третьою кришкою. 
«Записка!— переможно засміявся професор.—І на
писано там було, що й це теж минеться неодмінно!»
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ї тут Юлію прорвало: тільки такий телепень, як 
отой син, може втішатися потрійною медальйонною 
мудрістю і не бачити, що й сам минається, що за 
четвертим разом минеться остаточно і неодмінно. 
І хіба ця притча — не жорстоке глузування над лю
диною, хіба не підло кпинити з того, що все живе 
безсиле проти часу? Хіба йому, професорові, не 
хочеться кричати від отого заспокійливого «мине
ться»? Професор відповів віршами:

...Бо ж не маю надії побачити знову 
Те невірної слави сіяння хвилинне,
Бо не жду,
Бо вже знаю, що я не спізнаю 
Абсолюту всевладдя і вічне і плинне,
Не знайду
Тих джерел, що згубив серед райських дібров.

Я ж бо знаю, що час— він завжди тільки час,
І що місце — завжди і одне тільки місце,
І що сущим належить один їхній час 
І одне їхнє місце.
Я так довго й терпляче навчавсь 
Тамувати мізерними крихтами голод,
Що тепер звеселіла душа,
Я зцурався тебе, о блаженний лик,
Я зцурався тебе, о голос,
Бо ж не маю надії вернутися знову,
Веселюсь, бо лиш сам собі мушу таке сотворити.
Що хмелить і розковує ‘.

Слова увійшли в душу Юлії так, наче там завж
ди чекало на них місце. Вона похолола до кінчиків 
пальців і мимоволі вхопилася за краєчок столу, бо 
здалося: іще мить — і злетить від подуву дужого 
вітру. Той порив пронизав її наскрізь, зрушив не
вблаганний механізм, і скалки розбитого годинни
ка задзвеніли у ній палкими словами.

1 Т,-С. Еліот. «Попільна середа» — середа, день тижня, у який 
посипають голову попелом, каються тобто.
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Коли вона звільнилася від ненависті до себе, пе
реклавши обов’язки судді на пожовклого від часу 
чоловіка, то не змогла поворухнутися від слабості: 
кров уже не стугоніла, вітри стихли, і було затиш
но, наче в утробі матері.

Прощалися вони так, мовби завтра мали знову 
зустрітися. Пристукуючи олівцем за кожним сло
вом, професор нагадав: «Не забудьте: режим, хар
чування, прогулянки на свіжому повітрі і якнай
більше позитивних емоцій». І Юлія ласкаво засмія
лася до старого веселуна.

Згодом її прибило до Антоніни. І на дивному то
му березі вона відкрила те, про що давно намага
лися розповісти книги й музика і що осягнути мож
на було тільки розумом власного серця: перед 
любов’ю замовкають усі годинники часу і повертаю
ться голоси і барви юності.

...Колись вони збирали хмиз із чоловіком подру
ги. Антоніна лишилася наглядати за дітьми і на
низувала м’ясо на обстругані вербові гілочки. Чо
ловік забрів у висохле болітце, де стриміло десятка 
півтора мертвих дерев, покликав Юлію. Вона обе
режно прослизнула очеретами. «Ого!» — сказала, 
нахиляючись за гілляччям. «А ви чому не...» — під
вела голову й затнулася. Чоловікові очі блищали 
такою вселюдською печаллю, таким розпачем, що 
її пройняв страх. «Отакою буде наша планета по
тім...» Юлія роззирнулася довкола — обламане мерт
ве гілля, шматки висхлої кори, розтріскана земля, 
попелясті й коричневі тони, задавнений запах тлі
ну... її теж опанував розпач, що нічого не владна 
змінити, але глянула знов на чоловіка й забула про 
той миттєвий жаль: він потребував опори і заспоко
єння зараз, негайно. Взяла за руку, всміхнулася 
ласкаво: «Ну то й що? А нам дісталася трава».— 
«Нам багато чого дісталося», — зазирнув їй в очі
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і надією і любов’ю, мов хлопчик до матері, і Юлії 
враз відлягло від серця. Вона вивела чоловіка на 
берег, не відпускаючи руки, повела до вогнища. Ан
тоніна не спитала, чого вони без хмизу, де ходи
ли,— незворушно повертала палички з м’ясом над 
вогнищем. «Я люблю її», — сказав чоловік до Анто
нівн. «Ну й що? Я теж люблю її», — не полишаючи 
роботи, спокійно озвалася та.

Від спогаду в Юлії закалатало серце. «Але ж ти 
А зараз не обійдена любов’ю», — сказала вона собі 
розгублено.

Нарешті! Нарешті діти в училищі. Нарешті квар- 
інра прибрана й провітрена. Нарешті вони не блу
катимуть з Василем вулицями. Нарешті вона може 
взятися до роботи — ну й запустила ж!

І тут влітає Галина мати. її руде фарбоване во
лосся пасмами звисає на лоба, подвійне підборіддя 
тремтить, а очі горять вогнем, від якого Юлія враз 
іііцулюється. «Невже і я колись буду така?» — жа
хається несамохіть, хоча думати їй зараз треба б 
зовсім про інше.

— Це ти, звіднице, ти! — жінка задихається, па
дає на стілець, але тут-таки схоплюється, кидає
ться до Макарчучки:—Поможіть! Дитину мою... вря
туйте!

Юлія бачить, як начальниця підбирається, напру
жується, наче кішка перед стрибком.

— Що трапилось? Що з вами?
Вкрадливий, повний співчуття голос, селянка во

ди. У жінки зуби цокають об скло, вода ллється за 
комір. Макарчучка зиркає на Юлію, очі примруже
ні. Юлія намагається примусити себе слухати, про 
що вони говорять,‘але у вухах шумить і думки лі
зуть зовсім безглузді. Макарчучка каже: «Який 
жах!» ї ще: «Хто б міг подумати!» Тепер вони вдвох
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дивляться на Юлію, немов чекають якихось пояс
нень. Юлія не витримує, вискакує за двері.

Коли повернулась до кабінету, Макарчучка була 
вже сама.

— Ну ти ж і мастак у халепи встрявати! — захи
хотіла вдоволено. — Ти що, справді влаштувала її 
дочку в профтехучилище?

До Юлії тільки тепер доходить, що Макарчучка 
схожа на Галину матір, мов рідна сестра: така са
ма дебела, з таким же подвійним підборіддям, на
віть волосся пофарбоване у той самий колір.

— Справді, — сказала неохоче.
— Ну, комедіянтка! — збудження підносить го

лос начальниці до найвищих регістрів. — Та вона 
ж тебе з’їсть!

— Чого вона приходила?
— Вимагає, щоб ми твою поведінку на зборах 

розглядали. І заяву осьдечки залишила. На п’ят
надцяти сторінках дрібним почерком. Почитай, ко
ли хочеш.

Знову цей шум у вухах! Юлія встала, під липким 
поглядом Макарчучки подибала до графина з во
дою.

— Та не переймайся так! — пожаліла її началь
ниця. — Вона забере заяву, якщо ти умовиш її Галю 
повернутися додому.

Не випускаючи склянки, Юлія тільки кволо по
вела рукою.

Макарчучка прибрала строгого вигляду і сухо по
передила:

— Заява офіційна, сама розумієш, мусимо реа
гувати.

— Таж вона сама у всьому .винна!
— Це вже доводитимеш на зборах. Можу тільки 

пообіцяти пристойну виробничу характеристику.
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Посиділа, обхопивши голову руками. Мала таке 
відчуття, наче липке болото обступає її з усіх бо
ків. Згадала вранішній настрій, і скривджена ні за 
що дитина у ній зайшлася безгучними сльозами.
І а Юлія тільки міцніше стиснула вуби: замість при
думати щось путнє, пані, бачте, сльозу пустити на
думали! Придумати... Василь! Вона рішуче попря
мувала до дверей, не слухаючи осоружного просто
рікування начальниці. Василь може щось приду
мати. Принаймні удвох вони обов’язково щось при
думають.

Побігла вулицею, озираючись, чи не вигулькне 
таксі. Подумала ще: треба б спершу подзвонити. 
Пошукала очима: телефон! Рвонула через вулицю 
просто на червоне світло і майже наштовхнулася 
на міліціонера.

Вибачте, — буркнула завчено, пориваючись
далі.

Вам подобається порушувати правила? — на
смішкувато спитав услід знайомий голос.

Озирнулася мимоволі: той самий хлопчина, кот
рий приходив до неї шукати Галю... Тільки його 
й не вистачало!

— Зачекайте! — гукнув хлопець владно, і Юлія 
спинилася.

Одразу ж вилаяла себе: адже могла удати, що 
не почула, а тепер втікати було пізно.

Пробачте, мені здалося, у вас щось трапилося.
Тінь стурбованості на ясному обличчі. І той са

мий пронизливий погляд. Юлія раптом подалася до 
хлопця, ледве стримуючись, щоб не вхопити його за 
рукав.

- Слухайте, допоможіть мені. Ви ж можете за
свідчити, що нічиєї дочки у мене в квартирі не знай
шли?

— Де засвідчити?
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— На зборах,— Юлія хапнула повітря. — У ме
не на роботі. Там Галина мама заяву написала...

За ті кілька секунд, доки вони дивилися в очі од
не одному, Юлія встигла здогадатися, що на цій 
дорозі на неї не чигають ніякі небезпеки.

— Ну от що, — хлопець обережно взяв її за лі
коть, — ходімте!

Юлії здавалося: нічого безглуздішого навіть не 
вигадаєш — вона сидить у крихітному кабінеті нав
проти хлопчини у міліцейській формі (яке у нього 
звання? Шкода, вона так і не навчилася розбира
тися у погонах) і говорить, говорить, не маючи си
ли спинитися, питаючи себе, до чого тут її взаємини 
з Макарчучкою, з Антоніною, навіщо іронічний тон, 
підозріло схожий на кокетування. Вже й вечір став 
за вікнами, а вона все говорить, напружено утри
муючи суцільну завісу слів, аби не відкрити прав
ду: їй просто не хочеться іти із затишного кабіне- 
тика, не хочеться знов думати, шукати виходу.

Нарешті спинилася. Попід вікнами пробігали лю
ди, обвішані портфелями, авоськами й торбинками. 
Прямо навпроти спинилася машина з кавунами, по
вільно в’їхала на тротуар, і біля неї одразу ж за
вирувала черга.

— Любите дивитися на людей? — порушив мов
чанку юнак.

•— Так, але недовго.
— Чому?
— Бо тоді мені починає здаватися, що у кожного 

з них життя склалося трохи краще, ніж у мене.
«О пані, чого це вам здумалося тут скаржитися 

на життя?»
Хлопець промовчав, і вона відчула вдячність до 

нього за те, що не піддався на цю маленьку прово
кацію. Він малював щось у розгорненому блокно
ті і не дивився на Юлію.
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— Я не повинен був залишати цієї історії напри
зволяще, — сказав тихо, наче сам до себе. — Та що 
вже вдієш...

Звів нарешті свої незбагненної чорноти очі, і 
Юлія відчула, що червоніє: їй не вдалося одурити 
цього хлопчиська ні минулого разу, ні тепер. Вона 
голосно хруснула пальцями. Хлопець ледь помітно 
усміхнувся і знов опустив очі.

— Ви були цього року у відпустці? — спитав ді
ловито, аж сухо, мовби не помічаючи її розгубле
ності.

— Що?— скинулася неуважно.— У відпустці?
1 Іі, не була.

— А завтра можете піти?
— Навіщо?
Відчуття затишку й безпеки зникло безслідно.
— Аби я не мав задоволення виступати на ва

ших зборах і брехати, — іронічно пояснив хлопець.
— Гаразд, — кивнула слухняно.
— І втікайте звідси у якийсь глухий закуток. 

А я спробую нормалізувати обстановку.
Вона підвелася, долаючи несподівану кволість, 

побрела до дверей. Постояла на порозі, мовби зга
дуючи щось, обернулася:

— Як вас звати?
— Павло Сергійович.
— Спасибі, Павле Сергійовичу, — подякувала, 

уникаючи зустрічі з ним очима.
Наче сновида, обійшла чергу за кавунами, пере

тнула вулицю, спинилася оживаючи: телефон!
— Завтра йду у відпустку, — сповістила Васи

леві без будь-якого вступу.
Той трохи посопів у трубку і поцікавився:
— І куди ж?
— До мами. Слава богу, у кожного з нас є мама.
Коли виходила з будки, завважила у вікні нав
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проти хлопця у міліцейській формі. «Павло Сергі
йович!— подумала майже весело. — Паша. Ііав- 
лик. Теж чиясь дитина».

Юлія розплющила очі, покліпала — о! під самим 
вікном щось знову глухо гупнуло. «Яблука!» — ра
дісно здогадалася вона. Поглянула на годинник — 
десята ранку. Ну ясно ж: вона у мами! Не встигла 
прочинити двері в сіни, як з веранди почулося тур
ботливе:

— До-о-оню, сніданок на сто-о-о-лі!
На мить Юлії стало соромно: мама встигла ви

гнати корову в череду, збігати на вранішнє доїння 
і приготувати сніданок. А вона спала. «Та я ж у 
мами!» — солодко-ліниво подумала знову і, потяга
ючись, подибала надвір умиватися.

Після сніданку Юлія ще з півгодини лежала, те
пер уже за хатою, на простеленій мамою ряднині. 
Довкола стриміли сухі коробочки маку, пахло жов
тяками і м’ятою, переплетене листячко трави— най
різноманітніших форм і відтінків зеленого— наче 
аж гуло під напругою соків. Юлія відвикла роздив
лятися кожен листочок окремо, і тепер їй було див
но і трохи сумно, що вона призабула, як звуть ці 
трави. Ось калачики, вона чимало попоїла їх у ди
тинстві — спробувати? — ні, не хочеться, а колись 
же нізащо не поминула б отакий рясний кущик: а це 
спориш, його вона рвала теляті (делікатес), а ці 
колосочки, з яких виходили такі царські вінки? 
Як же вони називаються? Юлії схотілося негайно 
дізнатися, вона зірвала травинку і пішла шукати 
маму.

Угледіла серед городу — мама копала картоплю. 
Юлії знову стало соромно за своє неробство. Встро
мивши колосок у волосся, відшукала лопату і пода
лася до мами.
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— Відпочивала б іще, доню, — розігнулась на 
мшльку т а .— Скільки тут тієї роботи, а в тебе ж 
иідпустка.

Юлія ковзнула поглядом вздовж городу — край 
і убився аж ген за деревами. «Невже усе це можна 
подолати лопатою?»— подумала з острахом. Але 
іруснула головою і рішуче вивернула перший кущ.

— Мамо, а ти думаєш собі коли-небудь спочинок 
мати? — поцікавилась, коли держак став важчати 
у руках.

— А я й відпочиваю, цілу зиму нічого не роблю,— 
ласкаво озвалася мати.

— Відпочиваєш? Це називається відпочивати?! — 
щиро обурилась Юлія, забувши, що так само щиро 
І майже тими ж словами вона обурювалась і ми
нулого, і позаминулого разу, і завжди, коли приїз
дила в село до мами. — На ферму бігаєш, як мо
лода, хоча давно могла б сидіти на пенсії. Онде 
овиня рохкає, теля, корова, кури, гуси, та ще й цей 
юрод, кінця йому не видно... Навіщо стільки?

Мати втерла краєм хустки чоло, постояла, зі
першись на лопату.

— Усе ж воно гроші, доню, — озвалася винува
то, і з тих винуватих ноток Юлія зрозуміла, що й 
цього разу матір переконати не вдасться.

Та материна впертість завжди виводила Юлію з 
рівноваги.

— Чи тобі не вистачає? — почала заводитись доч
ка,— Тримала б курочок з десяток, та городу соток 
шість, та пенсія — хіба не вистачило б?

— Мені вистачило б... — Мати підважила кущ, 
алходилась оббирати великі рожеві картоплини. — 
Та в мене ж іще ти є, доню.

— Нічого мені не треба! — гукнула Юлія, щоб 
хоч криком пробитися крізь материну незворуш
ність. — Мені треба, щоб ти не надривалася тут,
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шоб була здорова, щоб ревматизм свій лікувала. 
А тебе через цих клятих евиней-телят у санаторій 
не випхнеш! Усе гроші, гроші, гроші!

Мати зітхнула.
— Та хіба ж я тільки заради грошей?
— А задля чого ж?— Юлія й копати кинула від 

несподіванки.
Мати теж випросталася, потерла поперек.
— Я, може, і ворушуся досі через те тільки, що 

все воно моїх рук потребує. Кожному хочеться чи
мось до завтрашнього дня приторочитися. Ото роб
лю і думаю: викохаю кабанчика, здам та й куплю 
моїй дитині кольорового телевізора чи ще щось, не
хай буде, як у людей...

— Та не треба мені телевізора! — простогнала 
Юлія.

— А мені треба, — твердо одмовила мати. — І ро
бота оця мені в радість, бо звикла до порядку. Ра
ніше, доки сили більше було, найпершою в селі го
род порала. Навесні сусідки ще тільки садять, а а 
мене вже й посходило. І хлівець, і курничок у тако
му порядку тримала, що не в кожного у хаті така 
чистота. Тепер підупала на силі, за молодими вже 
не потягнусь. А все одно вийду, гляну — тут у мене 
картопелька, там квасолька, а там часничок, а тут 
курочки, поросятко... І багата я, і не ледача, і лю
ди не засміють, і самій од себе не соромно. А за
бери оце все, завези хоч і в рай — на третій день 
зляжу. І ніякий санаторій не поможе.

— Та це ж патологія якась! — люто пожбурила 
картоплину у відро дочка.—Ну, розумію, не можеш 
ти без роботи, і я не можу. Але ж надриватися наві
що? Ти ж, окрім роботи, нічого в житті не бачила!

Зачеплена за живе, мати підібгала губи:
— Не тобі, моя дитино, судити про те, що я ба

чила, а що ні.

48

1 враз похопилася, що дочка приїхала ж зовсім 
ненадовго і не випадає сваритися з нею на другий 
день по зустрічі, сказала запобігливо:

— Та скільки тут тієї роботи? То тільки здаєть
ся, що багато, поки не почав... А ти відпочинь, коли 
втомилася, нехай-но я краще сама...

Юлії теж не хотілося більше сперечатися: який 
сенс? Та й чи вперше? Завзято вивергала картоп
ляні кущі з пахучої осінньої землі, підтюпцем но
сила важкі відра й намагалась не дивитися, чи ба
гато ще лишилося копати.

Скоро мама знов подалася на ферму, і Юлія за
лишилася сама. її дивувало, що не відчуває втоми, 
що копає легко, із задоволенням, встигаючи пора
діти за курей, які мало не з-під лопати вихоплю
вали ситих черв’яків, за осину компанію, що бен
кетувала біля груш-падалиць, за картоплю, яка 
вродила цього року чиста й рясна, і за себе, молоду, 
здорову жінку, здатну так завзято вергати землю 
хоч і цілісінький день.

А десь поза цим всім снувалися думки про маму 
І про суперечку з нею. Юлії і справді дуже хотіло
ся, щоб мама менше працювала і дбала про здо
ров’я. Ті меблі, килими та люстри, які щороку до
куповувалися у Юлину квартиру (придбану так са
мо на мамині гроші у перший же рік її невдалого 
заміжжя) справді не варті були, щоб стара жінка 
отак надривалася. До того ж кожен новий подару
нок лягав тягарем непоправної вини, невідплатного 
боргу. Саме через це почуття вини Юлія безборон
но дозволяла мамі хазяйнувати у себе, контролю
вати витрати, давати тьму вказівок і настанов, втру
чатися у наміри і плани. І навіть тоді, коли доходи
ло до справжньої сварки, Юлія або мовчала, або 
обережно виправдовувалась, тамуючи у собі слова 
протесту. Так було, коли вона придбала чудесний
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альбом із ілюстраціями фресок Софійського собору 
за 50 карбованців і коли, потай здавши у комісій
ний магазин кришталеву вазу, майнула з Василем 
у Львів. А вона любила й жаліла матір і, приймаю
чи її щедрі дарунки, мріяла, аби не вона, а мама 
потребувала її допомоги. Але це було неможливо. 
Мама, правда, мало не всьому селу показувала об
нови, що їх привозила дочка, сяяла при тому, пи
шалася, але тут-таки картала Юлію за розтрату, 
намагалась випитати, скільки та річ коштує, пере
конувала, що вона вже стара, їй нічого вже не тре
ба, може довікувати і в простенькому, аби її дочка 
ні в чому не знала нужди. Юлії вже зараз ставало 
сумно від передчуття, що коли настане час жити 
їм з матір’ю разом, то навіть її безконечна поступ
ливість не врятує їх обох від сліпих вибухів непо
розумінь.

Після обіду Юлії було категорично заборонено по
ратись на городі. Вона потинялася по двору, позази- 
рала до поросят, полежала на горищі в сіні, гортаю
чи книжку, а тоді вирішила сходити в сільмаг. Там 
довго порпалася у сувоях краму, переміряла плаття 
усіх кольорів і розмірів, погомоніла з продавщицею, 
а коли вийшла на вулицю—побачила, що сонце ви
сить на тому ж самому місці й до вечора ще дале
ко. Додому повертатися не хотілось, і вона побрела 
у напрямі ферми, сподіваючись зустріти по дорозі 
маму. За селом зняла босоніжки, занурила ноги в 
гарячу пилюку й зітхнула — такою відчула себе 
легкою.

Дорога круто повернула, і село зникло за стіною 
похнюплених осінніх соняшників. Соняшники об
ступили Юлію з усіх боків — непорушні, замисле
ні, пресумні. Вона побігла дорогою вперед, але за 
новим поворотом знов були тільки соняшники. Зда
валося, вся земля вкрита соняшниковими заростя
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ми, і тільки сонце сонце над цією одноманітністю 
трохи оживляло фантастичну картину. Юлія сіла 
край дороги, з тривожною цікавістю втупилася в 
рівні ряди товстих шерхатих стебел з печальними 
головами. Була дивна насолода у тому, щоб отак 
просто сидіти, не ворушитися і ні про що не дума
ти. Раптом Юлії вчулося, як у тиші повільно й по
тужно повертається земля, на якій вона сидить. 
Схопилася, побігла назад у село. Минаючи крайні 
хати, глузливо подумала: «Дожилася! Кілька хви
лин сам на сам з природою — і от, біжиш безвісти!»

Мама була вдома і знов копала картоплю. Юлія 
мовчки прилаштувалася з лопатою поруч неї.

Наприкінці тижня, коли Юлія поверталася уве
чері від річки, мама зустріла її біля хвіртки.

— Тобі лист! — повідомила загадково.
Юлія здивувалась, але не спитала, від кого, швид

ко пішла до хати. На телевізорі й справді лежав 
конверт. Взяла, покрутила в руках — розпечатаний! 
Почала читати і аж задихнулася від сорому й обу
рення— лист був від Василя і мама не втерпіла, 
щоб не прочитати.

«Добрий вечір, люба моя втікачко! — писав Ва
силь. — Прожив без тебе цілих чотири дні і відчув, 
що більше не витримаю. Спохмурнів, утратив інте
рес до роботи і їжі, почав навіть грубіянити коле
гам. Отож заклинаю тебе: рятуй, поки не пізно! Бо 
коли в мене остаточно зіпсуються апетит і харак- 
іср, я стану просто нудним буркотуном.

Тільки не думай, що я такий уже безнадійний 
егоїст і прагну, щоб ти витратила свою відпустку 
на щоденне очікування мене з роботи. Я добрий і 
уважний, отож сьогодні влаштував начальству не
величкий, добре продуманий скандал і завтра можу 
їхати, пливти чи летіти на всі чотири сторони. На
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жаль, мене тягне тільки в один бік— до тебе. Не 
лякайся, я не збираюся полохати твою маму неспо
діваним візитом. Думаю, що це ти, оцінивши моє 
позитивне ставлення до тебе, мусиш негайно при
їхати і втішити мене. А тоді вдвох гайнемо на всі 
чотири боки водночас. Мені дали премію, отож я 
тремчу від нетерпіння позбутися її у щонайефектив
ніший спосіб. Вибирайте, моя повелителько: Ялта, 
Гагра, Сухумі чи просто намет у дикій глушині. Обі
цяю прихильно вислухати будь-які інші пропози
ції.

Ху-у-ух! По-моєму, я тебе умовив, чи не так? 
А коли ні, то зачекаю іще три дні — більше не вит
римаю, — а тоді приїду і вкраду тебе. Так що від
разу ж, прочитавши оце, біжи на пошту і бий теле
граму, якщо не хочеш стати жертвою моєї схиль
ності до романтичних історій.

Не писатиму тобі «цілую», бо від одного цього 
слова макітриться в голові.

Благаю! Волаю! Заклинаю! Приїдь!
Твій очманілий від самотності Василь».
Дочитавши до кінця, Юлія розсміялася. І тут во

на побачила маму: стояла нерішуче в дверях, м’яла 
фартуха, а лице аж порожевіло від нетерпіння. 
Юлія згадала, що сердиться на неї, прибрала стро
гого вигляду.

— Ти ставишся до мене, як до своїх поросят чи 
телят! — дорікнула гнівно.

А сама в цей час думала: «їхати... з ним... цілі 
дні, цілі ночі з ним... господи, хоч би на голову не 
стати від радості».

— А ти і є теля,'— голос у мами був ласкавий- 
ласкавий.

— Таж увесь світ знає, що читати чужі листи 
не можна! Це образа, приниження, це взагалі дідь
ко знає що!
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— Доню... ну, донечко, — мама сіла на диван ко
ло неї, — ну, тебе ж не поменшало, а мені від серця 
підлягло. Що тобі, для рідної матері листа жалко? 
А я ж для тебе небо ладна прихилити...

«От, от, завжди так», — подумала Юлія і ну ска
зала нічого. Вона вся була вже там, у Ялті і Гаг
рі, поруч з Василем, який належатиме ці дні тіль
ки їй...

Юлія раптом почула, що мати говорить до неї.
— Що? — спитала розгублено.
— Та питаю ж: він що, справді такий, що може 

пкрасти?
Дочка засміялася.
— Це все, що тебе цікавить?
— А ти гадаєш, цього мало? — образилася мати.
Рвучко відкинувшись на диван і приплющивши

очі, Юлія тужно мовила:
— Ох, мамо, та навіщо йому кого красти, коли 

пін тільки моргне — слідом побіжу...
Ото такий ловкий? — у голосі матері чувся

сумнів.
— Еге ж. З ним по вулиці йти неможливо — усі 

дівки озираються.
— З лиця воду не пить, — підібгала губи мати.
— Ох, та мені однаково, пить чи не пить... — кво

ло махнула рукою Юлія, що мало означати: ворот
ій вже нема.

Мати, мабуть, щось надумала, бо присунулась 
ближче, обтерла губи краєм хустки й улесливо по
чила:

Інші нехай біжать, а ти — не біжи. Ось пере- 
і иль себе, не їдь і телеграми не давай. Хай він сюди 
пошиться, як нахваляється, а я й подивлюся, що 

а а один.
Юлія підвела голову, закліпала на матір;
— Як це — не їдь?
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— А отак. Не їдь— і все. Ич, моду взяли: нака- 
лякав листа — і лети, дівко. А матері на очі боїться 
показатися. Не до душі мені таке, Юліє. Що ж це 
виходить? Погуляєте, поживете удвох, а тоді знов 
кожен у свою нору?

Заклавши руки за голову, Юлія незмигно диви
лась у вікно і мовчала.

— Може, не поїдеш? — нерішуче попросила мати.
— Поїду.
Стара зітхнула скрушно і покірно. Потім встала, 

навіщось обтрусила і розрівняла й без того чистий 
синій у білу крапочку фартух, полаштувала вузлик 
на хустці і мовчки вийшла. Юлія не ворухнулася, 
сиділа вклякло, наслухаючи наростання тривожних 
вітрів усередині себе.

— Ось на, — знов увійшла мати.
З дальніх далей обернулася на голос, безтямно 

поглянула на материну простягнуту руку.
— Тут двох карбованців до сотні не вистачає. То

бі на пухові ковдри зібрала.
Мимоволі Юлія взяла гроші і раптом зблизька — 

до найменшої подряпини — побачила, яка висхла, 
груба і зчорніла рука у матері, згадала, що о т а к  — 
не мимохідь, не краєм ока — вона бачила цю руку 
востаннє іще в дитинстві, і всі товщі років, впро
довж яких мама самотньо старіла, умудряючись не 
завдати їй болю, обвалилися на Юлію відчуттям 
безповоротної втрати — припала до маминого фар
туха і голосно, невтішно заридала.

— Ну, не треба, не треба, доню, — мама гладила 
її по голові, і від шкарубких дотиків плакати хоті
лося ще дужче. — Ну, заспокойся, дитинко. Пої
деш до нього, хоч сьогодні їдь. Може, то щастя 
твоє. Хіба я не розумію?

І те розуміння мамине, і ласкава її покора завда
вали нестерпного жалю.
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Бачу я, дочко, щось у тебе на душі не так. 
Чогось тобі не вистачає в світі.

(Безсмертя для тебе, мамочко, не вистачає!)
Ти б сказала мені, може, щось удвох приду

сі чи б, га? А то криєшся від матері... От і зараз — 
чого плачеш? У тебе сльози — наче всю рідню по
цінила та сама на всім світі лишилася.

А мені іноді так і здається, — знеможено оз- 
інідася Юлія. — Що я сама у всім овіті.

Свят, свят, свят! — злякалася мати. — Що це 
і и говориш таке, доню? Як так — сама?

Так, наче стою десь осторонь, дивлюсь на лю- 
и‘й, і так мені їх шкода, аж серце болить, а помог- 
ін ж нікому нічим не можу, ні на краплиночку!

Мати здогадалася, який жаль терзає дочку, але 
мок не зважилася назвати його вголос. Спитала 
гільки:

У тебе це біля нього не минає?
Юлія притихла, задумалася.

- Іноді минає, а іноді — ні, — сказала не надто 
впевнено.

Хм... А я коло твого батька усе життя душею 
і ріюся. Його вже ось двадцять років як немає, а 
нгс одно... І до самої смерті ні за чим не жалітиму... 
\ люди... Чого за ними так побиватися? Сьогодні 
щасливі, завтра нещасливі, а там, дивись, знову 
щастя усміхнулося. На те й життя.

Я не про те, мамо.
Я знаю. Та тільки як замолоду над цим сльо- 

ш лити, то й життя не побачиш, і не порадуєшся
йому.

Мовчали у вечірньому присмерку, і не взнати бу
чо, чи думають кожна про своє, чи про одне. Юлія 
спитала:

Мамо, а коли тато... коли ти сама лишилася, 
що ти відчувала?
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Не зводячи очей на дочку, мати стиха одмовила:
— Так, наче скалічіла враз. Осліпла чи обидві 

руки одняло...
Встала, увімкнула світло.
— А ти чого це лежиш і досі? Ану збирай речі 

та й завтра гайда на море.
Юлія підійшла до дзеркала.
— Мамо, я ще не дуже стара?
— Ста-а-ара?! — мати аж руками сплеснула.— 

Та ти в мене така лялечка, що хоч сьогодні під ві
нець веди! І поставою мов дівчинка, і очі чорні та 
гарячі, і ніде ж ні зморщечки!

Юлія зітхнула і засміялася, аби її мама, нареш
ті, побачила, що дочка повеселішала.

У місті, куди вони з Василем приїхали, здавало
ся, ні в кого не було тих турбот, що примушують 
людей поспішати, втупивши здерев’янілий погляд 
у тільки їм відому далину. Незалежно від віку всі 
поводилися так, наче їм ледве минуло сімнадцять. 
Навіть літні пари блукали вулицями, взявшись за 
руки, і це за будь-яких інших обставин сумне видо
вище тут викликало замилування. Увечері біля іг
рових автоматів та іграшкових автомобільчиків ог
рядні, добросовісно потріпані життям дядьки по- 
хлоп!ячому сперечались за чергу. На пляжі сивий 
дідуган, пірнувши у воду, перекинув матрац із по
пелястою, аристократичного вигляду старенькою. 
А інший солідний дядечко із сяючою лисиною та 
страхітливими чорними хащами на широченних гру
дях підкрався до своєї напівспеченої сонцем, розі
млілої подруги і з диким войовничим гиком вилив 
їй на спину повну шапочку води. І нікого ті вибрики 
не дивували, ні в кого не викликали осуду чи хоч 
глузливого сміху. Сміх тут наче очистився від без
лічі штучних відтінків, породжених людськими ва
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дами, і набув первісного значення: сміялися, бо ма- 
ди приємність від сміху. Люди наче уклали угоду, 
аа якою солідність, стриманість, статечна розваж
ливість тимчасово скасовувались. Особливо це було 
помітно увечері, коли дами випливали на набереж
ну у фантастичних розмірів капелюхах, прикраше
них цілими букетами, дражнили чоловічу уяву де
кольте на межі можливого і рясними строкатими 
спідницями до п’ят — все це скидалося на безконеч
ний карнавал. Враження підсилювало саме місто, 
дуже схоже на декорації: яскраві ліани, пальми, 
кипариси, різноколірні ліхтарики в траві й поміж 
деревами, вузесенькі покручені вулиці, які виводили 
до неспівмірно великих кораблів біля причалу, пов
сюдно розчинені двері, теж наче іграшкові, бо троту
ари і підлога — на одному рівні, часто не розділені 
навіть умовним порогом, а над усім — дихання мо
ря і музика. От море було справжнє, особливо піз
ньої ночі, коли затихав карнавал. Поруч нього дум
ки і почуття набували ритмічного неспокою хвиль.

...Це море уночі — як сум всесвітній, як туга всіх 
живих за вічним, як спогади про страх того найпер
шого, хто з нього вийшов, як поклик втраченого раю, 
де крила всім дано і голоси для співу... Зайдемо в 
темну хвилю — розчинимось, на бризки розпаде
мось, на піщини, хай хвиля той пісок перемішає, 
хай визволить із шкаралуп, в яких ми — в’язні від 
народження... того народження, коли з води і сон
ця найперша виникла клітина і замкнулась довко
ла ядра... Зайдемо в темну хвилю, розчинимось і 
спробуємо все почать спочатку, знайти найпершу 
формулу, яка замкнула нас у шкаралупах тіл... Роз
чинимось і все почнем з води і солі наперекір тій 
формулі проклять, що прирекла на вічні пошуки та
ких же замкнутих довкола ядра клітин...
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— Чому ми не народилися братом і сестрою? Чо
му не знали одне одного змалечку? Та хоча б де
сять років тому чому не стрілися?

Переповідали себе безупинно. Мали досить часу, 
щоб усе пригадати, нічого не втаїти, говорили, го
ворили, розкуті темрявою і морем, говорили, бо що 
мали, окрім слів, щоб поєднати два нарізно прожи
тих життя в одне?

Навіть час тут був інший. Дні не називалися се
редами й понеділками, не мали номерів, а струме
ніли з неупинністю цівки в піщаному годиннику, де 
важить тільки те, скільки піщинок лишилося для
руху.

Вранці Юлія і Василь снідали молоком з паху
чими булочками, знов спускалися мокрими вули
цями до моря і, ловлячи дрижаки, занурювались у 
непорушну, прозору, з різким, чистим запахом ма
су води. І не було більшої насолоди, ніж вискочити 
на берег, розтерти шорстким рушником охололе ті
ло, а потім, піднімаючись у місто, наслухати, як 
воно поволі зігрівається під сухими дотиками тка
нини.
ч О цій порі оживали шляхи карнавалу, і вони без
турботно здавалися на волю неспішних течій, що 
виносили їх або на повну спокус чашу осіннього ба
зару, або на екскурсію в гори, або в екзотичну ви
шуканість Ботанічного саду, або на морську прогу
лянку — щодня місто знаходило для них принади, 
від яких солодким щемом сходило серце, бо ж дару
валися ті дива на одну мить.

Ближче до полудня солоні вітри сповнювалися 
пахощами смажених шашликів і кави, яку подавали 
у відкритих кафе під парасолями юні засмаглі офі
ціанти.
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Коли наприкінці першого тижня Юлія випадково 
угледіла в руках якогось чоловіка газету, вона ста
ла як вкопана і сповістила Василеві:

— Здається, я розучилася читати.
— Здається, я теж, — подумавши, сказав Василь.
— Але нам воно й ні до чого, правда ж?
— Безперечно!
1 вони пішли купувати морозиво.

— Вітаю, вітаю. Видно, що з відпустки: відпочи
ла, помолоділа. (Звикай, звикай до таких комплі
ментів, бо ж молодість минає). А це твоя нова ко
лега, Лідія Юхимівна, прекрасний спеціаліст. (І 
вже четверта на місці твоєї коханої Антоніни. Еге 
ж, твоя колега, бо ж поки що я тут начальниця, не 
забувай про це). А ти відтепер моя боржниця — я 
умовила Надію Опанасівиу забрати заяву. Ну що ти 
на мене витріщилася, може, забула? Ми ж тебе ма
ли на зборах обговорювати за те, що дочку її хо
вала, а тоді ще й у профтехучилище спровадила. 
Ха-ха-ха-ха! Оце, мабуть, загуляла, що про все на 
світі забула! (Так, так, моя мила, мене не одуриш, 
а невинні очі й сама добре вмію робити). Між ін
шим, ця дівчина тебе тут розшукувала. Боже мій, що 
за молодь пішла—самі кісточки та шкіра! Я, па
м’ятаю...

Це можна було слухати безконечно. Але Юлія не 
схотіла слухати, присунула до себе телефон.

— Павле Сергійовичу? Добрий день.
У Макарчучки очі округлилися від цікавості. Лі

дія Юхимівна полаштувала окуляри і втупилася в 
напери на столі.

— Спасибі, вже на роботі. Як там наші справи? 
ІЦо саме — в порядку? На помідорах? Так, свіже по
вітря їм не зашкодить. Ну, спасибі. Так, так, я на 
днях забіжу. На все добре.
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Макарчучка підібгалася на стільці, готуючись по
чути, хто такий Павло Сергійович. Та оскільки Юлія 
мовчала, начальниця ображено задерла підборіддя 
і сухо заявила:

— Погуляла — і досить. Берись до роботи. Тут 
твій Петрявічюс двічі заходив. Каже, знову винай
шов щось. Але мені показувати не схотів, тільки 
тебе одну й визнає.

З Макарчучкою завжди було так: варто чимось 
не догодити, як вона починала вишукувати «крив
ди» на голому місці, ставала в’їдливою, бурмосила- 
ся, і тоді лишалося єдине: поділитися з нею яки
мось «секретом», хай хоч і вигаданим, аби тільки 
він був невеселий і вимагав співчуття. Таким чином 
начальниця вдовольняла цікавість і потребу у спів
переживанні, а заодно втішалась незаперечним до
казом власної благополучності. Це її розчулювало 
настільки, що могла навіть випхати Юлію посеред 
робочого дня у кіно, бо вона ж молода, потребує 
розваг...

Звірятися Макарчучці у справжніх таємницях 
Юлія остерігалася. Така начебто співчутлива, така 
начебто по-жіночому розуміюча начальниця при 
найменшій суперечці обертала ті задушевні звірян
ня у вбивчу зброю.

Цього разу Юлія визнала за краще просто зник
нути з Макарчуччиних очей.

— Петрявічюс? То я з’їжджу до нього у майстер
ню, — невинним голосом сказала вона.

Макарчуччине обличчя набуло виразу цілкови
тої розгубленості, наче її щойно ошукали в таємни
чий спосіб.

— Ти... ти хоч подзвонила б спочатку, може, він 
на об’єкті!

Але Юлія вже зачиняла двері і вдала, що не чує.
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Дідуган Петрявічюс був на місці. Він сидів на 
слюсарному верстаті, звісивши ноги, розгойдував 
ними і замислено смоктав люльку. Юлія ще з поро
га радісно засміялася, пішла до нього.

— Ага, приїхала, — сказав старий безбарвним 
голосом і знехотя простягнув руку.

•— Ага. Приїхала, — передражнила Юлія. — Доб
рий день, товаришу начальник.

Маючи усього лиш семикласну освіту, Петряві
чюс і справді отримував платню майстра виробни
чого навчання у профтехучилищі. Іноді йому «спи
хали» якусь групу — це вже коли траплялися такі 
одчайдухи, що від них намагалися відхреститися всі 
майстри. І чи то були мозаїчники, чи то були столя
ри, але через півроку вони знали не менше, ніж не 
одчайдухи з інших груп. Частіше ж він сам одбирав 
собі хлопців, які здавалися йому тямущими, і поти
хеньку втягував у свої «забавки», як він те нази
вав. Він вициганив собі «лабораторію», яка начеб- 
ю була частиною виробничих майстерень, але ніхто 
без дозволу старого не наважився б і носа туди по
ткнути. Найвищою відзнакою серед учнів вважало
ся потрапити у збірну групу Пегрявічюса, хоча всі 
шали і про його семикласну освіту, і про те, що він, 
власне, не зовсім і майстер виробничого навчання, 
а просто майстер на всі руки, який час від часу ви
копує якісь складні завдання комбінату.

В «лабораторії» Петрявічюс відгородив собі за
куток, у якому оселявся іноді на цілі тижні, хоча 
мав у гуртожитку кімнату. Тоді він розпускав свою 
групу, вдень і вночі товкся біля верстатів, майже 
не виходив сам і до себе пускав неохоче — началь
ство дивилося на те крізь пальці. Коли у ньому не 
бурхали вогнища уяви, коли не мучила спрага пе
ревлаштування механічного світу, був наче прив’я
лий, вицвілий, відчужено-сумирний. Та варто було
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найменшому мікробові мислі, не мислі навіть, 
а натяку, неясному здогадові забродити у темних 
тунелях уяви, як старий перероджувався і, наче вки
нута у воду риба, набував втраченої пругкості і за
бутих барв. І тоді своєю впертістю міг хоч кого 
довести до шаленства. Коли якийсь інженер прино
сив йому креслення і казав, що саме оце треба 
зробити терміново, а Петрявічюс у той час мудру
вав над черговою «інтересною штучкою», то він про
сто відсував креслення, наче нічого не чув і не 
бачив. Недосвідчені інженери, як правило, серди
лися і клали креслення знову перед очі Петрявічю- 
су. А той мугикав, покректував, почісувався і знову 
неуважно відсував папери на край столу. За якимось 
разом він просто жбурляв їх додолу з тим вира
зом досади, з яким викидають з тарілки муху, а на 
бідолашного інженера бликав так, що той біг скар
житися начальству.

Правда, бігли тільки зелені новаки. А всі інші на 
комбінаті знали, що Петрявічюс однією своєю «ін
тересною штучкою» може дати користі більше, ніж 
зелений інженер за кілька років роботи. Отож ста
рий безборонно мудрував далі над своїми «штуч
ками», і тільки іноді, перехиливши чарку-другу го
рілки, яку за спокійних часів і на дух не виносив, 
дідуган трощив усе, що траплялося під руку, про
клинаючи себе, долю, війну і нікому не відомих 
людей, які, можливо, вже й не жили на світі. Це 
могло означати тільки одне: якась «штучка» не під
далася затятому майстрові і він тужив за втраче
ними для навчання роками, за інститутами та ака
деміями, у які не втрапив почасти через війну, поча
ти через власну легковажність, почасти через не
добрих людей.

Нікому не спадало на думку визискувати з Пе- 
трявічюса збитки. Бо хоч він і надбав на комбінаті
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та в училищі чимало ворогів, справжні спеціалісти, 
заражені докучливим мікробом творчості, за мов
чазною згодою оточили старого непроникною сті
ною захвату і беззастережного заступництва, а від
людкуватість і зухвальство майстра тільки множили 
незлостиві анекдоти про нього, які при глибшому 
розгляді виявлялися сором’язливими посестрами ле
генд.

А Юлія ще й любила цього самотнього хлоп’я- 
куватого дідугана. Вони ніколи не звірялися одне 
одному в почуттях, не говорили ні про що, окрім 
як про роботу. Але інтонації, лагідні кпини давно 
відкрили їм взаємну симпатію, приховану ніжність.

Ні з ким Юлії не було так цікаво готувати експе
рименти, як з Петрявічюсом: це нагадувало мислив
ські лови. Тепер він рішуче увіпхнув люльку в ки
шеню і сповістив:

— Накльовується інтересна штучка.
В його очах мінилося передчуття великого полю

вання.
Старий зняв з полиці сувій паперу і мовчки по

чимчикував у куток, де на столі розкладено було 
якесь залізяччя, а поруч стояла звичайнісінька роз
чиномішалка. Все ще усміхаючись, Юлія оглянула 
ту «виставку»: скручені вали, вивернуті лопаті, 
уламки корпуса, підшипників, понівечені шестерні, 
’інайома картина! Так траплялося завжди, коли у 
розчин вкрадався камінь. Просто напасть якась. 
Ще минулого року вони з Петрявічюсом пробували 
барабанні й струменеві мішалки, але зарадити ли
хові не зуміли. Після погрому, який вчинив тоді у 
майстерні обурений Петрявічюс, Юлія не зважува
лася більше згадувати про цю справу, шукала в 
журналах: може, хтось щось придумає принципово 
нове, але не знайшла. І ось тепер Петрявічюс 
мовчки розгортав перед нею креслення. Схиливши



голову, Юлія оглянула перший аркуш і весело спи
тала:

— Це що, пральна машина?
— Умгу, умгу, — проспівав старий,— ця машина 

може перемолоти граніт.
Юлія перестала сміятися і підійшла ближче. Роз

чиномішалка Петрявічюса справді нагадувала пра
льну машину. В її барабані з ребрами автор про
понував розташувати армований твердим сплавом 
активатор, який утворював би потужний вир.

— Граніт не візьме, — із сумнівом сказала Юлія.
— Візьме! — заявив старий і поліз до кишені по 

люльку.— Що не подужає активатор, те перетре 
вібрація.

Дві голови — біла, мов пух, Петрявічюса і чор
на, лискуча, Юлії — схилилися над столом. Все, що 
лишилося за межами столу, кануло у небуття, на
віть від них самих лишилися усього лиш тремтливі 
ліхтарики мислі, якими побрели у темряві незнан
ня і здогадів до рятівного світла попереду.

Вони знаходили! Вони припадали! А коли напили
ся з тих джерел і підвели голови, сонце стояло якраз 
навпроти розчинених навстіж дверей і розділяло 
їхню радість. Юлія поглянула на старого, і їй схо
тілося обняти його. Але той, наче відчувши її заміри, 
одсунувся і згаслим голосом спитав:

— Чай питимеш?
— Питиму, — усміхнулася лагідно.
— А може, і картоплі насмажиш?
— Насмажу,— погодилася вона.
І тільки коли заходилася чистити картоплю, зга

дала, що сьогодні Василь поведе її дивитися квар
тиру, яку можна виміняти за їхні дві.

Початок жовтня. Бабине літо. Золоте і зелене. 
І повітря таке прозоре, наче його й зовсім немає.
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«Чого ти радієш, ненормальна?»
Отак би і йти безвісти. І хай би довкола було ба- 

і ато людей. І хай би чоловіки озиралися вслід, як 
отой...

«О пані, яка ви легковажна! А ще заміж збирає
теся».

Трава, дерева і птахи! Ви — прекрасні!
«01 Пані часом не збирається писати вірші?»
Вітрини, автобуси і пивні бочки! Ви — чудесні!
«А як вам оця черга, Юліє Гаврилівно? Теж до 

вподоби?»
Мій славний сіренький будиночку!.. О! Галя... 

11а тій самій лавці, де колись півночі просиділа її 
мати...

— Привіт, будівельнице!
І'аля не усміхається, сидить нерухомо, а в очах 

нираз безмежного зачудування і недовіри. Ну от, 
мабуть, знову щось накоїли.

— Ходім. Розкажеш, як ви там.
Вдома Юлія поспіхом ставить чайник на плиту і 

біжить мити руки.
— Ось повечеряєш і розкажеш, — гукає з ванної.
— Я не хочу їсти, — невесело каже дівчина.
— Ти хіба їла що-небудь? — Юлія усміхається, 

бо ж хіба у такому віці, як у цього дівчиська, 
можуть бути серйозні печалі?

— Ні, не їла. Мене нудить.
— Ой, та у тебе і синці під очима! Може, захво

ріла?
— Захворіла, — у недобрій іронії сіпаються губи 

дівчати.
— А до лікаря ходила? Чи хоч виховательці ка

зала?— Юлія починає тривожитись.
— А що б я їм сказала? Що вагітна?
У голосі виклик безневинно скривдженої дитини. 

Тремтячою рукою риється у сумочці.
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— Як же так... — Юлія опускається па табурет, 
припорошеною борошном рукою тре лоба.— А Слав
ко де?

— А де йому бути? Помідори збирає. Ми тільки 
два тижні й училися, а тоді всіх — на помідори.

Затягується димом, і на жовтому, аж позеленіло
му лобі виступають крапельки поту.

— Ти давно звідти?
Чайник закипів, сердито зацокав кришкою. Юлія 

втупилася у дві сунички на його білому боні, наче 
забула, що треба робити далі. Нарешті вимкнула 
газ.

— У мами була?
Дівчина глипає так, наче Юлія говорить марсіан

ською мовою.
— І не будеш?
— Нізащо!
— Ти певна, що не помилилася?
Тепер Галя дивиться на Юлію майже співчут

ливо.
«Ти теж не підеш до її матері... Антоніна? Не

можливо. Павле Сергійовичу, чорноокий Павлику, 
вам я про це і заїкнутися не зважусь... Є знайомі 
медики...» Юлія лякається самої думки про таке. 
Ні, ні!

Зненацька її стрясає сліпе нестямне обурення: 
«Та що ж це таке?!! Чудесний був день. Пєтряві- 
чюс, креслення, сонце...»

Дзвонять! Це Василь, о господи, ще одна проб
лема...

— Збирайся!—кричить з порога Василь,—Я щой
но звідти. Три кімнати! Центр міста!

Юлія стоїть мов укопана, немає сили озватися.
— Егей!— каже Василь вже тихіше. — Я розумію 

вашу радість, паї+і, але навіщо ж німіти? Вислов
люйте її, висловлюй...
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Бліда від нудоти Галя, буркнувши «здрастуйте», 
стрімголов кинулася у ванну.

— Що, історія триває? — перейшов на шепіт Ва
силь.

— Ох, тут таке...— Юлія повела його в кімнату, 
пошепки розказала новину.

Василь мовчки слухав, дуже серйозно і пильно 
розглядаючи її, доки Юлія не відчула, що потопає 
у вирах відчаю і вини.

Десь брязнула засувка, зашуміла і перестала 
йти вода. Галя повернулася до кімнати, йдучи із 
важкою незграбністю підбитого птаха.

— Отак по три-чотири рази на день, — вимучено 
поскаржилася Юлії.

Василь рішуче підвівся:
— Нас чекають.
Юлія теж підхопилася: справді-бо, вони ж збира

лися поглянути на квартиру...
— Ти ляж, відпочинь, — вже на ходу кинула Га

лі. — Я скоро повернуся.

— Коли ми одружимося, то поставимо у великій 
кімнаті пальму і заведемо кота. О! Ондечки біжить! 
Диви, який чорний. Хочеш, я його піймаю і у нас 
уже буде свій кіт?

— ГІе хочу. Не хочу ні кота, ні пальми.
— Чому, ЇОлю?
— Бо не знаю, чи вони того хочуть. Не певна, 

що їм буде добре зі мною.
— Шкода. А мені так хочеться кота!

«А знаєш, після того, як ми прожили три тижні 
разом, мене тривожить оте «хочеться». Пам’ятаєш, 
тобі хотілося пива? Уявляю, як би ти сміявся, коли 
б я сказала це вголос, бо пива тобі хочеться зав
жди. Я знаю, ми пили його там тричі на день. Але,
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пам'ятаєш, у якийсь день пива не було. Спочатку ми 
шукали його біля пляжу, потім на набережній, по
тім обійшли усі ближні ресторани. Згадай, десь під 
вечір ми набрели на пивний погрібець — у кожному 
місті є такий закуток, де збираються всякі людці. 
Я ше в черзі сказала, шо довше п’яти хвилин тут 
не витримаю, пам'ятаєш? А ти взяв чотири гальбн 
пива, ще й якогось іржавого оселедця. Пам’ятаєш 
ту обірвану стару із землистим обличчям і геть без
барвними очима? І як вона жадібно пила портвейн 
з-під столу, а потім хапала мене за руку і бубоніла: 
«Діточки! З горя п’ю! їй-богу!» А п’янезний здо
ровань у картатому картузику? Він же вилив мені 
на ноги півгальби пива! Отоді я й попросилася звід
ти. І ти вивів мене на вулицю, знайшов лавочку під 
ліхтарем, попросив зачекати кілька хвилин і повер
нувся до пива. Бо тобі х о т і л о с я !

Чого я дратуюся? Хіба ти міг знати, що той у 
картузику виповзе з погрібця і почне до мене чіп
лятися? Не міг. І коли я майже скотилася до тебе 
вниз, ти вчинив, як і належить: наздогнав здоро
ваня і добряче трусонув його, хоча те і не мало 
сенсу — він і так ледве на ногах тримався.

Досі я не задумувалася про те, що зустрічатися 
з тобою — раз на тиждень, тричі на тиждень, що
вечора— не зовсім не те, що жити разом. Ці три 
тижні ми були наче чоловік і жінка. І знаєш, це 
була чудесна гра, яка й примусила нас задуматися 
про одруження. Так приємно було вранці, коли ти 
спиш, бігти на базар, а потім тихцем готувати сні
данок і прати твої сорочки і знати, що ти зрадієш 
і похвалиш мене і теж піклуватимешся про мене. 
Але пам’ятаєш, я збила ногу і цілий день нікуди не 
виходила? Ти годував і розважав мене, але ввечері 
тобі с х о т і л о с я  прогулятися. Просто прогуля
тися, бо дуже був тихий і теплий вечір. Нічого
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страшного з моєю ногою не сталося, просто припух
ла трохи і боліла, але як я плакала, коли ти пішов! 
(діма-самісінька у всьому тому чужому місті!

Я, мабуть, так нічого й не скажу тобі. Бо, зреш
тою, двоє людей не можуть прожити без непорозу
мінь. І треба вчитися поважати бажання одне од
ного. І не зважати на дрібниці. А це ж усе такі 
ірібнпці, правда, коханий?»

— Галко, я нічого не маю проти нащадка, я — за. 
Але тобі тільки через місяць стукне вісімнадцять, 
а мені — і взагалі через півроку. Якщо ти зали
шишся тут, то припхається твоя мамочка з мілі
цією. «Ах, цей негідник згвалтував мою дівчинку! 
Ах, ах, ця громадянка була співучасницею!» Ти собі 
не уявляєш? В найкращому випадку нас поже
нять.— Я — за. Я навіть обіцяю заробляти гроші.

— Спекуляціями? — питає Юлія.
— Ти гадаєш, я зовсім дурний? Все буде цілком 

пристойно.
— Одного разу я вже чула щось подібне, — каже 

Юлія.
— Еге ж, чула! Але тепер ми говоримо про ін

ше. Галко, гроші я роздобуду, це не проблема...
— Для всіх проблема, а для нього — ні! Над

звичайно цікаво, — іронізує Юлія.
— Нічого сміятися. Коли треба, я зароблю біль

ше, ніж ти!
— Де і як? Ти ж нічого не вмієш! Усе, чого ти 

навчився досі, це робити дурниці! — сердиться 
Юлія.

— Де і як — моє діло! Галко, нам же ніде жити, 
от у чому проблема. Твоя мати нас не пустить, баба 
теж, до своїх я не піду, та й тісно гам, а за при
ватну квартиру тепер, коленому ясно, деруть не мен
ше півсотні.
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— Так ти ж зароблятимеш більше за мене! — 
глузує Юлія.

— Тобі дуже весело, я бачу! Ну, смійся... Галко! 
Та й хто ж нас пустить з дитиною на квартиру? 
Чого ти мовчиш? Ти що думаєш, я тебе під ніж 
послати хочу? Та я ж раджуся з тобоюі Нам треба 
вирішити, що робити!

Галя мовчить. Вона зараз так далеко, що до неї 
не достукаєшся, не докричишся.

— Ну от що, — каже Юлія. — У вас цілий місяць 
на роздуми. Галю, ти зможеш протриматися місяць 
в училищі?

— Спробую...
— Обдумайте все, обговорите. А тоді приходьте. 

Чим зможу — допоможу, — пропонує Юлія, жаха
ючись від самої думки про те, що через місяць вони 
й справді можуть прийти.

— Що ж, подумаємо, — аж надто бадьоро каже 
Славко.

— Дякую, — тихо шепоче Галя.
«Мамо, добрий день! Не буду тебе довго мучити: 

я, здається, скоро вийду заміж. Завтра ми з Ва
силем понесемо заяву. На реєстрацію у нас стра
шенні черги, так що розпишемося не раніше, як мі
сяців через два-три. І не здумай нічого затівати. Це 
тільки зайвий клопіт. Та й яка з мене наречена? 
Краще я приїду до тебе з Василем, і ми втрьох 
тихенько відсвяткуємо цю подію. Здогадуюсь, що 
тобі зараз хочеться задати мені тисячу й одне за
питання, тому сповіщаю: жених мій за нашими сіль
ськими мірками відповідає усім вимогам, тобто 
має вищу освіту, заробляє двісті п’ятдесят карбо
ванців на місяць, не п’є, не курить, а до того ж мо
лодий і красивий. Ну та скоро сама побачиш.

Що іще? На роботі все гаразд, із начальницею 
живу мирно. Вдома теж усе гаразд — чепурю квар
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тиру і потроху консервую всяку всячину, звикаю 
хазяйнувати. А взагалі — у мене все чудово. Пере
давай вітання теляті, поросятам, курчатам і котові 
Кузі. Напиши, як твій тиск, чи не треба якихось 
ліків і взагалі, що треба, — напиши обов'язково.

Цілую тебе, мамочко, твоя Юля».

У листі до мами Юлія написала майже чисту 
правду. Заяву вони з Василем віднесли, хату вона 
чепурила, бо одразу ж по одруженні вони виріши
ли її міняти, і навіть законсервувала кілька банок 
томатного соку, і зготувала варення з айви та ма
лини. І на роботі усе було справді гаразд, бо 
Юлія майже всі дні проводила у «лабораторії» 
Петрявічюса, з Макарчучкою майже не бачилася, 
а відтак і не заводилася. Та якби й було щось не 
так, вона усе одно написала б мамі, що все гаразд. 
А воно ж і насправді було усе гаразд. Тільки ма
ленький камінчик муляв і муляв усередині: Галя! 
Але про це мамі не слід було знати. Як і Павлу 
Сергійовичу, з яким Юлія таки зустрілася, бо ж обі
цяла, але краще було б не зустрічатися: щебетала 
майже годину чужим безтурботним голосом, потер
паючи від страху, чи не викрила себе, аж доки той 
спитав, що ж у неї трапилось. Вжахнулася подумки, 
борнячись зачудованою усмішкою: «Трапилося? Ні
чого, окрім того, що я виходжу заміж».— «Вітаю». 
Але сказав це підкреслено сухо і почервонів. Юлія 
аж розгубилася — чого б то?— защебетала знову, та 
він тепер слухав неуважно, думав про своє, і вона 
поспішила розпрощатися. Ох, Павле Сергійовичу, 
Пашо, Павлику, щось і у вас не зовсім гаразд, по
думала тоді Юлія.

...А Макарчучці не слід було знати про Василя. 
А Василеві не слід було знати про її відвідини 
Павла Сергійовича.
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«А ти ж збиралася прожити так, щоб не було 
чого приховувати!— глузувала із себе Юлія. І са
ма себе втішала: — Нічого, Юліє Гаврилівно, якось 
виплутаємось і більше брехати не будемо». І випра
вдовувалась: «А хіба я брешу? Я тільки оберігаю 
ближніх від зайвої інформації».

Але все то були дрібниці в порівнянні з великою 
радістю, яку Юлія носила в собі. «Поділися секре
том, як це в тебе виходить: розцвітаєш на очах», — 
підозріло втуплювала очі Макарчучка. «Думай про 
діло», — сердито вимагав Петрявічюс, коли Юлія 
посеред роботи ні з того ні з сього розпливалася у 
радісній усмішці.

Все і справді було гаразд. «Штучка» Петряві- 
чюса, над якою вони мудрували не один тиждень, 
нарешті піддалася. Біля майстерні, де працювала 
нова розчиномішалка, тепер постійно збиралися 
хлопчаки і годинами дивилися як заворожені. А по
дивитися таки було на що. Всередині похило вста
новленого циліндра оберталася суміш, утворюючи 
просторову ворбнку розрідження. Ця воронка по
глинала все, що у неї потрапляло. Спочатку учні 
тільки дивилися, як Петрявічюс і Юлія вкидали у 
мішалку грудки глини чи камінці. Потрапляючи 
на активатор, камінці розбивались і змішувались 
просто миттєво, а тоді зливались разчином через 
верх по спеціальному патрубку. Не втримавшись 
від спокуси, якийсь малолітній дослідник крадько
ма вкинув до апарата шматок цеглини — Петряві
чюс і оксм не повів. І тоді гурт добровільних «по
мічників» миттю розсипався по двору, хапаючи все, 
що траплялося під руки: уламки дощок, скла, кар
тон і папір, щебінь, закам’янілий цемент, шматки 
бетону. Все це летіло у розчиномішалку безперерв
ним потоком, а вона з одноманітним ситим вур
котанням перемелювала і розчиняла, перемелювала
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і розчиняла. Підвечір дітлахів ледве вдалося про
гнати від апарата, та й то лише тому, що на под
вір’ї нічим було більше розжитися.

Отож незабаром розчиномішалку збиралися по
казати громаді. День для демонстрації новинки 
вдався як на замовлення: сонячний, безвітряний, 
гожий.

Начальства ще нема, і Юлія вирішує піднятися 
на дах дев’ятиповерхового будинку, біля якого ма
ють випробовувати розчиномішалку. З даху видно 
мало не весь мікрорайон. «Це ж усього за десять 
років набудували», — Юлія відшукує будинок, що 
його поставили на пустирі першим.

Якби десять років тому хто сказав Юлії, що вона 
полюбить оці нагромадження білих кристалів, голу 
прямоту широченних вулиць, де, мов згасаючі іскри 
людської уяви, жевріють виструнчені рядами де
ревця, вона б не повірила.

Будівельники юрмилися навколо насупленого 
І Іетрявічюса, котрий підкручував та обмацував дав
но налагоджений апарат і не звертав уваги на до
бродушні кпини глядачів.

...І свою роботу Юлія любила, хоча була ця ро
бота не зовсім така, про яку мріялось у юності. 
Молодим завжди здається, що вони покликані не
одмінно перевернути світ! Гадала тоді, що, отримав
ши диплом інженера-будівельника, поїде кудись у 
небачені краї зводити небачені міста. Але нікуди не 
поїхала і нічого не зводила. Усього-на-всього від
находила плоди чийогось натхнення, здатні полег
шити працю іншим. За всі роки роботи мала на ра
хунку кілька десятків таких новинок, половина з 
яких так і не прижилася на будові. Ото і все.

І якоїсь невловимої миті прийшло розуміння: пе
ревернути світ у неї не вийде і не треба його пере
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вертати. І коли людина вирушає на роботу без тяж
кого зітхання, коли протягом дня не позирає на го
динник із єдиною думкою: чи далеко ще до вечо
р а ,^  то вже це добре. А Юлія ж іще мала отакі дні, 
як сьогоднішній.

Правда, іноді все ж мучилася від того, що сама 
нездатна нічого створити, віднайти, відкрити, що 
може тільки запалитися від чужого вогню, від того, 
який на дні і ночі ввергає у щасливе безсоння май
стрів із племені Петрявічюса, заздрила їм, але 
знаходила в собі мужність втішитися тим, що лю
била своїх одержимих, допомагала їм, чим могла.

...Петрявічюс закінчив приготування і тепер сто
яв біля апарата мов камінний. Юлія труснула го
ловою і рушила до нього: час починати. Не без 
цікавості поглянула на молодого інженера буд- 
управління, котрий підняв руку, закликаючи това
ришів до тиші. Порядок є порядок: першими зав
жди виступають люди, мало причетні до діла. Що 
ж, Юлія послухає.

— Дорогі товариші! Сьогодні, четвертого листо
пада, напередодні великого свята...

Лишенько, невже сьогодні й справді четверте?! 
Як вона могла забути?! День народження Галі, три 
дні до свята... Це ж, либонь, канікули вже поча
лися... Коли ж вона їх востаннє бачила? Тиждень 
тому? Півтора? Два? Підійшли удвох до мішалки, 
постояли... «Ну, як діла?»— «Нічого...» Вони ж їй 
сказати щось хотіли!

— Юліє Гаврилівно, куди це ви? Зараз виступа
тимете, ваша черга!

Так, так, дзвонитиме вона потім, а зараз треба 
виступати.

— Дорогі товариші! Сьогодні, четвертого листо
пада...— Ой, та що ж вона верзе? Усі сміються! Пет
рявічюс сплюнув і поліз у кишеню по люльку, треба
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негайно взяти себе в руки, пауза вже й так затя
глася.

— Дорогі товариші!
Тепер вони просто регочуть! Не здумай заревти, 

нетямо, тобі зараз найкраще теж засміятися ра
зом з усіма. Ось так, браво, Юліє Гаврилівно! 
А тепер говори.

— Я рада, що моя промова поліпшила вам на
стрій, дорогі товариші! Та оскільки нас чекає спра
ва, веселощі тимчасово відміняються! Давайте 
спершу займемося ділом...

Усе гаразд, усе й справді гаразд...

— Давай поговоримо серйозно. Те, що ти близько 
до серця взяла історію цих цуциків, мене, в прин
ципі, радує. Ти взагалі із породи всесвітніх жаліб
ниць і всесвітніх матерів, і за це я тебе люблю. 
Але спробуй подивитися на все це з іншого боку. 
Ти б хотіла їм допомогти, так? Але подумай добре, 
чи піде в даний момент їм на користь будь-чия до
помога? Вони вирвалися із теплих гніздечок у 
с а м о с т і й н е  життя. Пробач за банальне порів
няння, це все одно, що викинути з човна посеред 
річки того, хто воду бачив тільки в крані. Назад 
у човен вороття немає, треба добиватися до яко
гось берега. І ось вони тільки-тільки навчилися 
триматися на воді, а тут — Юлія Гаврилівна, як 
іорпеда, бульк — і вже коло них. Як ти гадаєш, що 
вони одразу ж зроблять? Я тобі скажу: вони вчеп
ляться в тебе мертвою хваткою, і тобі доведеться 
буксувати їх до берега. І що ж? Вони таки виберуть
ся на сухе, але так і не навчившись плавати. І зна
нії, чим це небезпечно? Вони потім завжди шука
тимуть того, хто б їх вивіз з мокрого на сухе. Ти 
мене розумієш? Із самого початку ти обрала хибну 
лінію. Ти нашкодила їм годі, коли ховала від бать-
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ків цілих два тижні. А тепер знов збираєшся втру
титися. Що ги можеш їм порадити? От бачиш, ти 
й сама не знаєш. Значить, нічого тобі туди й ходити.

Юлія згадувала: травень, невпинний лет білих пе
люсток у садах, зелене кафе на розі... Чому зелене? 
Ах, справді, зелений неон, зелений присмерк за вік
нами... їм тоді страшенно щастило у всьому, навіть 
у всуціль виповненому людом залі залишилося два 
вільних місця. Зайняли ті місця з неусвідомленою 
упевненістю, що так має бути, що завжди і скрізь 
чекатимуть на них два вільних місця, а вже тоді 
роззирнулися і завважили навпроти чоловіка, кот
рий із незрозумілою напруженістю споглядав їхнє 
по-пташиному безтурботне вмощування.

Юлія пригадала: наштовхнулася на той погляд 
із досадою і занепокоєнням. А коли чоловік заго
ворив, то і взагалі ледве погамувала обурення. «Дя
кую,— сказав той голосом, яким промовляють зі 
сцени актори. — Я сподівався на гірше. А ви доволі 
симпатичні, приємно буде провести вечір у такому 
товаристві». Юлія і Василь нерозуміюче перезир- 
нулися. Тим самим неприродним голосом чоловік 
пояснив: «Мені імпонує ваш колорит, хоча ідея, да
руйте, не нова. Але я посадив би вас ближче одне 
до одного, щоб надати композиційної завершено
сті».— «Влипли», — голосно сказав Василь до Юлії, 
а в неї обурення сягнуло тієї межі, за якою почи
нається спокій безсилля. У тиші того спокою вона 
відчула закипання простору між двома чоловіка
ми. Безпомилкове жіноче чуття підказало рятівний 
маневр: зберігаючи вираз поблажливої серйозності, 
вона разом із стільцем пересунулась ближче до Ва
силя і поцікавилась: «Так добре?»— «Добре»,— від
повів художник. З нього спала якась напруженість, 
пальці перестали стискати келих. Юлія пильніше
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придивилася до жовтого, обрамленого завитками 
чорної бороди обличчя, зазирнула у зелені очі і теж 
розслабилася. Василь мовчки здався на її волю, 
дозволив включитися у затіяну художником гру, 
обравши роль сторожкого спостерігача.

Чим більше говорив художник — а слова лились 
із нього безупинно: випадкові, натужні, вони не 
збігалися зі щирістю інтонації, примушували зав
мирати у передчутті прихованих вирв і неочікува- 
них обвалів, — чим більше він говорив, тим нереа
льнішим здавалося Юлії усе довкола. Нематеріа
льні істоти плавали у зеленавому інопланетному 
присмерку, промовляли щось незбагненне, а він із 
вправністю фокусника вихоплював звідти химерні 
забавки: «Погляньте, он дівчина-ящірка!» Наспра
вді у дівчини було довге жовто-зелене плаття і пла
стична грація звірка, але тієї ж миті вона стала 
ящіркою.

За тією словесною грою Юлія не відразу помі
тила, що художник наполегливо домагається її ува
ги. Тоді Юлія перестала слухати слова і довірилася 
мові очей — чоловік просив не полишити його в са
мотності. Перш ній? встигла обуритися неправомір
ністю посягань на її співчуття і розуміння, худож
ник зіщулився, наче перед ударом, і рештки само
владання покинули Юлію від тієї беззахисності.

Охоплена сум’яттям, вона знову зазирнула у сто
млені тисячолітнім досвідом очі, прочитала без
страшне благання скласти зброю і вибачити за 
клоунську гарячковість балаканини, зрозуміла, що 
цей чоловік просто не знає легкої, порожньої мови, 
до якої вдаються чужі люди, коли їх силоміць єд
нає випадок, і що тільки нездоланна жага хоч та
кого миттєвого, облудного єднання примусила його 
вчинити розбійницький напад на неї і Василя. її 
вразила і полонила відвага, з якою знехтував не

77



безпеку осміяння, відсічі, зневаги і майже голіруч 
ринувся ламати кордони відчуженості. Вона поба
чила також, що душа його обтяжена дарами, на 
які досі не знайшлося адресата, які несила вже не
сти одному і які він готовий віддати будь-кому, хто 
не відштовхне з байдужістю, як хвилину тому ле
две не відштовхнула Юлія, як не один раз від
штовхували інші. Усміхнулася вибачливо, підба
дьорила самими очима — захлинувся від радості, 
шумно хапнув повітря, і слова нарешті збіглися з 
інтонаціями: він заговорив про свої картини.

Жовта пустеля. Нею біжать люди. Цілий натовп, 
наввипередки. Кільком вдалося вирватися вперед, 
у них на обличчях — радість. І більш нічого. Жовта 
пустеля і люди, що біжать. А то ще більярд, де 
замість куль — людські голови: хто затулився до
лонею, хто заплющив очі в очікуванні удару.

Художник потер долонею лоба і ніяково усміх
нувся. «Так нікчемно розказую, просто сором». — 
«Ви песиміст?» — спитала Юлія співчутливо. «Еге 
ж», — а сам ледь утримав радість, променів до неї 
гарячою вдячністю, линув очима, наче нікого тут 
більше й не було, аж Юлія вловила поруч наро
стання глухої тривоги— ковзнула поглядом у бік 
Василя, і тієї ж миті, втративши підтримку її пог
ляду, художник збився і змерх.

Встав, тамуючи неприкаяну метушливість рук, по
лишив острівець їхнього столика і канув у зелені 
води нереальності.

— Мабуть, невизнаний геній, — висмикнув її з 
розчулення Василь.

— Мабуть, — погодилася коротко.
— І хочеться погладити, як бездомного собаку.
— Хочеться.
Художник виринув із цілком матеріальною пля

шкою вина у руках, довго відкорковував, не зво
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дячи ні на кого погляду, діловито розлив у келихи.
— Приємно випити доброго вина з добрими лю

дьми...
Юлія відчула порожнечу, як при падінні з ви

соти, бо то був знову голос невмілого актора. Але 
тепер вона не схотіла підтримувати гру, їй чомусь 
стало прикро від його недовіри і кривдно на Ва
силя, котрий нічим не заохотив художника у нама
ганні порозумітися.

— Не треба штукарства, — попросила просто.
Послухався, сяйнув довірливою усмішкою.
— А тепер ходімте. Я мушу віддячити вам.
Пішли темними двориками, спускалися в якісь

підвали, гладили холодні шерехаті стіни, намацую
чи у цілковитій, сповненій чистих вапняних про
тягів темряві небаченої краси камінні узори, в од
ному з підвалів розглядали людей, що біжать по 
пустелі, і портрети інших людей, у яких не було і 
краплинки песимізму, бо художнк любив їх, любив 
то щему, аж у Юлії подих перехоплювало: стояли 
серед площі перед найстарішим у світі деревом, 
слухали порухи сонних птахів у кроні, забиралися 
у вулички, де самі мури і брами, високі, неприступ
ні; вдихали сухий порух століть, полохали кроками 
святих у нішах собору, і ті сварилися несердито. 
Юлії було моторошно до запаморочення, бо ж, ок
рім них, у місті не ворушилася жодна жива душа, 
тільки зрідка машини, мов посланці інших світів, 
шурхотіли таємничо та безшумними тінями випорс
кували з-під ніг коти. Було жаско і водночас хоті
лося, щоб це тривало безконечно.

А художник заманював їх далі й далі у непо
сильної краси місто, яке вони за стільки років не 
іумілн розгледіти самі, жбурляв їм до ніг усе нові 
відтінки тієї казкової ночі, майже кричав, вима
гав, щоб вони дивилися, благав, щоб слухали, мо
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лив, щоб відчули, тривожно зазирав у обличчя, і від* 
чай у його голосі вибухав тріумфом, коли вони зав
мирали і відкривалися назустріч його світові.

Вони вже готові були переступити межу, за якою 
шаленство спорідненості мало б ніколи не кінча
тися. Та посланцем відринутого ними світу вигуль
кнуло раптом із темряви таксі, підозріло повело 
зеленим оком, і Василь не витримав, кинувся на
вперейми, зупинив. Чи прощалися, чи говорили 
якісь слова, Юлія не завважила, а схаменулася, 
коли замиготіли, розбігаючись у небуття, худож
никові площі І дерева, затріщало, рвучись під на
тиском сили, полотно художникової ночі. її аж під
кинуло від усвідомлення: ніколи! Щойно знайшов
ши, не встигнувши і збагнути що, втрачала щось 
неоцінимо важливе й потрібне. Заметалася думкою 
у пошуках виходу, закричала до Василя забутою 
у ту ніч̂  мовою нещирості: «Ми ж полишили його 
без копійки грошей?» Жагуче надіялась, що Василь 
примусить безсловесну істоту за кермом повернути 
назад, що встигнуть іще, знайдуть. Але той сказав, 
обіймаючи її: «Ти що? Він живе там близько, а в 
машину сам не схотів... Хіба ти не чула?»

Промайнула неонова вивіска знайомого кафе, 
і Юлія зрозуміла: все. Машина підвезла їх до зна
йомого будинку, зловтішно чмихнувши на прощан
ня, подалася у безвість.

Наступного дня вона потягнула Василя шукати 
майстерні художників. Вже через годину вони сто
яли у захаращеному підрамниками, мольбертами, 
глечиками, снопами, чиїмись погруддями та безго
ловими торсами приміщенні і могутній, схожій на 
Карабаса-Барабаса, жінці розповідали про худож
ника. Жінка виписувала аквереллю півонії, і від її 
поблажливої недовіри обом було ніяково. Валер'ян 
Леопольдович? Вона зроду не чула такого імені.
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З жовтим обличчям, світлими зеленими очима і чор
ното бородою? Хм, вона сама охоче глянула б, ли
бонь, інтересна натура.

У Юлії наростало відчуття, що вона зраджує 
художника і все подароване ним минулої ночі, але 
вирішила будь-що дійти до кінця і розповіла про 
картини. Карабас-Барабас полишив свої півонії, 
зачудовано зміряв поглядом Юлію з ніг до голови 
і забурмотів: «Це якийсь сюр. А може, шиз».
У Юлії виникло непереборне бажання вчепитися 
нігтями у цю червону товстогубу пику, і вона стрім
голов вискочила на вулицю.

Юлія потопталася в лункому порожньому вести
бюлі гуртожитку і нерішуче рушила нагору. У ко
ридорі другого поверху світилася одна квола лам
почка. Юлія постояла, прислухаючись, і вже зби
ралася йти вище, коли їй вчулося, наче неподалік 
хтось схлипнув. Пішла на звук, постукала у двері. 
Відчинив Славко. Покліпав зачудовано, сказав:

— Привіт! — Без особливої радості, мало не сер
дито, наче оце щойно сперечався з кимось і ще не 
охолов.

— Здрастуйте,— ступила у кімнату Юлія, нама
гаючись розгледіти, що тут відбувається.— А чого 
це ви у темряві сидите?

— Так говорити легше, — буркнув Славко. 
Брешеться менше, ніж при світлі.

Галя відірвала голову від подушки, сіла і захо
дилася витирати сльози. Кинувши пальто на рильце 
одного з чотирьох ліжок, Юлія підсіла до дівчини.

— Що тут у вас? — поклала на коліна Галі квіти 
і коробочку з духами: — Це тобі. З днем народжен
ня. Пробач, що припізнилася... Чого плачеш?

— Вона тепер від усього плаче! Тільки про щось 
серйозне заговорю — сльози! — вибухнув Славко.
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Вона думав, що як наплакати діжку сліз, то все 
утрясеться само собою.

Тихо! сказала Юлія.— Від крику теж нічого 
не утрясеться. А світло увімкни, правдолюбцю!

Спалахнуло світло. Тепер Юлія побачила, що 
1 аля ще більше схудла, аж лячно стало, у чому ті
льки душа тримається, а Славко навпаки — роздав
ся у плечах, повищав — парубок, та й годі.

Ви що, самі на весь гуртожиток?
— Самі. Всі на канікули роз’їхались.

Ну, і якою правдою ти оце довів її до сліз?
Та!— махнув рукою...— Кажу їй: нам пора 

щось вирішувати, а вона — вє-є-є!— і більш нічо
го,— перекривив Галю.

Та нижче опустила голову. Злякавшись, що дів
чина знов заплаче, Юлія поспішно спитала:

Ну, а як навчаєтесь? Щось робити вже вмієте?
Галка надумала у відмінники вибитись. Усе 

записує, усе слухає і на практиці у перших рядах! 
Старостою вибрали!

— А ти?
— А мені воно для чого? Що я, на все життя 

сюди найнявся, чи що? Ми як домовилися з нею? 
Пересидимо, придумаємо щось — і гуд бай!

~7 А хіба вже щось надумав?— здивувалася 
Юлія.

Я-то надумав! Так вона ж оно... Обручку ми 
загнали — гроші є, так? Документи можемо заб
рати в будь-який момент, так? Чого нам тут висид
жувати?

Він присунув стілець, сів навпроти Галі, взяв її 
руки в свої:

— Галко, ти іще нічого в житті не бачила! А те
пер ми можемо гайнути куди завгодно. Можемо 
найнятися в геологічну партію, уявляєш? І роман
тика, і гроші, і воля! А хочеш на південь? Море,
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пальми... На літо влаштуємось офіціантами, там 
беруть сезонників, я знаю, хоч на штани заробимо 
і на пляжі поваляємось... Ну от, знову за своє. _ 

Галя опускала голову все нижче, потім плечі її 
почали дрібно тремтіти. Юлія погладила ті дитячі 
плечі, спитала:

— Галю, а сама ти що думаєш?
— Нічого! Вона нікуди звідси не збирається! У неї 

тут подружки! І в бригаді подружки! А бригадир 
у неї знаєш хто? Ліщук! Варвара Федорівна! Удар
ниця! Кавалер ордена, забув якого! І т. д. Галко, 
ти бачила, які у тієї Варвари руки? Ти хочеш, щоб 
і в тебе такі були? А зарплата у неї знаєш яка.

Не піднімаючи голови, Галя тихо сказала крізь 
сльози:

— Ми з тобою мізинця тих рук не варті... _
— Цілком згоден, цілком згоден, — зрадів неві

домо чого Славко і нахилився до самого обличчя 
дівчини: — Та тільки мені начхати на її мізинець і 
на її руки. Я й не збираюся рівнятися до її мізинця, 
зрозуміла? Хай би мені мільйони пообіцяли, я б та
кого життя, як у твоєї Варвари, не схотів би! _

Юлія добре знала Варвару Ліщук і пам ятала, 
що кожна зустріч із цією жінкою лишала в душі 
якесь радісне світло. Вона навіть трохи заздрила 
жіночому щастю Варвари. І чоловік у тієї був зо
лото, і троє діточок, мов горішки, і бригада, як 
скрипочка, і де б вона не з являлася, ця метка жит
тєлюбна Варвара,— хоч вдома, хоч на роботі, хоч 
на зборах, — завжди виникало враження, що во
на— центр, довкола якого обертається все на світі.

— Тобі подобається працювати у Варвари Фе
дорівни? — зраділа за дівчину Юлія.

Та не встигла відповісти, як Славко заторохтів:
— Подобається? Та не не те слово! Вона просто 

звихнулася на тій Варварі! Вона ж ні про що біль
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ше не говорить! їй уже й стіни надраювати подо
бається, бо Варвара на цьому звихнута. Ну, скажи 
правда ж, подобається?

— Правда,— підвела голову Галя. Сльози її 
якось дуже швидко висохли, і вона майже по скла
дах кинула в обличчя Славкові: — Мені подобаєть
ся штукатурити. Мені подобається Варвара Федо
рівна. Мені подобається в училищі. — Вона обер
нулася до Юлі і пояснила тихо й довірливо:— Я як 
втекла із дому, так щодня од страху вмирала. Не 
через маму чи міліцію... Я думала: а що далі? 
Увесь час думала. І наче щось обривалося веере- 
динц показала на груди.— А відколи я у Варва
ри Федорівни, мені не страшно. Там люди такі, що 
я знаю: і мені допоможуть, і дитині...

Тобі! Дитині!—закричав Славко.— Вони до
поможуть тобі стати сірою конякою! Будеш тягти 
лямку на сто двадцять ре і тулитися в гуртожитку!

А що будеш ти у цей час робити?— гнівно 
спитала Юля.

— Що завгодно! Золото шукати у тайзі. Пиво 
розносити у Ялті. Але тут я не сидітиму!

Галя впала обличчям у подушку і заридала
Те, що в тебе вітер у голові свистить, я дав

но знаю, зітхнула Юля.— Те, що ти ледар, для 
мене теж не новина. Але я не знала, що ти така 
тупа, бездушна скотина. Галю!— заторсала вона 
Дівчину. — Галю! Вставай, поїдемо до мене. Не тре
ба тобі такого чоловіка і такого батька твоїй дити
ні! Вставай!

— Ну, ну, ну!— одіпхнув Славко Юлію і вхопив 
за плечі Галю. Не лізь у наше життя! Галочко,— 
сказав винувато,— невже ти думаєш, іцо я тебе мо
жу покинути?

Юлія прислухалася до тиші в будинку, обвела 
поглядом кімнату з бідненькою обстановкою, з го
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лим, плямистим, як жираф, столом, з двома кирпа
тими ляльками на підвіконні, встала, взяла пальто:

— Поїхали до мене. Що вам тут самим робити
на свята?

Вдома молодята повеселіли. Юлія думала, що 
коли вони зовсім заспокояться, з ними можна оу- 
де поговорити без зайвого крику і нервувань. І а 
коли вона наступного дня повернулася з роботи, 
вдома була тільки мама. Після радісних вигуків 
і поцілунків Юлія нерішуче спитала:

— А де ж мої гості?
_ д  пішли собі,— сторожко відповіла мама.

Попрощалися і пішли. І тебе підождати не схотіли.
1 змовкла, очікуючи на якесь пояснення, замість 

пояснень Юлія, подумавши трохи, сказала.
__ Знаєш що? Зачекай мене ще годину, га?

Я одного чоловіка забула привітати зі святом, 
а він може образитися. І не сердься, гаразд? Я шви
денько. „

Петрявічюс навіть не здивувався, коли юля, а 
за нею й Славко з Галею проспотикалися темною 
майстернею до порога комірчини. Старші саме пив 
чай і гортав журнал.

— Ага, прийшли,— голосно буркнув замість при
вітання.

І заходився розставляти чашки на столі.
— Зі святом вас, Юстасе Гунаровичу,— сказала

Юлія, знімаючи берет.
Молодята так і лишилися стояти в дверях.
— Сідайте,— наказав старий, ні до кого не звер

таючись зокрема.
Поприсідали коло дверей, хто на чому наче на

вокзалі. _и_— До столу сідайте,— уточнив господар, вистав
ляючи із саморобної шафочки слоїк.
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Юлія здивовано стежила, як він перекладав щось 
із слоїка у вазочку, і раптом аж усміхнулася:

— Юстасе Гунаровичу, звідки у вас варення? 
Старий бликнув — чи не насміхається?— й від

повів:
Сам варив. Біла черешня і горіх.

Юлія уявила цього шорсткого діда з ложкою у 
зашкарублій руці над мискою варення, і їй аж гор
ло здавило.

— Може, чого міцнішого за чай вип’єш?— поці
кавився той.

А є? здивувалася, знаючи відразу Петряві- 
чюса до спиртного.

Він вловив здивування, сухо пояснив:
Про всяк випадок запасся: може, хто зазир

не перед святом.
Юлію обпік сором — адже досі ніколи не заходи

ла до старого просто так, без діла, хоч і знала, що 
жодної рідної душі немає у цього неприступного 
дідугана. «Неприступного? А ти пробувала прис- 
тупитися?»— спитала себе сердито.

Петрявічюс налив у келих вино, поставив перед 
нею. Зиркнула на нього розгублено, потім на Слав
ка та Галю.

Молоді вони ще,— пояснив Петрявічюс.— 
А я старий. Ти пий, коли хочеться. Вино хороше. 

Повагалася трохи, пригубила.
Юстасе Гунаровичу, я до вас...— Затнулася, 

подумала:— У мене тут... навіть не знаю, з чого 
почати...

— Почни з кінця.
— Візьміть до себе в групу оцього хлопця, га? 
Петрявічюс коротко блимнув на Славка.
— Що, хороший хлопець?
— Ох, якби ж то... Ледар він несусвітний і лобо

тряс, Юстасе Гунаровичу. Візьмете, га?
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_ Ти... ти шо це придумала?— скочив Славко
на ноги.— Хто тебе просив? Чого ти мною розпо
ряджаєшся? Я не хочу...

— Сядь,— неголосно сказав Петрявічюс і при
сунув ближче до молодят тарілку з яблуками.

Помовчали.
— Пізно вже,— поглянув у вікно старий,—ти 

чим додому думаєш добиратися? спитав у Юлії.
Вона вхопила берет, рушила до дверей:
— Справді, пізно. Хоч би таксі трапилося. А ви 

тут посидьте, погляньте, — кивнула Славкові і Галі 
і, перш ніж хлопець встиг розкрити рота, вискочи
ла за двері.

У Юлії аж голова пішла обертом, коли Славко 
та Галя звалили на неї новини останніх днів. Пет
рявічюс — Петрявічюс, від якого вона ніколи не 
чула півтора десятка слів підряд!— про все роз
питався у дітлахів першого ж вечора. Сьомого 
зранку він повів їх на демонстрацію, а ^після то-
Р0_ну й ну! — прямісінько до Галиної матері.
(Як тільки вдалося їх умовити?) Там були гості, 
і Галина мати спочатку не хотіла їх впускати — 
просто закрила двері перед носом, і все. 1а пет
рявічюс дзвонив доти, доки якийсь дядько знову 
відчинив, і ТОДІ старий просто відпихнув його 1 
пішов у квартиру. Славко з Галею лишилися в ко
ридорі, бо з квартири вже чути було обурений ма
терин лемент. Дядько, який відчинив двері спи
тав у Славка та Галі, чого їм треба. «Це мій 
дім!»— сказала Галя. Він засміявся: «Ні, дорогень
ка це мій дім». Славко та Галя спочатку нічого не 
зрозуміли, це вже потім Петрявічюс їм сказав, що 
Галина мати вийшла заміж. А тоді вони стояли 
і слухали, як мати спочатку видала увесь свій ре
пертуар, потім Петрявічюс щось пробубонів ш, 1 во
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на замовкла (цікаво, що він міг таке сказати, щоб 
вона замовкла?), потім з квартири довгенько вза
галі нічого не було чути, аж дядько, який одчинив 
двері, не витримав і пішов усередину, але одразу 
ж вернувся — слідом за Юстасом Гунаровичем. 
Той летів, наче на пожежу, не спиняючись, ухопив 
Галю і Славка за руки і потяг униз по сходах. 
Галя встигла ще озирнутися і побачити, що дядь
ко, який одчиняв двері, запихає матір назад у 
квартиру, а вона пручається, але чомусь мовчки, 
і обличчя у неї було таке, якого Галя зроду не ба
чила.

Петрявічюс привів їх у гуртожиток і сказав 
Славкові: «Не хочеш бути муляром — не треба. 
А про геологів забудь. Міркуєш, як хлоп’я десяти
річне. Пора ставати мужчиною. Хочеш заробляти 
гроші? Похвально. У тебе он дитина скоро буде. 
Як нічого кращого за геологів не придумаєш, мо
жу взяти до себе. Таку-сяку зарплату матимеш, 
а тоді видно буде».

Увечері вони сиділи, все про те саме говорили, 
коли прийшов старий і наказав їм збиратися. Да
лі був просто цирк! Вони в одне кафе, вони в ін
ше— все забито. Прийшли в ресторан— Юлія, ма
буть, знає, на березі Дніпра, теж «Дніпро» нази
вається, там за один вхід по п’ять карбованців 
із кожного платити треба. Швейцар каже: «Ви б 
пізніше надумали! У кас іще місяць тому все за
мовлено було!» Так Петрявічюс йому книжечку 
якусь під носа — і вперед! Зайняли столик. Офіці
антка каже: «Замовлено». Петрявічюс і їй кни
жечку показав. Та тільки чмихнула, але переса
дила їх за інший, питає, що принести. «їсти,— ка
же старий,— і побільше». А вона усміхається: «І 
пити?»—«Каву і лимонад»,— каже старий. Треба 
було побачити її фізіономію при цьому... Славко
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думав, тепер їх точно виставлять. Але нічого, при
несла усе і навіть лимонад. Ну й вечір був! Пар
кет, музика, світло мерехтить. Славко з Галею 
спочатку соромилися, особливо Галя: училищну 
форму за три версти видно, самі черевики чого 
варті! А потім освоїлися, танцювали навіть. І Пет
рявічюс Із Галею разок протанцював, а тоді якусь 
тітку запросив, то вона потім на всі дамські тан
ці його кликала. Юстас Гунарович — старий на 
всі сто! Тільки один раз, коли Галя закурити за
хотіла, вирвав у неї сигарету і так подивився, що 
вона ледве не заплакала. Ну, та старі — вони всі 
із якимись своїми фокусами. А цей хоч з фокуса
ми, але добрий: коли побачив, що Галя от-от за
реве, покликав офіціантку і сказав, щоб ананасів 
і апельсинів принесла. І на Галю показав: для 
дами, мовляв. Галка тут і зовсім розкисла, схли
пувати почала. Тоді Славко сказав їй: «Ось піду 
працювати — щодня у ресторан ходитимем!» А во
на залилася так, що аж Петрявічюс почав сова
тись на своєму стільці і люльку з кишені витяг. 
Слава богу, принесли апельсини. Галка почала жу
вати і заспокоїлась. Ото тоді Петрявічюс і запро
сив її танцювати. А танцює він... Таке тільки в кі
но побачиш, та й то у старому хіба що. А Галка у 
своїх страшних колесах пурхала з ним так, що на
род покинув танцювати і на них дивився. Які ко
леса? Це так черевики звуться, хіба Юлія не знає?

Посиділи вони нічого собі, тільки мало. Ще й 
десяти не було, як Петрявічюс надумав іти. Слав
кові та Галі хотілося лишитись, але коли старий 
каже, то якось язик не повертається йому запере
чувати. Ну, ще б він не вмів командувати? У вій
ну партизанським загоном командував! А хіба 
Юлія не знала? І про те, що в ньому осколки і до
сі сидять, теж не знала? Ну й що з того, що пен
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сії не отримує’ У кожного свої фокуси. Славко 
це вже казав. Дідові і зарплати вистачає більше 
ніж досить. Цс якби Славкові така лафа... Та ні, 
не осколки, і чого Юлія зразу все перекручує? Ну, 
гаразд, він більше не буде, нехай вона тільки не 
кричить.

Де Петрявічюс? Пішов до начальства, а Слав
кові сказав сидіти й чекати. Чого, чого... Зарплату 
Славкові вибивати, от чого... Так він же тепер у 
Петрявічюса підручним буде, чи що. Йому все 
одно, що робити, аби гроші платили, бо вони з 
Галкою вирішили зараз і поженитися. Ну, не зов
сім самі, Петрявічюс сказав, що... О! Здається, 
він уже прийшов!

Це й справді був Петрявічюс, але Юлія не вірила 
своїм очам: ніколи ще за її пам’яті той не усміхався 
так широко, тріумфально, ніколи ще не мав стіль
ки молодої відваги у тремтливих бровах, де й на
тяку не лишилося на старого, колючого буркотуна.

— Діло в шляпі!— сказав цей незнайомий жар
тівник і хвацько зсунув капелюха на потилицю.

Стільки розкутої радості було в тому жесті, що 
Юлія не зважалася заговорити про безліч інших 
невирішених проблем, аби не розвіявся новий об
раз Петрявічюса.

«Ви уявляєте? Ви можете собі таке уявити?» — 
допитується раз по раз обурена директриса в 
Юлії. Юлія уявляє: ось «доволі ще молода жіноч
ка», енергійно погойдуючи акуратними кучерика
ми, говорить Славкові: «У нас, Васильчук, не про
хідний двір. У нас — у-чи-ли-ще! У нас — дис-цип- 
лі-на! Не схотів учитися — звільни місце в гурто
житку. Ми не маємо права надавати житло сто
роннім».
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Наче на прискореній кінострічці, Юлія бачить 
подальші події. Славко перебирається в кімнату 
до Пегрявічюса. Петрявічюс засиджується у майс
терні, а до Славка приходить Галя. За розмовами 
не помічають, як збігає час — ах, вже година но
чі! А Петрявічюса нема...— і Галя лишається до 
ранку.

— Все училище тільки й про це говорить, ви 
уявляєте? Я їх обох викликала, звичайно, провела 
бесіду...

Юлія уявляє: «Щоб твоєї ноги, Васильчук, у
гуртожитку не було! Хай-но тільки дізнаюся, що 
тебе хоч на порозі бачили...» А Славко підкресле- 
но-співчутливо: «Це вже не має значення, Зінаїдо 
Сидорівно, бо у нас незабаром буде дитина, і взага
лі ми вирішили поженитися. Так що дозвольте ме
ні...»—«Не дозволю!»— кричить директриса.

— А потім він влаштував цю демонстрацію. 
Вдень працює, як і слід, а годині о восьмій вечо
ра всідається перед гуртожитком на лавці і сидить. 
До самого ранку сидить, уявляєте? А Юстас Гу- 
нарович — от ніколи не чекала від нього!— ще й 
кожуха йому дав.

Юлія уявляє скоцюрбленого Славка у кожусі, 
блідий холодний ранок, цікаві обличчя учнів у 
вікнах гуртожитку, стурбовані обличчя виклада
чів у вікнах навчального корпусу... По Славка по
силають чергових, але він, позіхаючи, заявляє: 
«Я їм більше не учень, щоб на прочуханку само
му бігти. Хто хоче мені що сказати, хай іде сюди».

— І я до нього пішла, ви собі можете таке уя
вити? Не до лавочки, звичайно, а пізніше в май
стерню пішла.

Вона йому доволі стримано пояснила, що, окрім 
неприємностей, він нічого перед гуртожитком не 
висидить. Що йому зараз треба поводитись тихіше
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за мишку, бо коли вона сповістить про все на ком
бінат, він вилетить з роботи в один день, і автори
тет Петрявічюса не допоможе.

Славко тільки засміявся: «Знайшли чим ляка
ти! Мені б тільки Галку умовити, і я у вашій дірі 
і дня не лишився б». А потім іще таке каже: «Да
вайте домовимося: ви її з училища виженіть, а я 
обіцяю, що ноги моєї тут більше не буде».

— Він мені гендель пропонує, уявляєте?! Хай 
скаже спасибі, що Юстас Гунарович заступився, а 
то не минути б йому розмови з міліцією. Я вас про
шу, поговоріть із ним. Ви їхній старший товариш, 
краще знаєте їх обох, легше знайдете індивідуаль
ний підхід. Я розумію, у них любов, усі ми колись 
були молодими, правда? Але ж у мене училище, 
вісімсот чоловік, їм тільки приклад подай! Ви ме
не розумієте?..

... Страшенно болить голова. З одноманітністю 
заведеного механізму біль стукає у скроні, прико
вує всю увагу до цієї точки, розбиваючи думки на 
нікчемні незв’язні уламки. Ноги померзли так, що 
Юлія їх уже не чує. «Треба б купити чоботи,— ду
має вона, крокуючи поряд з Василем,— зима ско
ро...» Це вже години три, мабуть, вони тиняються 
містом. Спочатку говорили, перебиваючи одне од
ного, потім говорив Василь, а Юля мовчала, тепер 
замовкли обоє. Юлії хочеться в тепло, хочеться 
спокою і забуття, але й розлучитися з Василем 
вона не має сили. Заціпеніла, бреде за ним, не 
помічаючи нічого довкола, і намагається не дума
ти, чим скінчиться ця прогулянка.

— Пробач,— каже нарешті Василь,— пробач,
але я все одно нічого не розумію. Ми ж про все до
мовилися начебто, а тепер вони знову в тебе!
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«Це він уже говорив сьогодні», — думає Юлія 
і обурюється: «Ми домовилися!» Наче його ціка
вила її думка! Наче він питав, як вона до всього 
цього ставиться. «Ми домовилися!». Сказав: об
лиш їх — і все вирішено! А вона сама теж добра, 
змовчувала, а потім крилася з усіма своїми кло
потами, замість того, щоб одразу поставити все 
на свої місця.

— Ну, з цими двома все ясно, а от що ви з тво
їм Петрявічюсом думаєте? Не схотіла дитинка вчи
тися — не треба, на тобі, дитинко, зарплату ні за 
що, ні про що. Не схотіла дитинка тихенько жити 
в гуртожитку — на тобі, дитинко, квартиру з усіма 
вигодами. Та ви ж їх просто розбещуєте! Ви здити
ніли із своїм Петрявічюсом!

«І це теж говорив»,— Юлія зітхає.
— Пробач, я не ідеальний герой романтичної 

повісті. І не соромлюсь цього. Я практичний, діло
вий чоловік, і коли хтось потребує моєї допомоги 
у практичному розв’язанні проблеми — будь ласка, 
я готовий. А те, що робиш ти, ніякої корнеті твоїм 
Ромео і Джульєгті не принесе, бо вони тільки 
складуть лапки і плистимуть за течією. А їм же 
негайно треба вчитися самостійності! Ти їм шко
диш, а не допомагаєш!

«Мабуть, зляжу,— думає Юля.— Цей триклятий 
молоточок...»

— А хлопець? його ж іще й повноцінною люди
ною не можна назвати, не те що чоловіком, бать
ком!

— Ти вже говорив це сьогодні, — подає голос 
Юлія.— Ти все це вже говорив. «Я не розумію! 
Я вважаю!» Все, що ти говориш, наче й правильно, 
але це позиція стороннього спостерігача. Байдужо
го спостерігача. Ти ні на секунду не спробував 
уявити себе в їхній шкірі. Для тебе існують тіль
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ки твої думки, тільки твоє бажання. Ну, вчиню я 
«правильно», так, як ти підказуєш, полишу їх бор
сатися самих, що з того вийде? Може, випливуть. 
Але ж можуть і потонути. Ану як Славко і справді 
гайне у мандри? А я тоді що мушу сама про себе 
думати? Хоча... хіба не тебе хвилює? Ти ж не по
мічаєш навіть, що я вся змерзла і хвора!

Василь спантеличено дивиться на неї, вповіль
нює кроки, потім кидається навперейми якійсь 
машині, Юлія сподівається, що він назве свою ад
ресу, що сяде разом з нею, але той кидає на си
діння поруч з водієм гроші, каже: «Привіт!»—і за
чиняє дверцята. Юлія поривається спинити його, 
але — пізно. «Як же воно сталося?» — жахається 
вона, та в такому холоді хіба можна зібрати думки 
докупи?

«29 листопада.
Тридцять років — дуже підходящий вік для то

го, щоб розпочати вести щоденник. Одужання — 
слушний момент.

Я тепер точно знаю, що не цілком нормальна 
людина. Це мені пояснив Петрявічюс, коли при
ходив провідувати (з квітами й апельсинами, о!). 
Він прочитав цілу лекцію про диваків. Власне, про 
диваків з пунктиком безкорисливості. Виявляєть
ся, їх кілька різновидів. Наприклад, у Тарту ГІет- 
рявічюс знав одного дивака — роками носив ста
ромодний костюм, їв тюльку з чорним хлібом, зате 
зібрав музей народної творчості. Кілька разів екс
понати, добуті ним хтозна у якій глушині і неві
домо якою ціною, забирали столичні музеї, меткі 
жевжики на основі • його знахідок понаписували 
дисертації. А він як був кочегаром при Палаці 
кулвтури, так ним і лишився. Це — стопроцентний 
дивак, одвічна мішень для кепкування обивателів.
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А є напівдиваки. Ці мають більш-менш прис
тойні посади, більш-менш пристойні гардероби. 
Задля ідеї вони уривають від сім’ї частину віль
ного часу і частину зарплати. Над цими обивателі 
насміхаються нишком.

А є ще такі, у яких дивацтво виявляється тіль
ки за певних обставин. Я належу до цих третіх. 
Іще Петрявічюс мені пояснив, що хоч обивателі і 
насміхаються над диваками, зневажають їх, одначе 
дітей своїх виховують саме на таких прикладах. Бо 
коли й діти виростуть обивателями, батькам-оби- 
вателям на старості ніде буде голову прихилити. 
Інтересно, хто ж тоді нормальні люди?

Василь не прийшов, навіть коли я хворіла. Як я 
тільки пережила? Мабуть, ми й справді не все про 
себе знаємо. Адже ж таки пережила! Хоча й зараз 
не вірю, що це кінець. І часом ладна бігти й нав
колішках благати повернутися. І не біжу.

Я не знаю напевне, що важать наші стосунки 
для Василя, але щось не життєво важливе, коли 
такої дрібниці вистачило для розриву. А для Слав
ка і Галі моя відмова могла б стати катастрофою. 
Перша любов рідко витримує випробування буден
ними незгодами. «А могла б і не стати»,— сказав 
би Василь. Могла б і не стати — шанси рівні. Не 
виключено, що й моя участь не врятує їх від ка
тастрофи. Та, зрештою, можу я зберегти собі хоч 
миршавеньку ілюзію про власну людяність?

Цікаво, чому після Антоніни у мене немає дру
зів? У мами всі родичі — друзі. А в мене немає 
родичів. Тобто формально у мене їх півсела, але 
вони чужіші з я чужих, мені до смерті з ними нуд
но. Я можу проміняти їх усіх гамузом на одного 
І Іетрявічюса, але між мною та ним полягає прір
ва жалю, який примушує критися з усім, що мог
ло б завдати болю іншому.
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А може, те, що у нас було з Антоніною, просто 
аномалія, і я тужу за таким собі маленьким душев
ним вивихом, про який інші люди не мають най
меншого уявлення? Може, я гужу ні за чим? Інак
ше чому б у мене ні з ким більше не виходило ні
чого навіть схожого, хоч як я старалася? Може, я 
вичерпала відпущений мені запас любові? Відчуваю 
і сприймаю все, наче крізь повсть. А може, це і є 
нормальне життя, а в мені бунтує моя ненормаль
ність? Нічого не знаю.

Неправда. Адже був же ж іще й художник».

Поки Юлія хворіла, життя молодят потроху на
лагоджувалося. Галя вчилася. Славко щось там 
робив у Петрявічюса. Що саме, зі слів хлопця 
зрозуміти було важко, бо на всі розпитування від
повідав: «Гайки кручу», або: «Залізяки пиляю», 
або: «Дротики ріжу». Навіщо ті гайки, залізяки і 
дротики, він, по всьому, не знав і не дуже хотів 
дізнатися. Але Петрявічюс, коли Юлія спитала, 
як там Славко, сказав: «Добре», і вона заспокої
лась.

Галя приходила додому втомлена, але розказу
вала багато й охоче про роботу, про дівчат, про 
те, як усі піклуються про неї, про Варвару Федо
рівну, а одного разу навіть поділилася з Юлею 
цікавим спостереженням: коли вона працює, її
зовсім не нудить, ну ніскілечки, і голова не кру
титься... Незабаром Юліїних квартирантів мали 
офіційно зареєструвати як молоде подружжя — 
Галин стан дозволяв зробити це раніше, ніж Слав
кові в и п о е ш і т ь с я  вісімнадцять.

Славко таки сходив додому, забрав свого одіж, 
а Галі не лишалося нічого, як подбати про себе са
мій. Завдяки маминим старанням, Юлія мала ще й 
машинку, на якій, правда, усього кілька разів під
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рублювала рушники та хусточки і яка тепер часто 
торохкотіла на всю квартиру: Галя готувалася до 
ролі матері й дружини.

Юлію іноді доводив до відчаю і цей стукіт, і те, 
що ванна виявляється зайнятою саме тоді, коли 
їй треба було змити волосся, і сигаретний дим, бо 
хоч вона й заборонила Славкові курити в кварти
рі, той нишком умудрявся зробити пару затяжок, 
а на її зауваження невинним голосом виправдову
вався: «Так на балконі ж холодно!» Особливо дра
тували безконечні пошуки речей, які наче затіяли 
з Юлією гру в хованки. Вона тепер майже постійно 
никала по квартирі у напруженому нетерпінні, пе
ревертала усе догори дном по кілька разів на день, 
аби зрештою почути: «Ну подумаєш, поносив трохи 
годинника, ти ж усе одно зараз нікуди не вихо
диш», або «Така шикарна авторучка, я її брав, 
коли з Галею ходили заяву писати», або «Це ж 
чоловічий шарф, він тобі не підходить, а у мене 
старомодний...» Доводилося рахувати до десяти 
й назад, щоб не затупати ногами й не закричати. 
Досі Юлія і уявити не могла, як складно жити під 
одним дахом із по суті чужими людьми.

Одного з неприкаяних вечорів, коли шерехи на
віки заблуканого у місті дощу приковують погляд 
до темного вікна і викликають безпричинну осту
ду, коли переходять на неясний шепіт годинники і 
про плин часу нагадує тільки булькання вечері на 
плиті, загуслий спокій Юліїної квартири розіт
нув короткий дзвінок. Вона почекала, чи не підій
де до дверей Галя, котра у своїй кімнаті плела 
шапочку майбутній дитині, висипала смажене сало 
з цибулею у лапшу і без найменшої цікавості по
човгала до дверей. Відчинила — та так і вклякла 
на порозі, Перед нею стояла Галина мати, Очі її
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бігали, дихання зривалося на схлипи, наче вона 
довго втікала від погоні, руку відтягував чималий, 
плямистий від старості чемодан.

Жінки так довго мовчали одна напроти одної, 
що з кімнати вийшла Галя — і теж завмерла. Об
личчя гості раптом жалісно скривилось, засіпа
лося, з очей покотилися сльози.

— Галочко! Галинко... — прохрипіла вона.
Юлія похопилася, одступила від дверей у лави

ні обіймів, ридань і пестливих слів. Очі дівчини 
благально метнулися до Юлії, але та вирішила не 
втручатися — причинила двері і пішла на кухню. 
Почула ще, як Галя гнівно спитала у матері, чого 
вона прийшла, як жінка дужче зайшлася плачем та 
засокотіла: «Донечко рідненька... Дитяточко моє... 
ластівочка...»— аж доки дочка не витримала і по
вела матір у кімнату.

«Справді, чого вона прийшла? — міркувала, швид
ко перемиваючи посуд.—Може, отямилася нареш
ті? Усе-таки мати...»

Та довго роздумувати Юлії не довелося, бо в 
двері знову подзвонили. І знову вклякла на поро
зі — цього разу за дверима стояв Павло Сергійо
вич— Паша-Павлик. У довгому, лискучому від 
дощу шкіряному пальті, у чорному шкіряному ка
пелюсі, на тлі якого бліде обличчя аж світилося 
чистотою, винувато усміхнений і несміливий, він 
видався Юлії прибульцем із романтичних уявлень 
юності. Враження довершували п’ять червоних гвоз
дик, дбайливо загорнутих у прим’ятий целофан.

«Либонь, під пальтом ніс», — здогадалася Юлія.
— Добрий день, — привітався непевним, прити

шеним голосом, — почув, що ви захворіли, і от...
Дивним чином той голос викликав у Юлії спо

гад про в’юнок, який кожним тендітним вигином 
стебла обмацує простір у пошуках опори,
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— Та проходьте ж, проходьте, — заметушилася
назустріч, спіткнулася об чемодан, прибрала його 
з очей подалі, не переставала говорити: — Я вже 
здорова, завтра лікарняний піду закривати, та й 
серйозного нічого не було, якесь там запалення ле
генів, а ви роздягайтесь, — повісила пальто і капе
люха, розчинила двері у свою кімнату. — Чаю хо
чете? А може, кави? У мене трішки лишилося від 
кращих часів... — і затнулася: в ін  т а к  і не
н а в ч и в с я  с м а к у в а т и  каву,  п р о к о в т у 
в а в  о д н и м духом,  г л у з у ю ч и  з ї ї  ви
т о н ч е н о г о  о б р я д у  п р и г у б л ю в а н н я ,  
п р и н ю х у в а н н я ,  п р и п л ю щ у в а н н я  очей...

Труснула головою, всміхнулася:
— А може, ви їсти хочете? Я щойно зварила.
їсти він не хотів, а від кави не відмовився.
Висмикнула навмання з полиць кілька альбомів

з репродукціями, тицьнула гостеві у руки, збігала 
до кухні, поставила джезву з водою на плиту, по
шукала у шафі між коробочок — справді, в одній 
лишилося трохи кави, як тільки Славко не доню
хався?— машинально, за звичкою піднесла до но
са, ох, не треба було, не треба, не час... всипала 
порошок у джезву, але не врятувалася — накоти
ло, накрило з головою — з а с к о ч и л и  з мо р о 
з у  до п р и я т е л я ,  пили  каву ,  п р и я т е л ь  
щос ь  г о в о р и в  — не чули,  д и в и л и с я  на 
х у р д е л и ц ю  з а  в і к но м,  одне  на о д н о г о  
і б у л и  с а м і  в у с ь о м у  св іт і...

Стояла сновидою, ковтаючи солону задуху тієї 
хвилі, заламуючи руки у розпуці, аж доки на плиті 
зашкварчало, — збігла кава. Цей останній поштовх 
звалив греблі самовладання — Юлія впала на сті
лець і заридала, обома долонями затуляючи рота, 
аби ніхто не почув. «Схаменися, — спробувала опа
нувати себе,—там на тебе чекають». Але від того,
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Що чекав її не той, про кого вона усі ці дні безпе- 
рестанно думала, Юлії схотілося закричати на 
увесь світ.

З глибини квартири долинув звук, наче хтось 
причинив двері. Сполохана Юлія затихла, прислу
халася, а тоді швидко вилила залишки кави у чаш
ку, похапцем умилася і пішла до гостя. На його 
допитливий погляд якомога бадьоріше поскаржи
лася:

— Кава збігла...
Треба було про щось говорити, а Юлія не мала 

сили навіть зосередитися, щоб знайти яку-небудь 
годящу тему. Гість теж мовчав, маленькими ковто
чками сорьбаючи каву. Коли тиша, здавалося ось- 
ось задзвенить, він нарешті спитав напівжартома:

— Ну, а цого разу Галя Степчук у вас?
— І Галя, і навіть її мама,— невесело всміхну

лася Юлія.
Той тільки брови звів здивовано.
— І мама?
Юлія заходилася переповідати історію своїх квар

тирантів, спочатку сухо, неохоче, потім дедалі 
жвавіше, аж поки помітила, що оповідь набуває 
такого собі безхмарно-блакитного забарвлення тро
хи кумедної, але зворушливої ідилії і що Павло 
Сергійович ледь помітно усміхається. Розсердилася 
на себе й на нього, збилася, замовкла.

— Щоразу при зустрічах з вами мене не полишає 
відчуття, — сказав гість повільно, — що ви прагне
те щось приховати. Навіщо це вам?

«І справді!»— здивувалася сама собі Юлія, а вго
лос спитала:

— А вам навіщо усе знати? Поживши на світі 
трохи більше за вас, я дійшла висновку, що не 
завжди корисно виявляти цікавість до отаких істо
рій.
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— Шо ви маєте на увазі? — відсунув порожню 
чашку.

«Свята наївність! Знав би ти, чого мені кошту
вала ця історія!»

— Хіба не буває так, що знання вимагає від вас 
якоїсь дії, втручання? А інколи примушує робити 
зовсім не те, що хотілося б? Я вже не кажу, що 
воно може просто позбавити спокою.

— Ви забуваєте, — сказав по паузі Павло Сер
гійович,— де і ким я працюю. Оте, про що ви го
ворили зараз, — формула моєї діяльності.

— І справді! — Юлії стало навіть смішно.— Як 
я не додумалася! Але зараз, як я розумію, ви не 
на службі?

— Я завжди на службі, — сказав хлопець про
сто і серйозно. Юлію ці слова чомусь вкололи.

— Вперше бачу, щоб міліціонер ішов на службу 
з букетом, — не зуміла утриматись від іронії і од
разу ж пошкодувала про те.

Чорнющі очі вихлюпнули стільки ніжної печалі, 
що Юлія спаленіла від сорому. «Боже ж мій, як 
можна було не здогадатися раніше? — думала жур
ливо... — Ще коли вперше сиділа у нього в кабі
неті... а потім він стояв біля вікна, дивився вслід...»

— Можна мені закурити? — спитав Павло Сер
гійович.

Можна, ну звичайно, можна, вона і попільницю 
зараз принесе... Намагалася не дивитися в його об
личчя, не бачити полохаючого смутку в очах.

— Я гадав, що зможу бути чимось корисний 
вам, — повільно заговорив він, закуривши. — У ме
не є досвід у вирішенні таких проблем, з якими 
вам навряд чи доводилося мати справу. А ви не 
схотіли моєї допомоги...

— Чому ж, я сама по неї приходила, пам'ятає
те? — перебила поспіхом Юлія.
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Пам’ятаю. І тоді ви були не до кінця відвер
тою.

—: Пробачте, але не можна вимагати відвертості 
в усіх підряд, навіть коли носиш міліцейсь
ку форму,— боронилася від його нелукавого го
лосу, перед яким почувалася беззбройною.— Ма
буть, людина мусить відчути потребу стати відвер
тою.

Ховаючи збентеження, перегорнув сторінку аль
бому, глибоко затягнувся димом.

— Можливо, моя робота й справді зробила мене 
дещо нетактовним. Вибачте. Але дуже багатьом 
людям, яких мені довелося знати, острах виказати 
відвертість часто шкодив.

«І мені, — подумала Юлія. — Я вже тисячу років 
не була до кінця відвертою».

— Цілком з вами згодна, — примирливо сказала 
вона.

— І чого, власне, ви боялися? — спитав Павло 
Сергійович. — Ну, вперше, коли я шукав дівчину, 
зрозуміло. Але ж потім ви бачили, що я хочу до
помогти вам, і все одно...

— Мабуть, через те, що ви нічим не могли допо
могти, хоч і хотіли.

— Та звідки ви знаєте? — збився з лагідного 
тону гість. — А раптом я й зумів би знайти якийсь 
вихід?

Це було сказано так по-хлоп’ячому запально, та
ким щиро ображеним голосом, що Юлія не знала, 
як і виправдатись.

— Тепер пізно говорити про інші рішення, — 
нагадала вона тихо. — А відвертість... що ж, будь 
ласка: я була б рада, коли б ці діти жили десь в 
іншому місці. А ще відвертіше — була б рада, коли 
б узагалі не приходили до мене зі своїми клопо
тами. Через них я втратила нареченого. Вірніше, не
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через них, бо на їхньому місці могли б бути інші 
люди з іншими клопотами, у які я вплуталась би 
з тим самим наслідком. Вони у моїх прикрощах 
не винні, але іноді я їх ненавиджу. А проте й далі 
житиму з ними під одним дахом. Як вам подобає
ться моя відвертість?

Павло Сергійович подивився на неї, наче оце 
вперше побачив.

— Подобається, — сказав без тіні усміху.— Про
довжуйте.

— А продовжувати нічого, — зітхнула Юлія.
Помовчали.
— Юліє Гаврилівно, — почав хлопець, і Юлії 

схотілося затулити вуха, аби не чути цього схви
льованого голосу. — Я хотів би попросити у вас 
дозволу...

Але вона так і не почула, про що хотів попро
сити її Павло Сергійович — Паша-Павлик, бо вхід
ні двері грюкнули і в коридорі загупала не одна 
пара ніг, забубоніли притишені голоси.

— А хто це тут покурює нишком? — спитав у ко
ридорі Славко. — Невже ти, Галко? А може, це 
наша праведниця Юля?

Хлопець прочинив двері у кімнату, полупав зди
вованими очима на гостя, обличчя його прибрало 
розуміюче-лукавого виразу.

— Пардон, пардон, — розплився в усмішці, зник 
за дверима.

Юлія раптом згадала, що в сусідній кімнаті си
дить Галина мати і подумала: «Ну, ну, там ти
самим «пардоном» не відбудешся». Через мить 
Славкова голова знову з’явилася у дверях, і зля
каним голосом хлопець спитав:

— Юлю можна тебе на хвилиночку?
— Я піду, Юліє Гаврилівно, — похопився Павло 

Сергійович. — Одужуйте,
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Не без полегшення вона провела його в коридор. 
Але тут чекав третій сюрприз нинішнього вечора — 
четверо притихлих юнаків з коробками і згорт
ками в руках. Попереду мальовничої групи — а всі 
вони встигли познімати пальта, були у джинсах, 
у яскравих батниках і безрукавках — стояв розгуб
лений Славко. Хлопці привіталися, і він пояснив:

— Мої друзі. Ось хотіл диски записати, а тут...
— Здрастуй, Кравчук,—сказав за спиною у Юлії 

Павло Сергійович, і один з молодиків ледь поміт
но здригнувся. — Як справи?

— Нічого, помаленьку, — пробубонів хлопець.
— Диски приніс переписувати?
— Та це не мої... це ось хлопці десь випросили 

на один вечір... а я так, з ними...— бубонів юнак.
— Ну, ну, пишіть, — примирливо сказав Павло 

Сергійович, одягнув пальто, капелюха, обернувся до 
Юлії. — До побачення. Дякую за каву.

— А вам спасибі за відвідини. Заходьте, коли 
будете в наших краях.— Юлії не терпілося зачи
нити за ним двері.

— Та я щодня у ваших краях буваю! — всміхнув
ся той.

— Ну так і заходьте...
— Обов’язково заходитиму.
Щойно за гостем зачинилися двері, як Славко 

зашепотів:
— Юлю, чого вона прийшла?
— Піди спитай. Ти ж їй начебто родич — май

бутній зять.
У Славка аж очі округлилися.
— Що ти! Хай її крокодил за родичку має... — 

І попросив: — Можна, ми в тебе пересидимо, га? 
Ми недовго, усього два диски запишемо.

Юлії стало незручно, що хлопці й досі товчуться 
в коридорі. Вона похопилася;
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— Та проходьте, проходьте в кімнату...
Хлопці посунули в її кімнату, а Юлія почвалала

на кухню і заходилася витирати каву з плити.
Вскочив Славко.
— Юлю, у нас нічого нема на зуб кинути? — 

спитав, зазираючи у каструлі. — Хлопці випити при
несли...

«Починається...»—думала Юлія, прикидаючи, що 
лапші ледве може вистачити на п’ятьох, та й то 
по півтарілки, і що в холодильнику лишилося всьо
го шість яєць.

— Вони що ж, не могли й до вина щось купити?
— Не подумали якось, — винувато закліпав Слав

ко.— Та ти не турбуйся, не клопочися, нам так, 
іцо-небудь.

У глибині квартири щось несамовито завищало 
і одразу змовкло. Потім почулися моторошні хри
пи, які через мить зійшли на потойбічний рик.

— Апаратуру настроюють, — пояснив Славко, ви
добуваючи із шафи келихи для вина.

Юлія зітхнула, але промовчала.
— Так ти щось придумай, га? — попросив Слав

ко, згріб келихи і пішов до хлопців.
Скоро в кімнаті вищало, гарчало і торохтіло з 

такою силою, що у Юлії розболілася голова.
— У тебе не знайдеться цві-три вільні касети? — 

прокричав над самим вухом Славко.
Вона не зрозуміла, на митах попросила, щоб по

вторив.
— Касети потрібні, розумієш? Я твої прокручу

вав, там багато мури записано. Може, зітрем, га? 
Диски ж які — клас!

«Не треба бути старою занудою, — сказала собі 
Юлія. — Кожен має право на власні уподобання».

Вона пройшла в кімнату. Тут можна було вчаді
ти й оглухнути, але хлопці почувалися, мов риба у
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воді, — попивали вино, посіпували плечима в такт 
гуркоту і в найнестерпніші, як на Юліїн смак, мо
менти пускали очі під лоба.

Порившись у столі, вона відібрала дві касети і 
мовчки вручила їх Славкові. На знак вдячності той 
підняв угору кулак — говорити було неможливо. 
Так само на мигах Юлія показала, що можна йти 
їсти.

Коли поверталася на кухню, наштовхнулася в ко
ридорі на Галю. «Мабуть, матір провела», — здога
далася Юлія. Ховаючи заплакані очі, дівчина вхо
пила принесений матір’ю чемодан і зникла у своїй 
кімнаті.

Прийшли, а вірніше пританцювали, хлопці — 
з порожніми келихами, стільцями і двома повними 
пляшками дешевого вина. «Скільки ж вони його на
купили?»— здивувалася Юлія.

— Чи не можна вимкнути, хоч поки поїсте? — 
прокричала вона.

Втупилися здивовано, мов уздріли щось небачене 
і незбагненне.

— Так це ж самий кайф!—гукнув їй у вухо Слав
ко. — Невже тобі не подобається?!

І знов Юлія промовчала, вказала рукою на стіл: 
мовляв, прошу сідати. Повсідалися, порозливали 
вино, підняли келихи.

І тільки тут один з хлопців штовхнув Славка в бік 
ліктем, кивнув на Юлію. Славко схопився, винувато 
схилив голову, простягнув своє вино Юлії. Вона по
хитала головою: не хочу. Але хлопець продовжував 
стояти, всі дивилися очікувально, тож довелося взя
ти келих, відпити ковток...

Поставила на стіл сковороду з яєчнею і, щоб не 
заважати, пішла до Галі. Дівчина стояла посеред 
кімнати і сумно споглядала своє відображення в 
дзеркалі. На ній було тонке біле плаття з пишними
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оборками і великою трояндою біля вирізу, явно за
тісне в грудях і в поясі. Скрізь по кімнаті — на ліж
кові, на туалетному столику, на кріслі лежали роз
кидані речі: мереживні комбінації, куценькі спід
нички, хусточки, навіть чорний шкільний фартух. 
Поряд із розкритим чемоданом стояли, приткнув
шись один до одного носками, доволі ще гарні і мод
ні замшеві чобітки.

Галя задерла пелену плаття, потягла вгору, аж 
воно затріщало. Юлія кинулася на допомогу.

— Нічого!— гукнула вона, видобуваючи дівчину 
з шовкового полону. — Повипускаєш!

Музика раптом урвалася. В кімнату, витираючи 
долонею рота, зазирнув Славко.

— О! А де моя дорога теща?
Галя гнівно блиснула на нього очима.
— Ти що, помирилася з нею?— спантеличено до

питувався хлопець.— За придане купилася?
Підчепив пальцем пістряве літнє платтячко, по

крутив перед очима, кинув назад у крісло.
— Бідненько, бідненько...
— Перестань,— сказала Галя.
За стіною знову заревло. Славко підступив ближ

че, гукнув:
— Пішли до нас! Потанцюємо!
— Хто там? — спитала Галя.
— Кравчук, Рудик, Здоровило і Червоний!
Галя виразно покрутила пальцем біля скроні, по

хитала головою.
— Та я ж тільки музику перепишу — і все! —

прокричав хлопець. _ .
— А хто вони такі? — нахилилася до Галі Юлія.
Та тільки рукою махнула, відвернулася сердито.
— Пішли! — взяв її за руку Славко. — Вони— 

гості!
Підхопив і Юлію, потягнув за собою.
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Гості танцювали, аж підлога вгиналася. На столі 
знову стояли дві повні пляшки вина, і Юлія не на 
жарт занепокоїлася. Хлопці, не припиняючи тан
цю, поляпали над головами у долоні — у такий спо
сіб віталися з Галею. Один з них прискочив до сто
лу, хлюпнув у два келихи вина, притупуючи та сіпа
ючись, наблизився до жінок. Юлія взяла келих, але 
пити не стала, пройшла до вікна, сіла у кутку. Звід
ти глянула на Галю. Дівчина чи то пригубила, чи 
то̂  понюхала вино і одразу ж поставила його на 
стіл. Плечі її ледь здригалися у такт музиці, і Юлія 
зрозуміла, що дівчині теж до вподоби цей звуковий 
гармидер.

«Оригінальний спосіб спілкування, — міркувала 
Юлія, — ні тобі слова, ні півслова, усе на мигах, усе 
в суцільному гуркоті». Вона почала уважніше при
дивлятися до юнаків. Ось найстарший серед них, 
Кравчук. Високий, добре скроєний, міцні м’язи ви
грають під тонким блакитним батником, чорні куче
рі на плечах, а обличчя... Риси обличчя — ніс, губи, 
підборіддя, — були наче й гарні, але якісь розм’як
лі, наче у сонної людини. Складалося враження, 
наче невідомий різьбяр довго бився над прекрасно 
задуманим його обличчям, а потім, виснажений 
невдачами, махнув рукою і не схотів закінчувати 
роботу.

Юлія перевела погляд на іншого танцюриста — 
розчервонілий, кудлатий, він дрібно тремтів усім 
тілом, і від того, що очі в юнака були приплющені, 
здавалося: він ось-ось втратить свідомість. «Мабуть, 
це і є Здоровило», — вирішила Юлія, спостерігаю
чи, як одноманітно розгойдуються його велетенські 
руки.

Двоє інших парубків ритмічно штовхали один од. 
ного сідницями. Ось вони водночас підскочили, 
крутнулися — в роботу пішли стегна.
юз

Юлія поглянула на їхні обличчя і відвела очі — 
таке самозабуття, хмільна чуттєвість прозирали в 
них, що навіть дивитися було соромно.

— Галко, не витряси нащадка! — крикнув хтось 
із хлопців, і всі зареготали.

Так, Галя теж не втрималася і пішла танцювати, 
її рухи були схожі на рухи інших танцюристів, 
а проте дивитися на дівчину було приємно. Трохи 
блідувате обличчя світилося радісним натхненням, 
а тіло наче втратило вагу — достоту ніби тільки для 
танцю й було створене. «Одна вона тут і жива», — 
вирішила Юлія і сама здивувалася несподіваності 
і незрозумілості власної думки.

Славко поставив нову платівку.
— Блюз! — оголосив урочисто.
Хлопці посунулися до столу, розлили вино. Той, 

що віддав свій келих Юлії, перехилив просто з пля
шки.

— Дозвольте? — став перед нею, витираючи мо
крі губи.

Юлія завагалася: танцювати не хотіла, але й сиді
ти далі насурмоненою совою було незручно. Встала.

— Зробіть інтим! — крикнув юнак через плече то
варишам.

Славко приніс настільну лампу, музика притихла, 
кавалер узяв Юлію за лікоть, повів на середину 
кімнати. їй увесь час хотілося якось припинити те, 
що тут відбувалося, — спочатку пиятику, а потім 
цей інтим, — але вона ніяк не могла знайти потріб
них слів і підходящого моменту. «Хоч би швидше 
скінчилося», — думала з наростаючою тривогою, не
уважно переступаючи в такт музиці.

Другим її кавалером був Кравчук. Він одразу 
міцно обхопив Юлію руками, зарився носом у її во
лосся. Вона рвучко відхилилася — хлопець чмих
нув.

109



Юлю! сказав у саме вухо. — Коли вірити 
Славкові, ви така добра, що можна записувати у 
святі!

Промовчала, тільки головою труснула сердито.
А мені, між іншим, теж ніде ночувати, — дих

нув у лице винними випарами.
Спробувала випручатися — не вийшло.

А до вас не щодня молоді хлопчики приходять 
у гості, га?

Відіпхнула його з усієї сили, вийшла з кімнати. 
Було бридко і страшно — почувалася безпорадною 
перед чужим світом, про який досі мала тільки при
близне уявлення. Нестерпно хотілося вимити руки 
й обличчя і навіть вухо, у яке бурмотів свої непри
стойні натяки п яний парубчак. Закрилася у ванній, 
довго хлюпала водою, але відчуття огиди до самої 
себе не минуло. У спальні навпомацки згребла з 
ліжка Галине біле плаття, вкинула у чемодан, впа
ла долілиць і накрила голову подушкою. «Коли ж 
вони вже підуть?» — кусала губи від страху. І рап
том чиїсь руки вхопили її за талію, чиєсь тіло на
валилося на спину. Закричала злякано, запручала
ся, але голос загруз у подушці, чужі руки чіпкіше 
вп’ялися у неї. Тваринний жах додав сили — рво
нулася і — впала на підлогу. Щось важко гупнуло 
поряд. Брутальні прокльони у темряві, біль... Схо
пилася, припадаючи на розбиту ногу, вискочила з 
кімнати.

Славо!!! — заволала жахним голосом, аж тан
цюристи вклякли.

Хтось увімкнув світло, хтось зупинив платівку — 
Юлія того не бачила: червоні плями пливли перед 
очима. Продибала в куток, упала в крісло, та так 
і застигла, втупившись у свої тремтячі руки. Хтось 
приніс їй води, хтось допитувався, що сталося, 
а інший голос наказав: «Ану вимітайтеся звідси!».'
по

Потупало, побурмотіло, грюкнули вхідні двері.
— Вам уже краще?—схилилася над Юлією стур

бована Галя.
— Юлю, він же просто п’яний... — торсав за руку 

Славко,— Юлю, звідки ж я міг знати...
Повільно-повільно розплющила очі, пересмикну

лася гидливо.
— Ідіть,— сказала ледь чутно,— я спати хочу. 
Пішли похнюплені, на порозі Славко озирнувся.
— Юлю, нічого ж не сталося, ну чого ти... 
Махнула нетерпляче рукою: іди! Послухала, як

зачинилися двері сусідньої кімнати і прожогом ки
нулася у ванну.

...Усе ще тривала ніч, і от-от мало вигулькнути 
таксі. Від страху перед зеленим оком Юлія мінно 
вхопилася за руку художника, непохитною вірою 
сну знаючи: тільки так можна врятуватися від сили, 
яка послала по неї таксі. Воно таки вигулькнуло, 
обмацало фарами їхні зчеплені руки і з лютим вит
тям посунуло на Юлію та художника. Вона знала: 
варто випустити руку художника, як машина спи
ниться. Але тільки міцно заплющила очі, Щоб нішо 
не заважало відчути теплий потиск, через який щем
ливими хвилями струмувало щастя...

«4 грудня.
Завтра на роботу. Завтра піду на роботу, навіть 

коли цей премудрий ескулап знову відмовиться за̂ - 
крити лікарняний. Він, бачте, чує хрипи! Шановний 
«дохтуре»! Коли я й далі сидітиму вдома, ви ще й 
не те в мені почуєте!

Мама розсердилася на мене через Славка і 1 алю. 
Послала їй чотири листи — жодної відповіді. Від 
Василя теж ні слуху ні духу. І Павло Сергійович не 
заходить. Милий Паша-Павлик. Він іще хоче від
вертості. Я ось пробую сама від себе добитися від-
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вертості, та й то не дуже виходить. Мені хочеться 
думати, що я добра. Іноді я навіть так і думаю. Але 
ж це неправда! Навіть те, що я не прогнала Славка 
і Галю, — чистий егоїзм. Юлія Гаврилівна вираху
вала: проженеш—зневажатимеш саму себе, а це мо
же виявитись куди неприємніше, ніж усі інші при
крощі. І потім, що б я виграла?

Ну, не посварилася б з мамою. Вірніше, не посва
рилася б цього разу, але якогось іншого, з іншого 
подібного приводу все одно ми зіткнулися б.

Могла утримати Василя. Та чи зуміли б ми потім 
переступити через це, забути? Отже, у міркуваннях 
Юлії Гаврилівни йшлося тільки про ціну? Ох, нія
ких міркувань не було, все це неправда.

І взагалі, чого ти дошукуєшся, стара вороно? Жи
ви, як виходить, трішки вліво, трішки вправо — че
рез десять днів після твоєї смерті все одно ніхто й 
пригадати до пуття не зможе, як ти жила.

Може, оце правда? Ага, вам, пані, вона не подо
бається? Чому?

Років десять тому я ще дозволяла собі «трішки 
вліво, трішки вправо». Я думала: один раз нічого 
не змінить, я лишусь така, як і була. Нічого подіб
ного!

0  Юліє Гаврилівно, а чого ви так боїтеся прига
дати, шо ж воно там було, за отими «трішки»? Вам 
соромно?

Я дозволяла собі бути тварюкою.
Конкретніше, Юліє Гаврилівно, відвертіше, ну ж 

бо!
Не можу. Не можу.
От вам і повна відвертість, Павле Сергійовичу.
Та шо ж оце я тут наплела? А! Байдуже — все 

одно пишу тільки для себе.
1 знову брехня. Ніхто нічого не пише і не гово

рить тільки для себе. Слова й придумані заради
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того, щоб порозумітися з іншими. Так з ким же я 
хочу порозумітися, пишучи оці нісенітниці?

Пані, ви кокетуєте — «нісенітниці»! — а значить, 
знову брешете.

Та хай йому грець, цьому щоденникові, він мене 
тільки заплутує! Піду і поставлю собі «Органну ме
су» і не буду ні про що думати — так, начебто я вже 
вмерла. Бо завтра знову доведеться ожити».

— Славко, ти не чіпав мої касети, окрім тих двох, 
що я тобі дала?

— Та... Взяв іще дві, таку голубу, з якимось со
бором на коробочці, і коричневу, з дядьком в оку
лярах.— Очі у хлопця бігають, але в голосі немає 
й натяку на провину.

— І що ти з ними зробив?
— Записав музику... Там же усе одно нічого пут

нього не було!
— Ти, ясна річ, великий знавець, — каже Юлія, 

глибше засовуючи руки в кишені халата. — Але, мо
же, ти коли-небудь чув, що окрім того гуркоту, який 
ви звете музикою, існують іще й Гріг, Бетховен, Бах, 
Шопен?

Хлопець чухає потилицю, смикає гудзик на мод
ній жовтогарячій сорочці — ознака схвильованості.

— Чув... Та звідки ж я міг знати, що ото і є Шо
пен?

«Ото! Ах ти ж цуценя гидомирне!»
— Принаймні ти напевне знав, що то не твої ка

сети,— голос її, здається, потріскує від напруження, 
так вона старається зберегти спокій.

Славко мовчить, втупившись у підлогу. Злякана 
Галя відкладає голку. Юлії так не хочеться вірити, 
що «Органної меси» у неї вже немає, що саме то 
касету Славко заповнив ненависним виттям, аж во
на хапається за останню крихту надії на чудо:
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— Покажи мені касети, — наказує скрижанілим
голосом.

— У мене їх зараз нема.
— Де вони?
Мовчання. Славко рвучко підводить голову.
— Юлю, чесне слово, вони мені були дуже пот

рібні,— зазирає їй в обличчя. — Звичайно, краще 
було б спитати, але... Я хотів зробити сюрприз...

«Ти його й зробив!», — лютиться Юлія,
— Та я ж не для себе старався! — обурюється її 

мовчанням Славко. — Я хотів для всіх насі
— Одного разу ти вже мене ощасливив своєю 

«музикою», — рівним голосом нагадує Юлія.
— Та не в музиці справа, не в музиці! Ти знаєш, 

скільки зараз коштує переписати пристойну музи
ку? П’ять-десять ре за касету! А за вищий клас і 
більше!

— Ти платив гроші? — тихо жахається Галя.
— Та не платив я! Кравчук організував задар

ма. А тепер мені за них платитимуть. Уже пла
тять! — переможно виймає з кишені два папірці, 
кладе посеред столу. — За один вечір — двадцят
ка! А ти ридаєш за Бетховеном...

Він ображено копилить губи, та помітно, що хлоп
ця розпирають гордощі.

— Ви уявляєте, як ми тепер заживемо? — не мо
же втриматись у ролі скривдженого. — «Офіціант, 
шампанське й ананаси! Продавець! Загорніть шубу 
для моєї дружини! Ні! Загорніть дві шуби»!

Юлія отетеріло дивиться, як він кривляється пе
ред нею, підморгує, мало не стрибає на радощах, 
і в неї здригається рука — так хочеться заліпити 
потиличника. Той ловить її погляд, спиняється нав
проти, похитуючись із п’ят на носки, декламує:

— Ю-лі-є! У мене є чотири касети класної музи
ки і череда бажаючих її переписати, Тепер я можу
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купити іще скільки завгодно касет і позаписувати 
твої улюблені треньки-бреньки. Ти що, не віриш?

— Отже, торгуєш музикою? — питає Юлія.
— Хо! Зараз вона почне мені мораль читати!— 

пускає очі під лоба хлопець. — Не надривайся! Бу
ду торгувати! Інші торгують, а мені не можна? Чо
му? Та за такі гроші я чим завгодно торгуватиму!

— Кравчук дав тобі переписати диски задарма?— 
вступає в розмову Галя.

По сторожких нотках у голосі дівчини Юлія здо
гадується, що сюрпризи на сьогоднішній день ще 
не скінчилися.

— Задарма, а що? — наїжачується Славко.
Галя вагається, позирає то на нього, то на Юлію,

потім рішуче встає.
— Стоп! — перепиняє її хлопець. — Ти куди?
— Ідіот! — у безсилому обуренні кричить дівчи

на. — Який ідіот! І я, дурна, вуха розвісила... — не 
може випручатися із Славкових чіпких рук.

— Пусти її, — наказує Юлія.
Обернувся — обличчя збуряковіле, очі зацьковані:
— Ні в чому я не винен!
— Ходімте, покажу! — ковтає сльози дівчина.
Здерев’янілим кроком Юлія проходить повз хлоп

ця, іде до сусідньої кімнати. Подушки, простирад
ла, ковдри розлітаються з-під рук Галі по підлозі... 
Джинси! Чотири джинсових костюми, косметика, 
бюстгальтери...

— Що, заявляти побіжите? — питає Славко.
Жінки не озиваються, стоять, опустивши руки, не

стямно дивляться на розкидане добро.
— Та що я такого зробив, що? Ну попросили 

хлопці взяти на кілька днів, ну, віднесу завтра — 
і все! Чого ви паніку підняли? Що я, украв? Чи 
вбив кого? Я ж хотів краще для всіх зробити! Ех 
ВИ... Гроші ніс — радів, як дурний...
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— Скажи, — навіть голос у Юлії ватяний, чу

жий,— тебе цікавить що-небудь, окрім грошей?
— Мене дуже багато чого цікавить! Та хіба я 

винен, що без грошей ні до чого не підступишся?
...У н их  з А н т о н і н о ю  н і к о л и  не бу

ло в д о с т а л ь  г р о ш е й ,  а п р о т  е...
— Чи відомо тобі...
— ...що не все продається і не все купується? Ви

капана моя мамочка! А я хочу іще й того, що про
дається!

— Так зароби і купуй!
— І зароблю!
— На касетах! По п’ять ре за класи, музику І
— А що, тягти лямку за копійки, як оце ти, кра

ще? Я не хочу так жити!
З непідробним страхом хлопець відмахується від 

Юлії.
— І як же я живу? — торопіє вона.
— З ранку до вечора — робота, робота, ще й вдо

ма сидиш, малюєш, ні розваг, ні друзів.
. . . Убийте  й о г о  — в ньог о  н е м а є  д р у- 

з і в...
— Твоїх друзів я бачила,— каже Юлія.
— Ну й що? А мені з ним весело! Ве-се-ло, ро

зумієш? Про них не пишуть в газеті: беріть прик
лад! Але вони вміють жити і веселитися.

— Я бачу, — киває на джинси Юлія.
— Ах, які вони беки! — підкочує очі Славко. — 

А хто — не бека? Ви з Петрявічюсом оформили ме
не штукатуром третього розряду, комбінат зарпла
ту платить, а за що? Де та стіна, яку я штукатурив, 
га? Та ти подивися навколо! Про нашого Дорошен
ка в газеті пишуть. А якби його жінка не спекулю
вала килимами, купив би він собі «Жигулі»? Чорта 
з два! А я на нього рівняюся і теж хочу їздити, 
а не ходити!
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— Та що ж ти за цяця, щоб і собі «Жигулі» ви
магати? — приступає ближче Юлія. — Ти ж іще ні
хто і ніщо, ти не заслужив навіть ту зарплату, яку 
тобі випросив на злидні Петрявічюс...

— Стоп! — люто мружиться хлопець. — Я ніщо, 
так? А ти хочеш це ніщо навчити жити, так? А са
ма ти хто? Ну хто? Та ти ж...

Не встигла зрозуміти, як це сталося: рука сама 
злетіла вгору — лясь! — і Славкова щока пішла 
червоними плямами. Той тільки стиснув кулаки, 
всміхнувся криво, недобре:

— Давай, давай! Аякже, ти ж наша благодій
ниця!

— Геть, — нараз охрипнувши, наказала вона.— 
Негайно забирайся звідси, чуєш?

Глипнув вовком, згріб у торбу джинси, пішов у 
коридор.

— Славику, ти куди? — кинулася з плачем 
Галя.

— Туди, де весело! — гарикнув щодуху, аж Юлія 
здригнулася.

— Славику, що ти... Славику!
— Гроші не забудь! — гукнула зі спальні Юлія.
— А то за Бетховена, щоб ти не ридала!
— Славику...
Грюкнув дверима з усієї сили, дрібно прогупо

тів сходами. Юлія ще трохи почекала — ні звуку. 
Вийшла в коридор: на ящику для взуття сидить 
скоцюрблена Галя, тихесенько плаче. Погладила 
дівча по голові, обняла:

— Іди спати. Побігає й вернеться.
«А як не вернеться»? — подумала з каяттям і три

ногою.

...Поговорити б із ким-небудь. Просто посидіти й 
поговорити. Або поблукати й поговорити...
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Юлія дивиться на годинник: іще тільки пів на 
сьому! Додому не хочеться, нікуди не хочеться, хо
четься кого-небудь для розмови. Ось телефонна буд
ка. Можна зайти й подзвонити.

Юлія заходить, шукає у сумці монету. Кому б йо
го й справді подзвонити? Стоїть, перебираючи в па- 
м яті номери телефонів. Антоніна, Макарчучка, Ва
силь, приятель Василя, інститутські подруги... А 
справді, чому б не подзвонити котрійсь із них? «Пре
красна п ятірка»! Були ж колись нерозлучні, стіль
ки років... Світлана і Кіра заїхали до білих ведме
дів, а Нінка з Людмилою тут, поруч... Після поба
чень і поцілунків, розімліла від невмілих хлоп’ячих 
обіймів, Нінка забиралася до Юлії під ковдру, і її 
палкий шепіт, її переможний сміх не давали нікому 
заснути. Осатаніла Людмила брала графин з водою 
і поливала їх обох, і тоді здіймався такий шарварок, 
що годі було й думати про сон, навіть Кіра, яка уму
дрялася спати в гармидері студентських перерв між 
лекціями, і та продирала очі, і до ранку вони гово
рили. Про що ж вони тоді стільки говорили?..

Юлія здригається: хтось нетерпляче стукотить 
монетою об скло. Юне дівчисько тиияє пальчиком у 
зап’ястя — час іде! Вона виходить, так і не подзво
нивши, дивиться на годинник. За двадцять хвилин 
сьома. Мокрими гомінкими вулицями бреде у пошу
ках іншого телефону. Наче острівець, обминають її 
швидкі потоки людей, вливаються у знадливо роз
чинені двері, вихлюпуються, завихрюються на тро
лейбусних зупинках — останні сплески часу пік. 
Юлія прискорює кроки: телефон! Постоявши біля 
нього, рушає далі. У Нінки чоловік, двоє дітлахів, 
вічно киплячі каструлі на плиті, навіки увімкнута 
пральна машина, ні на хвилину не замовкаючий те
лефон, очманілий від безугавності телевізор... Тиха 
Людмила просякнута духом ліків і скорботи...
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Тепер, коли Юлія вирішила не дзвонити, телефо
ни вигулькують на кожному кроці. Вона не витри
мує, намацує в кишені монету. «Алло, слухаю вас»,— 
звучить у трубці знайомий голос, і аж тепер Юлія 
здогадується, що перебрала навіть інтонації Анто- 
ніни. «Слухаю вас»,— повторює Антоніна, і Юлія 
повільно натискає на важіль.

Знов хімчистка й кафе, «Овочі і фрукти», зблис
ки коштовностей у вітринах ювелірного, театр... 
«Може, в театр?» — вагається одну секунду, але хо
ди не вповільнює: нащо їй ті штучні сльози і вдавані 
страждання? Хоч як тужся, а не зможеш не помі
тити, що на Марусі спідниця от-от трісне, а у Гри
ця залисини і мішки під очима...

Юлія раптом спиняється і проводить рукою по 
обличчю. Але афіша, яка її так вразила, не зникає, 
і Юлія перечитує знову: «Клуб для тих, кому за 
тридцять, запрошує...» Вона починає дрібно трем
тіти від стримуваного сміху, давиться ним, затис
кає долонею рота і так біжить далі, а свавільна 
уява малює їй велику залу і її саму у тій залі за 
столиком, де вона жде, щоб хтось підійшов і заго
ворив нарешті, і це так смішно, так невимовно сміш
но, що вже немає сили утримати в собі той сміх.

«12 грудня.
У нашій хаті — майже надприродна ідилія. Ми, 

всі троє, не говоримо одне до одного, а туркочемо, 
як голуби. Правда, один «голубок» має досить по
скубаний вигляд — синець на півщоки, губа роз
бита, рука в гіпсі. Такий він прийшов звідти, «де 
весело». Галя гірко ридала, я сміялася — кіно! Піз
ніше він розказав нам доволі печальну історію. 
Виявляється, Кравчука через кілька днів упійма
ли («застукали») із тими самими джинсами — пра
вив за них «двісті ре». Впіймав наш вельмишанов
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ний Павло Сергійович І, коли приїхав робити об
шук, знайшов у квартирі шахрая не лише бюст
гальтери та штани, а й нашого переляканого «го
лубочка». Не знати чому, грізний Павло Сергійо
вич Славка не зачепив, а був з ним дуже чемний 
і навіть поцікавився моїм здоров’ям. Як про все це 
дізналися приятелі Кравчука, невідомо, але вони 
вирішили: Славко— «підсадна качка», тобто піді
сланий міліцією. Далі всю цю історію слід було б 
розмножити друкарським способом як ілюстрацію 
до тези: життя — найкращий учитель. Я, правда, 
не дуже вірю, що Славко отак зразу й перевихо
вався, але настраханий зараз добряче. З дому не 
виходить — зламані два пальці. Здригається, коли 
хтось човгає повз наші двері. Галя сама бігає в учи
лище, на роботу, в магазин, готує вечерю і лащи
ться до мене, мов кошеня. Мабуть, через те, що я 
роблю вигляд, наче нічого не сталося. Галя — гар
не дівча, і мені шкода, що їй так не пощастило на 
цього лобуряку (наче мені — пощастило!). Усі дні, 
поки Славка не було, вона намагалася переконати 
мене, що не такий він уже пропащий, що добрий, 
чуйний, тільки легковажний і не завжди думає пе
ред тим, як щось сказати або зробити. Нічого собі 
«тільки»!

Говорили ми і про неї та її маму. Виявляється, 
Петрявічюс просто нагадав їй, що через десять-п’ят- 
надцять років ніяким чоловікам вона не буде по
трібна, і дочці не буде потрібна, коли так повелася, 
і до онуків її не допустять, то й лишиться під ста
рість сама-самісінька. «Яких іще онуків?!» — заве
рещала та. А Петрявічюс їй спокійно: «Таких, як 
і в людей. Перший незабаром народиться». Отуг 
жінка злякалася. Хотіла забрати дочку додому, та 
новий чоловік уперся. Мовляв, не послухала мате
риної ради, нехай тепер скуштує самостійного жиг-
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тя. А коли дійшло до сварки, прямо заявив: «Ми 
так не домовлялися, щоб тут іще й діти жили. Я ж 
своїх сюди не тягну! Ми як сходилися? У тебе квар
тира, у мене машина, а діти вже дорослі, хай самі 
про себе дбають». Відкіля тільки береться отака 
гидь? Просто страшно стає, коли подумаєш, що лю
ди можуть іще й отак жити. А Галина мати нічого, 
так з ним і живе. «Це ж у неї вже третій,— каже 
Галя.— Офіційно — третій!» Після таких історій по
чинаєш думати, що у тебе життя склалося просто 
щасливо. Галя сказала якось: «Ви мені ближчі за 
маму. І чого ви не моя сестра?» Я злякалася: до
сить з мене відповідальних ролей. Але — яке «до
сить»? Вони усе одно тут, поруч, і хочеш не хочеш, 
а нікуди не подінешся від цієї триклятої відпові
дальності. От і з Славком: побігла до Павла Сер
гійовича, просила, щоб не чіпав поки хлопця, може, 
йому і одного добрячого прочухана вистачить. Тепер 
думаю: а раптом не вистачить? Раптом я своїм за
ступництвом тільки нашкодила? Виявляється, мені 
страшенно жаль дурного цуцика! А скільки ж разів 
ладна була його відлупцювати! А тепер готуються 
до весілля. І треба признатися — не без хвилюван
ня. А строк мого весілля минув. Але про це не мож
на думати. Краще взагалі не згадувати.

Хоча — неправда, не краще. Буду пам’ятати все, 
що було зі мною в житті гарного. І Василя...»

У п’ятницю годині об одинадцятій почав іти сніг.
Три жінки мовчки працювали кожна за своїм сто

лом і не бачили, як повз вікно пролетіла спочатку 
пелехата сніжинка, потім кілька, а потім посипало 
рясно-рясно. Юлія саме вивчала каракулі новояв- 
неного відкривача велосипеда,— серед раціоналі
заторів такі часто трапляються,— коли почула зди
воване;
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— Сніг їде!
Це сказала сіренька тиха Лідія Юхимівна. Вона 

зняла окуляри і зачудовано дивилася у вікно, де 
повільно, урочисто, безшумно пропливали великі — 
аж не вірилося, що такі бувають,—сніжинки. Юлію 
вразило обличчя жінки — таке воно було святкове, 
лагідне, відкрите. Вразило, бо досі Юлія ніяк не 
могла запам’ятати його — здавалося, з Лідією Юхи
мівною можна десять разів знайомитися, а на оди
надцятий, зустрівши її на вулиці, не впізнати.

— Нарешті! — озвалася зі свого кутка Макарчуч
ка.— А я вже думала: Новий рік без снігу зустрі
немо.

Вона встала, пройшла до вікна, і Юлія з подивом 
помітила, що зів’яле обличчя начальниці теж сві
титься незнайомою лагідністю.

Всі троє замовкли, заворожено спостерігаючи ти
хий лет снігу. Юлії пригадалися інші зими і вона 
сама — кожного разу інша — посеред однакових 
снігів.

— У сорок четвертому, пам’ятаю, теж ішов такий 
сніг,— сказала Макарчучка і замовкла.

Юлії раптом стало нестерпно соромно за всю по
передню зневагу до цієї немолодої і, либонь, теж 
не дуже щасливої жінки.

— Скільки вам тоді було років, Раїсо Петрів
но? — спитала вона, уявивши війну і зиму.

— Вісімнадцять,— зітхнула жінка.— Я другий 
рік працювала на фермі у німця, і коли наступав 
отакий холод, грілася вночі біля корови... Флора її 
звали. Добра була корова.

Незрозуміла тривога навалювалася на Юлію, ду
шила груди. Вона раптом уявила Макарчучку мо
лодою, без жодної зморшки дівчиною, уявила, як 
та притискається вночі до теплого черева худобини, 
і ледь не заплакала.
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— А ми тоді рили ямки в землі, щоб зігрітися,— 
озвалася Лідія Юхимівна.

— Де? — Юлія нервово повела плечима, пробую
чи вивільнитися від тієї тривоги.

— У Саласпілсі, в дитячому концтаборі...
І знову запала тиша. Юлія дивилася на сніг, аж 

доки їй не здалося, що білий рух триває від дня со- 
творення світу і відтоді ж вона дивиться на нього.

Незбагненна тривога накочувала на Юлію, і спа
дала, і знов накочувала — ішов сніг! І їй хотілося 
бути доброю до бідолашної дівчини, чия сплюндро
вана молодість лишилася в снігах чужого краю, і 
до немічного обезкровленого чужинцями дитинчати, 
котре крізь інші сніги доривалося до тепла рідної 
землі, і до двох літніх жінок, які нічого вже не мо
жуть змінити у споминах про сніги. Вона заварю
вала їм чай, подавала газети, усміхалася на кожне 
їхнє слово — бо чим іще могла спокутувати вчораш
ню байдужість? І цілий день їй щеміло у грудях від 
жалю, радості і передчуттів.

А увечері три жінки вийшли у хурделицю, міцно 
тримаючись попід руки. Сніг летів їм в обличчя, 
жінки мружилися і невдовзі наштовхнулися на по
стать у довгому шкіряному пальті.

— Добрий вечір, Юліє Гаврилівно,— сказав той, 
кого вони ледве не збили з ніг.

То був Павло Сергійович. По його обличчю Юлія 
зрозуміла, що біля комбінату він опинився не ви
падково і що тепер, забачивши її в товаристві ко
лег, не знає, з чого почати.

— Юлю, це твій кавалер? — упівголоса спитала 
Макарчучка, штовхнувши її ліктем під бік.

Навіть у притлумленому снігом світлі підсліпува
тих ліхтарів було помітно, що хлопець почервонів.

— Ага! — лагідно погодилася Юлія.— Це мій ка
валер. Прошу знайомитися.
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Лідія Юхимівна діловито протерла окуляри, Ма- 
карчучка стягла з руки рукавичку. Павло Сергійо
вич потис обом руки, щоразу чітко вимовляючи своє 
ім’я.

А вона у нас скромниця! — зауважила Юліїна 
начальниця.— Жодним словом не обмовилася, що 
має такого гарного хлопця.
_ Юлія чомусь не розсердилась на Макарчучку, а 

тільки розсміялася.
А правда, гарний? — спитала у жінок, і ті дру

жно погодилися.
Павло Сергійович, по всьому, був уже не радий, 

що прийшов, і від нетерпіння переступав з ноги на 
ногу.

І Юлія у нас гарна, ви її бережіть,— напучу
вала хлопця розтулена Раїса Петрівна.

Хлопець готовий був утекти. І Юлія взяла його 
під руку, ласкаво усміхаючись, сказала до жінок:

Ми, мабуть, підем, бо можемо в кіно спізни
тися...

Ті закивали дружно, заспішили прощатися. А ко
ли вони розчинилися в сніговій круговерті, Юлія ви
пустила руку сердитого Павла Сергійовича і щиро 
розсміялася.

— Ви насправді збираєтеся в кіно? — поцікавив
ся той непевним голосом.

Ні, не збираюся! — заявила Юлія крізь сміх.
— Навіщо ж сказали?

Сказала, бо, по-перше, я від природи брехуха, 
а по-друге, не маю наміру цілий вечір слухати, яка 
я хороша,— я й сама це знаю! — зробила круглі очі 
і пихате обличчя.

— Що це з вами? — все ще непевно усміхнувся 
Павло Сергійович.

Паша-Павлик позирав недовірливо, повільно 
йшов поруч. Юлія завважила, що він збирається
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поминути парк, взяла його за руку, потягла до
алеї.

— А ви вмієте веселитися, Павле Сергійовичу?
Секунду він зосереджено споглядав її збуджене

обличчя, потім якось змінився на виду, стрельнув 
лукавими очима вздовж алеї, гукнув: «Умію» — 
і Юлія заборсалася в снігу, задихаючись від сміху 
в його дужих руках. Згребла повну жменю снігу, 
увіпхнула кривдникові за комір, і поки той, кумедно 
повискуючи, витрушував його, побігла на світло.

— Ви справді любите веселитися? — наздогнав її 
хлопець.

— Справжніше не буває,— призналася, легко зіт
хнувши.— Всі люблять. Не всі вміють.

— А коли я запрошу вас на новорічний вечір, 
прийдете?

— Куди?
— До мене додому. Звичайно, коли вас іще ніхто 

не встиг запросити...— Упіймав її сторожкий погляд 
і поспішно додав: — У нас велика сім’я, і всі люб
лять веселитися.

— Ніхто нікуди мене не запросив... але у мене 
теж щось схоже на сім’ю...— нерішуче боронилася 
Юлія.

— А ви і їх беріть.
Вона уявила себе, Славка і Галю серед незнайо

мих людей і почала придумувати, як би зручніше 
відмовитися.

— Тільки нічого не вигадуйте, — попросив хло- 
пець.

— Гаразд,— засміялася без тіні зніяковіння.— 
Не буду. Але й погодитися отак зразу я теж не 
можу.

— Ну, тоді давайте не одразу,— порадив він.— 
Хай буде поступово. А тепер ходімте, я вам щось 
покажу.
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Вона рушила слідом, не допитуючись ні про що, 
не здивувалась, коли прийшли до виставочного за
лу, з веселим послухом дозволила відвести себе у 
найдальший куток і тільки там, глянувши на полот
но, біля якого спинився Павло Сергійович, відчула 
щось схоже на легкий поштовх землетрусу. Але то 
було усього лиш її сполохане серце, яке впізнало 
дихання квітучої весняної ночі, найстаріше в світі 
дерево із птахами у кроні, впізнало неприкаяного 
змія з тисячолітньою втомою у зелених очах. Та 
найбільше Юлію вразила безтурботна Єва з над
кушеним яблуком у руці — безтурботна, безстраш
на і щаслива. Тріпотіло до неї усім своїм цвітом 
дерево, зачаєно, сторожко чекав хоча б випадкової 
її ласкавої уваги самотній змій, зліталися на плат
тя метелики, тулилися до легких сандалій, від яких 
у Юлії і досі лишилися білі смужки на засмаглих 
ногах, жабки і ящірки.

Юлія раптом згадала слова Василя: «Всесвітня 
мати». Художник теж побачив у ній всесвітню ма
тір. Тільки Василь волів сам-один пити з того дже
рела, а художник... захлинаючись від любові, він 
усьому світові розказував про свою Єву. І видно 
було, що й те яблуко, надкушене молодими зубами, 
ніколи не зможе бодай на крапелину применшити 
її щастя, а тільки дасть усвідомлення своєї життє
дайної сили.

— Ви тут зовсім інша,— наздогнав її на нічній 
площі між мурів і садів знайомий голос.

— Так,— коротким рухом вивільнилася від на
слання.

— Мабуть, він вас любив,— чи то спитав, чи то 
просто сказав Павло Сергійович.

— Не знаю.
А сама вкарбовувала у пам’ять: В. Л. Костець- 

кий, «Спокушання Єви». Костецький, Костецький...
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Стрімко подалася назад, до сонної дами при 
вході.

— Що це за виставка?
— А ви хіба не прочитали на афіші? — здивува

лася та,— Це звіт молодих художників області, 
із тих, хто зацікавив громадськість...

«Костецький. «Спокушання Єви».
— ...оригінальністю, новаторськими пошуками.
«Костецький...»
Тільки на вулиці Юлія спитала себе: «Ну а далі 

що?» Розхитана земля зупинилася і примовкла: 
відповіді не було.

— Таки давайте сходимо в кіно,— озвалася Юлія 
до мовчазного супутника, аби не чути благань по
кинутого змія.

Але пізно вночі в своїй кімнаті вона довго си
діла перед дзеркалом, пробуючи усміхнутися, як 
Єва.

«Здрастуй, дочко! Чи не вигнала ти своїх дармо
їдів? Коли вигнала, я приїду, а ні, то бувай здо
рова. Твоя мати».

На центральній площі поставили велетенську, 
пишну ялинку. Людей на вулицях наче вдвічі по
більшало, і всі несли яскраві коробки, згортки, 
торбини, в магазинах неможливо було дотовпитися 
до серпантинів і «дощиків». Від споглядання перед- 
новорічної суєти Юлії теж хотілося кудись поспі
шати, щось купувати і хвилюватися. Вона виріши
ла поставити в хаті ялинку, накупити свічок, цу
керок і шампанського — хай хоч молодята пораді
ють.

На ялинковому базарі довго перебирала дерев
ця: хотілося, щоб і невеличке було, і пишне, і яск
раве. А коли нарешті вибрала і прийшла до черги,



щоб заплатити, ледве не випустила деревину: по
переду з такою самою ялинкою стояв Василь. Він 
стояв до неї спиною, і кілька секунд Юлія розгля
дала знайому постать, вгадувала під пальтом об
риси рідного тіла і вагалася: озватися? Утекти? Та 
ось він озирнувся, заклопотано попросив:

—- Чи не могли б ви секундочку...
І замовк.
— Добрий вечір,— сказала Юлія, дивуючись, 

який спокійний у неї голос.
— Здрастуй...
Мовчали, придивлялися одне до одного. «До чо

го ж гарний»,— зітхнула подумки Юлія. Рідний, 
тисячу разів цілований нею, був зараз так близь
ко, що мимоволі рука ворухнулася — торкнути, 
утримати, упевнитись, що це не сон.

Якийсь дядько зачепив їх верхівкою розлапис- 
тої сосни, іще якийсь допитувався у Юлії, чи сто
їть у черзі, а вони були самі-самісінькі на увесь 
світ.

— Як живеш? — першою оговталася Юлія.
— Нічого собі. А ти?
— Теж нічого... живу.
— До свята готуєшся? — кивнув на ялинку Ва

силь.
— Готуюся. І ти теж?
— Так. Мама любить, коли в хаті пахне лісом, 

свічками... А твоя мама як, пише?
— Пише.
К о л и  я ще  х оч  с е к у н д у  д и в и т и м у с ь  

в й о г о  оч і...
— Ми вгавили чергу,— каже Юлія, щосили на

магаючись усміхнутися.
— Справді...— озирається Василь.— Ходім?
Вони знову стають у чергу — кожен зі своєю

ялинкою. Вони мовчать і не дивляться одне на од
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ного. Юлія раптом згадує, як лежала хвора й не
щасна, задихаючись від жару і благаючи долю 
тільки про одне — щоб він прийшов. Як потім до
слухалася до найменшого шереху за дверима і 
ледь не стогнала від напруження — так його чека
ла. І як ридала на кухні над кавою. І як щодня 
нишпорила у натовпі очима, калатанням серця ози
ваючись на кожен знайомий жест — у всіх чолові
ках їй ввижався тільки він. І як...

Юлія жбурляє у найближчу купу свою ялинку 
і йде до виходу. Краєм ока вона помічає, яке збен
тежене обличчя у Василя, як він поривається до 
неї. Але — тільки прискорює ходу. Якась нерозум
на істота в ній ще сподівається, що Василь по
кличе, наздожене, поверне. Та сама Юлія знає: во
на вже нізащо не повернеться, нізащо, нізащо, на
віть коли помиратиме з горя і туги за ним—нізащо!

Раніше вона казала: «Славику, якщо ти не зай
нятий, може б, зробив оте і оте?..» А тепер просто 
наказувала: зроби! І — дивна річ! — Славко не від
мовлявся, не огинався і не бунтував. У Юлії було 
таке відчуття, наче між ними зламався якийсь 
бар’єр, наче вони стали ближчі одне одному. Коли 
хлопець припізнювався з роботи, Юлія читала 
йому нудну мораль, пригадуючи всі попередні грі
хи та лякаючи виправною колонією,— аж самій 
ставало соромно. Виказавши все, що хотілося, вона 
відчувала полегкість і швидко відходила. Була в 
хаті за матір, за сестру, за суддю, за товариша, 
за няньку, за пророка — за всіх зразу... І чимало 
з цих ролей припадали їй до вподоби. Вона полю
била вечеряти утрьох, коли Галя та Славко навви
передки розказували, що у кого відбулося на ро
боті.
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З якогось часу всі оповіді хлопець починав сло
вами: «Ми з Петрявічюсом». Юлія довго не могла 
збагнути, чого це раптом Славко запалав таким 
інтересом до гайок і дротинок, від яких раніше на 
хлопця нападала нудьга. Вона питала у Петряві- 
чюса, як там його помічник, і старий, усміхаючись, 
піднімав великого пальця вгору. А коли Слав
ко почав штудіювати її спеціальні журнали, Юлія 
радо зауважила:

— Про тебе вже можна писати в газеті під за
головком: «Беріть приклад» або «Рівняйтесь на 
кращих».

Хлопець тільки чмихнув у відповідь.
Одного разу за вечерею Славко розповів, скіль

ки у Петрявічюса медалей та дипломів з виставок 
досягнень народного господарства і скільки старо
му заплатили за колену «штучку».

— А у нього ж тільки сім класів освіти! — збуд
жено розказував хлопець.— Та ще як подумати, 
яка в той час була освіта, так це п’ять класів по- 
нашому!

— А в тебе цілих десять,— дуже серйозно ска
зала Юлія.

— Ага. Ну, він іще книжок усяких купу пере- 
трубив — так це і я зможу!

— І тоді загрібатимеш гроші лопатою,— незво
рушно підсумувала Юлія.

Хлопець підозріло подивився на неї, потім спи
тав:

—■ А чим це тобі не подобається? Ось ми з Пет
рявічюсом зараз надумали одну штуку...

— ...на тисячу ре,— вставила Юлія, намазуючи 
паштетом хліб.

— Так, на тисячу, а може, й більше! — вигук
нув ображений Славко.

— Ви з Петрявічюсом? По півтисячі кожному?
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— Ну, ідея його, але ж працюватимемо удвох! 
Він сам сказав, що знань у нього малувато, га й те, 
що в школі вчив, призабув...

— Здаюсь! — сказала Юлія. — Замовляю з тієї 
півтисячі ось такого капелюшка,— показала розве
деними руками над головою,— і щоб з квіточками.

— А мені обручку,— тихо попросила Галя.
Славко сяяв, як іменинник.
Те, що вихователька з неї ніяка, Юлія зрозумі

ла давно. Вона взагалі мала туманне уявлення про 
виховний процес. Ще в юності, готуючись до пер
шого заміжжя і мріючи про дітей, вона прочитала 
книжки Макаренка та Ушинського, і ще тоді її 
вразило, що таким людям доводилося діяти нао
сліп, не знаючи напевне, які результати дасть той 
чи інший педагогічний експеримент. Тепер же ви
ховання уявлялось їй чимось подібним до бороть
би за збереження природи: стільки ж просторіку
вань, стільки ж порожніх зусиль, стільки ж облу
ди і поразок, а тим часом і діти виростають нор
мальними людьми, і природа не піддається руйнів
ним силам.

«29 грудня.
Іше одне відкриття: люди ведуть щоденник, коли 

їм дуже погано, а як трохи полегшає — забувають 
про нього. Принаймні у мене вийшло саме так. Ко
ли б я сьогодні не шукала в столі конверти і не 
натрапила на цей щоденник, навряд чи скоро зга
дала б про нього. Дивно: коли не було причин, 
я знемагала від самотності, а тепер, коли їх аж 
задосить, майже не відчуваю її.

Післязавтра свято. Мене запросив у гості Павло 
Сергійович. Петрявічюс подався у своє Тарту, мо
лодята збираються з однокласниками, тож відмов
лятися нема причин. Милий Паша-Павлик! Він,
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здається, не зовсім до мене байдужий. Мене не тро
хи засмучує, а трохи й смішить, скоро ж матиму 
онука! А коли чесно, то не тільки засмучує і не 
тільки смішить, а й провокує на всілякі не надто 
порядні припущення. Припустимо, а чому б і не 
Павло Сергійович? Припустимо: я ще не така ста
ра. Ну й що з того, що я його не люблю? Тисячі 
людей живуть і народжують дітей без любові — 
краще так, аніж ніяк. Та й чому без любові? Адже 
він, здається, закоханий. А я принаймні не відчу
ваю до нього відрази, поважаю. І потім між нами 
могла б бути ще й дружба, а це для сім’ї буває 
важливіше, ніж любов. Він молодший? Та чи ма
ють значення якісь три-чотири роки?

П’ять, Юліє Гаврилівно. І взагалі ці просторіку
вання не роблять вам честі. Ви вважаєте, що для 
створення сім’ї досить дружби? То й знайдіть собі 
чоловіка, який вас не любитиме, а схоче оженитися 
тільки заради дружби, а хлопчикові дайте спокій.

Хто б мені сказав, навіщо я брешу сама собі 
навіть у цьому щоденникові? Любить — не любить, 
хлопчик — не хлопчик, робить честь чи ні — хіба б 
я на це важила, якби сама любила?

Ні.
А якби геть втратила надію полюбити коли-не

будь, зважила б?
Ні.
Отож причина проста й егоїстична: я не хочу 

себе ні з ким зв’язувати, сподіваючись на любов 
у майбутньому».

В гості до Павла Сергійовича Юлія не пішла.
Відколи на неї розсердилася мама, думки про 

стареньку щодня ятрили їй душу. Кілька разів по
ривалася їхати і — не їхала. Здавалося, що нічого, 
крім нової сварки, з того не вийде.
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А за день до свята прокинулася з твердим рі
шенням: поїду. І це рішення наче дало волю всім 
гірким думкам, які відганяла від себе, від яких 
боронилася буденними клопотами. Юлія бігала з 
магазину в магазин, купуючи мамі подарунки, і з 
тупою люттю повторювала сама собі: «Тварюка 
бездушна, пеньок твердолобий, тварюка...»

На маминому підвір’ї Юлію зустріли недовірли
ві, мляві кури, зачувши кроки, хрипким, безнадій
ним голосом озвалася льоха. Юлія штовхнула две
рі веранди, і та задеренчала по-старечому метуш
ливо.

У хаті було протоплено, але відколи Юлія себе 
пам’ятала, їй ще не доводилося бачити такого без
ладу. Брудні, зібгані рядна, немиті тарілки на за
ляпаному столі, мамина робоча свитка на дивані 
біля вишитих подушок, розкидані дрова коло груб
ки, тріски, вугільний пил на підлозі, чорний слід 
чийогось чобота — завважила це краєм ока, не пу
скаючи в душу, бо та і так була повна лихих пе
редчуттів.

Юлія знайшла маму у спальні укритою під саме 
підборіддя пістрявою клаптиковою ковдрою. У на
пруженні зверненої до дверей голови вона влови
ла зміни, страшніші за ті, що полишають звичайні 
хворощі. Подолавши запаморочення, Юлія піді
йшла, поцілувала матір, і її губи знайшли тільки 
солону вологу.

Хапливо пораючись у хаті, вичищаючи хлівці і 
курник, з холодним осатанінням знищуючи сліди за
пустіння в господі, Юлія невідступно думала про 
маму, дошукувалась причин, які в такий короткий 
час висушили потужне джерело її життєлюбності, 
перед яким досі відступали усі старечі немочі. 
І зрештою відкрила руйнівну силу любові: верстові
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стовпи на маминій дорозі усі як один були позначе
ні її іменем: для Юлечки, заради Юлєчки, на буду- 
чину Юлечці...

І не було нічого такого, що б Юлія не відважила
ся зробити, аби затримати матір у її тихому плині 
в байдужість і безсилля. Один раз дозволивши мо- 
лодюсінькій сестричці з медпункту зробити мамі 
укол, вона сама щовечора кип’ятила інструменти і 
впорскувала в холонучу кров живлющі вітаміни. 
Вона рубала курям голови так, наче то для неї бу
ла звичайнісінька справа, примушувала маму пої
дати вишукані французькі супи і угорські котлети 
з грибною начинкою, приводила балакучих матери
них сестер і племінниць, читала найвеселіші книж
ки, намагаючись не помічати, як даленіє мамин пог
ляд, улюбленими маминими «Ой на горі та й женці 
жнуть» і «По садочку ходжу» глушила нечутні го
лоси, з якими та вела мовчазні розмови під клапти
ковою ковдрою.

Щосили терла у пахучій піні порошків наволочки 
і простирадла, обережно, мов немовля, купала ма
му у хвойних настоях, заплітала мамине ламке во
лосся у немічні кіски, вбирала її у новісіньку, по
бризкану духами мереживну сорочку, а на ранок 
над безсонною маминою постіллю витав солоний за
пах сліз.

Давлячись безсиллям та ядучою огидою до самої 
себе, мусила все починати спочатку. Все її дотепе
рішнє життя відступило перед єдиною молитвою: 
мамо, не йди, мамо, вернися, мамо, не лишай мене, 
мамо, прости — і так без кінця і краю, бо здавало
ся: варто передихнути, відвернутися думкою на 
мить — і вже не наздоженеш, не докричишся.

У нападі затятості написала Василеві, ублагала 
приїхати, зіграти замирення, обіймала його у мами 
на очах, не відчуваючи ні власних рук, ні того, кого
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обіймала, виманювала маму обіцянками власного 
щастя, спокушала натяками на онуків — мама тихо 
усміхалася зі своєї далечини.

— Я заберу тебе з собою, — сказала Юлія̂ , ви
черпавши до дна затятість. — Покажу тебе найкра
щим лікарям, виходжу, вилікую, і будемо разом 
жити. Хату згодом продамо, а влітку поїдемо до мо
ря. Ти ж ніколи моря не бачила! Завтра першим 
автобусом їдемо звідси.

Мама співчутливо похитала головою, і незрозу
міло було, вірить чи не вірить у оптимізм дочки.

Прийнявши рішення і тим самим вирвавши від
строчку у розпуки, Юлія з потроєною енергією взя
лася до останніх приготувань, перетрусила усі ко
мори і шафи, не дозволяючи пам’яті ні на мить за
триматися на видобутих із найдальших схованок 
реліквіях дитинства, розвела на городі кострище і 
спалила там дві ветхі ковдри, просякнуті незабут
німи пахощами казкових ночей на сіннику, п ять 
вицвілих іще за шкільних часів суконь, дванадцять 
пар взуття, починаючи з потрісканих білих туфель, 
у яких бігала до клубу, і кінчаючи важезними ма
миними чобітьми, заскорузлими від топтання у баг
ні і гної настільки, що й горіти не хотіли, а вперто 
корчилися у полум’ї і вивергали задушливу хвилі 
смороду, а також цілий мішок обстріпаних, дірявих 
рушників і рушничків, без яких неможливо обійти
ся у сільській кухні, ганчірок і ганчірочок усіх сту
пенів запраності: для витирання коров’ячого виме
ні, для протирання столу, для миття фікусів, для 
відкривання гарячих дверцят у грубці, для накри
вання діжки з квашеними огірками і ще бозна для 
чого, про що Юлія встигла вже забути.

Увесь час, поки Юлія металася між вогнищем і 
переколошканою хатою, її не полишало відчуття, 
що з мамою у незайманій досі спальні щось коїть
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ся. Вона заходила, придивлялася, питала, чи не тре
ба чого подати, виходила, знов бралася загортати, 
пакувати і перев'язувати, а в полишеній нею тиші 
поновлювався рух незримої роботи. І ще їй здава
лося, що мама крізь двері і стіни зачаєно слідкує 
за приготуванням, тож, коли на порозі з хати її наз
догнав сторожкий голос: «Доню, не займай це», — 
навіть не здивувалася. Повісила на цвяшок «це» — 
недоїдений міллю батьків кожух, з яким пов’язу
вала один-єдиний спомин: безперестанне надривне 
бухикання, — тихо зайшла у спальню.

— Досить уже, доню, — сказала мама схожим на 
свій звичайний голосом. — Либонь, втомилася біля 
мене бігати. Ось устану та хоч вечерю зварю...

Вона таки справді встала, але не заради вечері, 
як здогадалася Юлія, а щоб оборонити друзів сво
єї пам'яті від вогню. Тоді Юлія нарешті дозволила 
смертельній утомі накрити себе з головою і, не до
чекавшись вечері, заснула на дивані між безладу 
розкиданої білизни, пальт і сорочок.

Виборсувалася вона зі сну довго, не знаходячи, 
за що зачепитися кволою свідомістю, провалювала
ся у темряву, виринала, аж доки в один із просвіт
ків натрапила напівприплющеними очима на годин
ник і підскочила: «Господи, початок на одинадця
ту!» Тієї ж миті з кухні долинуло повне колишньої 
співучості:

— До-о-оню-ю! Сніданок на столі-і!
Юлія потягнулася усіма занімілими м’язами, при

браною кімнатою продибала до вікна і наче вперше 
побачила білий-білий, чистий-чистий новонародже
ний світ — як її неосяжна радість.

«Об’ява.
23 лютого о 16 годині в Голубій кімнаті відбу

дуться збори, присвячені Дню Радянської Армії,

136

На порядку денному:
1. Доповідь. Читає Тато».
Об’ява була написана червоним фломастером 

акуратним учнівським почерком, але після першого 
ж пункту хтось неоковирно дописав синім: «Пода
рунки вручатиме Мама». Далі йшло таке:

2. Усі вітають Чоловіків».
Синій фломастер виправив велике «Ч» на малень

ке, двічі розгонисто підкреслив і написав збоку: 
«Ха!»

«Потім буде спиктакль», — серйозно сповіщав 
червоний фломастер, а синій, вималювавши на цій 
бездоганній каліграфії пузате «е», вже реготався: 
«Ха-ха-ха!»

Юлія прочитала пришпидене кнопками до вхід
них дверей оголошення і засміялася.

' — Це наші близнюки стараються, — пояснив Па
вло Сергійович. — П’ятикласники.

— Хлопчики?
— Він і вона, Андрій і Тетяна, причому об’яву 

писав Андрій, а виправляла сестричка.
Юлія ковзнула поглядом вите — білий двоповер

ховий особняк привітно світив широкими чистими 
вікнами, прибраними мереживними фіранками і 
цикламенами.

— Окрім вашої сім’ї, тут іще хтось мешкає? — 
поцікавилась неуважно.

— Ні, тільки ми, — трохи загадково усміхнувся 
Павло Сергійович і розчинив перед нею двері.^

Роздягалися у доволі просторому коридорі, який, 
власне, і коридором важко було назвати: окрім ша
фи для одягу, тут стояло велике люстро, два крісла, 
завалений газетами столик, на стінах висіли фото
графії та малюнки. З глибини дому долинав гамір 
багатьох голосів. Юлія причесалася перед дзерка
лом, поправила комір на святковому червоному
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платті, піймала у люстрі ніжний погляд хлопця і 
винувато усміхнулася у відповідь. Вона завжди ус
міхалася так, коли ловила його відверті погляди 
або коли він пробував заговорити про свої почуття. 
1 той одразу замовкав, відвертав очі.

— Це малюнки Андрія і Тані?— спитала, аби по
рушити незручну мовчанку.

— 1 не тільки їхні. Це, так би мовити, виставка. 
У нас тут без кінця проводяться якісь виставки, кон
курси, — стримано пояснив Павло Сергійович.

Вона засміялася:
— Ви теж берете в них участь?
— Іноді.
— Це ваш автопортрет?
Юлія показала на малюнок, що зображував бра

вого вусатого міліціонера із собакою. Собака рвав
ся до кудлатого здоровенного бандита, а той, здій
нявши руки догори, плакав від страху. Сльози були 
вималювані з видимим задоволенням і скидалися 
на разок намиста.

— Це так уявляє мою службу племінник Вітя. 
Він теж мріє стати міліціонером, — нітрохи не об
разився на Юліїні кпини господар. — Ходімте зна
йомитися?

У просторій, обклеєній блакитними шпалерами 
кімнаті було стільки людей, що запам’ятати усі іме
на з першого разу здавалося неможливим. Тим 
більше, що й дітлахи підходили, простягали руки 
для знайомства.

— Це все ваша сім’я? — пошепки спитала Юлія.
— Майже, — усміхнувся той. — Наших тут семе

ро дорослих і п’ятеро дітей.
Чим далі слухала вона пояснення Павла Сергі

йовича, тим більше дивувалася. Голуба кімната мо
гла стати конференц-залом, танцзалом, спортзалом, 
театром — дивлячись, що затівали дорослі та діт
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лахи. Сьогодні це було кафе, і гості та господарі 
всідалися до вечері. На довгому столі Юлія не по
мітила жодної пляшки спиртного. «Адже тут ді
ти», — зауважив Павло Сергійович.

І «доповідь» Тата — високого привітного чолові
ка, і вручення подарунків, на яке охоче вишикува
лись усі чоловіки від найменшого до найстаршого, 
і поцілунки невеличкої сивої Мами, для яких чоло
віки слухняно схиляли голови, раз по раз приму
шували Юлію ніяковіти. Було у цьому щось таке 
інтимне, не для сторонніх очей, що вона відчула 
себе на мить зайвою. А ще з’явився острах — така 
незахищена відверта любов світилася у кожного в 
очах, таке неприховане розчулення викликали ди
тячі віршики і наївна вистава про перевиховання 
неслухняного горобеняти Ціня-Ціріня.

Потім, коли діти пішли спати, а дорослі пили ви
но і танцювали, Юлії знову було дивно, що почува
ється гут майже так, як колись з Антоніною. Тан
цювали парами, далі колом, іноді хтось коло роз
ривав і намагався заплутати вервечку танцюристів, 
тоді вона з гамором розпадалася, щоб через мить 
знову утворити коло. Після такої плутанини Юлія 
врешті загубила Павла Сергійовича і опинилася бі
ля його брата, чорнявого, ставного красеня.

— Ви, мабуть, рідко ходите на танці? — гукнув 
той до неї.

— А як ви вгадали?
— Ви танцюєте, наче робите дуже відповідальне 

діло!
Вона не образилася, теж засміялася, але танцю

вати покинула. Павлів брат не полишив її, привів 
до столу, налив вина і сказав:

— Забудьте, що ви серйозна особа. Забудьте, що 
у вас вдома тисяча клопотів. Розслабтесь, підко
ріться музиці так, щоб і кров у такт із нею пульсу
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вала. А то ви танцюєте і бозна про що думаєте. 
А ви взагалі не думайте!

Ви учитель танців? — спитала Юлія.
Я учитель фізики, — сказав він і потяг її у

коло.
Юлія спробувала зробити так і раптом відчула, 

що летить наче на хвилях, що тіло її легке й слух
няне, відчула, яка це невимовна насолода'—летіти 
отак і летіти. Отаку невагому, крилату і спіймав її 
серед кола Павло Сергійович.

Я б хотіла жити в такому домі,— зітхнула 
вона. ■’

Притримав її в обіймах, поривався щось сказати, 
але — випручалась, пішла танцювати знову. Та ось 
коло порідшало, мужчини стали біля вікна, пуска- 
ючи дим у відчинену кватирку, заговорили про своє, 
і Юлія засумувала — свято закінчувалося! Павло 
завважив смуток, спитав:

— Кави хочете?
Юлія здогадалася, що кава буде не тут, а десь в 

іншому місці, де вони залишаться тільки вдвох, зля
калася на мить, але тут-таки й посміялася з свого 
страху, відповіла:

— Хочу.
Вони вислизнули в коридор, гвинтовими сходами 

піднялися на другий поверх, минули ще один дов
гий вузький коридор і опинилися в невеличкій кім
натці. Ще коли Юлія була студенткою і мріяла про 
окреме помешкання, їй уявлялася отака кімнатка: 
із книжковими шафами, килимом на стіні, з пле
дом на розкладному дивані, з паласом на підлозі, 
з ясно-зеленою лампою на письмовому столі біля 
широкого вікна. «Як у господа у вусі»,— сказала б 
мама. Ще раз роззирнулася по кімнаті, простягла 
руку до столу, взяла крайню книжку: «Карний ко
декс Української РСР».
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— Ви вчитеся?
— Так, на четвертому юридичного.
— І ким ви тоді будете?
— Адвокатом.
Юлія поміркувала над тим, що вона досі знала 

про адвокатів. По паузі спитала:
— Ви захищатимете злочинців?
Павло Сергійович поставив на стіл дві чашечки, 

цукор, обернувся до неї.
— Через раз, — сказав безтурботно. — І злочин

ців, і порядних людей.
— Але ж це аморально! — обурилася вона.
— Навпаки. У мене буде найблагородніше зав

дання: відшукувати навіть у злочинців щось люд
ське і гарне.

Залив в електричний кавник трохи води з графи
на, відкрив баночку з кавою.

— Дайте понюхати, — попросила Юлія нерішуче. 
Простягнув їй баночку — біла, тонка рука ледь

тремтіла. Юлія вдихнула аромат кави, завмерла: 
мов забута стара мелодія, зринуло приморське міс
то, ліани і шурхіт пальм довкруг освітленої веран
ди, запах моря і кави... Віддала баночку.

_ А випити у вас нічого нема? — спитала у го
сподаря.

Він трохи здивовано глянув на неї, мовчки видо
був зі столу кримський «Мускат» і півпляшки ко
ньяку. . „  .

— Ви потаємний п’яниця? — засміялася Юлія.
— Ні, але іноді у мене в гостях бувають любителі

пипити.
— Літні дами, як сьогодні! — дражнилася и далі. 
Він теж усміхнувся, але не сказав нічого, прос

тягнув їй келишок з вином. І знов перед очима 
Юлії тремтіла його рука. «Бідне хлоп’я!»— подума
ла скрушно. І вилаяла себе: «Могла б і не допус-
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тити до цього, стидомирнице!» І тут-таки обурилася: 
«Іа що я кому завинила? І не така він уже дитина, 
коли руки тремтять від самої присутності жінки».

Чудесне вино!— сказала, розглядаючи гори на 
етикетці.
. ,ш Го.Ри \ Вони 3 трьох сторін обступили місто, 
і Юлії від незвички здавалося, що то хмари пов
зуть з-за горизонту і ось-ось має піти дощ. А Ва
силь кепкував...

' Сідайте в крісло, вам буде зручніше,— турбот
ливо запропонував Павло Сергійович.

Крісло було якесь кругле, м’яке, оббите овечими 
шкурами. Юлія скрушно подумала, що вже, либонь, 
пізно, і скоро доведеться залишити це гарне сідало 
та ити у холодний морок.

Паша-Павлик підсунув до неї чашечку з кавою, 
спитав, чи влити коньяку. Вона ствердно кивнула.' 
Влив у обидві чашечки потроху брунатної рідини, 
відпив, попросив дозволу закурити. Вона мовчки 
пила каву, дивилася на чорні силуети дерев за вік
ном і ні про що не думала. І це було навдивовижу 
приємно — отак гріти руки об чашечку і ні про що 
не думати.

Юлю...— сказав Павло Сергійович, і вона спо
лохано стрепенулася.
. ^  вас є саД?— шукала зачіпки, щоб не дати
йому продовжити.

— Юлю, залишайтеся тут. Назавжди залишайте
ся. Вам же тут сподобалося. Правда?— попросив 
хлопець.

Опустила очі — не могла бачити того розпачу 
і надії. 3

— Юлю...
Був уже поряд, гладив її руки, обличчя.
— Юлю...
Вона завважила раптом, що музика внизу дав-
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по замовкла і в усьому будинку тихо-тихо. «Котра 
ж це тепер година?»— подумала, як крізь сон. 
Хлопець опустився на коліна, торкав вустами п 
руки — не віднімала. Дивилася на золотий чуб і 
переймалася жалем до чоловіка, який безмовно 
вимолював хоч крихту ніжності навзаєм. Так само, 
як уві сні, провела рукою по густому волоссі, і тоді 
він рвучко підхопився, підняв її з крісла, притис 
до себе.

«. .1 тролейбуси, мабуть, вже не ходять...» ду
мала Юлія, наслухаючи незворушний спокій у собі, 
а хлопець обережно цілував її очі, молитовно ви
дихав її ім’я.

Закинула руки йому на шию, обняла... хоч 
т і л о  м а є  ж о з в а т и с я ,  хай хоч т і л о  —

Нічого не озвалося.
— Пробач,— обережно взяла голову хлопця в 

долоні, по-материнськи поцілувала в чоло.— Я зави
нила перед тобою. Пробач. Не сердься. Мені час 
іти.

Не спитав нічого, не заперечив, мовчки дивився, 
як піднімала з підлоги туфлі, йшла до дверей. На 
порозі повагалася — хотіла озирнутися, але пере- 
силила себе і розчинила двері в порожній, темний 
коридор.

— Ви другу ніч кричите уві сні.
— Справді? І сю ніч? Наче нічого й не снилося...
— І сю ніч.
— Що ж я кричала, Галочко?
— Не знаю. Я зумисне підійшла до вас близько- 

близько, але нічого не розібрала. Тільки два сло-

— І що ж то були за слова, цікаво?
— Тільки «біжімо» і т е  «таксі». І дихали ви так, 

наче втікали чи доганяли кого.



— І все?
— А тоді заспокоїлися і робили руками отак. 

Наче що шукали чи ловили. Я так злякалася!
— Чого ж не збудила?
— Не знаю... У вас потім таке обличчя стало...
— Яке?
— Таке... ну, не знаю... я у вас такого ніколи не 

бачила. Я подумала, що вам уже почало щось хо
роше снитися і не розбудила.

— Наступного разу обов’язково буди.

Наступного разу вона прокинулася сама.
Прокинулася, бо навіть уві сні несила було ви

тримати шаленства щастя, щастя такої напруги, 
що воно загрожувало розірвати серце. «Що це зі 
мною коїться?»— розгубилася Юлія. Вже не сонна, 
час від часу вона здригалася усім тілом, наново 
переживала той шквал, який викинув її з подуш
ки і залишив, відкотившись, холонути иа краю по
стелі. Так і сиділа, несміливо зазирала у потаємні 
закутки душі. Темрява і тиша допомогли їй зазир
нути так глибоко у саму себе, як ніколи ще досі 
не вдавалося вічно зайнятій свідомості. При само
му дні вона натрапила на безіменні й сліпі, як 
сліпі й безіменні найглибоководніші риби, почуття, 
і пройнялася жалем до їх хворобливої немічності. 
Вона впізнала і мінливі прикмети хвороби — то був 
страх. Любов до мами випромінювала боязливе очі
кування невідворотного, любов до Василя була всу
ціль зіткана із страху перед самотністю, туга за 
Антоніною мала чіпкі пальці потопаючого, приязнь 
до Петрявічюса не могла виборсатися з водоростей 
жалю, навіть новонароджена, безформена ще при
хильність до Славка та Галі ховала всередині твер
де ядро її недовіри до самої себе. В цих замулених 
страхом глибинах Юлія знайшла два чистих джере
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ла: те, що дарувала їй робота, і відкриту у ній 
художником здатність до щастя. Вона згадала, що 
думає про художника від тієї самої миті, коли у ка
фе за столиком перестала слухати його слова і дові
рилась мові очей, що, за винятком кільканадцяти 
найбезхмарніших днів, він був її постійним потаєм
ним супутником і співрозмовником. А не зуміла впі
знати своє почуття тому, що надто не схоже було ні 
на самодостатні спалахи юності, ні на стомлююче, 
натужне проламування крізь егоїстичність Василя. 
Не зуміла впізнати, бо ніколи доти не вдихала по
вітря такої беззастережної довіри, ніколи не вита
ла у таких високостях розкутості і свободи, ніколи 
так солодко не гинула, звільняючись від страху пе
ред життям і від страху перед смертю.

«Та чи не придумала я все це?»— востаннє стрі
пнувся у ній страх і вмер. Не придумала. Свідчен
ням тому — щаслива Єва на картині художника.

Без усякого логічного переходу вона почала уяв
ляти усі можливі й неможливі варіанти зустрічі з 
художником, підсміюючись і кпинячи над собою 
за ці дитячі забавки. Потім згадала Карабаса-Ба- 
рабаса і засмутилася: ану як знову доведеться пе
режити той сором? Тоді вона вирішила, що найкра
ще розшукати художника листом.

У цілковитій темряві Юлія знайшла папір і руч
ку, відхилила портьєру, впускаючи непевне світло 
ночі, і сіла писати листа. Це мав бути короткий, 
діловий лист з проханням сповістити адресу худож
ника Костецького. Але Юлія відкладала аркуш за 
аркушем, а лист так і не виходив: ну як було пояс
нити незнайомим, зайнятим своїми справами, лю
дям, навіщо їй адреса Костецького? Вона писала 
доти, доки її почали обступати знайомі предмети, 
тоді рішуче запакувала перший-ліпший аркуш у кон
верт, вдяглася.
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Коли одного раннього травневого вечора Юлія 
вийняла зі скриньки тоненький конверт, підписаний 
незнайомою рукою, розпечатала короткого листа, 
вона не відчула ані болю, ні відчаю — тільки по
рожнечу, в яку тієї ж миті ринули безрадісні зву
ки пилососів і розпечених сковорідок, зачовгані 
барви стін і килимків попід дверима, різкі запахи 
котячих оргій і хлорофосу.

Нікого з прізвищем Костецький в обласному 
відділенні Спілки художників немає, сповіщав їй 
хтось із холодною діловитістю; єдиний Костець
кий— початкуючий художник— жив деякий час в 
Антонівці; минулого року від подав на розгляд 
художньої ради кілька робіт, одна з яких була віді
брана -на виставку-звіт молодих художників об
ласті. Робота називалася «Спокушання Єви». «На 
жаль, сповістити адресу Костецького не можемо у 
зв’язку з тим, що він виїхав за межі області».

З усього прочитаного Юлію зачепило тільки сло
во «початкуючий», викликавши миттєву ворожість 
до незнайомого кореспондента. Вона спалила цей 
лист на березі річечки за містком, де вони колись 
гуляли з Василем, згадала про це, наче епізод на
півзабутого фільму, і рушила до найстарішого в 
світі дерева.

— А пам’ятаєш, як ми в школі зображували «Та
нок маленьких лебедів?»— горлав Славко, вистри
буючи по дорозі, і жінки дружно сміялися,—Пам’я
таєш, яка спідничка була на товстому Іванові? А но
ги, голі ноги ти пам’ятаєш?

Хлопець зробив карколомний пірует і впав у мо
лоду пшеницю, а його супутниці знову вибухнули 
сміхом. Вони тепер щовечора водили Галю на про
гулянку, і щовечора Славко розважав товариство 
кумедними історіями зі шкільних часів.
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Усе довкола цвіло, буяло і несамовито пахло — 
закінчувався травень. Славко вибрався із пшениці 
й знову застрибав по дорозі. Але Галя раптом 
спинилася, приклала обидві руки до живота і ти
хо зойкнула.

— Що з тобою?— злякалася Юлія.
Галя трохи покривилася і винуватим голосом 

сказала:
— Я, здається, досміялася...
Потім Юлія і Славко усю ніч блукали містом — 

від телефону до телефону, аж доки під ранок всі- 
лися перепочити на лаві парку, і тут Славко заклі
пав очима, прихилився до Юліїного плеча та одра
зу й заснув. їй теж страшенно хотілося спати, тру
снула головою. Так і сиділа, блукаючи думками в 
інших безсонних ночах, які їй випало спізнати, та 
наслухаючи рівне дихання у себе біля вуха, доки 
почало сіріти. Тоді Юлія згадала, чого вони тут 
опинилися, обережно поклала Славка на лаву і по
бігла дзвонити.

— Вітаю вас із дівчинкою,— сказав бадьорий 
жіночий голос.— Вага три сімсот, зріст п’ятдесят 
п’ять сантиметрів. Готуйте придане онуці!

Ледве стримуючи сміх, Юлія подякувала, повіси
ла трубку і лише тоді схаменулася, що нічого не 
спитала про Галю. Але монет більше не було, тож 
подалася розбуркувати Славка.

— А я так надіявся, що буде хлопець,— промим
рив той, терзаючи кулаками заспані очі і щосили 
позіхаючи.

— Що з тобою? Не прокинувся ще?— потрясла 
його знов Юлія. Славко зачудовано втупився у 
неї, повільно звівся на ноги і раптом, заволавши 
«ура-а-а!», став на голову і звідти хрипким від на
туги голосом спитав:

— А ти нічого не наплутала?
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— Іди сам подзвони! — образилася Юлія.
Бехнувся на спину, покотився, мов цуценя, по

траві, підскочив і помчав геть із парку, гукаючи до 
Юлії, щоб не відставала.

В лікарні до них вийшла заспана нянечка і сер
дито повідомила, що в таку пору усі нормальні лю
ди сплять, тільки їй спокою немає, бо грюкають 
тут усякі, наче неграмотні, прочитати не вміють, 
що прийом починається о восьмій ранку! Вона б, 
може, й далі бурчала, та Славко набрав повні ле
гені повітря і, скочивши на середину подвір’я, за
волав:

— Га-а-алю-ю-ю!
— Хуліган!— сплеснула руками старенька, а 

Юлія кинулася до очманілого батька і затулила 
йому рота долонею.

— Він не хуліган,— пояснила няні.— У нього сю 
ніч дочка народилася.

Бабця пробурчала щось нерозбірливе і грюкну
ла віконечком. Славко був рвонувся до нього, але 
Юлія вчасно притримала.

— І як тільки отаких потвор допускають до 
такої роботи!— виривався хлопець.— У неї ж за
мість душі черства галушка!

Віконечко нечутно відчинилося, «потвора» спо
кійним голосом сповістила:

— Спить породілля. І дитя спить. Ідіть додому.
— А відки ви знаєте, яка саме наша?— швидко 

спитала Юлія.
Бабця смачно позіхнула і пояснила:
— А їх тільки двійко сьогодні народжувало. 

І обидві сплять.
Коли вже вийшли на вулицю, Славко знову за

хвилювався:
— Як ти гадаєш, їх там не переплутають? Я чи

тав у; газеті про один такий випадок...

148

— Начеб не повинні...— завагалася Юлія.— Ді
тей усього двоє.

Та хлопець круто повернув назад до лікарні.
Та сама бабця вистромила голову у віконечко і 

вже навіть рота було розкрила, щоб вилити своє 
обурення на нових відвідувачів, та, уздрівши старих 
знайомих, лише закліпала.

— А в тієї, у другої, хто народився?— рішуче 
приступив до віконечка Славко.

— У вас дівчинка?— спитала бабця, і Юлія з 
хлопцем водночас кивнули.— А в другої хлопчик, 
нашій дочці жених!

Старенька раптом засяяла до них ласкавими 
зморшками:

— Та не хвилюйтеся, віддадуть вам ваше, а не 
чуже, у нас такого не бувало, щоб міняли.

Дівчину назвали Анастасією. Заколисуючи її 
ночами, Юлія шепотіла це ім’я на всі лади. «Насту- 
сенько,— говорила вона ледь чутно,— ось виростеш 
велика, ми тобі вплетемо в коси білі стрічки, а в 
нашої Наступі будуть гарні довгі коси, взуємо чер
воні черевички, і всі питатимуть, чия то дівчинка 
така гарна?.. А то ж наше Настусенятко!» Дівчин
ка кліпала на неї оченятами і починала дрімати. 
«Спи, моя ластівочко, спи, донечко»,— казала Юлія, 
і від самого цього слова — «донечко»— їй солодко 
стискалося серце.

Кілька разів приходила Галина мати, приносила 
іграшки та повзуни, одного разу завітала навіть 
Антоніна, але Юлія майже не завважила ці візи
ти: окрім Насті, її тепер мало що цікавило.

Якось під час генерального прибирання Юлія 
натрапила на свій щоденник. Перегорнула кілька 
сторінок, але схаменулася — ніколи!— повагалася 
хвильку і викинула зошит у кошик для сміття.
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Власне, рано чи пізно це мало статися.
— Юлю, ми знайшли собі квартиру!
— Яку квартиру?
А вже знала, і яку, і навіщо...
— ОднокімнатнуІ Господарі їдуть за кордон! Аж 

на три роки!— з безоглядною нечулістю юних по
яснював Славко.— Ми вже й так у тебе засиділись!

Знала, а все ж розгубилася:
— Ви мені не заважаєте...
— Ого! Не заважаємо! Та сама Настя з її нічий

ними концертами чого варта! І не сидіти ж нам у 
тебе до пенсії, і так цілий рік товклися...

Юлія чула і не чула. «Збудуй хату з лободи, а в 
чужую не веди»,— думала вона. Отже, перший пе
реляк у цих двох минувся, найстрашніше лишило
ся позаду, тепер у них — сім’я. А кожна сім’я прагне 
мати чотири стіни і двері, які можна замкнути і 
відімкнути залежно від власного бажання.

Іще спитала просто так, аби не мовчати:
— А платити чим будете? Це ж дорого, либонь?
— Настині баби домовилися по половині сплачу

вати!— безтурботно відмахувався Славко.
Отже: за її спиною шукали ту квартиру, вели 

потаємні наради з родичами, мріяли крадькома на 
самоті ще тоді, коли вона купала Настуню, спови
вала Настусеньку, колисала Настусеня....

— Це тут, поряд, будеш у гості до нас їздити,— 
не вгавав Славко, та Юлія вже не слухала його.

— Славику, ти свої зимові чоботи вклав?—гу
кає Галя.

— А де вони?
Юлія йде до комірчини, виймає Славкові чоботи, 

а заодно куртку і шапку. Юлію страшенно дратує 
Галина мати, яка голосно гуцикає Настю і весь час 
плутається під ногами. А ще більше дратує, прос
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то нестерпно, до болю, в голові чоловік ЦІЄЇ жінки, 
хоч він і сидить пугачем у кріслі, прискаленим оком 
роззираючись на квартиру та просторікуючи на те
ми достатку.

— Для молодих гроші таять у собі велику не
безпеку,— говорить чоловік, і Юлія ледве стриму
ється, щоб не закричати на нього.

— Молоді мусять спочатку сьорбнути лиха, щоб 
навчитися цінувати гроші,— продовжує чоловік, 
а Юлія тільки міцніше стискає зуби.

Вже напхано два чемодани — Галин і Юліїн, 
вже ледве вдалося зв’язати краї чималої ковдри, 
а придане Настуні ще й не починали пакувати.

— Навіщо тобі цей мотлох?— кричить Галя, ви
кидаючи із вузла видані їм іще в училищі черевики.

— Ой-ля-люлечки-ля-лю! Ой-ля-люлечки-ля-лю!— 
медовим голосом виспівує Галина мати, аж у Юлії 
дзвін стоїть у голові.

— Бушлат берете? — питає вона у Славка, пере
стрівши його в коридорі.

— Беремо!— голосно каже той і, кивнувши на 
кімнату, пошепки додає:—Учитель найшовся! Двад
цятку на місяць даватимуть, а розмов, як про міль
йон.

— Славику, ти все-таки постарайся не робити 
дурниць, гаразд?-—так само пошепки просить 
Юлія.

— Та не бійся, не такий я вже йолоп, як тобі 
здається!— бундючиться хлопець, а Юлія зітхає: 
скільки ж разів чула вона ці слова?

Поминаючи вуркітливу бабу з онукою, згрібає 
з полиці плюшевого ведмедика, гумового зайця, ку
пу брязкалець.

— Найкращими порадниками були і будуть зав
жди батьки,— продовжує бубоніти чоловік у кріс
лі,— бо вони бажають своїм дітям добра...
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— Здається, все!— досить таки голосно гукає зі 
спальні Галя.

Утрьох вони виносять чемодани і клунки в кори
дор.

— І коли ми встигли так обрости?— дивується 
Славко і одразу похоплюється: — Ясно, якби не 
Юля...

Вперше за весь час молодята дивляться на Юлію 
розгублено, винувато.

— Юлю...— починає Славко. Але вона його пе
ребиває:

— Давайте присядемо на дорогу.
Присіли хто на чому, примовкли.
— Юлю...— знову каже Славко.
Але продовжити йому знову не вдється, бо з кім

нати долинають зойки, на порозі стає Галина мати, 
тримаючи онуку на витягнутих руках:

— Окропила бабу!
Юлія хапає дитину. Спасибі тобі, маленька, за 

ці останні хвилини. Вона знімає мокрі повзуни, 
спішить, притискаючи дитя до грудей, у ванну, дов
го і ретельно замиває пухкі, рожеві ніжки. Насту
ся задоволено пряде ними і регоче — їй  лоскітно! 
А Юлія з остатніх сил намагається проковтнути 
клубок у горлі. «От і попрощалися,— шепоче, вдя
гаючи дівчинку.— Рости велика...»

За вікном сигналить таксі. Чоловік Галино! ма
тері хапає найлегший клунок і поспішає за двері. 
Окроплена баба знову бере онуку.

— Ми будемо приїжджати до тебе,— простягає 
руку Славко.

— Ми ніколи-ніколи вас не забудемо,— обіймає 
Юлію Галя.

— Славнку, ти ж гляди...— починає Юлія, але 
не договорює, тільки махає рукою.— Будьте щас
ливі.
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Двері зачинилися. Тепер іще можна подивити
ся у вікно. Юлії видно, як запихають речі у багаж
ник, всідаються у машину. Славко втискується 
останнім. Ось він прибрав ногу з тротуару, взявся 
за дверцята... Але в останню мить все ж вистро
мив голову, задер вгору обличчя і помахав Юлії 
рукою. Поворушила пальцями у відповідь, постояла 
ще трохи, проганяючи теплий туман з очей, потім, 
паче сновида, рушила у тишу позад себе. На по
розі кімнати нога наразилася на щось м’яке, подат
ливе— і враз тишу розітнув моторошний зойк: 
Юлію аж хитнуло від ляку. Нагнулася, підняла: 
гумовий зайчик із пищиком у спині. Лягла впопе
рек на ліжко і завмерла.

У тій порожнечі недільного дня, у водах люті ні 
на кого, просто люті з присмаком нашатиру, що 
протвережує розум і серце, Юлія спокійно перебра
ла маєтність душі і побачила, що з усіма, кого во
на любила, її не полишало відчуття тимчасовості — 
так, наче в час любові мусила поспішати кудись в 
інше місце.

Я ж бо знаю, що час — він завжди тільки час,
1 що місце — завжди і одне тільки місце,
І що сущим належить один їхній час 
І одне їхнє місце...
Я так довго й терпляче навчавсь 
Тамувати мізерними крихтами голод...

«Ні!» — гукнула Юлія вицвілому старому із со
рочими очима крізь товщу літ, впродовж яких на
магалася переконати себе, що й справді вдоволе
на тими крихтами.

А було ж, було те єдине її місце, де вона вміла 
бути щасливою... де не було страху перед життям 
і смертю... «Не смій про це думати!» — наказала 
собі Юлія, але безвідомий механізм пам’яті поста- 
ілів перед очі площу і найстаріше в світі дерево.



Лють відхлинула, полишивши по собі твердий 
грунт знання: якщо вона зараз, негайно не зва
житься вирушити на пошуки дороги у те єдине міс
це, то вже не зважиться ніколи. Юлія ретельно пе
ребрала у пам’яті все, що знала про художника, 
знайшла в собі силу не відступити перед мізериіс- 
тао тих дороговказів і заходилася готуватися в путь. 
З наглухо замкненою для сумнівів душею вона при
брала квартиру, написала ніжного заспокійливого 
листа мамі, пообіцявши незабаром приїхати, на
писала заяву на відпустку і тоді взялася пакува
ти речі. Вона робила все швидко і нетерпляче, до
ки відчула, що серце її аж рветься із грудей. Пі
дійшла до дзеркала — звідти усміхалась художни
кова Єва.

Острови
навпроти

міста

Зелений намет він помітив іще два дні тому. По
вернувся із вранішньої риболовлі — а намет стоїть. 
Зовсім близько від його хатини на крихітній галявці 
з пеньком посередині, де вони з Рудим так люби
ли посидіти увечері.

Його не цікавило, хто оселився в крихітному зе
леному наметі. Хто б не був — усе одно погано. 
Цю місцину обрав за житло у надії мати нарешті 
спокій. Колись тут мешкав бакенщик із великою 
й, мабуть, галасливою сім’єю. Бакенщик холодної 
вітряної ночі знайшов спокій на річковому дні. 
Якийсь час вогні на Конці запалювала його дру
жина. Потім автоматика зробила зайвою цю важ
ку, а восени й небезпечну професію. Діти бакенщи
ка повиростали, роз’їхалися по світу. Останньою 
полишила хатину їхня мати. Та й то продала її вже 
тоді, коли почали обсідати хвороби.

Йому ж самотня оселя на острові видалася чи 
не найщедрішим дарунком долі. Це було перше 
житло, де почувався господарем. Давши волю юна
цькому захопленню столярством, він впродовж 
одного літа обладнав дві невеличкі кімнати, кух
ню та веранду так, немовби оце тільки починав жи
ти і готувався привезти сюди молоду дружину.
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Дерев'яне ліжко та лискучі лаковані полиці че
рез усю стіну були змайстровані за порадами жур
налу «Наука і життя». Рипучу дощану долівку в 
обох кімнатах вкривали однакові чорно-червоні 
паласи. їх він купив у обвішаної неймовірною кіль
кістю прикрас дебелої хитроокої циганки, не кло- 
почучись ні ціною, ні узором: просто любив узим
ку ходити по хаті босим. У магазині придбав тільки 
холодно-лискучий письмовий стіл з двома тумба
ми. Навіщо — і сам не міг би сказати, бо ніколи 
ним не користувався, навіть у численні шухля
ди нічого не клав. Щоразу, згадуючи, як віз його 
моторкою, а навколо всі аж хід стишували, аби роз
дивитись, що то стримить — лискуче і темне— на 
човні, він усміхався: іще й не так подивувались би, 
вздрівши тепер, що від столу тільки й користі — 
тримати вазу із квітами влітку та гіллячками кали
ни взимку.

Але в хаті, відколи він тут оселився, ніхто, окрім 
Рудого, не бував. Коли ж влітку у вихідні дні спи
нявся поблизу човен з веселою ватагою городян, го
сподар хатини або виїжджав на цілий день риба
лити, або зачинявся у колишньому хлівці, а нині 
майстерні, де із різноколірної соломи виклеював 
на чорному картоні невеличкі картинки: хата і
сосна над нею, пара горобців на промерзлій гілляч
ці, рибальський човен в очеретах.

Зелений намет з’явився в будень, і це його дра
тувало.

Чоловік виклав із човна рибу у тазок, засипав сіл
лю, переодягнувся у чисте і гукнув Рудого. Відча
люючи, поглянув у бік галявки — нікого. Тільки про
зорий дим від вогнища повільно стелився над водою.

— Почекаємо, — сказав до собаки.— Як приїха
ли, так і поїдуть.

Смикнув шворку на двигуні й повернув до міста.
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У крамницях о цій порі було спокійно. Він по
вільно переходив від прилавка до прилавка, від 
полиці до полиці, від одних дверей до інших, аж 
поки простора дорожня валіза не виповнилася 
бляшанками, бляшаночками, пакетами, коробоч
ками й пакунками. Потім зайшов на пошту. Знайо
ма дівчина, видаючи пенсію, усміхнулася співчу
тливо:

— Жарко?
Він витер спітніле чоло й попросив:
— Дозвольте, я коло вас речі залишу, мені тре

ба в одне місце зайти.
— А чого ж, лишайте,— запхала під стіл валізу 

дівчина.
У прохолодному залі бібліотеки довго переби

рав книжки, відходив від спеки — поспішати все 
одно не було куди.

Поверталися з Рудим надвечір. Вода була тиха- 
тиха і ледь жовтувата — сідало сонце. Після ви
парів зігрітого асфальту і розпашілих машин сві
жу вологість ріки хотілося не вдихати, а пити. Він 
випростався, повів плечима, несильно стиснув Ру
дому загривок. Собака покинув стежити за саміт
ною чайкою, що в призахідному промінні наче аж 
світилася, і повернувся до господаря.

— Шкода мені тебе,— усміхнувся той винувато- 
отак і помреш, не знаючи, в якому гарному світі 
жив.

Він десь прочитав, що собаки не розрізняють 
кольорів, окрім білого й чорного, і відтоді часом з 
недовірливою цікавістю придивлявся до Рудого: 
прикро було усвідомлювати, що пес бачить світ не 
таким, як він.

Човен м’яко вдарився об стару автомобільну ши
пу біля невеличкого причалу. Рудий скочив на дош
ки й нашорошив вуха.
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— Не зважай, — сказав чоловік.
Роздратовано подумав, іцо потім, либонь, дове

деться визбирувати порожні пляшки й бляшанки 
під кущами та палити брудний папір. Потім! А те
пер ховайся у хаті, мов і не твій це острів, не твій 
двір...

Повечеряли смаженою ковбасою та яєчнею. Ру
дий розніжено вилягся на порозі, а він сів пити чай. 
Пив довго, повільно, зазираючи у книгу на столі. 
Але читати не виходило: був якийсь неуважний, 
дослухався до звуків на річці та час від часу шко
дував, що Рудий не тямить у міцному гарячому 
чаєві.

На світанку йому не спалося. З порога дивився, 
як тануть над водою клапті туману. Річка тремтіла 
і вкривалася сиротами, мов жива. З очеретів на 
чисту воду повагом вийшла сіра чапля, постояла 
на одній нозі, тоді на другій, змахнула крилами й 
ліниво полетіла над водою. Він ще постояв, дослу
хаючись до вилясків пташиного галасу у деревах, 
і раптом згадав, що усі старі люди, яких йому ви
пало знати, скаржилися на вранішнє безсоння. Іще 
згадав, що у молодості о цій порі його неможливо 
було збудити, хіба що порснувши холодною водою. 
Зайшов до хати й знову ліг у постіль. Після враніш
ньої прохолоди ковдра приємно зігрівала. Скоро 
заснув.

Удруге прокинувся від гавкоту Рудого. Пружно 
скочив, та поки добіг до дверей, зрозумів: голос 
Рудого не тривожний, а радісно збуджений. А по
тім побачив таке, від чого опустилися руки і сер
це стислося в майже дитячій образі.

Поміж дерев майнули засмаглі тонкі руки, по
тім — на тому ж рівні від землі — ноги. Він про
тер очі. Тепер понад кущами маяло довге чорне
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волосся. Відти й долинав голос Рудого. Гавкіт на
ближався. Живий клубок викотився з-поміж дерев 
і розпався на собаку та дівчину. Дівчина стала на 
руки, перекинулася, підстрибнула й пройшлася ко
лесом. Рудий аж завищав у захваті, залився, мов 
цілий зал глядачів.

«Рудий!»— з одного боку і «Таню!»— з іншого 
прозвучало майже водночас. Дівчина з розгону 
сіла на траву, піймала собаку, притягла за одну 
ногу до себе, обняла й притулилася щокою  ̂до ву
ха. Це було вже занадто! Його Рудий, котрий у кра
щому випадку до чужих виявляв лише байдужість, 
тепер задоволено вимахував хвостом. Чоловік аж 
захлинувся від обурення і, набравши повні легені 
повітря, гукнув:

— Рудий!
Дівчина випустила собаку й зиркнула у його бік. 

Чи відстань між ними була надто велика, чи обра
за засліпила його, але обличчя дівчини не розгле
дів. На півдорозі до нього Рудий раптом крутнув
ся назад, вибачливо гавкнув, а дівчина засміяла
ся і помахала йому рукою. Чоловік одвернувся і 
пішов до хати. Невідомо чому пригадав клапті 
туману та мерзлякуватий дрож річки. І потім цей 
спомин зринав знов і знов, аж поки нарешті чоло
вік збагнув чому: зелений намет стояв на сирій зем
лі і вранці, мабуть, аж сивів від роси. Він розсер
дився на себе, відігнавши непрохані думки, захо
дився швидко лаштуватися в дорогу. Але куди? 
У місті був учора. Рибалити? Так не до самої ж 
ночі... Лідія! Окрім, як до Лідії, податися зараз 
було нікуди.

Лідія стерегла ділянки садового товариства на 
одному з островів. Ці клаптики землі — чотири- 
іі'ять соток з городиною, деревами та крихітними
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дощаними будиночками — городяни називали «да
чами». За своє життя він побував у багатьох кра
ях, бачив дачі під Москвою, в Грузії, у Прибалти
ці. Місцеві «дачі» його розчарували. Тоді він саме 
шукав помешкання і, зачувши про них, одразу вхо
пився за цю ідею. Ну й кепкував же із себе, уздрів
ши благенькі халабудки, що тулилися в кількох 
метрах одна коло одної— годі було й сподіватися 
на усамітнення.

Отоді-то Лідія, сторожиха ділянок, і пояснила 
йому, що ніякі це не дачі, а просто садові ділянки. 
А коли він хоче тихого життя на природі, то нехай 
пристає до неї у прийми та й живе. І лукаво засмі
ялася. Він мовчки повернувся й пішов геть. Був пе
вен, що вже довіку не матиме жодного стосунку 
до когось із цього клятого племені.

Та літо минуло, ночі подовшали, і разом з ними 
подовшала надокучлива вервечка примарних снів, 
з яких на ранок він тільки й пам’ятав, що дотик 
маленької теплої долоні, неясні тривожні запахи 
або світіння білої шкіри у темряві. Йому ніколи не 
вдавалося пригадати увесь сон чи хоч більш-менш 
виразний уривок. Неясно було також, хто поли
шав йому ті дотики, запахи, світіння. Бо коли ось- 
ось мав нарешті розгледіти — прокидався від гуч
ного биття серця. Та що найгірше— руки після 
того втрачали вправність, і часто, роблячи зна
йому роботу, він спинявся у нерішучості, з поди
вом розглядав їх, немов чужі.

Організований та практичний (принаймні вважав 
себе за такого), він почав шукати ради: ті сни 
порушували спокій, задля якого й оселився у та
кій глушині.

Про жінку, з якою прожив двадцять чотири ро
ки, волів узагалі не згадувати: це таїло ще більшу 
тривогу, ніж нічні примари. З її дому він не взяв
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жодної речі, навіть одяг увесь придбав заново, 
аби ніщо не нагадувало про неї. Коли ж у пам’я
ті іноді зринало оте невиразно болюче «вона»,  
одразу брався до роботи або читання. Книги вишу
кував переважно про подорожі, про події минулих 
часів, незвичайні пригоди, бо вони хоч на часину 
переносили в інші світи, де в королів та бронзово- 
іикірих напівголих мисливців якщо й траплялися 
свої трагедії, то, на щастя, вони не мали аналогій 
з його життям.

Перебираючи подумки інших знайомих жінок, 
що мешкали у місті по той бік річки, він щоразу 
кривився: викликала огиду сама думка про необ
хідність водити їх у кіно чи до ресторану, улещати 
квітами та цукерками, бо без цього антуражу во
ни не уявляли «справжньої» любові. Бавитися в 
ці забавки, коли тобі вже під п’ятдесят?!

Та якось він цілком несподівано для себе згадав 
Лідію. Пригадалися тіні виноградного листя на її 
обличчі, зухвалий сміх, уповільненість стиглого 
тіла. Кілька днів мовби грався з собою у піжмур
ки, запевняючи, що не відчуває бодай найменшого 
хвилювання.

А тим часом поволі призвичаювався до нових ду
мок, немов обживав незнайому місцину.

А потім одного з найсіріших ранків завів човна 
і рушив вздовж острова до Дніпра. Над річкою 
сіялася осіння мжичка, старезні верби випливали 
з туману сизими примарами. Він казав собі, що 
це просто так, що нічого іще не вирішив, але хтось 
насмішкуватий усередині нагадував, як він ретель
но чистив зуби уранці, не без задоволення дивую
чись, що у довгих мандрах північними морями не 
втратив жодного, як розглядав густий чорний чуб 
(декотрі з його товаришів сивіли ще до сорока), 
як ретельно вибирав чисту сорочку.
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— Що, гадаєш, здурів твій господар?— всміх
нувся з-під брезентової рибальської накидки до 
Рудого.

Той благально заляпав мокрим хвостом по дни
щу, усім видом виказуючи палке бажання верну
тися додому, у тепло.

«А таки здурів», — сказав собі подумки. Одразу 
стало сумно і схотілося повернути назад. Холод
ний вітер кидав в обличчя дрібні бризки туману, 
руки почервоніли й задубіли. У цьому пронизливо
му холоді затія видавалася дикою і безглуздою. 
Далі ним рухала тільки давня звичка усяке діло 
доводити до кінця.

Він заїхав у місто і купив пляшку марочного 
портвейну, банку сардин і півкіло цукерок. Та ще 
ліверної ковбаси для собаки. А вже тоді рушив униз 
по річці, обачно тримаючись ближче до берега, 
аби не вскочити у якусь халепу.

Лідія, мабуть, чула, як він глушив двигун, бо 
вийшла на поріг, мовчки дивилася, як в’язав човна 
біля причалу. І поки йшов мокрою піщаною стеж
кою, струшуючи бризки з високих кущів хризан
тем, нічим не виказала здивування. За кілька кро
ків перед порогом він зніяковів, несподівано для 
самого себе зірвав пелехату біло-рожеву хризан
тему, з демонстративною поважністю заклав її за 
вухо. І так, нерішуче усміхаючись, став перед Лі
дією.

— Добрий день,— уклонився жартома, водночас 
подумки питаючи себе, як він тут опинився, поряд 
із чужою і геть байдужою йому жінкою.

Вона теж усміхнулася, повела очима навколо, 
мов оцінювала, чи можна цю мряку з пронизливи
ми голосами ворон вважати добрим днем, пого
дилась:

— Що ж, хай буде добрий.

І в ті перші відвідини, і пізніше Лідія була якщо 
й не надто весела, то принаймні спокійна і приязна. 
Немов не мала у житті жодних підстав для суму. 
Вона не питала зайвого і про себе не розказувала 
багато, але слухала уважно, розмову підтримувала 
зацікавлено й охоче.

Вони пили портвейн за вкритим вишиваною ска
тертиною столом, говорили, а коли вино тихо й теп
ло розійшлося по всьому тілу, чоловік замовк. Жін
ка повільно підняла велику повну руку і вийняла 
з волосся одну шпильку, так само повільно — дру
гу, і ще, й ще, поки густа попеляста хмара не впа
ла їй на плечі. Впала й сколихнулася. Точнісінько, 
як ото пил після вибуху, подумалося йому. І тут 
він раптом ясно побачив її світло-карі очі. І зро
зумів, що вона геть усе знає: і чого він сюди прий
шов, і те, що в цю хвилину він зовсім не жадає її 
і що все одно встане і підійде впритул.

Він встав і підійшов, легенько потяг за косу вго
ру. Аж тут хвиля того вибуху сягнула його і — 
оглушила.

...Ніяк не міг пригадати, як же воно сталося, 
а тільки короткий стогін — її чи власний?— уривчас
те дихання у себе на плечі — тихше, тихше — і слаб
нучі її руки. І враз накотився страшний чорний 
сум, відчуття марності усього на світі — аж до роз
пачу. З жахом думав, що ось зараз треба буде 
розплющити очі, щось говорити до неї, або ще 
гірше — заговорить вона, скаже сама, від самої 
згадки про що починало млоїти. Нарешті жінка 
ворухнулася, обережно спустила ноги на підлогу 
і встала. Він зіщулився, наслухаючи, як вона одя
галась, і все чекав, чекав на якісь слова. І вони 
нарешті прозвучали.

Але те, що вона сказала, впало рятівним кругом 
у темні води його розпачу,
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— Ти хочеш їсти?— спитала вона тоном, який і 
сумніву не лишав, що сама вона зголодніла і зараз 
нічим іншим не клопочеться.

Жінка внесла знадвору шмат м’яса і заходилася 
його різати. Він сонно стежив за її рухами, дослу
хався до бездонного, мов криниця, спокою усере
дині. А коли по хаті пішов гострий дух наперче
ного смаженого м’яса і цибулі, відчув, що й справ
ді страшенно хоче їсти.

Вони запивали м'ясо вином, тепер уже домаш
нім, теж внесеним відкілясь знадвору, холодним і 
терпким. Від запітнілих склянок розходився аро
мат стиглого винограду — дух пізнього літа. Жін
ка сказала, що той виноград зветься «лідія». Від
тоді він називав її тільки повним ім’ям.

Вдома він забував про Лідію. Не те щоб зовсім, 
якісь уривки думок чи спогадів зринали іноді, але — 
тільки на мить. Тривожні сни щезли. Тієї осені він 
багато читав, змайстрував собі крісло-гойдалку, 
заходився було майструвати ще одне, таке саме, але 
передумав: йому потрібне тільки одне крісло, бо він 
один, а більше тут нікого не буде.

До Лідії навідувався не часто. А згодом річка 
вкрилася кригою, човни притрусило снігом. Він сі
дав під вечір у крісло-гойдалку біля грубки, слухав 
торохкання вітру у шиби, лукаве підхихикування 
вогню, сонне дихання Рудого і уявляв, як та жінка 
побреде вранці з важкою рушницею на плечі об
ходити «дачі», а четверо її різномастих собак весе
ло гасатимуть по снігу. Він не знав, чому це молода 
й здорова Лідія обрала такий спосіб життя, не знав, 
чи має хоч якусь рідню, і не хотів знати, бо тоді, 
можливо, її довелося б жаліти. А йому хотілося тіль
ки спокою. Навіть про цю свою байдужість він те
пер думав холодно і спокійно: «Я нічого не брехав 
їй». І був вдячний Лідії за те, що у хвилини най

164

більшої близькості не прагнула обману, який таїли 
у собі слова.

Навесні, коли зійшла крига, він знов поїхав ту
ди. А через тиждень — іще. На Лідії зима не поз
начилася й трохи. Він почав пильніше приглядати
ся до жінки. На вид їй можна було дати сорок—со
рок два, а інколи й ще менше. Порала город, ре
монтувала й чепурила хату, обрізала виноградну 
лозу, рибалила — усе сама-самісінька, ніколи на
міть гостей у неї не зустрів. Тепер уже було сором
но не спитати, чому вона так живе, але відкладав 
і відкладав розмову, аж поки острів заполонили 
«дачники» і він покинув їздити туди.

Коли такого самісінького, як і рік тому, осінньо
го дня він заглушив мотор і угледів на порозі сто
рожки знайому постать, то з полегкістю відзначив, 
що нічого не змінилося. І справді: осінь, зима та 
весна минули точнісінько так, як і попередні.

Чоловік люто смикнув шворку на двигуні і ске
рував човен на середину Конки. Краєм ока встиг 
побачити, що в бухточці біля галявки припнуто 
крихітну синю шкаралупку із тих, які видають на
прокат по сорок копійок за годину. Але, окрім но
мера, шкаралупка мала ще й назву «Таня», отже, 
взяти напрокат її не могли. «Це вже надовго»,— 
подумав тоскно.

Рудий, сторожко переступаючи лапами, стежив 
за галасливою зграєю чайок. Ось вони пристали 
до катера, повнісінького люду. Дітлахи кидали 
шматки хліба, а птахи на льоту хапали їх. Він од
вернувся: ковтаючи, птиці судомно сіпалися усім 
і Ілом і від того ставали просто потворними 1 рап- 
гом голова знов мимоволі повернулася до катера 
пі ж це перевантажене корито іде на «дачі»! А там 
галасливий натовп сипоне на берег...
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Човен пірнув під зелене шатро верб у вузесень
ку безіменну проточку і вигулькнув на широкому, 
лискучому від мокрого латаття озері. Озеро аж 
кишіло всякою живністю. Посередині плавали гніз
да чубатих пістрявих чомг, які заклопотано пірна
ли під воду і подовгу не з’являлися на поверхні. 
Попід очеретами непорушно стояли білі й сірі чап
лі, пантруючи дурних цікавих жабенят. Поміж них 
снували качки з виводками — такі вповільнено 
поважні, немов кожна мала під крилом газетну 
вирізку з оголошенням про заборону на полюван
ня о цій порі.

Він усміхнувся. Зрештою, соромно отак без діла 
стовбичити серед заклопотаного товариства. Роз
дягнувшись, шубовснув у воду. Рудий обережно 
поліз слідом. Але купання обох розчарувало — міл
ке озеро прогрівалося до самого дна. Коли повила
зили з води, сонце, здавалося, знайшло нарешті 
центр озера і на радощах засяяло вдвічі сильніше.

Рудий заклично загупав хвостом, переступаючи 
лапами та зазираючи в очі — він хотів їсти.

— Гаразд, їдемо...— пробурмотів, натягаючи со
рочку.— Справді, не сидіти ж нам тут до ночі.

Обідали за хатою під густою тінню виноградної 
лози. Біля товстої ноги укопаного в землю поперед
німи господарями столу Рудий гриз риб’ячі голо
ви. Чоловік завважив, що помідори аж гарячі від 
сонця, і поклав собі увечері обібрати грядку. Іще 
згадав, що збирався на цьому тижні зайнятися кон
сервуванням, і знов роздратовано подумав про тих, 
що в наметі. «Нахаби». Ні до якої роботи братися не 
хотілось. Він і сам не знав чому, але був певен: «ті» 
неодмінно заявляться, якщо він стовбичитиме на 
подвір’ї або в городі. Ну хоча б за сірниками. Або 
просити солі. Або ще купувати помідори — он як 
вилискують боками.
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Листя над головою зненацька стривожено зашур
хотіло. Так і є: заходить на дощ. Він ще на озері 
про нього думав — така спека... І додумав поперед
нє: «Або прийдуть проситися переночувати».

Сквапно пішов до берега, зняв двигун, сховав у 
майстерні. Відти виніс брезент і ретельно вкрив 
човна. Оглянувши подвір’я, зайшов у хату і зачи
нився на засувку.

Коли прокинувся, у хаті вже було темно. За вік
ном жебонів дощ. Згадав, що крізь сон чув гуркіт 
грому і що Рудий лишився десь надворі. Вийшов 
па поріг, покликав: «Рудий, Рудий!» Собака не від
гукнувся. Поглянув угору: тихий дощик сіятиметься 
до півночі. Значить, вранці добре ловитиметься.

Лишив двері відчиненими і пішов у кухню. їсти 
не хотілося, але він вирішив, що згодом захочеть
ся, і заходився чистити картоплю. Коли картопля 
трохи проварилася, злив воду й додав у каструлю 
півбанки тушкованої яловичини. Поставив каструлю 
знов на вогонь і сів ждати Рудого. Так минула го
дина. Він іще двічі виходив на поріг, кликав соба
ку. Запах варива, присмаченого часником, збудив 
голод. Він узяв книгу, прочитав сторінку і піймав 
себе на тому, що нічого не зрозумів. Узув гумові 
чоботи, напнувся накидкою і пішов за хату. Під 
столом собаки не було. Зазирнув у майстерню — по
рожньо. Погукав кілька разів у різні боки: «Ру
дий!» Картопля геть охолола і не смакувала йому.

Як і напередодні, чоловік прокинувся до сходу 
сонця. Дощу не було, а в траві стояли маленькі ка
люжки і в них тьмяно світилися останні зорі. Зга
дав, що Рудий так і не прийшов. І раптом поба
чив його: обминаючи калюжі, собака неспішно тю
пав з того боку, де за деревами ховався зелений 
намет. Чоловік здивувався, що не сердиться і не



досадує, хоча суха шерсть Рудого не полишала сум
нівів щодо місця його ночівлі. Впустив собаку у 
хату, нагодував залишками вечері і сказав:

— Сьогодні матимемо добрий улов.
Але радості не було.
По тому, як сходило сонце і як швидко зникали 

блискітки дощу на траві, було ясно: після обіду 
знову збереться на грозу. «Швидше ушиються»,— 
подумав кволо, спостерігаючи за поплавком. І на
раз відчув, що там уже щось є. Смикнув — чимала 
тараня зблиснула на сонці сріблясто-голубим, і аж 
тут він зрадів. Пострибував поплавець. Танцювали 
в повітрі окаті риби. Радісно скавучав Рудий. По
спіхом розкривалися лілеї. І розцвітало у небі не
самовито сліпуче сонце.

Радісні, викупані, голодні поверталися чоловік і 
собака додому. І навіть тонка постать на їхньому 
причалі вже не могла зіпсувати цього ранку. Щой
но забачивши її, він одразу поклав собі не зважа
ти на дівчину. І справді-таки не глянув більше: ні 
коли човен м’яко вдарився об стару шину, ні коли 
Рудий, стрибнувши на місток, збуджено затанцю
вав довкола непроханої гості. Схилившись над дви
гуном, чекав, коли вона нарешті піде. Але дівчина 
не йшла.

— Доброго ранку.
Йому здалося, що якби він був навіть на проти

лежному березі, то все одно виразно почув би це не
голосне, спокійне «доброго ранку». Він знав, що є 
такі голоси: у суцільному гармидері людина зро
нить кілька слів — і її всі почують, примовкнуть. 
Та справа тут, либонь, не в голосі, а в самій лю
дині: коли почуваєшся впевненим і сильним, тебе 
обов’язково мусять почути, хай навіть серед роз
бурханого стадіону. Так йому думалося раніш. Та 
коли він спробував одного разу неголосно промо-
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кити оті кілька слів не посеред стадіону навіть, 
а в квартирі, де гармидер здіймали усього три жін
ки, його так ніхто й не почув. Не маючи сумніву у 
своїй правоті, він засумнівався у своїй силі... Але 
ж годі-бо!

Він підвів голову. І що довше дивився на дівчи
ну, то більше дивувався. Та й було чого: і чорна 
лискуча скирта волосся, і веснянки на майже шо
коладних щоках, широко поставлені ясно-зелені 
:>чі — все вкупі видавалося однаково несподіваним. 
«Як дві зелені ракети посеред ночі», — подумалося 
йому. І то справді було так, бо очі на темному об
личчі наче аж світилися зсередини.

— Доброго ранку,— знов сказала дівчина, і йо
му довелося їй відповісти.

Велика біла рибина раптом вистрибнула з чов
на і лунко ляснула об дошку біля дівчини. Він іще 
побачив дві чорні тонкі ноги і цівку крові на лівому 
коліні, а тоді почув злякане «Ой!». І вона зникла 
та деревами.

Чоловік заносив рибу до хати, порався на под
вір’ї, а з голови не йшло закривавлене коліно. І чим 
довше думав про дивні відвідини, тим більше бен
тежився. Хоч як там не було, а замазати рану йо
дом не завадило б. Так чом же втекла?..

Пригадався чоловічий голос, що кликав минуло
го ранку «Таню!», і веснянки, і тонкі ноги. «Мала 
розпусниця»,— вирішив сердито.

Потім почвалав у хату, зазирнув у ящичок на 
кухні, де різноколірно тьмяніли пляшечки з ліками. 
Повагавшись, дістав одну. У кутку біліли стериль
ні бинти. Покрутив у руках, поклав назад. Плас
тир! Для коліна підійде пластир.

Увійшов захеканий Рудий.
— Виживаю з розуму,— поскаржився собаці, 

впхав усе назад у ящичок і пішов до риби.
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Поки порався коло неї на березі, кілька разів по
глядав на сонце. «Чого б то?»— спитав себе. По
тім неохоче признався: це від того, що час ішов, 
рана на коліні у дівчини, мабуть, уже засихала, 
а вона усе не з’являлась.

На галявці було несподівано тихо. Синя шкара
лупка, зарившись носом у пісок, дрімала. Він впер
ше̂  побачив намет зовсім близько і здивувався: як 
той може вмістити двох дорослих людей? Покинув
ши роззиратись, кахикнув голосно. З намету ви
стромилась чорна копиця, і крізь неї засвітилося 
одне око.

— Ой! — сказала дівчина, але не так, як на при
чалі, коли втікала.

І сховалася знову. Кілька секунд намет вору
шився, мов живий, і за цей короткий час чоловік 
пережив неясний жаль до себе, роздратування 
власного непослідовністю та обізвав себе кілька 
разів старим дурнем. Голова вдруге виткнулася з 
намету, а за нею й тонкі руки. Дівчина на чоторьох 
смішно й незграбно виповзла вся, а тоді вже ста
ла на рівні ноги, знайшла під копицею друге око, 
потерла його і вистромила на світ божий. Тут вона 
усміхнулася. Голосом школярки, яка вдає перед 
лялькою вчительку, сказала до намету:

— Вітю, вилазь, у нас гості.
Намет заворушився. Вона знов усміхнулася, 

звертаючись уже до гостя:
— Це мій чоловік.
Чоловік виявився довготелесим, кругловидим, 

білявим хлопчиною років дев’ятнадцяти. Він так 
само навкарачки видобувся з намету, став поряд 
з дівчиною: його безтурботний, відверто щасливий 
писок аж сяяв привітністю та здоров’ям. «Старий 
дурень»,—вкотре лайнув себе чоловік і простягнув 
дівчині пляшечку з йодом та пластир.
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_  Ой!— сказала вона й подивилася на ко
ліно.

Кров уже запеклася й почорніла. Чоловікові по- 
думалось, що таких подряпаних, скусаних кома
рами, тонких ніг він не бачив відтоді, як повирос
тали його доньки. Ніжність ширилася і̂  росла, 
перехоплюючи подих, аж доки ввібрала й моло
дість її, й цього білявого хлопчика, й крихітний 
намет, і його самого, дивакуватого, нерозумного 
чоловіка.

Важко було зібрати докупи все, що вона йому 
наторохтіла на тій галявці. Здається, так: вона не 
може бачити живу зловлену рибу — хочеться тупа
ти ногами і плакати: риба живе у воді, то її домів
ка, і ніхто не має права силою витягати її звідти; 
може, у риби є свої риб’ячі думки, може, вона ко
гось там кохає під водою, а як її витягнуть усе 
це гине; до того ж їй боляче і страшно вмирати... 
Несподівано вона засміялася і сказала, що юшку 
все ж гаки любить надзвичайно, та й смажена 
риба дуже смачна. І спитала, чи не вважає він її 
за ненормальну.

Але ні, це вона питала пізніше, він точно пам я- 
тав, що тоді вони якраз пили чай на веранді, а десь 
у темряві сумовито кричав нічний птах.

А тієї першої зустрічі він ніяк не міг зосереди
тись на її словах, бо вона то нахилялася над по
битим коліном, до якого саме прикладала подо
рожник— і тоді зелені вогники очей ховалися у 
розкуйовджених пасмах, то сміялася, закинувши 
голову,— і тоді галявка виповнювалась зеленим 
сяйвом. І ще йому заважали припливи ніжності.

Тисячу разів по тому чоловік переконував себе, 
що галявка мерехтіла зеленим, бо крізь листя про
свічувало сонце. Та, щоразу згадавши, як зачаро
вано дивився мовчазний хлопець на свою дружи
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ну, згоджувався на тому, що чого тільки на світі
не буває.

Наче аж дивуючись власним словам, дівчина по
яснила, що оце саме зараз у них медовий місяць. 
Батьки наполягали на подорожі пароплавом по 
Чорному морю або ж у Прибалтику, але вони ви
рішили: нічого шукати екзотичних пейзажів, ко
ли вдома не встиг намилуватися кожною травин
кою; тут їм страшенно подобається, та коли вона 
думає про сотні островів, острівців, проточок і озе
рець, які не встигне побачити цього літа, її прос
то розпач проймає.

Обидва чоловіки увесь той час стояли мовчки і 
дивилися на дівчину, аж' доки вона знов сказала 
своє «ой!» — згадала про обов’язки господині. І хо
ча гість лаяв себе і поривався іти, та згодом він 
уже сидів біля пенька, запивав молоком чор
ний хліб з медом і з щемливим неспокоєм слухав 
плюскотливу мову зеленоокої птахи на ймення 
Таня.

Власне, то був єдиний день, коли він іще пов’язу
вав її з іменем.

А от він нарешті дістав ім’я. Коли називав себе 
молодятам, то аж зачудувався, як незвично, не
знайомо прозвучало оте:

— Віктор Лук’янович.
— Ой! Але ж один Віктор у нас вже є! Можна, 

хай ви будете просто Лук’янович? Це так гарно 
звучить: лук, луки, Лук’янович, — як сам цей ост
рів!

Він пригадав, що так само радісно-ніяково почу
вався, коли вперше приміряв форму морського офі
цера. А оте рішуче «у нас» одним махом змело йо
го нашорошеність. Він раптом весело подумав, що 
із самого початку не дуже вірив у безконечність 
свого усамітнення.
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Не схильний до самоаналізу, тепер він не міг 
надивуватися плутанині думок у голові і з лука
вою скрушністю картав сам себе. Та скоро й це 
покинув, безжурно підкорившись новим почуттям. 
Шкодував, що не запам’ятав число, коли на остро
ві з’явився намет, а спитати соромився. Дні бігли, 
наштовхуючись один на одного, — мов десь про
рвало греблю часу. Рудий з ранку до вечора товкся 
на галявці—він не ображався і навіть заздрив. 
Бо сам міг тільки снувати по городу, очікуючи на 
високе переливчасте «Лук’яновичу!», а без цього з 
двору не рушав.

До падіння останньої фортеці—двох невелич
ких своїх кімнаток — готувався із задавненим стра
хом. Та коли це сталося — дівчина влетіла спитати, 
чи не треба йому чого привезти з міста, бо чоловік 
збирається за покупками, і заойкала, закруже- 
ляла, роззираючись на стіни, торкнула пальцем 
полірований стіл, понюхала квіти: «Яка краса!»— 
постояла перед горобцями на замерзлій гіллячці: 
«Бідолашечки!»— торкнула книги, мов клавіші: 
«Ого, скільки!»— і всілася на чорно-червоному 
паласі, підібгавши ноги: «Охолону трішки»,— він 
відчув справжню полегкість.

Дівчина пішла, а він потинявся по хаті, зачудо
вано придивляючись до предметів, постояв перед 
дзеркалом: «От і все». Якби той груболиций, кос
трубатий, насурмонений двійник у люстрі спитав, 
що саме «все», йому довелося б задуматись і, мож
ливо, відкрити у собі чимало змін.

Усвідомлення однієї з них прийшло якось уночі. 
Лежав з розплющеними очима, чекав сну, переби
раючи почуте вдень.

...Була подруга, низенька товстунка, вдавала, що 
геть усе розуміє, а тоді виявилось — зрадниця. Але 
це — потім, а тоді їм було добре. Восени вона йшла
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зустрічати подругу на вокзал, несла троянди. Була 
страшенна ожеледь, вона кілька разів падала, аж 
поки не заплакала від болю. Та коли побачила 
подругу, про все забула і ожеледиці наче не стало. 
І хоч товстунка тільки вдавала, що все розуміє, 
і виявилась зрадницею, та яке це має значення, 
коли їм так довго було добре?

...Перша практика в школі її налякала. У класі 
сиділо більш як тридцять дітлахів. Коли вона ди
вилася на одного, то геть забувала про інших. По
тім уявила, скільки найнезбагненніших думок ви
пурхує щосекунди з кожної голови — і як їх зібра
ти докупи? Вона ледь не зомліла. Тут продзвенів 
дзвоник і до стола підійшов хлопчик років одинад
цяти. Він сказав серйозно і щиро:

Якби у класі була похожа на вас дівчина, я б 
на ній оженився.

Увечері на неї щось найшло. Дивилася незмигно 
у вікно, а з очей капали сльози. Сльози відсвічува
ли зеленим. Білявий чоловік підійшов, погладив по 
голові, і вона почала розповідати:

— Взимку я грілася у магазині і дивилася, як 
іде сніг. Потім усі порозходилися, бо магазин за
чинили на перерву,— хлипала гіресумно.— Ми ли
шилися удвох із коричневим песиком. Продавщи
ця сказала: «Бери своє цуценя і йди додому». Але 
то був не мій цуцик, і продавщиця викинула його 
на вулицю. Там нанесло багато снігу. Песик під
німав кожну лапку по черзі, бо вони мерзли, і скав
чав.  ̂Я подумала собі, що за ним хтось обов’язково 
прийде. І пішла додому. А коли через годину при
бігла зі шматком старої ковдри, його ніде не бу
ло,— вона тужно зітхнула,— Я гасала сусідніми 
дворами і навіть піймала була чуже цуценя. Але 
якась жінка відняла його у мене...

Обидва чоловіки чекали, що говоритиме далі.
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— Чого ж ти плачеш тепер?— не витримав її чо
ловік. ,

— Тому що я тепер не можу думати про сеое 
добре. Адже й зразу знала, ще ніхто його не забере!
А він, напевне, замерз.

— Ти виправишся,— м’яко, мов до хворої дити
ни, сказав чоловік.

— Ну й що?!— скрикнула.— А песика не буде!
Вони перечекали ті зелені сльози, а тоді почули

ще й про любов.
— Дивно... Люди так багато всього знають, а от 

що таке любов — ніхто сказати не може.— Вона 
трохи помовчала, подумала і не надто впевнено 
мовила:— Мені здається, це щось протилежне са
мотності. Я навіть не знала, яка я самотня, доки 
не полюбила. Отак наче пливла по великій воді 
сама-самісінька, з останніх сил пливла, от-от мала 
потонути, і раптом — берег, рятунок.

Дівчина звела вологі злякані очі на білявого 
хлопчину:

— А тепер я, мабуть, не допливла б. Я ж тоді
не знала, що самотня, думала, що так і треба, що 
інакше не буває. А тепер не допливла б. Не зали
шай мене ніколи саму, Вітю. __ __

І вона вхопилася за його руку, наче той її біля
вий чоловік справді міг кудись зникнути.

...Тепер він лежав у темряві з розплющеними 
очима і усміхався. Думав, що обов’язково розкаже 
їй про холодні північні моря та їх дивовижних меш
канців. І про великі військові кораблі та про те, як 
самі собою зникали непорозуміння й чвари між 
чоловіками, коли до кінця походу лишалося дві- 
три доби. І як вони тоді збуджено сміялися кож
ній згадці про дім, навіть він...

Отут і зрозумів раптом: про той дім, що ніколи 
це був його, а тільки — її домом,— думалося вже
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без болю. Аж приклав руку до грудей — ні, серце 
билося рівно. Думка вілоно шугнула пусткою, що 
утворилася на місці давнього болю. Він сів на ліж
ку. Так. Ніколи йому ще не вдавалося згадувати 
отак спокійно про повернення, які вже через дві 
години оберталися на справжнє пекло: «А ти ж як 
думав, я за твої гроші молодість губитиму?» І про 
ночі, коли він просйнався від плачу своїх тонконо
гих дівчаток та до ранку сушив голову, де шукати 
її цього разу. Дівчатка повиростали вірними при
бічницями матері. Скоро про його біду говорили 
вже в усіх сім’ях офіцерів, але він не дуже тим пе
реймався: зрештою, у кожного було щось своє...

Тож коли в домі (який мав би бути їхнім спіль
ним домом) три жінки зчиняли бучу, він не дуже 
потерпав за те, з якими очима з’явиться на ранок 
перед товаришами. Хоча, звичайно, все те втомлю
вало. Мабуть, тому й пропозицію вийти на пенсію — 
а йому ледве минуло сорок п’ять — сприйняв не без 
полегкості.

Місто на півдні вподобала теж вона. І в новій 
квартирі одразу виділила йому найменшу кімнату. 
Він не ремствував — досі не мав і такого сховку. 
Та ось дочки одна за одною повиходили заміж, а 
затим в такій самій послідовності порозлучалися, 
встигнувши надбати по дитині. «Синку, скрути ді
дові дульку», «Та не пхайся ти до дитини зі своїми 
брудними лапами!», «Господи, цей телепень знов на 
якусь макулатуру гроші викинув, а ще хоче, щоб 
його за батька вважали!» — він волів допізна блу
кати містом, а потім тихенько скрадався на кухню 
і, ладнаючи розкладушку, думав, як покладе край 
такому існуванню — хоч завтра, чи післязавтра, чи 
з неділі. Але тільки мріяв. Аж поки вони не облили 
«його» кухню отрутою для тарганів. Він задихався 
мало не до півночі.
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Вранці поніс до суду заяву на розлучення. Втом
лений, невеселий чоловік спитав:

— І на розподіл майна?
— Так, і на розподіл.
Бо тепер мусив думати, де житиме, а грошей не 

мав і карбованця. Тільки потім, коли вона билася в 
істериці, а дочки сичали й носилися з чимось ну
дотно-м’ятним, він зрозумів, як випадково вдало це 
в нього вийшло — тепер вона ніяк не могла прихо
вати заощадження. Він аж зачудувався на суді, по
чувши, яка сума йому належить, і відмовився від 
подальшого розподілу, навіть половини йому виста
чало, а тягти за собою спогади не збирався.

Останню дурницю вчинив, коли пішов прощатися. 
Старша дочка зіткнулася з ним на порозі і несамо
вито заволала:

— Злодюга!!!
На той вереск, прихопивши стільця, вискочила во

на. І досі не міг втямити, як встиг ухилитися від ньо
го. І від вази, дитячого самоскида... Отоді й спробу
вав сказати їм кілька спокійних слів — про люд
ську гідність чи щось таке. Але ніхто їх не почув.

Усе, що підсовувала чоловікові пам’ять, так не 
насувало до його теперішнього життя, наче відбу
валося на іншій планеті. А чи ж було у тому його 
житті щось трохи схоже на тихе світіння галявки, 
на щемливу ніжність оцих днів? Гортав у пам’яті 
роки— назад, назад... Нічого. Трохи краще, трохи 
гірше, але все буденне, все немов бачене очима Ру
дого: десь на межі між чорним і білим. Він захви
лювався, заспішив іще далі назад, аж туди, де не 
оуло нічого, окрім сподівань і мрій, і рантом зга- 
мли: було! Була могутня тайга і його рідне село по
серед неї, та ні ж бо, не тайга і село, а солодке 
Ім’я Люба, в чаду якого минали тоді його дні і 
НОЧІ..,
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Любим портрет він вирізав із журналу, зберігай 
і короткий підпис під ним: «Молода ленінградська 
балерина Любов Щаслива перед виходом на сце
ну». Ховався на горищі чи в буйних травах узлісь, 
годинами вдивлявся у радісне чекання на дівочому 
обличчі, а серце ледь не вистрибувало від страху 
перед власного сміливістю. Люба була для нього іс
тотою неземною, тому й мрії про неї хвилювали 
фантастичністю. Навіть поєднання її імені й прі
звища таїло в собі стільки бентежного, значущого, 
що він повторював їх, як заклинання. Ну й справ
ді, хіба можна було мріяти про те, щоб просто по
знайомитися чи повести в кіно Любов Щасливу? 
Він приплющував очі і бачив збудований ним по
серед тайги дім. Але не просто дім, а щось таке не
звичайне— дім із казки, веселий дім на курячих 
ніжках. Як вона дізнається про нього, як втрапить 
туди, він не знав, але, завмираючи у напруженні 
(аж кістки терпли), уявляв: ось Люба біжить — 

майже летить — галявиною до хатки на курячих 
ніжках, нерішуче зупиняється перед порогом, обер
тається, шукаючи очима того, хто цим незвичайним 
дарунком освідчився їй в любові, і притискає руки 
до грудей. У тому жесті — і вдячність, і кохання...

О господи, яким же хлопчиськом він був, коли у 
тій, що мала стати його дружиною, силкувався зна
йти свою Любу!

— Яка хатка?— зачудувалася вона.— Тебе, як 
офіцера, мусять забезпечити квартирою.

Його й досі пропікав сором за ту розмову.

На світанку над річкою знову плавали клапті 
туману. Він хутенько заварив міцний чай, розколо
тив з цукром, налив повний термос.

— Віднесемо дітям,—сказав пошепки Рудому, 
котрий сонно вештався під ногами.
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Коли вже поверталися, уявив, що через кілька го- 
лин з намету вистромиться чорна голова й зелене 
око здивовано закліпає на його термос. Уявляти це 
було приємно.

Потім вони з Рудим вибралися на риболовлю. 
Але на озері йому нетерпеливилося, і він раз по раз 
повертався до думки, що треба б якось приїхати сю
ди утрьох, аби й вона побачила гру тьмяних водо
ростей у навкісному промінні і блискітки різноко
льорових мальків.

Ловилося на вудку погано, і від того він ще біль
ше нетерпеливився. Але й без риби вертатися не хо
тілось. Повагавшись, запустив двигуна і, притриму
ючи його однією рукою, другою пустив за борт 
блешню зі спінінга. Човен повільно посунув через 
озерце — котушка задзижчала. На протилежному 
боці спинився, змотав волосінь: на дно поряд з Ру
дим ляпнувся чималий окунець. Повторивши кіль
ка разів усе спочатку, перелічив рибу: на юшку ви
стачало.

Юшка— то була маленька хитрість із тих, до 
яких вдаються, щоб принадити вороня чи білку. Але 
він волів не признаватися в цьому, вдовольняючись 
коротким: вона любить юшку.

Дівчина сиділа на сухих дошках причалу, обхо
пивши руками подряпані ноги. Подряпин, здава
лось, побільшало.

— На тобі скоро живого місця не буде,— заува
жив він, вилазячи з човна.

— Еге ж, це я через того птаха,— піднялася во
на.— Ось ходімте, його треба прогнати.

За наметом дівчина повернула праворуч. Під са
мими очеретами, де починалось болітце, кроків за 
п’ятнадцять від них мирно дзьобав щось поважний 
пістрявий птах.
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— Фазан,— сказав чоловік напівголосно.
Птах підвів золотисто-червону голівку, але з міс

ця не зрушив.
— От упертюх,— скрушно зітхнула дівчина.— 

Жену, жену його, а він і вухом не веде.
Вона вже забрела по пояс у зарості, і вище колі

на лишилися дві нові позначки від ожинових ко
лючок.

— Ти! Бундючний, самовпевнений дурню!—звер
нулася до фазана.— Наступного разу тут спинить
ся хтось інший і від тебе тільки пір’я лишиться. Ну 
забирайся ж!

Чоловік подумав, що тут більше ніхто ніколи не 
спинятиметься, принаймні доки він живе на остро
ві, але промовчав. Тільки ухопив суху гілляку і 
жбурнув у птаха. Раніш ніж гілка сухо затріщала 
по очеретах, той полохливо затріпотів крилами.

— А де Вітя? — згадав раптом про білявого її чо
ловіка.

— Спить. А може, читає. Він сказав: якби той 
нещасний птах знав, із ким зв’язується, то ніколи 
сюди й не поткнувся б. Але ж мені його просто шко
да стало — такий красивий! Може, у нього діти є...

Дівчина вибралася на галявку і спохопилася:
— Ой! Та я ж вам і «доброго ранку» не сказала, 

і за чай не подякувала! А вранці така холоднеча 
була! Я й кажу Віті: нізащо з намету не полізу. 
А він узяв та й виштовхнув мене: пострибай — зі
грієшся. Я стрибала і зубами цокала, аж дивлю
ся — термос на пеньку стоїть. Налила собі поти
хеньку в кришечку, сьорбнула — ох, як добре! — 
не вгавало плюскотливе джерельце, а чоловік усмі
хався і думав, як-то раніше не помічав цього зеле
ного мерехтіння на галявці.

— Я тоді ще раз — голосно так — сьорбнула! Аж 
Вітя спитав, що я там роблю. «Чай п’ю»,— кажу.
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Так він ледве намет не звалив і цілу хвилину клі
пав очима. Ой Вітю, якби ти себе тоді побачив! — 
і джерельце застрибало з гірки по камінцях.

«Якби ти тоді себе побачив!» Кілька разів, коли 
Вітя отак заворожено кліпав на неї очима, чоловік 
ловив себе на думці, що й сам часто, либонь, має 
не розумніший вираз на обличчі. Щастя, як він по
мітив, не додає людині розумного вигляду.

У хаті він найперше підійшов до дзеркала, пиль
но роздивився своє відображення і насварився:

— Стеж за собою, старий дурню.
Нараз погляд ковзнув повз люстро — до вікна. 

У замкнений рамою пейзаж запливала синя шка
ралупка. Чоловік швидко подався на причал.

— Ми скоро повернемось! —долинуло з середини 
річки, і дівчина помахала рукою.

Чоловік заходився чистити рибу. «Звичайно, бу
ло б краще переселити їх до хати»,— снувалось у 
голові. Але знав, що цього не буде. Кожні Адам і 
Єва, кожні Ромео і Джульєтта прагнуть мати влас
ний курінь. Хоча б у медовий місяць.

Чоловік пожбурляв рибу у тазок і зайшов у воду.
Ясна річ, він не закоханий. Хоча усі симптоми ці

єї хвороби наявні. Правда, окрім основного: його 
не мучили ревнощі.

Поставив казанок із рибою на плиту. Подумавши, 
зняв його і пішов до берега: що то за юшка, якщо 
в ній немає запаху диму?

Зрештою, думав далі, стежачи, як займаються 
трісочки під казаном,— зрештою, і до її білявого 
хлопчика він відчував ніжність. Траплялось, коли 
дівчина починала говорити і сяяти зеленими з-під 
чорного очима, чоловік майже забував про нього. 
Але ж обидва вони дивились на неї однаково і од
наково забували один про одного. І от дивина: для 
нього часто навіть не мало значення, про що вона
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говорить, а тільки — як мило ворушить бровами, на
кручує на палець пасмо волосся, знов розкручує, 
сплітає і розплітає босі ноги. А ще — оте її «Лу- 
к’яновичу!» та «ми», котре в її устах об’єднувало 
усіх трьох. Хлопець теж був часточкою того «ми», 
без якої, можливо, воно й не виникло б.

Чоловік спробував пригадати, скільки ж це днів 
минуло відтоді, як на острові з’явився зелений на
мет. Але не зміг: в уяві поставали окремі картини, 
які однаково могли б належати будь-якому дневі.

Коли це вони снідали помідорами та сушеною та
ранею у якійсь вузенькій проточці? З човна було 
добре видно поросле водоростями дно і великих та 
малих риб, яких, здавалося, можна піймати рука
ми. Дівчина зірвала стебельце м’яти з ближнього 
берега, розтерла у пальцях, дала понюхати обом 
чоловікам. Коли нахилялася, він помітив, що одне 
її око темніше, бо на нього падала тінь від верби, 
а друге світиться глибоко й прозоро, як дно проточ
ки... Це могло бути учора й тиждень тому.

А сонне вигрівання на теплому шерехатому міс
точку? Білявий хлопець влігся горілиць і мружився 
на сонці. Чоловік лаштував блешню до спінінга за
мість загубленої в корчах. А вона читала і раз по 
раз казала: «Ой! Ось послухайте!» Книгу чоловік 
прочитав іще минулої зими, але ті місця, що вона 
їх зачитувала вголос, здавалися тепер геть незнайо
мими. Чи давно це було? Здається, дуже давно. 
А може, він так старанно запам’ятовував кожну хви
лину, що тепер вражень набралося більше, ніж від 
року попереднього життя?

Запам’ятати хотілося все, навіть найменший жест, 
яким вона зривала на ходу травинку, розтирала і 
нюхала. Власне, вона чи не щомиті щось нюхала. 
І пучки її вже неможливо відмити від брунатно-зе
леного. і те, як вона плювала на палець з коротко
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підстриженим білим нігтиком та намазувала сли
ною пухирці від комариних укусів: «Тільки так і 
можна втерпіти, щоб не роздряпати!» Правда, вже 
через півгодини чи не всі вони виявлялисяь роздря
паними... Ні, коли бережеш навіть такі спогади, роз
класти їх на дні просто неможливо.

— Приємно жити в світі, де існують такі смачні 
речі,-— сказала дівчина, пробуючи гарячу юшку.

Ніс її зморщився, очі примружились, брови зіп’я
лися вгору. Дві товсті чорні косиці стирчали в різ
ні боки.

— Якщо з тебе не вийде вчительки,— дмухаючи 
на тарілку, сказав білявий хлопчина,— будеш най
матися у сім’ї, де діти не хочуть їсти. Коли ти наки
даєшся на їжу, в усіх присутніх, по-моєму, почина
ється інтенсивне виділення шлункового соку. Я б 
на твоєму місці брав по три карбованці за сеанс.

— Не розумію людей, ЯКІ не люблять попоїсти,— 
відгукнулась вона.— Для мене вони все одно, що 
марсіани. Навіть трохи лячно.

Потім, знеможено зітхнувши, вмочила шматок ри
би у розведений юшкою часник з сіллю та перцем 
І сказала:

— Я ось думаю: що то був за чоловік, котрий 
уперше вирішив скуштувати часнику? Усе-таки не
справедливо, що ми не знаємо його імені.

— Ага, і тих, хто «відкрив» перець, цибулю, гір
чицю,— засміявся хлопчина.

— Чого ти смієшся? — розсердилася вона,— Це й 
справді відкриття, гідні вдячності нащадків. Прав
да ж, Лук’яновичу?

— Авжеж. Коли людина поїсть, вона добрішає.
— Як вас двох послухати, то всі світові пробле

ми пов’язані із юшкою та часником,— знов засміяв
ся хлопчина,
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— Ну, може, не всі, але багато,— цілком серйоз
но сказала вона.— Коли я обідаю у нашій студент
ській їдальні, то потім до вечора ходжу люта і так 
і шукаю, з ким би посваритися. А як в автобусі, бу- 
ва, спалахне сварка, то завжди думаю: ті люди щой
но чогось несмачного наїлися або й взагалі голодні.

Тепер засміялися обидва чоловіки. Вона зібрала 
посуд і, зітхаючи, повільно пішла до річки.

— А що ви тут робите взимку? — повівши очима 
довкола, раптом спитав хлопець.

Чоловік знітився.
— Та так... майже нічого.
— Я від нудьги, мабуть, умер би.— І одразу ж 

похопився: — Та це, певно, залежить від характеру, 
ну, уподобань, та й від віку, звісно.

Чоловік ледь усміхнувся: «Звісно!» Поцікавився:
— А що нового у місті?
— Туристів багато. Нову набережну будують. 

Цирк приїхав.
Йому хотілося спитати, де вони ходили, але хло

пець заговорив сам:
— Заходили в інститут. Там висить об'ява, що з 

третього вересня студентів повезуть на виноград, 
отож тижнів через два доведеться забиратися звід
си. Потім посиділи в кафе, бо Таня каже: ми геть 
здичавіли...

Отже, через два тижні. На мить йому здалося, що 
вкривається міцною холодною шкаралупою, а зсере
дини хтось гупає, гупає і не може вирватись. Поче
кав, поки воно трохи затихне, і спробував подума
ти, що ж буде через два тижні.

його й раніш дивувало, що молодята так мало 
говорять про майбутнє. А в них же не було ані жит
ла (якщо не брати до уваги намет), ані коштів на 
прожиття (якщо не брати двох стипендій по два
дцять вісім карбованців та кількох сотень, подаро
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ваних родичами на весіллі), ані бодай приблизних 
планів щодо спільного життя (якщо не зважати на 
оте «У нас буде обов’язково четверо дітей. І всі 
хлопчики. Такі смаглявенькі-смаглявенькі, з білими 
чубчиками»). Якось він заговорив про це з її чоло
віком. Той безтурботно усміхнувся:

— Таня вважає, що не слід перейматися заздале
гідь. Каже: коли вже припече, тоді й думатимемо. 
Бо як починати зараз, то за клопотами не відчуєш 
сьогоднішнього життя. Вона каже: коли прогавиш 
щось у цю хвилину, то потім воно може не повтори
тися.

Увечері він поливав городину, коли угледів, як 
дівчина, скрадуючись, шаснула у хату. У руках при
мітив пістряву полотняну торбинку: вона притиска
ла її до себе так, мовби хотіла приховати. Чоловік 
здивувався, але поливав далі.

Незабаром на городі з’явився хлопчина. Світлий 
літній костюм та хитруватий блиск в очах юнака 
говорили, що все це неспроста.

— Сюди цирк не приїздить?— запитав чоловік.
— А хто його зна,— усміхнувся хлопець і запро

понував: — Давайте я вам допоможу!
— Ти тільки для того й вирядився? — поцікавив

ся лукаво.
— Та...— хлопець крадькома зиркнув у бік ха

ти.— Ви ж самі не скоро впораєтесь.
— То й що?
— Нічого...— вдавано байдуже стенув плечима.—■ 

Я вам усе-таки допоможу.
І заходився прогрібати сапою рівчаки поміж кар

топляних кущів. З того, як завзято робив це, було 
видно, що хлопцеві ось-ось урветься терпець.

— Та покинь уже,— змилостивився чоловік.— На 
сьогодні досить.
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Вони вимили в річці руки та ноги, і хлопець захо
дився взуватися. Черевики, як відзначив чоловік, 
були принесені на берег заздалегідь. Стрибаючи’ 
юнак раз по раз поглядав на двері хатини. Нарешті 
вони розчинилися і на порозі постало щось блакит- 
но-сріблясто-легке і незнайоме.

— Я вас чекаю,— сказало воно тим самим голо
сом, який неможливо було не почути й на проти
лежному березі річки.

На дівчині було сіро-голубе довге плаття. Волос
ся кучерявилося і ворушилося від найменшого по
руху— кожен кучерик, мов живий. Губи пломеніли 
вогненно-червоним.

Рудий розгублено гавкнув. Білявий хлопець ра
дісно засміявся. Чоловік поглянув на свої забруд
нені старі штани. Почувався так, немов його ні за 
що витурили з веселого свята. Але це тривало тіль
ки мить. А вже наступної він поквапно товкся у 
спальні перед шафою і не міг втрапити ногою у чис
ті штани.

Потім вони сиділи за столом на веранді, диви
лися на свічки, пили терпкуватий портвейн та їли 
напівпрозорий жовтий виноград. Чоловікові при
гадався пронизливий вітер, вишивана скатертина 
і така сама пляшка на ній. І не вірилось, що то бу
ло насправді і з ним.

— Сьогодні рівно місяць, як ми побралися,— 
сказала дівчина, беручи до рук келишок.

І свічки, і вбрання, і келишки для вина були ї ї  
забаганкою. Це дуже скидалося на прощання. 
«От і все, от і все»,— пробивалося в ньому крізь 
міцну холодну шкаралупу.

— За ваше щастя,— підняв свій келишок.
У нерівному сяєві свічок її очі мерехтіли чорно- 

зеленим. Здавалося, проміння від очей лягає їй 
на щоки.

186

— За наше, — схилилася над столом, завмерла 
очікувально.

Але він не прийняв цього подарунку. Подумки 
повторив «за ваше», випив вино.

Вона зрозуміла. Поривалася щось сказати, та 
тільки теж мовчки піднесла келишок до вуст. Хлоп
чина пильно подивився на дружину, потім на пох
муре лице чоловіка.

— Ви ніколи не думали про те, щоб знайти ро
боту в місті? Або взагалі туди переїхати? В бага
тьох школах дітей навчають столярувати, а ви ж 
па цій справі чудово розумієтесь,— хлопець заго
ворив бадьоро, але не надто впевнено.— От і влаш
тувались би учителем праці...

— Я подумаю,— байдуже відказав чоловік.
Це й справді було прощання. Два тижні, що їм 

лишилися на трьох, нічого не міняли. «От і все»,— 
стиналося болюче всередині. Ще як носив чай у 
термосі до намету, і чекав ранками на заливисте 
«Лук’яновичу!», і ходив дощової ночі накривати 
брезентом намет — знав, що так буде. «То чого ж 
попускав собі, старий дурню?— спитав розлючено.— 
Ти ж так хотів спокою, над усе хотів його, забився 
на цей острів, сидів тут відлюдьком — все заради 
спокою. Хай не було надто добре, але й боляче вже 
не було. Треба зовсім здитиніти, аби повірити, що 
й ти комусь потрібен: навіть Лідія, так само са
мітна, і пальцем не поворухнула, щоб тебе утри
мати. А на що тут сподіватися?!!»

Всі троє дивилися на полум’я свічок і мовчали. 
Тонка рука дівчини темніла непорушно на краєчку 
столу. Хлопець обережно накрив її своєю долонею. 
Стріпнула кучериками, глянула сумно:

— Лук’яновичу, подаруйте якийсь із ваших ма
люнків...

«От і все»,
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Зняв двох горобчиків на промерзлій гіллячці. 
Подумав, зняв іще й човна серед очеретів.

«От і...»
— Забери хоч і всі.
— Ні, все не треба. Ми ще не скоро матимем, 

де їх усі повісити.
Вона вийшла з-за столу, легко обминула біля

вого хлопчика, взяла малюнки...
«От...»
...і поцілувала у щоку.
Спала чомусь на згадку кульова блискавка: ти

ша, світіння і неймовірне напруження у кожній клі
тині. Коли минулося, завважив, що дівчина встиг
ла ввімкнути приймача, а її чоловік налив у келиш
ки вино. Господи, а він так і стовбичить посеред 
кімнати!

— Слухайте,— вона тримала в обох руках по ке
лишку і один простягала йому, а зелені очі ясніли 
близько-близько.— Так не буває, щоб люди роз
лучилися — і все. Не повинно бути. Я так не хочу. 
Ненавиджу слово «ніколи». Воно порожнє, чорне 
і безконечне, мов космос.

— Космос не порожній, — зауважив її чоловік.
— Не перебивай! Воно як сама смерть. Щора

зу, коли людина каже собі «ніколи», вона трішечки 
вмирає,— дівчина говорила тихо і швидко, а зіни
ці її ширшали, темнішали.

— І навіть коли людина каже: «Ніколи нікого 
не скривджу»?— не вгавав хлопець.

— Господи, звісно, що ні. Бо тоді вона просто 
бреше.

— Що бреше?— розгубився її чоловік.
— Що ніколи нікого не скривдить. Ти нарешті 

вгамуєшся?!
І знов сліпило зеленим очі. Вона торкнулася 

його руки, неначе хотіла, аби краще зрозумів.
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— Треба все берегти. Бо оте «ніколи» так і ви
дивляється: що б іще у нас поцупити й жбурнути 
у свою чорну пащеку,— повела плечима, наче від 
холоду.— І проточку з м’ятними берегами, і фаза
на... Та ні, я не те кажу, не проточку, а як ми ди
вилися на неї утрьох... Ви мене розумієте?

Білявий хлопчик підійшов, обійняв дружину за 
плечі.

— Не слухайте її,— сказав м’яко.— Вона, зда
сться, захмеліла.

Дівчина прихилила голову до його плеча і заплю
щила очі. Але чоловікової руки не випустила.

— Я не п’яна. Мені тільки сумно, бо відчуваю 
прямо шкірою, як плине час. А ти черствий пеньок. 
Ти ж не відчуваєш, як плине час?

— Я відчуваю, і так само шкірою, що ти тепла,— 
сказав той ніжно і повів її до стільця.

— А якщо це від того, що я п’яна, то хай живе 
хміль. Бо я зараз обох вас дуже люблю. І тебе, 
Рудий,— взяла собаку за вухо, притягла до себе.— 
І не хочу, щоб це кудись поділося. Хай краще зав
жди буду п’яна. Та я ж вас і твереза люблю.

Рудий поклав голову їй на коліна, приплющив 
очі. По паузі дівчина попросила глухим голосом:

— Дайте мені швидше вина, бо я зареву за
раз.

їй дали вина, і вона поволі пила його маленьки
ми ковтками. По кутках, сполоханий полум’ям 
свічок, хитався морок. А попід вікнами стояла вже 
глупа ніч. І здавалося, що в усьому світі тепер 
темно-темно. А в тому темному світі тільки й світ
ла, що над столом, тільки й затишку. Зненацька 
у прибережних вербах залопотів вітер, заплюско
тів хвилями. І тоді острів тихо зрушив з місця, по
плив під вітрилами верб у темряву, погойдуючи за- 
тпшну хатку з тремтливим сяйвом свічок.
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Вона щось прошепотіла тихо, зітхнула. І раптом 
чоловік збагнув, що це ж він, старший і сильніший, 
мусить розрадити й заспокоїти її.

— Коли хочете, я змайструю вам хатку на куря
чих ніжках.

Він одразу знітився: пропозиція й самому здала
ся дивацтвом.

Але крізь острах вже прокльовувалася надія: не 
зможуть же вони не приїхати, знаючи, що він будує 
для них хатку.

— Хочемо... Ой! Справді на курячих ніжках?
— Справді.
— Ой!
— Ти в неї чудово впишешся, відьмочко.
— І з червоним півником на даху.
— Ой! З червоним!
— І з вікнами на три боки.
— Це щоб тобі було куди свого цікавого носа 

стромляти.
— Ой!
Вони говорили і сміялися, а острів плив собі й 

плив, погойдуючи їхнє тихе світло.

Вся осінь пішла у нього на заготівлю дощок, оче
рету, на виготовлення рам для вікон та дверей. А 
навесні, щойно земля протряхла так, що її можна 
було вкопати, чоловік взявся до роботи. Він не по
спішав: кожна нова дошка, кожен забитий цвяшок 
приносили йому втіху. Немов давали гарантію, що 
все так і збудеться, як він замислив. «Не може та
кого бути, — міркував, цюкаючи сокирою, — не мо
же такого бути, щоб усе це пішло прахом. Коли 
просто сидіти й чекати склавши руки, то воно вся
ко може вийти. Та коли вже щось робиш — не може 
бути, щоб даремно».
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Настала пора копати город. Кидав у чорні воло
гі ямки картоплю, а перед очима стояли високо зве
дені брови, зморщений носик: так вона їла. І коли 
обрізав лозу коло хати, в уявленні спливали жовті 
напівпрозорі бубки винограду, погойдування моро
ку у кутках, вітер, що туго напинав верби — вітрила 
тієї ночі.

У травні споруда на курячих ніжках нап’ялася 
очеретяним капелюхом, а в червні у ній з’явилося 
просторе дерев’яне ліжко, невеликий стіл та два 
крісла-гойдалки. Одного разу, попересувавши ці 
чотири предмети на нові місця, чоловік вирішив, 
що тут не вистачає блакитних фіранок на вікна.

...У місті стояла спека, аж паморочилося в голо
ві. Обличчя городян лисніли від поту. А сам він 
скоро відчув, що по спині під сорочкою поповзли 
теплі краплі. Аж на тінистій від платанів і лип Су- 
воровській відчув полегшення. «Може, просто під
йом скінчився?» — спитав з легкою тривогою: рані
ше того підйому і не помічав.

Назустріч, мов одна рухлива цікава істота, сунув 
гурт молодесеньких дівчаток. Дивовижна істота що
миті міняла форму та безугавно щебетала, вимаху
ючи десятком яскравих пляжних торбин. Щось у 
ній було дуже знайоме.

Чоловік раптом захвилювався. Йому спало на 
думку, що заняття у вузах, либонь, давно скінчили
ся. Став як укопаний і не міг зрушити.

Пройшла червоношкіра пухка блондинка, раз по 
раз здуваючи з мокрого лоба пасмо посіченого во
лосся: обидві руки їй відтягували неймовірних роз
мірів авоськи, з яких визирали зелені чуби цибулі.

Дві матусі гордо провезли у низеньких відкритих 
візках міцних рожевих нащадків. Діти, здавалося, 
ось-ось потонуть у біло-блакитній піні мережив. 
Поряд з кожним сосками догори стриміли пляшечки
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молока. Юні матусі по-дитячому лизькали моро
зиво з вафельних чашечок і зверхньо поглядали на 
перехожих.

Змучений душогубкою чорного костюма та заш
моргом краватки, літній чоловік швидко протяг ву
лицею лискучого жовтого портфеля.

Господи, у них же повинно бути безліч друзів, ду
мав він про молодят. Родичі, напевне, є. Як можна 
було раніше про це не подумати? Як можна було 
гадати, що вони тільки й мріють про убогий острів 
та злиденну юшку?

«Але я так і не думав», — сказав собі чоловік. 
Він справді не думав, що — мріють. Просто їм так 
добре удвох, що і в пустелі не знудьгувалися б. 
І хатку на курячих ніжках...

«Атож, хатку! Потрібна їм твоя хатка! Вони й 
думати про неї забули! І про тебе також. Велика 
цяця — старе луб’я, відлюдькуватий самітник...»

«Але ж я не нав’язувався».
«Слава богу, хоч до цього не дійшов! Тепер вті

шайся — не нав’язувався!»
«Цього не може бути. Цього не може бути. Вони 

хотіли хатку. Я збудував їм хатку. Вони знають про 
це. Вони не могли забути. Приїхали б глянути...»

«Глянути! Вже десять разів можна було приїхати 
й глянути!»

«Приїдуть. Ще тільки середина літа. Приїдуть. 
Ще півтора місяця».

Перейшов вулицю, став у чергу до автоматів з 
газованою водою. Після двох склянок рушив далі.

Такого краму, як йому хотілося на прозоро-бла
китні фіранки, в магазині не було. Білі, товстенні 
сувої звішували з полиць мереживні хвости, закру
чували їх елегантними хоботами, розтрушували, мов 
хвилясті гриви, складали у гігантські прозорі кри
ла. Але —■ жодної блакитної плями.
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— Дівчино, — звернувся до юної господині чу
десного звіринця, — чи немає у вас чогось блакит
ного?

— А ви самі не бачите? — відповіла начеб і спо
кійно, але так, що наполягати враз перехотілося.

Покупці юрмилися біля іншого прилавка, а тут 
було тихо й урочисто.

— А навіщо вам блакитне? — либонь остаточно 
знудившись, поцікавилась дівчина.

— Для хатки на курячих ніжках, — озвався не
уважно, думаючи про своє.

Господарка звіринця сердито чмихнула і повела 
плечем, що мало означати: вам онуків час няньчи
ні, а не жартувати з молодими дівчатами. Та чоло
вік того не завважив.

— У мене там шпалери ясно-жовті з голубими 
ромашками. Отож я й подумав, що тюль треба теж 
блакитний...

Одна тонко вищипана брова недовірливо звелась:
— Що, справді на курячих ніжках?
— Еге ж. Це я для дітей зробив, щоб улітку було 

де відпочивати.
— А-а-а! Дача, мабуть?
— Та наче б так...
— І не шкода вам новий тюль на дачі вішати?

І Іе ж дорого.
— Для дітей нічого не буває дорого, — сказав чо

ловік, дивуючись, що маленька неправда про дітей 
так потішила його.

— Хотіла б я мати вас за батечка, — засміялася 
продавщиця. — Беріть білий, для дачі кращого й 
не треба. Не кожен вдома такий має.

Білого чоловік не хотів. Він знав: коли сонце про
ллється крізь голубі фіранки, маленька кімната ви
повниться блакитно-золотим світлом. Саме таким, 
яке й повинно бути у хатці на курячих ніжках.
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— Ну, тоді наберіть японського шовку. Тільки 
він вам вийде удвічі дорожче.

Вона з відвертим сумнівом дивилася на чоловіка, 
немов чекала, що той відмовиться. Але не відмо
вився, тільки спитав, де продають шовк. Продав
щиця наче аж розчаровано показала на сусідній 
відділ, де товпився люд, і чоловік рушив.

У цей момент, стрімко влетівши у двері, на нього 
наскочив довготелесий, кругловидий, білявий хло
пець. Він одразу ж вибачився і вже поривався був 
летіти далі, та раптом несамовито заволав: «Лук’я- 
новичу!!!» — аж черга стрепенулася від несподі
ванки. Очі у хлопчини горіли, розкошланий чуб 
стирчав на всі боки, губи — навіть коли говорив — 
розпливалися до самих вух. З чималими зусиллями 
збираючи їх докупи, хлопець вигукував:

— Лук’яновичу! У мене — син! Учора! Чотири 
кіло!

Ноги його нетерпляче переступали, руки теж не 
знаходили місця, і весь він мав такий вигляд, наче 
оце щойно вдало завершив бійку.

— Прийшов на пелюшки набирати. Як ви гадає
те, тридцять метрів — це не мало? — витанцьовував 
далі вкруг чоловіка, а тоді раптом рвонув крізь чер
гу і заволав:

— Дівчатка! Для молодого батька! На пелюшки! 
Дитину ні в чому забрати з лікарні! Тридцять мет
рів усього, дайте, га?!

І йому дали, попри обурені вигуки черги.
— Лук’яновичу! Ходімте, бо я зараз на голову 

стану посеред вулиці, — пританщовав назад із чи
малим сувоєм.

Потім вирішили провідати Таню, але скільки не 
гукали під вікнами пологового будинку, ніхто не 
озвався, тільки зненацька не менше сотні немовлят 
зарепетувало в один голос, і вони, затуливши вуха,
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втекли відтіля. («Ото б глянути хоч одним оком, 
я його одразу впізнав би»). Потім довго шукали, 
де б їм іще тихенько посидіти та випити за здоро
в'я того, кому ще й імені нема («Таня хоче назвати 
Віктором — як мене»), та всі місця видавалися або 
не досить затишними, або не досить урочистими, 
і зрештою чоловік згадав, що на березі у човні його 
дожидає голодний Рудий. Вони купили на трьох кі
ло ковбаси, хлібину та ще пляшку «Оксамиту Ук
раїни» і рушили до човна.

Коли допили вино, хлопчина замислено подивився 
па сріблясті верби гіо той бік річки, наче пригаду
вав щось.

— Одне шкода: цього ліга на острові так і не по
буваємо.

Та в голосі не чулося й тіні жалю. Тоді зиркнув 
на чоловіка і додав:

— Але й діти не щороку народжуються, правда?

Чоловік усе шукав нагоди сказати йому про хат
ку під очеретяною стріхою, та хлопчина був так за
клопотаний власного радістю, що навряд чи міг би 
сприйняти щось поза нею. І він промовчав: боявся 
почути здивоване «яка хатка?» або й взагалі нічого.

Щасливий батько вистрибнув на сходинки набе
режної, а чоловік раптом іще більше злякався, що 
ие вже все, що далі нічого не буде. Та в останню 
мить білявий хлопчик озирнувся й гукнув:

— Ташо днів через п’ять випишуть. Приходьте 
в гості! Нам у гуртожитку дали кімнату, це недале
ко — на Червоностудентській.

І легко пострибав угору.

Того дня на галявку вони з Рудим не ходили. Чо
ловік довго сидів на траві, спостерігав, як легко й 
безшумно ковзають на воді довгі жовті байдар
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ки— мов стріли. Проплив повільний білий паро
плав. З його капітанської рубки лунала музика.

Думки ворушилися кволо, мов сонні риби у воді, 
і жодну не можна було розгледіти: на мить зблис
нувши, вона розчинялася в глибині. Він тільки зди
вувався, коли побачив у воді тремтливі зблиски 
зірок. Рудий вже не гасав по кущах у пошуках парт
нера для ігор, а винувато койлився біля ніг і не
спокійно крутив головою. Щойно чоловік звівся, 
собака радо метнувся додому.

Вранці, поникавши, немов сновида, подвір’ям, 
відчинив майстерню. Постояв на порозі, розглянув
ся. І заходився гарячково стругати, пиляти, міряти, 
знов стругати та все позирав у сонячний прямокут
ник дверей — чи далеко до вечора.

А ще через кілька днів, вбравшись у святкову со
рочку, востаннє перевірив шкарубким пальцем, чи 
висох лак на тонких планочках колиски, і обережно 
поніс її до човна.

— Направо по коридору — другі двері, — корот
ко сказала вахтерка, уздрівши те лаковане диво.

Власне, пояснення було зайвим, бо саме з-за тих 
дверей долинав дитячий плач і ніжне вуркотіння 
матері. Він трохи постояв, роззираючись на неза
тишний коридор з однаковими дверима та обшму- 
ляними стінами, на третину вкритими знизу яскраво- 
синьою фарбою. Дитина вмовкла. Чоловік попри- 
слухався до тиші за дверима й обережно постукав.

— Заходьте, відчинено!
Склянки, баночки, пляшечки — на столі, на вікні 

і табуреті. Незастелене ліжко і купа зібганих пе
люшок на ньому. На бильцях — сорочки, плаття і 
чорний мереживний ліфчик. І посеред усього — во
на. Підіклавши подушку під лікоть, годує дитину.

— Здрастуйте, Лук’яновичу. Сідайте, я зараз... — 
майже пошепки, з вибачливим поглядом на тугий
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згорток у руках, звідки долинало тихе прицмоку- 
вання.

Навшпиньки вніс колиску, нечутно опустив по
серед кімнати.

— Ой! Яка гарна! — знов майже пошепки, від чо
го «ой!» вийшло наче і не її, сотні разів чуте, тися
чі — згадуване.

Немовля заснуло. Жінка переклала його на ліж
ко, заходилася швидко прибирати.

— Ви вже пробачте, що так вас приймаю... Оце 
відколи прийшла з лікарні, ще й не присідала.

Маленький матрацик з ночовок перекочував у ко
лиску, туди ж лягла подушка.

— У лікарні думала: швидше б додому, швидше 
б додому, навіть утекти хотілося. Тільки тепер і 
оцінила, як там було добре: лежиш цілими днями 
й чекаєш, коли принесуть дитину годувати.

Пелюшки опинилися в ночовках і поїхали під 
ліжко. Плаття й сорочки з ліфчиком ледве влізли 
у нижнє відділення шафи з книжками.

— Щойно погодую — молоко зціджувати треба. 
Після цього пелюшки на черзі. Тільки, здається, 
упораюсь, а воно вже кричить — мокро йому.

Пляшечки зі столу й табурета переселились на 
етажерку.

— Іще робота: себе протирай, його протирай, без 
марлевої пов’язки не підходь, недезинфікованими 
руками не берись.

Вона не скаржилася, бо в голосі вчувалася ніж
ність до малого. Нарешті сіла коло столу і склала 
руки на колінах.

— Як живете, Лук’яновичу?
Це був уже її голос, який, здавалося, він почув 

би й зі свого острова.
— Картопля цього року рання, і помідори вро

дили нівроку. А що полуниць було — крізь червоне
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и листя не просвічувало. Одїйшли вже... Та я дістав 
минулої осені такий сорт, що до самих морозів ро
дить. Ось привіз трохи...

Він сквапно діставав гостинці з дорожньої тор
би та розкладав на столі.

— Ви часом не обнесли весь город та ще й най
ближчі дачі, Лук’яновичу? — засміялася ласкаво.
.. Га ні. там на все літо вистачило б, якби при
їхали, — сказав і затнувся.

Ми тепер надовго не транспортабельні,— кив
нула на дитину.— Думала, у мами народжуватиму, 
та прорахувалась трішки. Доведеться тепер самим 
клопотатися, бо у мами корова, кури, город—надов
го приїхати не може...

Помовчали.
— А там нічого не змінилося?
Він подумав, що ось настав момент сказати про 

хатку, і чомусь глибоко зітхнув. Та тієї миті двері 
відчинилися і на порозі виріс усміхнений молодий 
батько. Однією рукою він притискав до себе цілу 
купу паперових коробочок з травами, а в другій три
мав голубий горщик.

— Лук’яновичу, та ви ж злочинець! Хіба можна 
з̂  такими талантами сидіти на безлюдному остро
ві? — захоплено втупився у колиску.

— Привітався б спочатку, — дорікнула дружина 
і перебрала у чоловіка з рук пакунки.

Обмінялися рукостисканням, і молодий батько 
одразу ж посунув до ліжка, заворожено стояв над 
сином.

Жінка усміхнулася.
Подумав би краще, чим гостя пригостити, — 

дорікнула несердито
Так це я миттю! — Метнувся до дверей і вже 

відти гукнув:— Накривай стіл, бо через десять хви
лин сконаю від голоду.
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«От зараз і скажу», — думав чоловік, стежачи, як 
попа нечутно снує по кімнаті. І коли вже зовсім 
було зібрався, жінка взяла миску з помідорами і 
сказала:

— Піду на кухню помию.
«Зачекаю, — вирішив полегшено, — таке не гово

риться між ділом».
І коли вже випили прохолодно-золотистого и лег

кого, мов сонячний пилок над водою, шампанського 
(«За Вітю-другого, хай росте великий!»), роздиви
лися як слід одне одного («Ой Лук’яновичу, ви ж 
о нітрохи не змінилися, а от я така товстуха зроби
лася!»), згадали Рудого, озерце з лататтям, яскра- 
іюперого фазана («Хоч би одним оком гляну
ти...»), він дочекався тиші і сказав:

— А хатка на курячих ніжках стоїть. На вашій
галявці...

І тут заплакало дитя. Але жінка не кинулась на 
той плач, а тільки закрила очі рукою і спитала:

— І з трьома вікнами?
— Еге ж. І з півником на даху.
З-під її долоні викотилася одна сльоза, потім 

друга. Дитя репетувало дужче й дужче, Вітя пішов 
до ліжка, заходився розмотувати несамовито галас
ливий згорток. Загорнувши сина у чисте, поклав у 
нову люльку. Дитя покліпало очима й знов заснуло.

— Відколи народився Вітя, у мене таке передчут
тя,— мовила жінка, не віднімаючи руки від облич- 
чя,— що я вже ніколи того не побачу. Лук’яновичу, 
ІІІІ дивовижний чоловік. І острів ваш дивовижний.
І Іу скажіть мені, що я обов язково іще туди поїду.

Рука опустилася, відкривши рясні сльози. Білявий 
чоловік погладив дружину по голові, бадьорим тоном 
бувалої людини сказав:

— Так буває майже з усіма жінками, які народ
жують вперше. Але потім вони відходять. І ти віді
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йдеш. І наступного літа знов гасатимеш очеретами, 
а Лук’яновичу доведеться переводити на твої коліна 
літри йоду. Рудий буде малому за няньку. Як ви 
гадаєте, Лук’яновичу, зголоситься Рудий няньчити 
Вітю за добру мозкову кістку у день?

Чоловікові нарешті попустило біля горла і він 
спромігся відповісти:

— Авжеж зголоситься. Навіть і без кістки.
Молода мати засміялася, вхопила сухий край пе

люшки з ліжка, витерла ним носа.
— Спасибі вам, — сказала трохи гугняво.— І не 

сердитесь на нас, гаразд? Приїздіть частіше, ми 
будемо раді.

На білій від сонця і спеки вулиці чоловік постояв 
трохи, а тоді рушив до магазину, де кілька днів 
тому шукав голубого тюлю.

— Ну що, не знайшли?— жваво поцікавилася 
продавщиця.

— Не знайшов.
— А нам перекинули з бази трохи німецького. 

Для^виконання плану. Дуже гарненький: поле біле, 
а кайма голуба, і зубчики по краю.

Він обвів очима полиці, але нічого такого не по
бачив.

— Та ні,— знітилася дівчина,— тут його немає, 
бо дуже мало дали.

Чоловік роздумував, що б їй іще сказати, коли 
дівчина раптом спитала:

— Скільки вам треба його?
— Шість метрів, — промовив швидко.
— Давайте гроші, я вам зараз винесу.
Він чекав і дивувався, що раніше в магазинах йо

му ніколи не щастило і за це розгнівана дружина 
взивала нікчемою та розмазнею. «Та чи це й справ
ді було?» — вжахнувся подумки.
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— Прошу,— володарка хвостатого звіринця змов
ницькії усміхнулась. — Не забудьте прийти розка
зати, чи сподобалось дітям.

— Дякую. Обов’язково прийду.
А сам подумав: «Довго ж нам чекати доведеться, 

голубонько».

Біля його причалу стояв чужий човен — вогниста 
комфортабельна «Ока». Чоловік розгнівався, але ні 
в човні, ні поблизу нікого не побачив. Скочив на до
шки і аж тоді угледів невисокого повнуватого чоло
віка, який щойно вийшов з-за дерев з боку галявки.

— Привіт, господарю!—сказав бадьоро.
— Здрастуйте.
— Чиї то хороми на курячих ніжках отам за де

ревами?
Бездоганно випрасуваний кофейного кольору лля

ний костюм на непроханому гостеві сидів як вли
тий. І весь він від коричневих вельветових череви
ків до пригладжених залишків чуба на маківці був 
чепурний і акуратний. Невеличка рука прикладала 
акуратно складену хусточку до рожевого тім’ячка 
з прилизаною порослю навколо.

— Я тут часто проїжджаю, — пояснював чолові
кові гість,— та ніколи не бачу, щоб коло тих хоро
мів хто-небудь вештався. Навіть цікаво стало: мо
же, й справді Баба-Яга живе?

«Ну, ти не з тих, хто з простої цікавості лазитиме 
кущами у новому костюмі»,— подумав господар.

— То, може б, ви внесли ясність у це питання, 
щоб я міг спати спокійно?— базікав той далі.

— То моя хата. , .
— А ця? — озирнувся гість на просторе подвір я.
— І це теж моя.
— Розумію, так би мовити, зимова і літня рези

денції.
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Та по очах було видно, що він нічого не розуміє. 
Мабуть, тому вирішив за краще перейти до діла.

— Слухайте, господарю, а як би ви подивилися 
на те, щоб вам якийсь місяць провести в зимовій 
резиденції? А літню за пристойну винагороду від
дати бідним, знеможеним урбанізацією, механіза
цією, електрификацією та емапсипацією істотам, 
яких може врятувати тільки природа, ковток чистої 
природи, живлюща сила якої...

— Нічого не вийде.
— Ну що ж ви так зразу! — чоловік акуратно 

розвів руками: не надто широко, але досить ви
разно. — Ми ж іще й питання про ціну не підні
мали. Може б, я запропонував...

— Нічого не вийде, — похмуро повторив господар.
— Печально, печально, — похитав головою гість, 

знову ж гаки не надто завзято, але скрушно. — 
А ви не уявляли собі, що якому-небудь простому 
радянському громадянинові, яких тут щодня проїж
джають сотні, одного разу спаде на думку поцікави
тись, хто це забудовує державну землю приватними 
хоромами без дозволу відповідних установ, га?

Чоловік ледь усміхнувся.
— Я б вам не радив ризикувати катером, при

стаючи до незнайомого берега, — промовив спокій
но. — У воді можуть трапитися корчі — так недовго 
й двигун занапастити. А машина дорога.

— Ну, от ми й посварилися, — засміявся влас
ник дорогої машини.— Гаразд, не буду більше на
полягати і втікаю з вашого н е з н а й о м о г о  бе
рега. Але зробіть ласку, поясніть на прощання, що 
означають ці курячі ніжки? Подарунок онукам від 
люблячого дідуся? Примха останнього кохання?

Чоловік не озивався, мовчки порався біля човна. 
Балакучий гість скрушно зітхнув, умостився в свою 
«Оку». Та відчалювати не поспішав.
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— Дивно усе-таки, — сказав по паузі. — Живете 
на острові самотньо, — почекав, а не діставши від
повіді, мовив, — то хоч поговорили б зі мною. 
Зрештою, у кожної людини є потреба поговорити. 
Ось хоча б і в мене. Знаєте, що я подумав, коли 
вперше побачив ту хатку? — повільно запалив си
гарету, а що відповіді знов не було, заговорив 
далі. — Подумав, що вона робилася неспроста. 
Тобто не тому, що була якась нагальна потреба.
І не для себе. Я подумав, що її зроблено задля чи
єїсь радості. І знаєте, це мене розстроїло. Адже ко
лись і сам здатен був на таке, — він кілька разів 
глибоко затягнувся димом, замовк, і скидалося — 
надовго.

Але тепер і господар, хоч і мовчав, не поспішав 
іти.

— Але потім я забув, як воно буває. Просто, 
мабуть, не трапилося того, для кого... ну, ви самі 
розумієте, — гість трохи сумно усміхнувся... — І оце 
аж тепер, коли побачив курячі ніжки, раптом зга
дав. І мені схотілося знов... Я й просив не для 
себе... Ну, ви розумієте.

Останні слова він вимовив не дуже впевнено. Го
сподар сів на край причалу, звісив ноги, пильно по
глянув на чоловіка у червоному катері.

— Отож тому я вам і відмовив.
— Боже, та я ж несусвітний дурень! — ляснув 

себе по лисині. — От ми й порозумілися. І коли 
ж вона приїде?

Був знову балакучий і цікавий.
— Либонь, наступного літа... А може й...
— Що-о-о?! — округлив невеликі очі. — Оце сті

льки чекати?
І одразу похопився:
— Пробачте, це я так...
А тоді знову весело:
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— Боже, стільки дурниць да один день! Треба 
втікати, бо ваша хатка впливає на мене не най
кращим чином.

І, все ще усміхаючись, сумно закінчив:
— Нехай вам пощастить. Знаєте, приємно знати, 

що комусь пощастило. Тоді легше чекати своєї 
черги.

Аж після цього відштовхнувся від причалу, за
пустив двигун і, вивергаючи несамовитий гуркіт, 
зник у безхмарному полудні.

Та за кілька хвилин вигулькнув із блискітливої 
сині, хвацько доправив до причалу і засміявся:

— Пробачте, такий уже я чоловік, що й у най- 
ліричніші моменти пам’ятаю про діло. За це мене 
любить начальство і не люблять жінки. Ну, та бог 
з ними, з жінками...

Вибрався на причал і сів поряд з господарем.
— Якщо я правильно зрозумів, ви ото все само

тужки зробили? — кивнув головою у бік галявини.
— Та сам...
— Друже, виручайте! Мені такий спеціаліст ось 

як потрібен, — акуратно черкнув рукою по шиї, 
знов засміявся. — Та що ж це я? Вдаю із себе 
ділового чоловіка, а ще й досі не познайомився!

Протягнув невелику руку:
— Михайло Григорович Бучко, виконроб «Опо- 

ряджобуду». Оце зараз будую інститут за новим 
проектом: дерев’яні панелі, паркет, скло і метал, 
скло і дерево. Ну чого вам отут гибіти на самоті? 
Тим паче, що до наступного літа цілий рік чекати. 
І самі розвієтесь, і нам допоможете. Погоджуйтесь, 
га?

Він хотів сказати «подумаю», але неочікувано для 
самого себе спитав:

— А чом би й ні?
— Дру-у-же! — засяяв співрозмовник. — Ви ж ме
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ні камінь з душі зняли! І не пошкодуєте, їй-богу, 
не пошкодуєте. Сто сімдесят у місяць гарантую. Як 
мінімум. А схочете — буде й більше.

І вже з човна примружив очиці:
— Скажіть, у вас із біографією все гаразд? А то 

я щось ніяк не збагну: за віком ви в женихи зго
дилися б, а ніде не працюєте...

— Я на пенсії, колишній військовий, — сказав 
поквапливо.

— А! Ну то пробачте. Завтра жду.

Воно й справді виявилось гарним, оте дерево на 
підлозі, і на панелях, і вкруг скла, і поряд з ме
талом — світло-жовте, як річковий пісок, і бруна
тне з каштановими вічками, запашне, аж дух пе
рехоплювало, тепле, аж пальці раділи. Схиляючись 
над його переливами й пахощами, чоловік згаду
вав далеку-далеку комірчину, загублену серед ві
ковічних лісів, серед прямих височенних ялиць та 
незайманих білих снігів, і в ній — суворого, згорб
леного старця, який майже не всміхався ніколи, як 
і всі кержаки, і тільки у сухій, заваленій стружками 
комірчині очі його ледь-ледь прояснювалися.

— Якщо будеш добрий до всякої деревини, — 
говорив батько у такі хвилини, — добрий аж так, 
щоб тобі схотілося до неї заговорити, то й шкарубка 
зчорніла дошка піддасться, схоче стати тим, що 
з неї замислив зробити.

Хлопчині тоді було одинадцять років, і він з ост
рахом поглядав то на темне, пооране зморшками 
лице батька, на якому живими здавалися тільки 
очі, то на темні, поорані дощем та вітром дошки. 
Батькова наука не стала йому у пригоді, бо після 
армії, не повернувшись у загублене серед тайги 
село, пішов до військового училища,
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І оце тільки тепер, коли вдихав свіжий дух ди
тячого спомину, чоловікові схотілося щось мовити 
до жовтої, теплої деревини...

На будові біля нього постійно крутився ясно
окий, худющий підліток Санько, учень профтех
училища, сторожко стежив за кожним рухом, мов
чав, лишень зачудовано водив очиськами. Хлопець 
здався чоловікові тямущим, і якось він розказав 
Санькові про батька і його пораду. Той засміявся:

— Хлопці подумали б, що я звихнутий.
Чоловікові стало сумно. Але якось, підходячи до

аудиторії, яка тимчасово правила їм за майстерню, 
він почув голос учня.

— І чого б я ото впирався,— говорив той неголос
но,— чого б ото норов показував.

Чоловік зазирнув у аудиторію і побачив, що хло
пець тримає у руках віконну раму. З високих вікон 
стовпами сіялося проміння, і в тих світляних стов
пах вигравали порошинки. Велика руда голова 
хлопчика сяяла проти сонця, мов кульбаба. То було 
ясне й урочисте видовище, від якого на серці у чо
ловіка стало по-святковому спокійно.

інститут здали перед Жовтневими. На той час 
він устиг заприязнитися з багатьма будівельниками. 
Вони й запросили його відзначити подію.
_ Стіл накрили в одній з аудиторій. Усі були ра

дісно збуджені, багато говорили, перебиваючи один 
одного, багато — без особливих на те причин — 
сміялися. Стискаючи у руці гранчака, чоловік із 
неболісним сумом думав, що незабаром вдарять 
морози, річка стане і він лишиться сам на своєму 
острові. «От чого тобі в житті не вистачало, так 
це справжньої роботи, — зробив відкриття, але від
разу ж поспитав себе:— А коли б не мав надії на 
наступне літо, втішила б тебе робота отак, як 
зараз?»
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Цього він не знав. У гуртожиток на Червоносту- 
дентській заходив іще кілька разів, але не надовго, 
бо молодим батькам було явно не до гостей. Від
так вирішив не набридати. Та й для самого було 
мало радості в тих відвідинах.

Чоловік раптом почув, що до нього звертаються.
— Лук’яновичу, подейкують, ти живеш, як помі

щик. Окупував цілий острів, розкошуєш на природі, 
а в гості ніколи й не запрошував.

Дебелий, червонощокий бригадир примружив очі:
— А чудово було б усім гуртом виїхати у плавні 

та юшечки наварити. — Від самих слів про таку 
розкіш ораторові набіг повен рот слини, і він мусив 
проковтнути її. -г-То як, Лук’яновичу?

Ловив на собі очікувальні погляди, губився де
далі більше.

— Дайте чоловікові спокій, — втрутився розфран- 
чений з нагоди свята виконроб. — Вас туди тільки 
допусти,— поплямкав губами, перекривляючи бри
гадира,— то й галузки цілої не лишиться: витоп
чете, як ведмеді.

Бригада дружно зареготала. Зустрівшись очима 
з Михайлом Григоровичем, чоловік подякував пог
лядом. Той по-змовницькому підморгнув і запро
понував:

— А давайте-но запросимо Лук’яновича вийти 
з нами на демонстрацію.

— А чого ж!
— Так це само собою!
— Приходь, Лук’яновичу.
.— Заодно молодицю тобі підшукаємо — забереш 

на свій острів.
Він був їм щнро вдячний. І водночас крізь роз

чуленість просотувалась незрозуміла гіркота. «Але 
чому?» — спитав у себе зачудовано. І раптом уявив, 
що отаким могло бути усе його життя, якби...
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«Якби не та нікчемна, дурна війна з осатанілою 
жінкою? Якби не постійне висотування сил в очі
куванні нової сварки?» — «Але ж ти хотів зростити 
дітей...» — «Ну і що з того вийшло?» — «В усякому 
разі намагався дати їм усе, що міг».

Справді, у безконечні місяці походів, коли, бу
вало, заполоняло відчуття якоїсь сумоти, він не
відступно думав про дівчаток. «Усе це заради 
них» — та формула стала сенсом його життя, ря
тувала у морі і вдома, коли весь вільний час 
присвячував дітям, усі сили зосереджував на них, 
відмежовувався від сварок, від службових незгод 
клопотами про пальтечка і черевики, про квитки 
у цирк і прогулянки по лісу. Можна було зібратися 
на силі і навести лад в особистому житті. Поліну
вався чи сміливості не вистачило?

«А хіба твоє життя має не однакову цінність із 
життям твоїх дітей?»— спитав себе розчулено.

Від цього відкриття йому перехопило дух. Адже 
й справді: хіба мав право отак марнувати власне 
життя, втішаючись думкою, що живеш заради 

дітей? Чи потрібна була його пожертва дітям? Чи 
принесла користь? Невідомо. «А ти пошився у дур
ні»,— підсумував гірко.

«Ні, не пошився, а — пошив. Брехливий боягуз, 
от ким ти був увесь час. І всі ті, хто намагається 
відгородитися від життя виправданням «живу зара
ди дітей», — брехливі боягузи. Турбота про дітей — 
тільки один з обов’язків перед життям, а ти хотів 
ним відгородитися від інших: відбував службу, 
заробляв гроші і не пробував навіть стати повноцін
ною людиною, якій не соромно було б за власне 
життя. Боявся, що колись доведеться відповісти, як 
ти використав цей щасливий дарунок, і вже тоді 
шукав виправдання — «живу заради дітей»! Мав 
цілий скарб, а перевів його на абищо — ні собі, ні
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людям. І хоч зараз не бреши, що то була пожертва 
з твого боку — тільки боягузтво!»

Вийшов на мокре осіннє подвір’я, глибоко вдих
нув повітря. Гурт курців дружно пахкотів цигар
ками. Ясно-жовта розложиста абрикоса, котру 
будівельники ревно оберігали впродовж усіх ма
неврів на майданчику, тихо й урочисто ронила на 
свіжий асфальт дрібне листя, його покликали до 
гурту і пригостили цигаркою. Дим поліз в очі, зду
шив у горлі, але він її не викинув.

Доки чекали своєї черги вийти на проспект, де 
шикувалися шеренги демонстрантів, у чоловіка го
лова пішла обертом. У новому костюмі, придбаному 
саме з цієї нагоди, у хрусткій білій сорочці, від 
якої й досі йшов запах чистої вологості, серед бар
вистого, рухливого багатолюддя, серед добродуш
ного перемовляння духових оркестрів, серед маєва 
червоного й синього шовку почувався так, як тоді, 
коли щойно закінчив училище і майбутнє відкри
вало стільки шляхів, скільки може відкрити лише 
молодість.

Санько виріс поруч нього, поблискуючи сторож
кими очима.

— Там наше училище позаду... А я втік. Можна 
мені з вами пройти?

— Навіть треба, — розкуйовдив хлопцеві чуба 
бригадир.

Чоловікові схотілося допомогти рудоголовому 
Санькові.

— Ходімо, я домовлюся, щоб тебе відпустили.
Рушили вулицею, обминаючи веселі кола та ма

шини, повні дітлахів з повітряними кульками, кві
тами та прапорцями.

— Зачекайте, я зараз, — гукнув Санько, зникаючи 
у натовпі.
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Чоловік розгублено затупцював на місці. Аж 
раптом розпашіла, міцна молодиця вхопила його 
за рукав:

— 01 А я собі пари шукаю! Гріх такому кавале
рові без діла стояти!

І потягла у коло, де солідний, начальницького 
виду чоловік зосереджено м’яв свій дорогий ко
стюм у присядці, а троє жінок дріботіли вкруг 
нього, вимахуючи хусточками. Молодиці й на цей 
раз не пощастило, бо кавалер висмикнув рукав 
і рвонув навтьоки.

— Я вже думав, що ви загубилися, — радісно 
сказав Санько, простягаючи вчителеві червоний 
літачок на паличці. Свого він встиг до половини 
зсмоктати.

— Спасибі,— усміхнувся той, розглядаючи дивну 
цукерку, — з дитинства маю до них слабість, — 
обережно впхав у кишеню.

Коли повернулись до гурту, бригада саме при
гощалася пивом.

— О! Лук’яновичу, а ми й для тебе взяли пля
шечку.

Пив разом з усіма, сміявся, коли бригадир за
чіпав жартами жінок, дослухався до розмов про 
нову роботу—-дитсадок, який оце щойно почали 
опоряджувати, і думав: як було б добре, аби цей 
день не кінчався. Потім гуртом вийшли на цен
тральну вулицю, розмови не стихали, всі підтяг- 
лися й зосереджено» карбували крок — зусібіч на 
них дивилися тисячі очей; біля трибуни тричі крик
нули «ура!», і чоловікові аж дух перехопило, таке 
воно вийшло повнокровне, дружне, могутнє, що 
навіть оркестри захлинулися у його хвилях. Ішов і 
йшов, не помічаючи, як їх колона дедалі рідшає, 
а коли схаменувся, виявилось, що колони, власне, 
вже й нема, а тільки його бригада, збившися щі
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льніше, крокує центром вулиці. Гурт збуджено го
монів — обговорювалися плани на вечір. Чолові
кові в голові гуло, ноги волали про відпочинок, 
проте й розлучатися з товариством не хотілось. 
«Хто знає, — втішив себе думкою, — чи буде сьогод
ні щось краще». І тихцем потупав до річки.

Розбудив його стукіт у двері. Ніяк не міг втя
мити, чи це ще той самий день, чи вже наступний, 
аж поки не побачив на порозі вичепуреного викон
роба з червоним бантом на вилозі темного костю
ма. Отже, свято тривало.

— Лук’яновичу, я за вами, — усміхнувся той лу
каво і трохи ніяково.

— Щось трапилося? — сонно спитав чоловік.
— Нічого. Окрім того, що мені сьогодні сорок.
Свято й справді іще тривало. У банкетному залі

ресторану бундючилися барвистими салатами, тем
но-сталевими оселедцями, золотистими індичками 
зсунуті докупи столи. Свідомі своєї значимості, мов 
красуні, звичні до поклоніння, пишалися пляшки 
з шампанським. З двох динаміків гриміла музика.

Шампанське! Шампанське і люди. Привітні пог
ляди і мерехтливе світло зелених ракет у розчинених 
балконних дверях.

— Вам холодцю? — турбувалася жінка ліворуч.
— Ах ти ж моя вуточка!— наштрикуючи рожеве 

крильце на виделку, ніжно бурмотів сухенький ді
дусь праворуч.

А він дивився у чорний прямокутник дверей і 
чекав. Ось букет жовтих... Дві малинові — падають 
повільно, мабуть, на парашутах. Зелені! У ту ко
ротку мить перед його внутрішнім зором перемчали 
усі картини позаминулого літа. І він вжахнувся: 
як далеко воно відпливло за цей час! У гармидері 
звуків, серед веселої доброзичливості людей на мить
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здалося, що наступного літа ніколи не буде, при
наймні такого, на яке він сподівався. Хатка з черво
ним півником виринула з вогкої темряви острова, 
наче примара зі сну. Та й сам острів — чи був він 
насправді? Не полишало відчуття, що сидить за цим 
столом уже багато літ.

Вийшов на балкон. Спробував пригадати себе, 
яким був т о г о  літа. «Якої ж дрібниці вистачило, 
щоб і твоя самота, і спокій полетіли шкереберть,— 
кпив з похмурого відлюдника. — Із самого початку 
твоя самота була облудною. І спокій, і острів...» — 
«Неправда! Неправда». — «Зрештою, яке це тепер 
має значення?»— вирішив утомлено. Але не заспо
коївся. Якась думка вимагала завершення. Ага! 
Оця: «...такої дрібниці вистачило...» Ніяк не вдало
ся додумати до кінця, бо в голові слова мішалися з 
уривками подій т о г о  літа, і згадувати було на
багато легше й приємніше, ніж думати.

Його покликали:
Лук’яновичу! Лук'яновичу, ходіть до столу.

І немов злякавшись, що більше не вдасться так 
упритул наблизитися до значення, яке ховалося за 
сонячними картинами, чоловік міцно ухопився за 
середину — «вистачило» — і витяг обидві половини 
думки. «Прихильності живої людини, відчуття 
потрібності одній зеленоокій дитині вистачило для 
того, щоб помиритися з усім світом»,— намагався 
не забути, повертаючись до кімнати.

Музика вже не волала, а ледь жебоніла, мов ти
хий дощик. З одного кута випливали тонкі цівки 
скрипок, а з другого подувами вітру зринали віо
лончелі і, перейнявши ті цівки якраз посередині, 
закручували у вирі, а тоді розтрушували на людей. 
Ліворуч від нього два стільці звільнилися — сусіди 
пішли танцювати — і до чоловіка підсів господар 
з дружиною.
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— Давайте вип’ємо утрьох, — запропонував, ви
повнюючи шампанським три келихи, — за мої сорок 
років та за курячі ніжки.

Дружина засміялася. Була вона такою собі ру
денькою непоказною мишкою, тільки очі світилися 
яскраво-карим — великі, лагідні, нелукаві.

— За ті ніжки, що вже з’їли, чи за ті, що їсти
мем?

— Цить, жінко! — сказав господар. — Мовчи і 
слухай. їхав я цього літа Конкою... Ну, не має зна
чення, куди їхав. Аж назустріч річковий трамвай 
суне. Звертаю ближче до берега... і що бачу?

— Русалку, що ж іще!
— Не перебивай. Бачу маленьку бухточку з не

займаним крихітним пляжиком. А на галявці під 
вербами...

— Русалка!
— Кара небесна! Здається мені, що я вскочив 

у велику халепу, оженившись на тобі!
— От нізащо не повірю, що у твоїй розповіді 

обійдеться без жіноцтва.
— По-моєму, вона нестерпна,— звернувся госпо

дар до чоловіка, щасливо усміхаючись.
— Ну і що ж ти побачив на галявці?
— Не скажу. Але те, що побачив, стосується та

кож і тебе. Сохни тепер від цікавості і вчися трима
ти язика на припоні.

— Лук’яновичу, розкажіть! — ясно-карі очиці 
мишки сяяли веселим благанням.

— Він побачив там дерев’яну хатку під очеретя
ною стріхою, — усміхнувся й собі.

— А я тут при чому? І при чому курячі ніжки?
— Так хатка ж на курячих ніжках, — зніяковів 

чоловік.
— Я сплю чи, може, п’яна? — переводила по

гляд з одного на другого.
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— Ти чудесна, — сказав господар. — Така собі 
звичайна, твереза, практична і недалека жіночка. 
Мрія переобтяженого клопотами сорокалітнього чо
ловіка. Правда ж, Лук’яновичу?

Той в душі не погодився, тож зрадів, що потреба 
відповідати відпала, бо жінка тут-таки напосілася 
на них:

Негайно поясніть мені, що все це означає.
— Голубонько, я спробую,— Михайло Григоро

вич обняв за плечі дружину.— Уяви собі: ніч, за 
синіми морями не спиться якомусь президентові, 
бо вороги замишляють його вколошкати, змучений 
голодом китаєць не спить, бо й завтра не має чим 
годувати сім’ю, матері тільки дрімають, бо й крізь 
товщу земної кулі чують стрілянину, я, маленький 
виконроб маленького будівельного управління, не 
сплю, бо нетями-сантехніки побили діри у вицяць- 
куваному, мов яєчко, готовісінькому будинкові.
І тут раптом — незайманий пісок, курячі ніжки... 
Лук яновичу, правда ж, ви щасливий чоловік?

Той помовчав, розглядаючи блискотливі кульки 
у келиху з вином.

Я теж, бува, не сплю ночами.
— Можна тільки мріяти о г а к  не спати. За це 

я й хочу випити з вами.
Чоловік не зрозумів, що той мав на увазі, але й 

не поспитав. Пили вино й мовчали. Зверху сипався 
ласкавий дощик музики. Гості танцювали. Аж рап
том жінка скинулася:

— А все-таки при чому тут я?
Ти, моя люба, теж хатка на курячих ніжках.

І поки очі мишки здивовано ширилися, запропо
нував:

Давайте вип ємо ще й за наступне літо. — Очі
кувально подивився прямо в обличчя чоловікові. 
Той вдячно кивнув на згоду.
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На мокрому асфальті стояли невеличкі калюжі. 
Гірлянди синіх, червоних, жовтих, зелених ліхтари
ків миготіли вздовж будинків, витанцьовували над 
вулицями, світляками ховалися у мокрих деревах, 
дражнилися з утомленими бляклими ліхтарями, 
розсипаючись над ними барвистими букетами та 
зірками.

Було далеко за північ. Все, що вдень робило ву
лиці гомінкими, тепер спало. І тільки звуки неспіш
них кроків лунали у вологому повітрі.

Чоловік подивився під ноги й угледів безліч 
тьмяних шматочків гуми — залишків прозорої пиш
ноти повітряних куль. «Кінець свята»,  ̂ подумав 
без найменшого суму, а так, мовби знайшов назву 
картині. Йому подобалася ця картина, значно біль
ше подобалася, ніж змальоване недавнім співроз
мовником всезагальне безсоння. Місто спало гли
боко й безтривожно.

Рудий зустрів його повискуванням, у якому чоло
вікові вчувався докір.

— Пробач, друже, — розколошкав шерсть на за
гривкові.

І подумав, що це, мабуть, остання зима, яку вони 
проживуть удвох на острові.

Наприкінці лютого почав сходити лід. Вздовж 
берегів ще трималися неширокі товсті смужки, 
синювато-прозорі на зламі й каламутно-рихлі 
зверху, а темною серединою ріки пропливали самі 
тільки уламки крижаної габи. Правда, іноді досить 
великі уламки.

Першого березня остров’янин рушив краєм льо
дяної смужки у бік Дніпра. Йому хотілось поба
чити, чи скоро відкриється шлях до міста. Рудий 
гасав берегом, нервово принюхуючись до зітлілих 
кущиків трави і сторожко прядучи вухами на кожен
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звук. Та запахи і звуки були цілком звичними, хіба 
що тільки у пругкому, рівному вітрові вчувалася 
обіцянка близьких перемін.

Місто відкрилось втомленими океанськими ко
раблями, чорними крутобокими буксирами, рух
ливою зграєю кранів, котрі завзято дзьобали щось 
на березі. А далі — сліпучо на синьому — вилиску
вали вікнами високі білі будинки.

Чоловік поглянув на воду. Рідкі латки крижин 
біліли зовсім безпечно, мирно. «На веслах можна 
спробувати», — вирішив несподівано і швидко по
дався додому.

Човен піддавався важко й неохоче. Але шукати 
дерев’яних круглячків під нього чоловік не пішов. 
Налягав на важке тіло човна, аж червоні кола плив
ли перед очима, але спинитись не міг і на хвилину.
І ледве встиг відскочити, коли у просвітку між чов
ном та ним зблиснула нарешті вода. Якусь хвили
ну вагався, чи треба щось брати з собою. До хати 
йти не хотілося, але здоровий глузд узяв гору: 
гроші могли знадобитися. Метнувся до сарайчика, 
виніс весла, чималий черпак, рятувальний пояс 
(при цьому губи його скривила глузлива посміш
ка). Подумав. Приніс іще й коротке алюмінієве 
весло — відганяти крижини. Рудий ходив слідом 
і пильно стежив за приготуваннями. Та коли чоло
вік наказав йому: «Стрибай!» — собака скочив від 
човна й загавкав.

— Ну й лишайся,— буркнув сердито й одіпхнувся 
від берега.

Тут, у тихій Конці, крижини були зовсім подат
ливі, і неприємна розгубленість від непослуху Ру
дого скоро минулася. Серце билося радісно й лунко, 
і чоловікові здавалося, що все тіло його — могутня 
жива пружина, сильніша за будь-які перешкоди і, 
певно ж, сильніша за цю весняну річку. Збудження
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знайшло вихід у словах. «А ось тобі, ось!» — з ве
селим завзяттям відпихав одну крижину. «Тепер 
не наздоженеш!» — налягаючи на весла, гукав до 
іншої, незле кпив з геть дрібних: «Чого б ото й собі 
лізти, як осіннім мухам?..»

Видобувшись на Дніпро, мусив балачки припи
нити; тут доводилося пильнувати й пильнувати. Хоч 
і нешвидка, але могутня весняна річка передавала 
свою силу й крижинам. Годі було сподіватися не те 
шо відіпхнути, а хоча б спинити котрусь веслом. 
Човен нагадував загнаного зайця, що намагається 
заплутати сліди.

Зненацька заволав тривожно гудок річного па
роплава. Чоловік здригнувся: пантруючи кригу, 
геть забув про іншу небезпеку. Тепер, поволі сти
шуючи хід, пароплав насувався на нього і несамови
то, роздратовано гув на всю річку.

Весла сполохано замолотили по воді; одне шкряб
нуло по крижині, від чого човен розвернувся майже 
на дев’яносто градусів; це його і врятувало — край 
льоду тільки черкнув борт, здираючи фарбу.

Пароплав пройшов за кілька метрів. Двоє роз
лютованих чоловіків вискочили з капітанської 
рубки, замахали кулаками, обсипали прокльонами. 
Віл я борту збився стривожений люд, мовчки дивив
ся на затятого човняра; тільки якась бабця в тем
ному ворушила губами й хрестилася...

І знов човен застрибав між льодинами. «Вже 
близько, вже близько», — повторював безтямно, раз 
но раз озираючись на берег. Вже й справді було 
близько, та шойно він знов озирнувся, як чималий 
шмат льоду, що він його, здавалося, вдало обми
нув, перекрутило течією — човен аж трусонуло від 
удару. Зсередини з’явилася тонка цівка води. При
кинув відстань: «Пусте, вже все одно встигну».
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Причалював, задерши ноги на лаву, та й то під
бори торкалися води.

— Яка це тебе муха вкусила, чоловіче добрий, 
що о такій порі кататися надумав? — продеренчав 
невисокий, запакований по самі вуха у кожух сто
рож ремонтних майстерень, допомагаючи прибуль
цю вибратися на сухе.

Той заціпеніло мовчав і тільки важко хекав. 
Дідок захихотів:

— Видать, судилося тобі на цім боці прописати
ся, бо корабель, як бачиш, наказав довго жити.

І несподівано тужно зітхнув:
— Ех, і що то весна з чоловіком витворяє! Мені 

вже он під вісімдесят підбивається, а й то...
Не доказав, що саме, пильно глянув на незруш- 

ного мандрівника, ляснув задовгими рукавами об 
поли:

— То ти, либонь, замерз навіки, а я тут старістю 
талалакаю і не туди, що чоловікові срочний сугрів 
потрібен. Ходім до хати, — скомандував бадьоро.

— Воду треба вибрати, — спроквола ступив до 
човна чоловік.

— Здурів!— гучно ляснув кожух,—Та хай воно 
западеться, твоє корито, щоб через нього здоровля 
гробити!

Але той вже виловив задубілою рукшо черпака 
і, мов сновида, заходився розмірено хлюпати водою.

— Цим наперстком і до ночі не впораєшся, — 
завважив дідок.

Тоді іще раз ляснув кожухом і, бурмочучи щось 
у волохатий комір, подався до майстерень. Повер
нувся уже в куцій, наглухо застебнутій ватянці, 
подзенькуючи двома новими відрами.

— На ось, — простягнув одне чоловікові, — цією 
тарою спідручніше буде.
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Зайшов з другого боку, мацнув рукою воду: «Ох, 
лихо, лихо...» Потім човен витягли на берег і пере
кинули догори дном. Дідок обмацав дірку, захитав 
головою:

— І чого ото людям не живеться на світі? Мені 
он по всіх статтях полагається думати про вічний 
спочинок, а я і в голові такого не тримаю. Живу 
собі і радію, бо другий раз такого случая може й не 
бути.

Запитливо подивився на прибульця, мов чекав 
заперечень, та враз похопився:

— Ох, і розцвірінчався старий! А нам же тепер 
обом срочний сугрів требується, коли хочемо по
дибати ще трохи по землі.

«Сугрів» у діда був «первостатейний»: нероз- 
ведений медичний спирт. Чоловік подякував за го
стини, почав збиратися.

— Та йди вже, — глузливо буркнув старий, — 
бо ж, либонь, не за моєю балачкою в таку пору 
через кригу нечиста принесла.

Над проспектом тремтіло прозоре марево — па
рував асфальт. Чим вище піднімався чоловік у мі
сто, тим багатолюднішою ставала вулиця. Він зди
вувався, що усі зустрічні жінки такі святково ус
міхнені й гарні. Чи не кожна третя поважно несла 
перед собою повний, круглий живіт.

Від дідового спирту, від гамору людної вулиці, 
сліпучого блиску вітрин, мерехтіння автомобілів і 
ляскоту шин об мокру дорогу у чоловіка скоро все 
попливло перед очима. «Посиджу»,— вирішив, звер- 
таючи у парк. На плямистій від тіні голого дерева 
лавці зручно всівся і простяг ватяні ноги. Сонце 
лоскотало повіки. Піднімати їх чимраз ставало важ
че й важче...
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'— А може, він і не п’яний, — почув дитячий го
лос, виринаючи з ласкавої глибини сну, — може, 
хворий.

— Всі хворі у лікарнях,— другий голос був рішу
чий і впевнений.

«Про що вони?» — здивувався мляво і знов про
валився у сон.

— Дядю, дядю, — хтось торсав його за рукав, — 
ви хворий чи п'яний?

Дівчинка років десяти дивилася серйозно і закло
потано. Лівою рукою вона притискала чорний фут
ляр скрипки. її менш рішуча товаришка зацікав
лено визирала з-за плеча.

— Якщо ви хворий, го давайте ми одведемо вас 
до лікарні,— ця мала музиканточка справляла вра
ження надзвичайно ділової особи.— А якщо п’яний, 
то вам краще спати дома: і не простудитесь, і в мі
ліцію не заберуть.

— Дякую,— засміявся, устаючи,— тепер так і 
робитиму.

Вже віддаляючись, чув, як музиканточка вичи
тувала подрузі: «Я ж тобі казала, що він п’яний, 
а ти причепилась: «Хворий,хворий!»

«Оце дожився!»— подумав скрушно і весело.

— Ви до кого?— спитала та сама вахтерка, що 
й улітку, одірвавшись од в’язання.

— Та...— чоловік затнувся, бо й досі не знав 
прізвища молодят.— Я тут влітку приходив, з ко
лискою. У них тоді хлопчик народився...

Сам відчув, як плутано звучать пояснення, але 
ніяк не міг виборсатись із словесних хащів.

— У нас тут хлопчики часто народжуються,— 
усміхнулась, кивнувши головою у куток — на зав
мерлу, німу й глуху до всього на світі парочку.

Потім придивилась до чоловіка й вирішила:
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— А! Це ви до Ляшенків приходили?
Він кивнув, хоча прізвище почув уперше.
— То її нема. Поїхала з дитиною до матері. Іще 

восени взяла академвідпустку і поїхала. А Віктор 
десь тут бігав, я бачила. Та ви самі сходіть поди
віться!

Ту ж саму кімнату, що й улітку, білявий хлоп
чина займав тепер удвох із кістлявим борлакува- 
тим однокурсником. Немов під впливом товариша, 
він і сам схуд. По-дитячому рум’яні й округлі щоки 
його тепер поблідли й злегка запали. Але очі відгук
нулися на появу гостя знайомим щирим блиском.

— Що, замучила наука?— півжартома спитав 
чоловік, підсідаючи до заваленого книжками й зо
шитами стола.

— Вона, клята,— прийняв тон юнак.
Ще трохи поговорили про погоду і проблеми 

студентського буття. Нарешті худий сусіда хлопця 
ліниво піднявся з ліжка (чоловікові здалося, що 
почув виразне торохкання кісток), потягнувся і 
заявив:

— Піду провітрюся. Мої сірі клітини аж вола
ють про свіже повітря. А шлунок бурмоче, що був би 
вельми вдячний, коли б перепало щось суттєвіше.

Він перехилився, аж обличчя опинилося проти 
того місця, де в людей звичайно буває шлунок 
(хоча в даному разі й не вірилося, що серед того 
плетива обтягнутих шкірою кісток може знайтися 
місце для шлунка), ляснув у середину тонкого ту
луба долонею і сказав:

— Уже йдемо, йдемо, друже, не дорікай.
Коли двері за студентом зачинилися, чоловік 

іще якийсь час дивився на них, розмірковуючи, як 
це все треба сприймати, адже хлопець жодного ра
зу навіть не всміхнувся. Із збентеження його ви
вів юний приятель.
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_— Це наш інститутський поет, — ПОЯСНИВ чоло
вікові.— Має тверде переконання, що кожен 
більш-менш путній поет повинен бути оригіналь
ним. Отож і старається.

Помовчали. їх роз’єднував такий проміжок ча
су (і, либонь, така кількість подій), що чоловік не 
міг придумати, з чого почати.

— Як малий? — зробив перший обережний крок.
Хлопець немов прокинувся, рвучко витяг напако

вану паперами шухляду, висипав на стіл зо два 
десятки любительських фотокарток.

— Росте!— гордо простягнув одну з них, де го
ле немовля рачкувало до плюшевого зайця.

Чоловік усміхнувся: не було, мабуть, такого сі
мейного альбому, відколи існує фотографія, де б не 
знайшлося отакого от знімка.

Поряд лягла іще одна карточка. Молода мати 
притискала до грудей усе того ж голопупенка. Чим 
довше дивився на неї чоловік, тим тривожніше 
ставало у нього на душі. Та, що стримано усмі
халась в об’єктив, могла бути усього лише старшою 
сестрою тонконогого подряпаного дівчати із по
заминулого літа. І в розповнілому личку, на яко
му гострим лишилося тільки підборіддя, і в тонко 
вищипаних бровах, і в коротко стрижених кучери
ках можна було, звичайно, впізнати знайомі риси, 
але...

— Схожий на мене, правда ж?— ревниво запи
тав хлопчина.

Аж тоді чоловік пильніше придививсь до маля
ти і здивувався:

— Ай справді дуже схожий!
— У нього тільки очі материні — зелені-зелені. 

І видно, що смаглявенький буде.
Щасливий вираз на виду молодого батька по

ступово змінила задавнена стурбованість. Він
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опустив очі на фотокартку і, мовби виправдовую
чись, заговорив:

— Важко їй зараз. Відірвана від інституту... — 
Махнув рукою,— Та що там інститут! Від усього 
відірвана. Цілісінькі дні сама з малим. Мати уве
чері з роботи прибіжить — пелюшки пере чи по гос
подарству порається. Роботи обом вистачає.

Говорив наче й спокійно, а руки нервово переби
рали карточки.

— Якось приїхала сюди посеред тижня, при
йшла в інститут. Я навіть злякався: «Таню, з малим 
щось трапилося?» А вона мов і не чує, роззирає
ться навколо, і в очах сльози стоять. Тоді стрепену
лася, каже: «Нічого, Вітю, не трапилося. Умовила 
маму один день на роботу не піти».—«Але чо
му?» — допитуюся. «Стомилася, Вітю, скучила за 
всім...»

Встав, пройшовся до вікна і назад, взяв зі сто
лу книжку. Розказував, не випускаючи її з рук.

...Пішли вони містом. Дивилася жадібно довко
ла І ледь не плакала. А на порозі кав’ярні стала, 
вдихнула глибоко дух свіжозмеленої кави — і в 
плач. Він затяг її за кіоск, заходився сльози вти
рати, а вона аж здригається вся, от-от закричить.
І таки закричала: «Та невже ж цьому кінця ніко
ли не буде?!» Вчепилася йому в руку, і сльози 
враз висохли: «Вітю, забери мене сюди, га? Я ж 
не людина вже, а якась молочна фабрика, тупий 
робот по догляду за дитиною. Буває, по три дні 
невмивана ходжу — не хочеться! І жодної думки 
в голові, а тільки: нагодувати, перевдягти, вику
пати, випрати, нагодувати, перевдягти... У дзерка
ло оце вперше за останній місяць глянула. Забери 
мене, Вітю, я без тебе цього не витримаю».

— А що я міг їй сказати? Що тут нам утрьох 
ніде жити? Що квартиру найняти нема за що? Та й



їсти треба, а мої батьки більше як сорок карбо
ванців на місяць і пару посилок не можуть на- 
шкребти? Це вона й сама знала,— хлопець пішов до 
пальта, витяг з кишені пачку сигарет, закурив.

Чоловік розіклав рядком фотокартки, ще раз по
глянув на усміхнену матір з дитям.

— Що ж ти їй сказав?
— Що?.. — стенув плечима той, — Та щось про 

те, що треба потерпіти до літа, про дитячий садок, 
про те, що восени в інститут повернеться.

Тоді вона повільно відпустила його руку й ска
зала: «Пішли, я хоч молочний коктейль вип’ю, бо 
кави мені тепер не можна». Перед самими двери
ма усміхнулась: «Я не дуже заревлася? Очі не 
червоні?»— наче й не було нічого.

Скільки їй років?— спитав чоловік.
— Через місяць двадцять буде.
— А тобі?
— Двадцять два.
Чоловік силкувався пригадати, як це було у ньо

го: перша донька, пелюшки на батареях, жалібне 
квиління посеред ночі, радісно-тривожне відчуття 
нового у житті, йому тоді було не набагато біль
ше, ніж цьому хлопцеві, та й дружині також. Чи 
страждала вона, як оця дівчинка? Він не знав. 
Той перший рік після народження дитини запам’я
тався рівним, лагідним світлом, злагодою, тисяча
ми радісних сподівань... Навіть безсонні ночі, які 
вони часто ділили з дружиною (він завжди нама
гався відміряти від них більшу частку сс-бі, бо ж 
вона була така бліденька і виснажена), не могли 
потьмарити ясного світла того року. Навіть клі
паючи вранці розбухлими червоними повіками і 
тамуючи гудіння у важкій голові, чоловік не дорі
кав долі вірив, що все це не даремно, що зара
ди найдорожчих людей. 1 коли через рік усе в них
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почало руйнуватися, не знайшов іншої ради, як 
спробувати повторити усе спочатку. Власне, поя
ва другої дитини була тільки спробою повернути 
рівне світло затишку, взаєморозуміння у сім ю, 
що він і уявити не міг, що зуміє полюбити ще 
якусь дитину, окрім першої доньки. Та вийшло 
все навпаки: другу дитину полюбив одразу й чи 
не сильніше, ніж першу (почувався самотнім, а 
старша дівчинка щодалі виразніше надавала пере
вагу матері), повернути з минулого не вдалося и 
промінчика. І потім, скільки не роздумував над 
причинами, згадати оту мить (жест якийсь, погляд, 
єдине слово — ключ, який відкрив би йому приро
ду рушійних сил, захованих у вулкані, що час від 
часу вивергав на нього розжарену лаву зневаги та 
каміння докорів, прокльонів, зрад) згадати, знай
ти не міг.

— Я гадаю, це у неї минеться, - сказав хлоп
чина. , уч л

Й попобігали вони тоді по місту! Іи усе було 
треба: духи, нову комбінацію, костюмчик хлопчи
кові, креми,’туші... «Тільки не говори мамі, бо роз
сердиться, що гроші тринькаю». 1 рукавиці — «це 
щоб ти не мерз», і лак для нігтів «на майбутнє, 
бо влітку не буде», і ще цілу купу всякого добра. 
Більша частина була просто забаганкою. Але він 
її не спиняв: після ридань радий був хоч усі мага
зини до торби витрусити. Потім виявилося, що 
витратили гроші, призначені матір ю на хустку 
і вовняну ковдру, його кинуло в жар, але язик не 
повернувся дорікнути: блискала очима по прилав
ках, а сама аж пританцьовувала.

Вийшли з останнього універмагу надвечір. 1 тут 
їй вина забаглося. Спробував відмовити: мовляв, 
дитині зашкодить. Де там! «Я трішечки, тільки на 
язик візьму». Повернули до магазину. «У магазин
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лаЄ» Х°ТуУт в і° ЧнУ;  Щ° б ЛЮДЄЙ б а г а т о  ' м Уз и к а  г р а -  ' ут В1н не витримав, поспитав, чи, бува чого
не об їлася: утрьох у батьків на шиї сидять а їй
музику та вино подавай. «Може, ти ще на ’шам-
єтьсяЬКЄ 3ашриласьЬ ~  <<А Я1< ти вгадав?» І Смі-

тожитку У ? ФЄ’ ТУТ’ у паркУ> неподалік від гур- ожигку. Замовили шампанського, цукерок Вона
повен фужер випила, очі заплющила^ «Ох,' оце й 
не прокидалася б».-«Д „ВЄдеться,- нагадав він —
Воня°тіп УСЗ ТРИДЦЯТЬ СІМ ХВИЛИН залишилось».
св?й гоіиннУ041 ЛЄДЬ'ЛСДЬ Розплюшила: «Викинь свш гадинник на смітник і не заважай мені музи
ку слухати». Він жахнувся: «А дитина?» — «У дн
ини є півлітрова банка молока, я ще вранці зці

дилася, кефір є, каша. Не заважай!»
р; рдестрик там був — доброго слова не вартий 
Рік тому вона його перша обсміяла б. А то слуха
ла нудотно-сльозливе завивання і не ворушилася

вродився- п Г ПВ- "‘ біЛЯ СТ0ЛУ якийсь
прийшла: У "а та“еш> "Р0С,І“ - Назад вереда

лася!»Х°Ч * Т0ВСТУХЗ тепер’ а на комплімент розжи-

п “  ° т ви мені скажіть,— спинився нарешті хло
пець напроти чоловіка,— що в ній такого пезви- 
чанного, що парубки, як мухи до меду, липнуть?
а» ЛтНті Н3 Суворс>вськ1й кожна гРетя показніша за неї. Де ж я, я знаю, яка вона, а інші? Що вони 
можуть знати? ^
пчУяиІНШІ !?ІДЧУвають- — сказав чоловік, а сам по- Д} мав, що и цей хлопчина мало про неї знає 

— Мабуть, що так.
Ну і до чого ж ви дотанцювалися?

п р о с т у т .У  Д? Т0Г0’ Щ0 У Неї крізь плаття молоко проступило,— усміхнувся ледь-ледь.
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Чоловік уявив, як вони побрели голим зимовим 
парком, згинаючись під вітром, думаючи кожен 
про своє. Він —про завтрашні прикрощі. А вона? 

Вона хоч пояснила, що з нею коїться.
— Та пояснила начеб... п го їт , „
Виходило так: зараз вона почувається птахом у 

клітці Була вільна-вільна, увесь білий світ до- 
мірка, а тепер... «Знаєш, Вітю. що напетрашшше^ 
Мені вже довіку з цієї клітки не »”бРа™с" ;  

Чому ж? Підросте СИ Н .. .»— «Невже ти не розу 
мієнД Чи підросте, чи й зовсім виросте, а волі я
вже не матиму...» «Ти що, не любидш и°г0 30ВЖ 
Сім?» Подивилась мов на дитину: «А про що ж
оце, як не про любов, я тобі розказую. »

Чоловіка стривожив і засмутив п біль хо 
Він і усвідомлював: справжньої причини отак
страждати у дівчини нема. Але страждання у. 
справжнє” іУтут „і пін, ні хто інший нічим заради-
ти не міг.

— Вам краще було б жити разом.
__ Еге ж, краще, я й сам знаю, та до осені про

ЦС і Т д о УпГожу, — чоловік зосереджено розгля
дав фотокартки на столі. -  Ну, за квартиру пла-

П- ШН і-м отнув  білим чубом хлопчина.— Ви тіль
ки не ображайтесь, Лук’яновичу, гаразд? Я знаю, 
ШІ цілком щиро... Але це неможливо. Та и сиро 
буйте пояснити батькам, з якого це дива чужа лю
дина робить нам такі дорогі послуги?

його боляче вкололо оте «чужа людина». Воі 
так не сказала б. Вона, може, навіть і погодилася б. 
Т і з позиції батьків його намір і справді міг вид. - 
„ієн щонайменше химерним. «Якщо не підозр,-

"погдяадв на гости, похопипс:
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Та ви не переймайтеся надто, Лук’яновичу!
ниГ1 ЦгпВЖЄ Минулося- Я ось У суботу їздив до них — грається з дитиною, щебече, регочуть обоє... 

Не плакала більше?
„ ~  \ а ні’ Про інститут, про гуртожиток розпиту
вала, але вже спокійно, сміялася, коли я про Слав
ка розповідав. Отож і думаю, що у неї все минулося.

•^гуртожитку вони вийшли близько п’ятої, 
ня _  М»’и-Я побіг ~  ніяково _ простяг руку хлопчи- 

єні ще на консультацію треба встигнути.
— зачекай,—чоловік витяг з кишені гроші.

школяр6 ТрЄба’ Лук’яновичУ> -  сховав руку, мов
0 ~  ^ ить’ порахував папірці, поклав кілька на
зад у кишеню,- Бери ,- простягнув решту.

— Не візьму.
— Візьмеш і купите... ну, ЩОСЬ таке... Чого їй 

хочеться?
Дедалі відставав сам собі гидкіший у ролі дріб- 

ти?цбимаГ0Д1ИНИКа ' прагнув якнайшвидше покінчи-
— Не має_ значення, я не візьму.

Чого їй хочеться,— питаю.
— Босоніжки хочеться, лаковані, чорні, на ви

соких підборах,— розсердився хлопець.
— Отож і купиш — лаковані, на високих підбо-рях.

к р ™ агуб„° Ж Я' " - Д"8"вся Убік, нервово

хошшіСКаЖЄШ’ украв’ КуПИВ’ 3 Неба впали — ЩО
— Спасибі.
Обом було ніяково і хотілося розійтися.

Біжи, бо спізнишся,— нагадав чоловік.
тят ; т В’ дивлячись услід високій зграбній пос
таті. «Щось ми не договорились, щось...» Труснув
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головою, глянув на годинника. Повагався кілька 
секунд — час було повертатися додому. Але рушив 
не до річки, а нагору у місто.

В управлінні йому сказали, що всі основні бри
гади зараз на новому корпусі пологового будин
ку— хочуть здати до восьмого березня. І ш, 
хайла Григоровича теж треба шукати там, бо в ко
го, може, робочий день і вісім годин, а в ньог
доки сонце світить. ..

Навкруг білої п’ятиповерхової споруди, яка не 
забаром мала стати пологовим будинком (моло
денька секретарка в управлінні сповістила навш> 
округливши й без того банькуваті очі, щ у У 
встановлено відеотелефон і батьки матиму™ 
гу побачити нащадків у перший же день народ 
ження), височіли різноколірні купи залишків буді
вельного добра, стирчали обрізки дощок, змилися 
товсті чорні шланги. Вхід до будинку був, певно, 
десь в іншому місці, бо з того боку, де стояв ЧОЛО
ВІК дістатися хоча б до стіни здавалося неможли
вим. «І коли вони сподіваються упоратися з оцим 
розгардіяшем?»— подивувався, нерішуче роззираю
чись на прикмети чийогось (а може, и колективно
го) безголів’я. • .У розчиненому вікні стояла тоненька дівчин . 
Поверх синього комбінезона вона була вдягнута
в ясно-жовту кофту. .

— Дядечку, а ви ось так зробіть! — дівчина вхо
пила поли розстебнутої кофти і замахала ними, 
неначе крилами. Зоддалік вона й справді нагадува
ла чудернацького жовтокрилого птаха з синім хвос
том який от-от злетить додолу. Чоловік МИМОВОЛІ 
приплющив очі -  птах саме гойднувся уперед. Зго
ри посипалися льодянці сміху. Він знову поглянув 
угору і побачив повне вікно молодих облич.
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сп р о б ^ еТІЛЬКИ Так 1 дістаємося сади! Ось і ви
„ Л Т  не вгавав- В|Д НЬОГО й чоловікові стало лег-
Сів позвТп°п УХОПИВШН П0ЛИ бушлата- смішно при- 
лян..?в » п РУКИ’ змахнув НИШІ- Нова злива льо-
ДЯІ Ц,̂ 3,рВаЛаСЯ 3"ПІД ДЗХу 1 задзвеніла довкола. ІІе виходить, дівчатка!
л т я б! К°ЛН 6 ВИ ТуТ пРацювали> то нараз вивчи-

чували', НЗС УСІ ВМІЮТь! М" куРси спеціальні закін-
— Записуйтесь!
Чоловік перечекав, доки веселощі у пташнику 

трохи вщухнуть, тоді гукнув: У
гоТпогІпп^Ка! Р°зшукайте мені виконроба вашого і попросіть, щоб злетів униз.

— Зараз!— жартівниці зникли у будинку.
ерез кілька хвилин з вікна вистромилась аку

ратненька лисина Михайла Григоровича. Якийсь
захапаиірнпг°Р0ЖЄН0 ВДИВЛЯВСЯ у пЬстать посеред захаращеного двору, а впізнавши, вигукнув:

— ‘ Привіт, Лук’яновичу! То це вам забаглося 
Щоб я вистрибнув з вікна п’ятого поверху?

і а ні! Дівчата сказали, що ви тут усі літати 
навчені. Я був спробував, та не вийшло У
СМІ*ЄСМихайло"НГпУДИНКУ ЗН0В МДЗВМІВ МОЛОДИЙГ -  Мвхаило Григорович посварився на когось позад себе, гукнув приятелеві:

спущусяХ°ДЬ 3 ДРУГ0Г° б°КУ’ ТЗМ ДВЄрІ Є’ а я заРаз
Зустрілися на другому поверсі у сяючому сала-

б о Г і  НлЄі аЙМаніс™ коридорі. Пахло свіжої, фар- 
Деревом. Гість глибоко вдихнув знайомий 

запах, і вийшло, начеб зітхнув.
Щ°’ заскучал” 33 нами?— спитав виконроб відмикаючи лискучі білі двері. *
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— Посидів би зиму на острові, то не питав би.
— Хоч убийте, не збагну, що ви там висиджує

те!— хозяйновито згрібав з голубої лави сувої па
перів і різноколірних папок — Сідайте..

Випростався, войовниче взяв руки в боки.
_Ну що, працювати будемо? . .
Чоловік згадав, як перебирався через річку, і за

сміявся. ^  ^  . без МЄНЄ) баЧу, прекрасно впорує-

КС2і' Прекрасно!— обурився виконроб.— Ви бачили,
що муляри унизу полишили? А спробуй їх тепер 
сюди ^заманити, коли всі гроші з об'єкта вибрано, 
Та й ми теж добрі: погналися за заробітками,
влізли поперед сантехніків, поштука; УрВЛИ,;зуемо 
лили а тепер ходимо за ними та діри зализуємо. 
Давня історія. Серце кров’ю обливається від такої
роботи.

__ Ну то нічого було спішити.
— З вашого острова, звичайно, найлегше вказів- 

ки давати!— огризнувся виконроб,—А тут як поч- 
„ ш  крайнього шукати, то й виходить, що та кого 
немає ніде, навіть у самому міністерстві. От і вик
ручуйся, як хочеш.

— Т аХвиходать! Або на одній нозі крутишся, або 
ото тзк, як дівчата показували...

Раптом ляснув себе по лобі, засміявся радо.
— Лук’яновичу! Давайте я вас у бригадири візи- 

„у. Тут у мене ціла група жевжиків 3
четься, а вчити їх нікому и ніколи. Підете, га.

— Ти ж знаєш...
— Ну то й що? До літа ж далеко. > .
— Город засадити треба,— сказав ніяковіючи, бо 

надто вже не в’язався шрод з клопотами співроз- 
мовника,
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Теж мені проблема!— одразу завівся той. — 
«Город», «острів», «тихе життя»! — передражнив 
сердито. Та ми вам той город за один день заса
димо! Ви мені пробачте, Лук’яновичу, але у вас, 
по-моєму, від сидіння на тому острові щось із пси
хікою відбувається. Ви ось приходьте сьомого до 
нас, коли об’єкт здавати будемо,— самі все побачи
те і зрозумієте.

Прийду, якщо крига на Дніпрі зійде,— ска
зав чоловік.

Виконроб округлив очі, розкрив рота, але туг 
двері в кімнату розчахнулися і разом з хмільним 
весняним протягом впурхнула сміхотлива птаха у 
жовтій кофті.

— Михайле Григоровичу! А ми свій поверх уже 
закінчили. Приймайте роботу!

Лукаво стрельнула очима на жертву свого не
давнього жарту, пирснула і так само стрімко виле
тіла.

— Я зараз, зачекайте трохи, — кивнув на ходу 
виконроб.

Чоловік постояв коло вікна, розглядаючи гра
фічно чіткі обриси дерев у ранніх прозорих сутін
ках, молочне світіння будинків навпроти. У ньому 
самому шугали хмільні протяги і ширилося, зрос
тало п’янко і гостро відчуття нереальності кольо
рів, міста і себе у ньому. Ось у білому будинкові 
навпроти засвітилося перше вікно. Жінка в зелено
му платті виклала з торбини на стіл пакунки, одяг
ла фартух. До неї прийшло хлоп’я років семи — 
тонкоруке, голоноге, у білій майці і синіх трусиках. 
Жінка погладила дитину по голові, взяла з білої 
полиці великий золотий апельсин і дала хлопчико
ві. А тоді обернулася і різким рухом запнула вікно 
ясно-зеленою шторою. І навіть силуетів не стало 
видно...
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Чоловіка аж хитнуло від напливу туги немов 
жінка скривдила його.

Внизу шурхотіла весняна вечірня вулиця. І еть 
усі перехожі видавалися йому весело заклопотани
ми, усі несли портфелі, торбинки та авоськи. Дех
то, обтерши ноги, заходив до будинку з ясно-зеле- 
ии’м вікном. В одного чоловіка в руках він побачив 
блакитний триколісний велосипедик. У густих си
ніх сутінках велосипедик сяяв, мов ялинкова іг
рашка. Чомусь від його світіння знов боляче стис
нулося у грудях — аж руку приклав, тамуючи зіт
хання.

Задеренчав телефон і змовк. Чим більше вікон 
спалахувало у білій башті навпроти, тим менше ста
вало звуків у майбутньому пологовому будинку. 
Нарешті десь востаннє грюкнули двері.

— Ну, на сьогодні все, — став на порозі незвич
но розхристаний виконроб, потираючи руки,—Всти
гаємо, Лук’яновичу, встигаємо!

Але той, до кого він звертався зі своєю радістю,
тільки ледь помітно усміхнувся.

— Ну от що, — одразу перейшов на діловито-гос
подарський тон Михайло Григорович, зараз піде
мо до мене, повечеряємо як слід, заодно й погово
римо.

— Не можу,— з видимим жалем озвався гість.— 
Рудий залишився на острові.

— Чому лишився? Він же ніколи...
— Мабуть, криги злякався.
— А ви?..
— Пізно вже. Треба йти до човна. Чорт, ще и 

дірку у темряві латати...—Подумав уголос та й 
одразу похопився: — Передаси щире вітання дру
жині. А в гості я найближчим часом таки виберусь. 
Може, навіть сьомого. Тоді й поговоримо детально 
про все.
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— Ходімо', проведу вас,— рішуче сказав Михай
ло Григорович.— А заодно й погляну, що там з 
річкою.

На подвір’ї серед розкиданих будматеріалів чо
ловік вибрав дві грудки смоли, кілька невеликих 
дощечок — виконроб спостерігав за ним з насторо
женою цікавістю. В магазині купили консервів, ков
баси та хліба. Повагавшись, чоловік спитав у прия
теля:

— Твоя не лаятиметься, коли вип’єш трохи?
— А вам доводилось зустрічати таку, щоб не 

лаялась? — засміявся той і рішуче звернувся до 
продавщиці:

— Пляшечку горілки, серденько.
Кварталом нижче їм трапився іще один магазин, 

й інше «серденько» з відділу кулінарії додало до 
пакунків кіло смаженої — і охолонути не встигла — 
телячої печінки.

Біля човна старий сторож засяяв до чоловіків 
усім своїм зморщеним обличчям.

— А я думав, ти в якої молодиці заночуєш,— 
зашурхотів довгополим кожухом, лаштуючи рушни
цю за плечем.

— Діду, ось вам помічник,— ладнайте удвох ве
черю. А я тут коло човна подлубаюсь трохи.

— А яка надобність у ньому проти ночі?—заці
кавився старий.

Чоловік удав, що не почув, схилився над ушкод
женим днищем: берег освітлювався потужними 
прожекторами, і кожну зазубрину було видно, як 
удень.

— Чи ти глухий?— лагідно спитав дід.
— Додому треба,— буркнув не розгинаючись.
— Вранішня випивка з голови не вивітрилась, — 

пояснив дідок виконробові, тицяючи пальцем у зіг
нуту над човном спину. Той не озвався — задумано
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дививсь на світлі латки по всій поверхні важкої, 
темної води. Старий не вгавав:

— Чоловіче добрий, в таку дорогу жених на влас
не весілля не попхнеться, а в тебе що за клопіт?

Ніхто не озвався, тільки по паузі чоловік без уся
кої надії в голосі поспитав:

— Діду, тут ніде паяльної лампи не знайдеться?
— Ану вставай!— визвірився старий з неочіку- 

ваною люттю. — Кому кажу — вставай! — зірвав з 
плеча рушницю.

Чоловік встав, засміявся нерішуче.
— І спробуй-то пхати свого носа іще раз до тієї 

дірки, то я тобі їх у днищі стільки нароблю — за 
тиждень не залатаєш! А тепер човгай у мою буду. 
Я тебе до ранку у полон беру!

Михайло Григорович весело реготав осторонь. 
Безпорадно озирнувшись на нього, «полонений» і 
собі засміявся.

— Ич, цуцики дурні,— звернувся старий до уяв
них свідків. — Регочуть! Пороху не нюхали, шмар
качі нещасні, ціни власному життю не знають, тіль
ки зуби скалити й навчилися. Ану, громадянин по
лонений, кроком руш!

— А мене ж куди, діду?— тамуючи сміх, спитав 
третій учасник подій.

— Та давай за нами, куди ж тебе дінеш,— зітх
нув сторож, опустив зброю і несильно штурхонув 
у плечі «полоненого».

— Мені додому треба,— серйозно сказав чоло
вік.

Виконроб, передражнюючи його, пояснив дідові:
— У нього там собачка лишився, нервувати бу

де, самі розумієте.
Заспокоєний було дід люто чвиркнув крізь зуби, 

ляснув рукавом об полу і вереснув несподівано ви
соким голосом:
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— А бодай вони всі тобі повиздихали! Собачка 
його нервуватиме, бач! А я тобі що, гірший за со
баку? Чи в мене нервів нема, щоб оце живу люди
ну відпустити в отаку дорогу?

І раптом спокійно сам до себе спитав:
— А чого я й справді розходився? Ну поменшає 

на одного дурня — чи не горе! Давай чкурай на 
свою погибель, собачий жалібник!

Повернувся — аж ноги заплуталися у довгих по
лах — і подався нагору.

— Пішли,—поклав руку на плече товаришеві 
Михайло Григорович.

Дід і не думав сердитися. З порога спитав заці
кавлено:

— У вас, певне, і їстівне щось, либонь, таки знай
деться?

Гості порозгортали на столі пакунки. Тим часом 
дід дістав золотисте копчене сало, квашені огірки 
та цибулю, сів до столу.

— Скільки оце живу, а кращої закуски не куш
тував, — блаженно тулився попереком до гарячої 
батареї.— Років отак з двадцять тому почали в 
мене зуби кришитися. Я зразу не дуже й ремству
вав, бо в людей, трапляється, й замолоду виліта
ють,— апетитно хрумкнув огірком. — Та й то ска
зати: люд пішов нині миршавий.

Чоловіки перезирнулися і ледве втрималися од 
сміху, бо важко було уявити когось миршавішого 
від діда.

— Вірите, світ немилий став через ту біду: жую 
саму товчену картоплю, а коли припече — овоча 
якогось на тертушку зітру, цибулину так само, 
олійною присмачу, а воно ж ніякого задоволення! 
Ви коли-небудь таке пробували?

— Не доводилось,— відповів Михайло Григоро
вич.
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— Ну то ще попробуєте,— пообіцяв дід.— Ото
ді й збагнете, чого люди починають про вічний спо
чинок задумуватись.

Дідок помовчав. Видно було: вагався, чи про
довжувати. Тоді махнув рукою:

— Ви не подумайте чого... Я дві війни пройшов, 
громадянську і Вітчизняну. Кавалеристом був,— 
очі його виклично зблиснули.— П’ятеро коней по
ховав... За першим, Рубіном звали, плакав навіть 
А самого й не дряпнуло ніде.

— Вас, діду, у музей треба б — як унікальний 
екземпляр!— засміявся виконроб.

— Атож, бо другого такого, либонь, у цілім сві
ті нема, — погодився охоче. — Ага! Так це я до то
го, щоб ви чого не подумали... Бо я хоч на війнах 
тих набачився і натерпівся всякого, а такого стра
ху, як перед зубною дзижчалкою, ніколи не відчу
вав.

Чоловіки зареготали.
— Смійтеся, смійтеся,— обурився старий,— по

дивлюсь я, як ви в тому чортовому кріслі посмієтеся.
— Ну й як, втрапили ви в те крісло?— поціка

вився чоловік.
— А як бачиш!— гордо вишкірив металеві зуби 

старий — Втрапив. Але тільки за четвертим разом. 
Та й то баба під дверима стояла, щоб не втік. Отак 
мене місяць за руку і водила.

Чоловіки намагалися бути серйозними.
— Я після всього тому хлопцеві, що коло мене 

впрівав, пляшку коньяку купив,— значуще підняв 
сухого пальця догори.— А як було не купити? Він, 
вважай, воскреситель мій.

Тут гості вже не змогли стриматися, і старий теж 
ні хихотів:

— Та чого там, воно й посміятися не гріх, бо — 
геж радість битія, Але я вам серйозно скажу: якби
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той хлопець не напхав мені в рота заліза, не смія
тися б мені отут за чаркою.— Старий кинув до ро
та чималий шмат сала, відкусив від цибулини.

— Чому ж так? — здивувався чоловік. — Невже 
тільки через зуби?

— Що то молоде!— похитав головою дідок.— 
Товкмачиш йому, товкмачиш, а воно очима лупає 
та питає «чому?» — передражнив незлостиво. — Ти 
зрозумій: коли людині яблуко до пуття нічим гриз
нути, то це — як нараз оглухнути. Від туги дуба 
врізати можна. А що, думаєш, такого не буває?

— Діду, на вас подивитися — нізащо не повіриш, 
що можете отак їсти, — зачудовано завважив Ми
хайло Григорович.

— Усе в діло йде!— заявив той, приступаючи до 
печінки.— 3 бабою воюю — раз! На це енергія пот
рібна. Баба в мене темна, вже років десять вмирати 
збирається. А я її відмовляю, бо вичитав, що на
ші організми на двісті літ розраховані. Раніше, бач, 
злигодні та лиха усякі людині жить заважали, а те
пер — чого не жити?

Старий помилувався на золотистий колір печінки, 
примірявся і відкусив.

— П’ятеро отаких лобуряк, як ви, маю, теж вою
вати доводиться — два!— сказав перегодом.— Всі 
ви дуже грамотні, коли вам добре ведеться. А як 
до біди дійде — давай, тату, помагай.

Помовчав, мружачись у далечінь.
— Одинадцятеро внуків і четверо правнуків — 

три! Тут, брат, тільки встигай: той студент, поси
лочку йому злагодити треба, той сам заробляти 
навчився, а тратити — ні, вчити доводиться, а та, 
гляди, заміж зібралася — готуй, діду, придане. А ма
ленькі всі у мене в хаті товчуться — кому шаблю 
змайструй, кому санки, а цей у школі просить висту
пити, про війну розказати.
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Повагався, чи взяти йому іще шматочок, нарешті 
зважився і вів далі:

— Ну й робота — чотири! Все ж воно калорій 
вимагає. А ви дивуєтесь, куди старий стільки їсть. 
При моїй жисті без добрячого харчування не про
тягнеш.

Видобув з кишені акуратно складену хустку в бі- 
ло-снню клітинку, витер губи і пальці.

— Ну, знаєте!— захоплено вигукнув наймолод
ший у товаристві Михайло Григорович.— Я щодня 
тільки й чую: у того інфаркт, у того виразка, ще 
у когось каміння в нирках, а в іншого невроз... А тут 
сидить собі дід... Скільки вам років?

— Скоро вісімдесят.
— Сидить собі вісімдесятилітній здоровань, на

минає сало з цибулею і заявляє, що житиме двісті 
років!

— Інфаркт! Невроз!— передражнив старий.—- 
Цс у вас від того, що не навчилися далі свого но
са бачити. Сьогодні жінка утекла: «Ох, серце бо
лить!» Завтра начальник вилаяв: «Ах, невроз!» 
Ось один такий сидить,— тицьнув цальцем на чо
ловіка,— У нього, бачте, собачка плакатиме, так 
він попреї'ся його вспокоювати на власну погибель. 
Тьху! Не я твій батько...

— Цікаво, цікаво...— примружив очі виконроб,— 
Отже, утекла жінка — не біда, начальник вилаяв — 
теж нічого страшного, так?

— Авжеж. А ти тільки це збагнув? — глузливо 
спитав дід.

— Гаразд. Яка ж тоді, по-вашому, справжня бі
да? — не вгавав цікавий Михайло Григорович.

— От коли такі жевжики, як ти, через дурниці 
ідоровля гроблять — ото біда. Бо жінку, поки жи
вий, повернути можна або й крашу знайти, началь
ника через рік-півтора, дивись, і зняли, а тебе, коли
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при силі та й з головою,— поставили... Поки жи
вий, усе налагодити можна. Живі люди світ по-своє
му повернути зуміли, і ніякі інфаркти їх не бра
ли,— той медичний термін старий вимовляв повіль
но і з притиском, наче притримував перед очима і 
розглядав — зачудовано та гидливо.

—■ Діду, як вас звати? — всміхнувся «жевжик».
— Семеном Овер’яновичем люди звуть, а ти міг 

би й зразу поспитати та й себе назвати.
— Та я увесь цей час вас слухаю, перебити 

боявся, — засміявся, але видно було, що то тільки 
від бажання приховати ніяковість.

— То добре, що слухав, може, на користь піде, — 
буркнув дід несердито.

— Вже пішло, Семене Овер’яновнчу. На душі лег
ко, в голові ясно — хоч зараз починай усе життя 
спочатку. Коли дозволите, я до вас іще приходити- 
му — просто послухати.

— І приходь, — з гідністю погодився старий, — 
не завадить.

— Тільки спочатку ви мені чесно признайтеся: 
невже у самого ніколи не бува так, що хоч з мосту 
та в воду?

— Це з якого ж такого дива?— примружився 
на співрозмовника.

— Ну, приміром, коли з усіх боків — самі напа
сті. Сім’я розвалилася, діти не такі повиростали, як 
хотів, друзі зрадили, в роботі розчарування, а сили 
почати усе спочатку— нема. Тоді як?

— Це ти про себе чи так, для прикладу? — гострі 
очиці старого ладні були, здавалося, обмацати Ми
хайла Григоровича не тільки зовні, а й зсередини.

— На майбутнє, — засміявся той, — може, якийсь 
рецепт дасте.

— Дам, чого ж не дати, — легко погодився ста
рий, наче той рецепт лежав у нього в кишені кожу
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ха. — Як уже таке лихо скоїлося, дорогий чоловіче, 
знайди собі закуток, сядь, заплющ очі і уяви лю
дину від самого початку, ще коли вона в печері 
жила, і аж до цього дня. І всі лиха уяви, які на неї 
сипалися. Історію добре знаєш?

— Та начебто.
— Так ото сиди собі і уявляй. Тільки не так, як 

у кіно показують, — тьма людей, усе стріляє та ба
бахкає, ще й музика гримить. Так не треба. Ти 
кожну людину постарайся побачити окремо і всі її 
лиха та болі. І собі так, аж поки не зрозумієш, як 
тобі добре на цім світі ведеться. А тоді порахуй 
усіх своїх предків до печерного чоловіка та подя
куй їм, що жоден не втрапив під кабанячі ікла, не 
згорів на вогнищі, не загинув на війнах і не стриб
нув з мосту у воду — щоб ти міг оце тепер топтати 
ряст.

— А як усе одно болітиме?
— Тоді ще спробуй уявити себе ось таким, як я 

нині.
— Не уявляю, а далі що?
— Ох і не тямуще ж !— звернувся невідомо до 

кого дід. А Михайлу Григоровичу повчально ска
зав:— От коли тобі стукне вісімдесят, то ти лікті 
гризтимеш, що сидів отак без діла у тихому закут
ку і з дурного розуму страданіями займався. Може, 
знов спитаєш чому? Так я тобі скажу. Тому, що 
час, тобі відміряний, не сидів біля тебе і не чекав, 
поки ти знов надумаєш жити. Він собі минав поти
хеньку. Як ось у цього дурня, товариша твого, — 
сердито тицьнув пальцем на свого «полоненого»

— Чого ви на мене навріпилися?—здивувався той.
— А якої ж ти бенері марнуєш роки на своєму 

острові? — вереснув старий.— Я твого човна третій 
рік отут стережу і дещо зрозумів. Ану скажи, чим 
тобі світ не догодив, що ти від нього ховаєшся?
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Чоловік розгубився. Після дідової проповіді жод
на з причин, які б міг навести, не здавалася й трохи 
переконливою. Скоріш — до смішного мізерною. 
Світ був прекрасний. Заради нього справді варто 
було сьогодні долати небезпечну річку — заради 
оцих людей, своїх надій, руху, зелених вікон і зо
лотого апельсина у синьому присмерку.

— Мовчиш,— майже задоволено сказав дід. — 
Мовчиш, бо нема і не може бути такої кривди, щоб 
через неї життя марнувати. А коли ти так повівся, 
то хто ти є? Слабкодух і злочинець, — відповів сам 
собі.

— Це ви перегнули трохи, Семене Овер’янови- 
чу,̂ — ховаючи хитрі зблиски в очах, завважив Ми
хайло Григорович.— Він же не сидить там без ді
ла. Город порає, майструє потроху...

— Ага, — у тон йому погодився старий. — Різьб
лене корито цяцькує, собачку виховує. Хіба не ро
бота?

— О! Тепер удвох узялися, — здивувався чоловік.
І раптом обурився: — Та яке вам діло, що я там 
роблю? Чи я у вас дощок на своє корито прошу, чи 
мій собака на вашому порозі купки кладе? Чи я не 
маю права жити, як хочу?

— Ич, розпорощалося! — кивнув старий до нега
даного спільника.— Я тобі скажу, як ти хочеш жити: 
з радістю. Бо всі того хотять, і не бреши мені, що 
ти не такий, як усі.

— Дайте спокій,— кволо попросив чоловік.
— Не дам, — заявив старий. — А найбільшу ра

дість людина має, коли від її життя іншим радісно.
— Ви такий правильний, діду, як передовиця в 

газеті або підручник для третього класу, — відби
вався не дуже впевнено.

— А ти б їх читав частіше, гляди, й сам вирів
нявся б.
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Старий, по всьому, був не з тих, хто лишає остан
нє слово за супротивником, тож чоловік визнав за 
краще промовчати. День втомив його. Світло голої 
лампочки під стелею комірчини різало очі. На столі 
стриміла ледь почата пляшка горілки, про яку во
ни геть забули. Чоловік прихилився до стіни й скле
пив повіки.

Всі враження й думки переплуталися в голові так, 
що годі було й розібратися, які стосуються мину
лого, які сьогоднішнього, а які — майбутнього. Бу
ло враження, що цих вимірів наче й не існує. А був 
тільки він сам, одночасно в усіх вимірах, і десь у 
крові блукала та перша молекула, з якої почала
ся земля.

І мусив її берегти, а отже, й себе теж, бо без цьо
го в досконалій чудесній землі могло щось поруши
тися.

— Заснув, — почув здалеку бадьорий голос ді
да. — Чи це я його ухоркав?

Чоловік розплющив очі й побачив, що дід натя
гає на плече рушницю, а Михайло Григорович не
рішуче тупцяється коло дверей. Втрьох вийшли 
у прохолоду ночі, помовчали на порозі. Темну річку 
навскоси перекреслювали жовті, червоні та зелені 
пунктири вогнів. Між зорями і ліхтарями яскраво 
світилися рухливі цятки портових кранів. Пишаю
чись, мов новорічна ялинка, сяяв океанський кора
бель біля причалу. І скрізь були люди. І можна 
було скільки завгодно сумувати, що ніколи не зди
баєшся з ними, вартими любові і дружби, а відтак 
І не спізнаєш, можливо, чогось найпотрібнішого для 
ісбе самого. Чоловік відчув себе, як в останній ве
чір перед дорогою, коли речі спаковано, придбано 
квиток і є ще трохи часу, щоб озирнутися на те, що 
лишаєш. «Це весна, — сказав подумки, — весна і 
ніч»,
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Під стріхою будиночка на острові оселилися 
шпаки.

Чоловік спочатку прокидався від несамовитих — 
до лоскоту в хребті — співів. Пізніше — від писку 
зголоднілих пташенят. Це заміняло будильник. Бу
дильник був тепер необхідний, бо чоловік щоранку 
мав встигати на восьму годину до міста. Там вісім- 
надцятеро випускників профтехучилища зустрічали 
його галасом, який нагадував невгамовне сімейство 
під стріхою.

Життя протікало спокійно і ясно. І поволі набли
жалось до літа.

Підв’язуючи обважнілі кущі помідорів, чоловік 
міркував про своє чекання: «Хто хоч раз у житті 
спізнав таке, той завжди прагнутиме повторити усе 
знов».

«Можна, мабуть, прожити, не знаючи, як воно 
буває (перед очима поставало худеньке личко в 
мерехтінні свічок і дві зелені сльози на ньому), 
та коли вже знаєш—ніколи не матимеш спокою»,— 
думав, вирушаючи жовтою вранішньою водою до 
міста.

«Цікаво, як це зветься? — знов переживав щем
ливий жаль до подряпаних ніг, до сирот на темній, 
гладенькій шкірі, до риб, яких вона не могла ба
чити зловленими.— Хоч як би воно звалося, тільки 
нехай буде», — думав, погладжуючи теплу дошку, 
яка мала стати чиїмось вікном.

Першого червня чоловік розшукав у гуртожитку 
білявого хлопчину І дізнався, що гостей слід чекати 
через місяць. Він наново пофарбував хатку, переніс 
туди простору колиску з майстерні і строкату вазу 
зі столу. І потім щодня додавав щось, мов птах 
у гніздо — по пір’їні, по соломині, по гілочці, щоб
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і затишно, і красиво, і м’яко, і зручно. А коли всі 
речі знайшли свої місця, повісив на вікні фіранки 
з блакитною каймою.

В передостанній день місяця відніс в управління 
заяву.

Михайло Григорович спитав тільки:
— Діждався літа?
І пішов проводжати. Коли поминали новий поло

говий будинок, чоловік поцікавився, чи не можна 
де дістати зараз апельсини. Виконроб глузливо 
глипнув на супутника і запитав:

— А шубу англійського короля не хочеш?
Потім, коли навантажені шампанським та шоко

ладом спускалися до річки, нерішуче поцікавився:
— Яка хоч вона, та, задля якої можна так стара

тися?
Заглиблений у щось своє, чоловік навіть не зразу 

второпав:
— Хто;? .
— Як — хто? А для кого ти оце апельсинів питав.
— А-а-а-! Так то не вона, а вони. їх троє.
У сторожко скошених очах Михайла Григоровича 

читалося німе запитання.
— Ну, вона, він і дитина, — не дуже впевнено 

пояснив чоловік.
— Вона що ж, без чоловіка не має змоги при

їхати? Діла! Я б такої ситуації не витримав.
Чоловікові хотілося пояснити, що все це не так, 

він шукав простих зрозумілих слів, але не знахо
див, і раптс-м спитав себе: «А як же? Як?» Може, 
його діловитий приятель правий? Може, тут нічого 
й шукати, бо все простіше простого — так,_ як зро
зумів Михайло: він, вона і її чоловік, мов більмо на 
оці? Чоловікові схотілося брязнути шампанським 
об асфальт і заволати, що все це брехня. Але він 
тільки розгублено зирнув на супутника. Той неуваж
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но роздивлявся довкола. Видно було, що він щиро 
заклопотаний друговою невлаштованістю. І все ж 
пояснювати йому щось чоловік не зважився. «От 
і вся різниця, — гірко всміхнувся сам собі. — Тільки 
з нею  я можу про таке говорити, без остраху ви- 
датися^присгаркуватим диваком, а більше ні з ким. 
лотів би я глянути на вираз його обличчя, коли б 
оце заходився пояснювати, що та як».

Вже біля човна виконроб спитав:
То виходить, що у тебе безперспективно?
Виходить, — легко погодився чоловік.
Пробач, що лізу не в своє діло, але... Можна 

спитати?
— Питай.

Ти поговорити з нею пробував? Ну, умовити 
чи що...

Спробую, — пообіцяв так само легко.
— Обов’язково спробуй! — щиро зрадів Михайло 

І ригорович. — А то ж подумати навіть страшно, 
щоб отак по два роки чекати зустрічі, а тоді ще й 
чоловіка її ари цьому терпіти. В разі чого, я можу 
з ним дуже ввічливо поговорити. Ти тільки скажи, 
коли треба.

Неодмінно скажу! — весело пообіцяв чоловік 
стрибнувши у човен.

Усю дорогу додому він усміхався, згадуючи сло
ва приятеля.

А вранці, повертаючись із риболовлі, побачив на 
березі синю шкаралупку— точнісінько таку, як 
позаминулого літа. «Приїхали», — сказав до сонно
го Рудого і за гупанням у скронях не почув власно
го голосу. «Лук яновичу!»— принесла до нього лас
кава хвиля, і тільки тоді угледів на порозі химерної 
хатини гостей. До півночі він усе намагався зібра
ти себе докупи. Мав таке відчуття, наче кожної ми
ті, відколи почув оте «Лук'яновичу!», розповзався
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і розповзався, болісно та солодко. І це не припини
лося й тоді, коли залишився на самоті. Гула голо
ва, нили ноги, бо за цілий день майже не присідав. 
«Ой, Лук’яновичу, погляньте, як наш Вітя з річкою 
знайомиться!», «Дивіться, дивіться, вони з Рудим 
вже як рідні!», «Ой, і досі не можу повірити, ЩО 
це ми вже тут», «А фіранки, фіранки! Де ви такі 
роздобули?», «Ой! Можна, я трішки полежу на 
цьому ліжку?», «Шампанське і полуниці! І це 
в хатці на курячих ніжках!». Він боявся пропустити 
бодай одне «ой!», «дивіться» чи «погляньте», і все 
ходив та ходив слідом, і танув, мов медуза під сон
цем.

А проте зараз, намагаючись зібрати все докупи 
і заднім числом згораючи від сорому за дурнува
тий усміх, що супроводжував солодке розповзання, 
чоловік ясно відчував у найдальшому закапелку 
залишків медузи такий собі тупенький камінець не
вдоволення. У якісь моменти щось йому видавалось 
не таким, як малював собі в самотні зимові вечори.

«Старий дурню! — вилаяв себе урочисто й радіс
но, _  Ще за царя гороха люди знали, що довго
ждана подія неодмінно трохи розчаровує. І ти це 
знав. Те, що вони обоє змінилися, також не причина, 
щоб тепер комизитися. Ти й це знав. Подумаєш, 
лихо — постриглася! Подумаєш, ноги у неї не такі 
тонкі та подряпані, як тобі запам’яталося! Подума
єш, розповніла! А ти, може, гадав, що сто літ одна
кова буде? Платтям йому, бач, не догодила!»

Чоловік усміхнувся на згадку про плаття. В пер
шу мить, коли побачив, здалося: хтось узяв три 
широченькі стрічки — червону, темно-синю та кре
мову, зшив їх докупи упродовж і з того триколір
ного шматка зліпив перед та спину. Скоріше всьо
го, так воно й було. А щоб сукня не скидалася на 
такий собі смугастий мішечок, його злегка вшили

247



по талії. Плаття трохи не сягало колін. А вони ста
ли тепер округлі, гладенькі, лише на лівому ледь- 
ледь вирізнявся давній шрамик. І коли зовсім чесно, 
то мало не всі зміни пішли їй на користь. З-під ко
роткого волосся відкривалася довга ніжна шия. 
На щоках з’явилися дуже милі ямки.

«Але ж «ой!» лишилося те саме». І одразу пере
полошився: «Зачекай, чому — але? Що тобі не так? 
Ти ж ось і досі ие можеш оговтатися від радості, то 
якого дідька вишукуєш всякі «але»?»

І раптом аж зітхнув, уявивши, як це багато — 
шістдесят днів. Лічив їх, лічив неквапно, аж поки 
не заснув.

Точнісінько, як два роки тому, чоловік стояв на 
порозі і такий самий туман клаптями ліниво пла
вав над водою. Він пошукав очима сіру чаплю — 
птах стояв на старому місці під очеретами. Хутень
ко наповнивши термос чаєм, рушив до галявки. 
Боже правий, нічого ж більше не треба було, як 
тільки знати, що вони ось тут, у цій хатці, мирно 
сплять, і так триватиме іще довго-довго. Сад його 
сподівань буяв і пінився од цвіту, а все ж за біли
ми пелюстками вже в’язалися маленькі кислички 
райських яблунь — майбутня туга.

...І знов сиділи гуртом на містку. Чоловік лаш
тував снасті. Білявий хлопчина, підставивши спину 
сонцю, годував малого товстуна черешнею. Його 
дружина бовтала ногами у воді і гортала грубу 
книжку. Потім грюкнула нею об дошки і сказала:

— Терпіти не можу Анну Кареніну!
Заклопотаний вийманням кісточок з черешень,

хлопчина ніяк не прореагував на несподівану заяву.
— І взагалі всі ці Наташі Ростова, Тетяни Ларі- 

ни та Анни Кареніни мене тільки дратують, — мо
вила войовниче.
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— Це ж чому? — чоловік одірвався від снастей.
— Бо вони тільки й роблять, що бліднуть, чер

воніють, скиглять або ще зомлівають. Та все це так 
красиво, інтелігентно, з такою грацією, мовби у них 
носи не з того зроблені, що в інших.

— Носи?
— Еге ж. Ви хіба не помітили, що носи у них 

не червоніють і звідти нічого не тече, коли ці ніж
ні створіння заходжуються ревти?

— Не помітив, — усміхнувся здивовано'.
— Авжеж, і посуд вони не миють, пелюшки не 

перуть і так далі. Ага! Зуби їм теж не рвуть. А мені 
вирвали. Цілих два. Тобто не цілих, а дірявих, зви
чайно. Та все одно — можу я без двох зубів зрозу
міти цих прекрасних істот?

— Не знаю, — чоловік геть розгубився від такого 
повороту розмови.

— А ви можете, Лук’яновичу, уявити, як би 
вони зомлівали, коли б кожна в одній руці трима
ла дитину, другою мішала борщ, а ногою пробува
ла вимкнути пральну машину?

Ясна річ, такого він уявити не міг. Чоловікові 
стало шкода зеленооку ораторку: клопоти остан
нього року не минулися для неї безслідно.

— Вони таки справді жили в інших умовах, 
сказав заспокійливо. — Але ж любов була однакова 
за всіх часів. А там, — кивнув на книгу, як я ро
зумію, йдеться про любов.

— Та про любов же ж, про любов,—глузливо по
годилася вона. — Тільки чого б ото під поїзд лізти, 
коли в тебе дитина є? Чи вона любові не потребує? 
Мені мама ще й не про такі трагедії розказувала...

— Та хіба можна порівнювати наших сільских 
жінок з тодішніми аристократками? — зачудувався 
чоловік. — У них і виховання було інше, і життєві 
принципи, і психічний...
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— Атож, психічний склад! — перебила дражли
во.— Це мені і в інституті казали. А тільки вихову
вали їх препаскудно, принципи у них були прєгидкі, 
а психічний склад на те лише й годився, щоб усім 
навколо і собі нерви псувати. Так з якого дива, 
скажіть мені, їх пропонують як зразок?

— У кого принципи прєгидкі? — сторопів чоловік.
Снасті він давно полишив і тільки іноді кидав

здивовані погляди на молодого батька, який без
турботно бавив немовля і не звертав ані наймен
шої уваги на їхню розмову.

— Та хоча б у тієї ж Ларіної. Така вже тобі 
благородна, що далі нікуди! Онєгіна любить, але 
жити з ним не буде, бо їй, бач, старого чоловіка 
шкода. Коли одного любиш, то з іншим жити прос
то гидко. І той інший це відразу відчуває. Що ж 
ми маємо? Троє нещасних людей не дадуть собі 
ради. А якщо пам'ятати, що той старий чоловік 
має ще й чималі гроші, то поведінка Ларіної вза
галі підозріла. Тільки й того, що написано прекрас
но,— і вона пресумно зітхнула.

«Одначе!» — подумав чоловік і обережно спитав:
— Ти і в інституті збираєшся так говорити?
— Атож. І нехай вони мені там розтлумачать, 

чого це я мушу навчитися у цих зманіжених да
мочок!

— Та ви не хвилюйтеся, Лук’яновичу, — озвався 
нарешті Вітя. — Вена ще сто разів передумає.

— І справді, Лук’яновичу, не переймайтесь за
надто,— усміхнулась раптом ласкаво. — На мене 
тепер часто накочує. Вітя вважає, що це я після 
пологів ніяк не оговтаюсь. А пологи, скажу я вам, 
прекрасна річ.

Замислилась на хвильку і розповіла, як це було.
...Вона вже тільки потім, коли прикрутило, зро

зуміла, навіщо у палаті грати на вікнах. Було їх
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там шестеро, і всі волали несамовито, метались по 
кімнаті, рвали на собі сорочки, торсали ліжка. 
Одна молоденька, років сімнадцяти, усе маму кли
кала. Кричить, кричить, а коли попустить трохи, 
тонесеньким, жалібним голосом заводить: «Ой ма
мочко, навіщо ж ти мене саму тут покинула, ох, 
мамуную, як же ти допустила, щоб зі мною таке 
скоїлося...»

А вона просто так кричала. Нікого не кликала 
і не кляла, а тільки грати щосили смикала. їхню 
палату дядечко доглядав. Стане на порозі, в одній 
руці — шмат ковбаси, а в іншій — хліб, і просить: 
-Дівчатка, дайте попоїсти спокійно, бо від вашого 
репету ковбаса в горлі застряє». Ми гуртом до две
рей: «Поможіть!» А він тільки усміхається: «Ось 
повечеряю, а тоді вже до вас візьмуся...»

— І все ж я б хотіла іще раз таке пережити.
Вийняла з води ноги, підібгала їх під себе. По

думала трохи і запально сказала:
— А Вітя, по-моєму, нічого не розуміє, коли каже, 

що це я від пологів не оговтаюсь ніяк.
Той саме обережно витирав мокрою рукою за- 

мурзане личко маляти і нічого не відповів. «На 
твоєму місці не був би я такий спокійний», — поду
мав чоловік.

— То з якої ж причини ти на бідолашну Каре
тну нападаєш?— спитав по паузі.

— Та хіба ж я на неї? — зітхнула коротко. — Це 
я на вашого брата, на чоловіків...

Малюк, котрий досі весело ляпав долоньками по 
теплих дошках, раптом голосно зайшовся плачем. 
Мати зірвалася на рівні, скочила на крик.

— Вітю, тобі, я бачу, нічого довіряти не мож
на,— сердито накинулася на чоловіка. — На хвиль
ку відвернулася, і ось маєш, дитина колючку за
гнала.
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Схилилася до хлопчика, засокотіла:
— Потерпи, любчику, ми її зараз витягнемо.., 

Ну, ну, не пручайся, дурнику... Ось так...
Малюк востаннє вереснув і почав затихати. Вона 

підхопила його на руки, пішла на берег, примов
ляючи:

— Намажемо зайчикові лапку йодом, і до весіл
ля все заживе... Зараз мама покладе синочка в ко
лисочку, він буде спати, і присниться йому щось 
хороше-хороше. Наш горобчик повинен багато спа
ти, щоб вирости великим-великим...

Рудий потягнувся, позіхнув і поплентався слідом. 
Коли вони зникли за кущами, чоловік спробував 
було знов узятися за снасті, але швидко відклав їх.

— Часто з нею таке?—спитав у хлопчини, котрий 
влігся тепер горілиць і приплющив очі.

— Не дуже, — неохоче озвався той.
— Сваритеся?
— Поки що ні.
Він зітхнув так, наче хотів сказати, що краще б 

уже сварилися. Очей не розплющив, і по всьому 
видно було: продовжувати розмову не мав охоти.

— На твоєму місці я не був би такий спокій
ний, — дорікнув чоловік.

Хлопчина рвучко підвівся, обхопив коліна довги
ми руками.

— Ви думаєте, я не розумію? Тут же не в Ка- 
реніній справа. Вона зараз лиха на увесь світ, 
вважає, що всі її дурили досі.

— Яким чином?
— Ох, Лук’яновичу, поговоріть з нею самі на цю 

тему, коли маєте охоту, а я вже втомився. Я розу
мію трохи, чого вона злиться, бо таки дитину зро
стити— це щось від себе урвати, і час, і здоров’я, 
і молодість.. Та тільки ж усі через це проходять! 
Інакше не можна, не буває інакше! Питаю: «А ко
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ли б наперед знала, що все буде саме так, то хіба 
б не схотіла дитини?» — «Схотіла б, — каже, — ті
льки навіщо брехати?» А тут іще й я в такий час 
її полишив...

Він замислено дивився на воду. На схудлому, 
блідуватому обличчі проходили тіні пережитих су
перечок з дружиною.

— Ти хоч допомагав їй? — поцікавився чоловік.
Хлопець усміхнувся:
— У їхньому селі тітки в неділю сходилися по

дивитись, як я білизну розвішую або рядна витру
шую. Теща спочатку просила: «Не соромте мене, 
діти, перед сусідами, де ж це видано, щоб чоловік 
білизну прав, краще я сама все перероблю». А по
тім змирилася. Та хіба в цьому справа?

— А в чому? —спитала весело його дружина, 
скочивши на місток.

— А в тому, — хлопчина знову улігся на дош
ки,— що мало тебе, Тетяно, в дитинстві лозиною 
хльоскали.

— Оце вже не прибріхуй!— засміялася безтур
ботно.—Матінка у мене така, що й зараз може впе
резати, коли заробиш.

Від попереднього настрою у молодят, схоже було, 
не лишилося й сліду. А може, то тільки так здава
лося. В усякому разі, чоловікові трохи відлягло від 
серця. Він запропонував:

— Давайте після обіду на озеро з’їздимо.
— Чудово! — скинулася вона. — А риби нало

вимо?
— Але ж ти... — здивовано зазирнув їй у вічі.
Вона зрозуміла. Усміхнулася трохи винувато.
— Я вирішила привчати себе до цього. В житті 

всяке може статися. А який з мене толк, якщо на
віть рибину зловити жалію? Хочеш їсти юшку — 
умій наловити рибки. Ось так!
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Вони готувалися до риболовлі, і чоловік увесь час 
думав: «Ну й діла!» Потім заборонив собі думати 
про це. Вирішив, що думатиме вночі. А поки день— 
треба дивитися, слухати й радіти. Розтринькувати 
свій скарб на тривожні роздуми чоловік не зби
рався.

Виспаного товстощокого малюка влаштували на 
вкритому ковдрою сіні посеред човна. У білій со
рочечці та червоній панамці він скидався на грибок 
з дитячого малюнка. На досить безпечній, як на йо
го думку, відстані біля нього вмостився Рудий. Юна 
господиня принесла торбину, напаковану помідо
рами, сушеною рибою, вареною картоплею, при
мостила зверху дві пляшечки з кашею та соком 
і запхала усе те під лавку на носі. Обідати виріши
ли на озері, аби не втрачати часу.

Чоловік зумисне спрямував човна до Гнилуші, де 
позаминулого літа вона рятувала з води червоні 
сонечка. Тепер трава по берегах річки нагадувала 
зелене полум'я —так буйно і сліпуче палахкотіла 
у стовпах сонячного проміння. Над зеленим вогнем 
злітали барвисті іскри метеликів та бабок, густий 
м ятний дух, як дим, стелився над водою, плутався 
в очеретах і вербовому гіллі.

Вона раптом рвучко обернулася до чоловіка і не
терпляче махнула рукою. Той вимкнув двигун.

Давайте побудемо трохи тут... — голос знема
гав від незбагненної туги, а в очах палахкотів не
самовито зелений вогонь берегів.

Приткнулися до порослого мохом коріння явора. 
Вона легко скочила на берег, побрела по коліна 
У. траві. Чоловіки рушили слідом. Зайшла на вис
вітлену сонцем галяву і впала долілиць у її чисту 
незайманість. Вони не наважились підійти, стали 
неподалік в тіні, спостерігаючи, як повільно повер
тала обличчя до сонця, закладала руки за голову.
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Уста її ледь ворушились і усміхалися. У густому 
дзвоні дня перегукувалися зозулі. Коли замовкли, 
з трави різноголосо гуло невидиме життя.

— Людині шкідливо часто дивитися в небо, 
сказала до них голосом, який неможливо було не 
почути й з іншого берега. — Та ще з такої трави, 
як оце тут. На кожен квадратний сантиметр ти
сячі кохань, народжень і смертей. І кожне кричить 
про своє. І може кричати скільки завгодно небо 
високе-високе, синє-синє, а за ним — нічого.

Вона сіла і засміялася.
— Я, мабуть, дуже дурна, бо від цього неба мені

страшенно сумно, а проте відчуваю, що це і є ща
стя. Хіба так буває? _ . о

«Мабуть, буває», — подумав чоловік. Бо й йому 
від її голосу, зеленого світіння трави в очах, плю
скотливого сміху стало сумно, накотив давній жаль 
до всього, що мовчало і волало на малій теплій груд
ці, званій Землею, і навіть до холодного нічого, яке 
починалося за синім небом. А може, то був не жаль, 
а любов. Він зазирнув у обличчя молодшого чоло
віка і побачив на ньому відблиск того самого жалю. 
Отже, їх було троє у цю мить. Утрьох вони мовчали 
і слухали, як зелений острів планети погойдує їх 
на хвилях чорної пустки. І жоден не відчував страху.

— Треба йти,— винувато сказала вона.'—А то 
зараз крізь нас трава почне проростати.

Озеро жило своїм звичним життям. Діловито 
снували качки, незворушно чатували в очеретах 
дзьобаті чаплі, вистукував прибережні дерева дятел, 
нагулювали жирок на лататті ситі жабенята.

— Спочатку я подивлюся, як це ви робите, — рі
шуче сказала дівчина.

Вони стали на якір майже посеред озера, на чис
тій воді. Чоловік мовчки взяв один спінінг, закинув
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блешню в бік очеретів. Змотуючи котушку, завва
жив, що вона стежить за ним затятими, сторожки
ми очима. Блешня повернулася порожньою. Рибалка 
так само мовчки послав її в інший бік. І з перших 
же витків котушки відчув — щось є. Не озираючись 
на завмерлих молодят, швидко змотував волосінь. 
Чималий судачок вискочив з води, розбризкуючи 
навсібіч барвисті краплі. Чоловік зняв рибу з гач
ка, поклав на дно човна. Судак заляпав мокрим 
хвостом, заплямкав закривавленим ротом, хапаючи 
повітря.

Вона притискала хлопчика, аж той почав пру
чатися й пхикати, але мати не помічала того і все 
дивилася незмигно широко розкритими очима на 
рибу, очима, повними жаху і відрази. її чоловік оз
вався тихо:

— Не треба б тобі, Таню, я ж казав...
— Може, досить на сьогодні? — обережно спитав 

старший.
' треба мене жаліти, Лук’яновичу. Маючи 

двадцять років і сина, мушу ставати нормальною 
людиною.

На зсудомленому її обличчі знов проступила за
тятість. Чоловіки перезирнулися, але спінінг ніхто 
до рук не взяв.

— Зрештою, чого ви тут розвели трагедію над 
якоюсь дохлою рибиною? — спитала насмішкува
то.— Ану лаштуйте усі вудки зразу, візьмемось 
утрьох.

— Не буду, — одмовив чоловік.
Якусь мить вони мовчки дивились просто у вічі 

одне одному. Тоді вона якомога м'якше мовила:
Лук яновичу, ви повинні допомогти мені. Адже 

серед людей живу, а бути для них посміховиськом 
не хочеться. Уявіть, якби хто нас побачив зараз, 
який вигляд ми мали б? Смішний, правда ж? Справ
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жня тобі риб’яча трагедія. А яку дитину може вихо
вати така мати, як я? Та ще й хлопчика... ^
_ Таню не треба, — обійняв її білявий хлопчи

на. _  Будь така, як ти є. Ми тебе таку любимо, 
і риб твоїх теж. Пам’ятаєш...

— Замовкни,— попросила жалісно. ^
— А коли тобі так уже хочеться бути доорою ма

тір’ю, то нагодуй Вітю, бо він, по-моєму, хоче їсти.
— Ой! — вона враз ожила. — І справді! Бідна 

дитино, не поталанило тобі з матір’ю, заклопота
лася біля малого.

Чоловіки усміхнулися. А коли малин заплямкав 
соскою, обидва заявили, що теж хочуть їсти.

— Та я сама давно вже хочу, — призналася во
на.— Тільки як тут було про їжу говорити, коли я 
саме такі страждання зображала?

Низький тінистий берег огортав жаданою прохо
лодою. Праворуч, мов на долоні, блищало під пе
кучим сонцем тремтливе тіло води. Зліва круто ви
гиналась прудка проточка, відкриваючи рослинне 
буйство обох своїх берегів.

Човен прилаштували у затінку старого осокора, 
бо малий знов заснув. Поки господиня на чистому 
рушникові розкладала нехитрий обід, чоловіки ви
рішили скупатися. Вони шумно пірнали, перегуку
вались, і луна підносила їх голоси аж до високих 
крон. А коли вийшли на берег, кожен тримав у ру
ках по два великих чорних раки.

— Ти знаєш, тут їх аж кишить, — радо сповістив
молодший дружині.

Вона з жалем дивилася на вусатих безпомічних 
потвор, які, підсихаючи, набирали землистого ко
льору. Тільки вирячені очі лишалися чорними.

— Бідолашечки, це ж треба отакими страховись
ками вродитися, — пожаліла бранців. А потім,
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зважаючи на їх розміри та здоровецькі клешні, тре
ба думати, що серед своїх вони вважаються просто 
красенями. Як ти гадаєш?

По-моєму, ти хочеш їх випустити, — примру
жив очі хлопчина.

І випущу! — рішуче згребла раків у пелену, 
пішла до води.

Ну як, отримала подяку від наречених отих 
страхопудів?— зустрів її молодший насмішкувато.

— Страшні то вони страшні, але б і нам не за
вадило мати щось на зразок їхніх панцирів. Отак, 
щоб гупнулась людина з п'ятого поверху і не за- 
билась навіть. Або під автомобіль втрапила — і ні
чого їй, а машину в ремонт здавай.

Ну, ні! — заперечив хлопчина. — Ти мені без 
панцира більше до вподоби.

Дурненький, ти ж і не знав би навіть, яка я 
без панцира. І сам такий був би.

Чоловік подумав, що в тих жартах є частка прав
ди, бо вершина творчості природи доволі-таки тен
дітне створіння. Тимчасова вершина, поправив себе 
і здивувався, що вперше так подумав. Спробував 
уявити, якими очима дивитимуться на них, теперіш
ніх, представники нових вершин. Мабуть, так само, 
як він дивився на зображення печерної людини — 
зі співчуттям і легкою відразою. Уявляти таке було 
прикро. Хоча, зрештою, усі люди, яких чоловікові 
довелося знати в житті, викликали у нього неясне 
відчуття невдоволення. «А може, це мені лише за
раз так здається, — спробував бути чесним. — Але 
що правда— то правда: усі ми скидаємось на пос
пішні начерки, ескізи у пошуках більш досконалого 
варіанта». Потім подивився на дівчину і вирішив, 
що йому теж не хотілося б, щоб вона була іншою.'

Молодята сперечалися, і чоловік прислухався до 
збуджених голосів.
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— Дай мені спокій зі своїми порадами!— ледве 
стримуючись, говорила вона. — Що ви взагалі в 
цьому тямите, ви, мужчини? Придумали сооі, що 
ви сильні, мужні, а ми — слабкі та беззахисні. 
Розплющ очі! Тисячі жінок сьогодні живуть самі, 
дітей виховують, і нічого, не гинуть. Я через ці ва
ші уявлення почуваюся так, немов увесь світ засе
лений матерями і дітьми, бо ви до ста років усе 
одно діти.

«Часто сперечаються», — відзначив чоловік і по
цікавився:

— А що він тобі радить?
— Щоб я лишилася такою, як була раніше.
Вона рвучко повернулася знов до хлопчини і не

сподівано в'їдливо зауважила:
— На жаль, мій любий, я ніколи вже не зможу 

бути такою, як раніше. Навіть коли мені вставлять 
два золотих зуби. То вже будуть не ті с а мі  зуби, 
це ти можеш зрозуміти?

Чоловікові хотілося пригасити суперечку, тому 
спитав якомога миролюбніше:

— А чого ти добиваєшся?
Вона розгублено повела очима навкруги, немов 

пригадувала щось.
— Раніше я підходила до дерева, клала руку на 

стовбур і відчувала, як його сік переливається в 
мене. Немовби я сама трішки тим деревом стала, 
таке воно мені рідне було... І кожен птах, кожна 
комаха — рідні...

Така туга чулася в її голосі, що чоловік не витри
мав:

— Що ж у тому поганого?
— А те, що цю деревину мені, може, доведеться 

колись зрубати — на дрова, щоб не замерзнути, на 
хату, щоб жити було де. Чому це весь час хтось 
має для мене рубати дрова, ловити рибу?
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Білявий хлопчина тяжко зітхнув, але промовчав.
Га не зітхай, будь ласка! Знаю я, чого ти зіт

хаєш. В ідеальному варіанті все де повинні робити 
мужчини, так? А коли ти через рік-два покинеш 
мене?

Вона й сама відчула, що це вже занадто.
Пробач, сказала тихо. — Приклад невдалий. 

Але суті не міняє.
Чоловік зробив іще одну спробу перевести роз

мову на спокійніші тони.
А от у вашому селі, — почав не дуже впевне

но, там, либонь, кожна жінка вміє курку зарі
зати?

— Еге ж. Ви оце думаєте, Лук’яновичу, відки в 
селі отака ніжна могла узятися? Мама каже це в 
мене від батька...

Батька вона майже не запам’ятала. Невисокий, 
худий, завжди у білій сорочці з чорною крават
кою оце й усе. Очі зелені, як у неї. Чи то у неї 
як у нього. Найчастіше згадується зі скрипкою в 
руках. І чомусь не на уроці співів, а на веранді, 
під люстрою із різноколірних скелець. Хоч сам не
великий був, але руки — страшно глянути. Коли 
брав скрипку, їй завжди ставало лячно. Та то тіль
ки, поки не почне. Годинами біля нього просиджу
вала, аж поки мати гукала, щоб діло якесь робили, 
їм тоді часто від матері перепадало, бо вона і на 
руку була міцна. Проте й відходила швидко. Тільки 
й скаже, було. «Та ви ж у мене обоє такі тендітні, 
що куди там!» Це замість вибачення. А батько з 
нею ніколи не сперечався.

Вона зиркнула на похилену голову свого лагід
ного чоловіка і винувато завважила:
. А я>. мабуть, не тільки в батька вдалася, а й 

від матусі дещо перейняла.
Задумалася, жуючи травинку.

260

— Дивний був усе-таки чоловік. Як він у село 
прибився, я й досі не знаю. Своїм його у нас не 
визнавали. Ще б пак! І та сорочка його — завжди 
тільки біла, він сам їх прав, і краватка чорна, 
і скрипка. Його в селі жабооким прозвали на всю 
округу тільки один з такими зеленими очима був.
А ще — «Катьчин приймак».

Засміялася раптом. . .
— Та як було такого поважати, коли він і кур

ки зарізати не міг! А от уявіть собі, маму один 
раз вдарив...

Трапилося те навесні. Квочка висиділа курчат, 
і вони щоранку розкочувалися по траві пухнасти
ми жовтенькими кульками — так і хотілося піймати 
їх у руки. Вона, дівчинка років п’яти-шести, проки
далася із солодкою думкою про те, що ось вибіжить 
зараз із хати і побачить їх. Цілими днями вистежу
вала, підглядала, роздивлялася до найменшої пу
шинки- як рухаються, як дзьобики розтуляють, як 
лапками кволими гребуть — і серце билося швидко- 
швидко.

Та якось пропала квочка. Що з нею скоїлось, 
пригадати не може. Але в один день пухнасті кульки 
лишилися самі. їм відгородили шматок двору за 
хлівцем і вирішили не випускати, доки не підрос
туть. А через кілька днів почалася тривога.  ̂«Унади
лися, окаянні!—бідкалася мати. Сю ніч іще двох 
задушили!» Дівчинка не знала, хто унадився, але 
від материних слів їй ставало лячно. Як і раніш, 
бігла зранку до загорожі, здалеку радіючи ніжно
му немічному «ців!», «ців!». І раптом побачила в за
горожі матір. Люто репетуючи, та гепала чимось 
об стіну хлівця. Дівчинка підійшла ближче: у ма
тері в руках звивався жовтий, пухнастий, як і кур
чата, кіт. Обома руками розгойдавши його за хвос
та, мати востаннє гухнула жовтим звіром об стіну
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і прожогом вискочила з курника. Тут-таки, за хлів- 
цем, ухопила сокиру, поклала обм’яклого бранця 
на широкий пеньок, з усього маху цюкнула по го
лові. Дівчинка бачила, як здригнулися котові ла
пи, як покотилася по втоптаній землі жовта кото- 
ва голова з виряченими очима, лишаючи за собою 
низку темних невиразних плямок, як потекла но 
пенькові, загусаючи, нестерпно червона кров. Але 
наижахнішим було сине лезо сокири, увігнаної в 
дерево. ■’

Господи, як вона кричала тоді! До хрипоти — не 
тямлячи себе, не тямлячи, чиї руки тягнуть її у ха
ту, чии голос просить злякано: «Випий, випий оце 
дитинко», чия постать хитається забідкано край по
стелі, обнімаючи їі малі ноги.

Але то було все ж не так страшно, як прийти до 
тями. Ьо тоді все зринало знову, яскравіше, ніж 
оуло насправді, і вона починала тремтіти і тихень
ко плакати, щоб не почула мати: матері вона тепер 

оялася. А ще більше боялася виказати страх 
свій і мовчки терпіла обійми та пестливі слова 
ьатько дивився на доньку жалісними очима а йо
го руки звисали вздовж тіла важкими, безпорадни
ми клешнямщ Та коли мати у відчаї повторила 
своє звичне: «Які ж ви у мене тендітні, куди там» 
він незграбно замахнувся і вдарив її. Жінка без 
жодного зойку упала на ліжко, придавивши дити
ні ноги, і не ворушилася, хоч виразно було чути її 
важке дихання. Дівчинка склепила повіки— відго
родилася від них обох. Та в темряві жахно світи
лись вирячені очі на жовтій голові, яка все котила
ся, лишаючи темні плями на втоптаній землі.

Я думала, той кіт мені ніколи не перестане 
снитися, стенула нервово плечима.— І переполох 
мені виливали, і до лікарів водили, і в погріб ма
ма ховала, коли в селі свиню кололи — щоб верес
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ку не чула... А потім якось минулося. Відколи в ін
ститут приїхала, жодного разу не снився.

Сторожко прислухалася до шерехів у човні.
— Здається, Вітя прокинувся...

Скочила, швидко пішла до дитини.

— Лук’яновичу, вам не здається, що вона усе пе
ребільшує? — спитав молодший, коли чоловіки ли
шилися самі.

— Ти про кота?
— Та ні... про все...
— Мабуть, перебільшує. Але що тут зробиш? 

Така вона є.
І подумки додав: «І слава богу, що є».

Коли не брати до уваги постійного очікування 
чогось Іще кращого, ніж мав у ці дні, чоловік міг 
би сказати, що все збувається так, як і мріялось. 
Але так старався бути щасливим, так жадібно в и- 
рав кожну мить, що від напруження, здавалось, 
от-от лопне всередині якась пружина. Він знав, що 
все могло б скластися інакше, без отого напружен
ня аби не зринав попереду день розлуки. Спав усе 
менше й менше — шкодував переводити час на сон. 
Поночі блукав берегом, але недалеко, щоб увесь
час бачити галявку з хаткою.

...Ішов нечутно, мов сновида... Ось знайомі кущі 
ожини, ласкавиця, сірий привид верби з дуплом
при самій землі. Тиша. І раптом: ___ . а

— Та ти даси нарешті мені спокій чи ні. Я спа 
ги х о ч у !Захлинувся від сорому і болю. Не хотів вірити, 
що це її голос. Розпачливо подумав, що не треба 
було тинятися попід хатою, де м і с ц я  — тільки на 
двох. Краще б спав, не чув би, не знав нічого. Але 
ж чув! Голос з минулого, груба дражливість коло
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колишньої дружини... «Не треба, не треба»,— пуль
сувало усередині безпорадне, але не могло притлу
мити інше, жорстоке і безнадійне: «Це кінець».

Добрів до своєї оселі, напився води, сів на по
розі.

Коли воно було? З ким? У якому світі? Отой го
лос: «Та ти даси мені нарешті спокій?!» І втечі. 
З офіціантом ресторану, з акробатом цирку, зі стра
ховим агентом... «Я через твої жалюгідні гроші 
молодість губити не буду!» Запустіння в домі, пе
релякані дівчатка, дух немитого посуду і парфумів. 
Знаходив, повертав. «Слимак, ударити навіть не 
смієш!» Перешіптування сусідів, іронічні посміш
ки, отупіння, отупіння...

З темряви виринула світла постать, побрела до 
містка. Завмер на порозі, боячись виказати свою 
присутність. Та хлопець усе одно побачив, піді
йшов. У місячному світлі обличчя видавалося блі
дим і втомленим. Чоловік відвів погляд, посунувся, 
звільняючи місце на приступці. Шукав слів, пра
вильного тону, але в душі було порожньо. Хлопець 
також мовчав, обхопивши голову руками.

Як це трапилося? — спитав нарешті чоловік.
Хлопець не здивувався, не поворухнувся навіть.

Ие гнівайтесь на неї. Хіба хто винен, коли 
розлюбить? Добре, хоч сама чесно сказала. Відразу.

Як це трапилося?— перепитав знову.
Та все вже минулося. Зрештою, здається, 

там нічого серйозного і не було.
— Пояснювала якось?

Еге ж! Так правдиво, так логічно, так відвер
то — але ж яке безглуздя!— хруснув стиснутими 
пальцями. — Збіг обставин. Самотність — вона 
завжди її боялася. Та ще розпач перед буденщи
ною, зміни у світогляді. А зі мною про це не пого
вориш, бо з являвся на день, а щезав на тиждень...
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Ну от, саме в цей час і вигулькнув він, шкільна 
симпатія. Прийшов з армії. Кілька випадкових зуст
річей на вулиці, проводжання з кіно, вірші, розмо
ви не про буденне. І ясна річ — співчуття. Ну і... 
Знаєте, як вона мені про це сказала? - «За все 
треба платити». Виходить, заплатила за співчуття.

Помовчав. Потім— із розпачливим зітханням:
— Іноді мені здається, що хтось один із нас не

нормальний. Але хто?
Чоловік не відгукнувся.
— я  б усе забув, — сказав переконано, знов хрус

нувши пальцями. — Але ж: «Нічого не минається 
безслідно».

Ніч поволі прозорішала. В темних заростях щось 
неспокійно зашаруділо. Вода взялася брижами, 
лунко захлюпала у берег. Хлопець підвівся.

— Ранок скоро. Давайте лягати спати.
Пішов швидко, немов утікав з цієї ночі.
Повільно долаючи тупе заціпеніння, чоловік звів

ся на ноги. Жодного бажання, жодного спогаду, 
жодної думки не міг видобути з холодної пустки у 
собі. Зненацька вихопився вітер, одірвав клапоть 
туману з очеретів, жбурнув у лице. Пекуче холод
ні краплі були наче сам страх. Він здригнувся: 
скоро ранок, світло, тепло, вона... Ні! Тільки не це.

Відв’язував човна, а в голову лізли дрібниці: не 
полив город, виноград треба обприскати хворіє; 
виявлять, що нема термоса з чаєм і стурбуються; 
Рудий у їхньому будиночку, кликати не можна, 
двигун краще не заводити — почують... А посеред 
річки склав весла і сказав люто:

— Прокляття! Хай воно все западеться! Хай во
но все тричі западеться! І я...

З усієї сили смикнув шворку.
«Куди тепер?»— спитав себе байдуже. І справ

ді _  куди? В цілому світі не було місця, де б йому
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хотілося тепер опинитися. Хіба що в позаминулому 
літі, але туди не було вороття.

Раптом завважив знайомі будиночки. Дачі! Лі
дія. Загуслий час і спокій. Ні обов’язків, ні зайвих 
питань.

На гуркіт мотора ніхто не вийшов з хати. Чоло
вік прилаштував човна на старому місці і розгле- 
дівся. Посилана свіжим піском стежка до ганку, 
ромашки та дельфініуми обабіч. Виноградне листя 
блищить від роси. І ні душі навколо. «Та вона ж, 
либонь, спить у таку рань!»— кольнула досада. 
Тихо пройшов за хату — пересидіти на лавці біля 
озера в кінці городу. Але шлях перетинала довга 
мотузка з білизною. Вже й був пригнувся, щоб по
минути її, та раптом став: зі шворки звисали кри
хітні пістряві повзуни, майже лялькові сорочечки. 
«Хтось гостює з малечею», — подумав злякано і 
подався назад.

— А! Це ти,— сказала Лідія, наче вони бачили
ся востаннє днів зо три тому.

У руках тримала ніж і до половини обчищену 
морквину. Вклякло стояв навпроти, тупо мовчав. 
Тоді вона трохи одступила від дверей, немов звіль
няючи йому дорогу. Зрозумів це як запрошення, 
але ще вагався — непокоїла думка про чужих лю
дей.

— Тільки не грюкай, дитина спить,— спокійно 
попередила Лідія.

Жовтий плюшевий песик на печі зацікавлено 
витріщив очі на гостя. Табунець ляльок на підві
конні теж дививсь на нього весело й лукаво. Жінка 
поклала на стіл ніж і а морквину, витерла руки 
об фартух і зазирнула до іншої кімнати. Поки обер
талася, чоловік встиг помітити, як ласкавий усміх 
на її обличчі змінюється звичайною незворуш
ністю.
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— Сідай, чого стояти?— сказала притишено.
Сів. Бездумно дивився, як швидко натирає морк

ву на тертушку.
— У тебе гості?— спитав байдуже.
— Ні, нема.
— А дитина ж чия?
— Моя,— усміхнулася ледь сумно.
Він здивувався, але теж якось тупо, наче крізь 

вату. Все ще думаючи про своє, спитав:
— А батько де?
Лідія, продовжуючи орудувати тертушкою, пиль

но подивилася йому в очі. Він витримав той дов
гий насмішкуватий погляд, але долоні враз спітні
ли і мусив витерти їх об штани.

— Дитина м оя ,— виклично сказала Лідія.
йому схотілося утекти звідси і ні про що не ду

мати, але натомість допитувався далі:
— Хлопчик?
— Дівчинка.
— Скільки їй?
Тепер і обличчя вкрилося потом. Руки Лідії мель

кали перед очима, немов незбагненні самостійні 
істоти.

— Скільки? А ти піди подивись.
«Не ходи»,— сказав собі. А очі немов прикипіли 

до полотняної шторки на дверях. «Це неправда, 
не може цього бути». Але вже знав, що правда. 
«Втікай, поки не пізно».

Але було вже пізно.
Схиливсь над ліжком: чорне пряме волоссячко, 

цупке, лискуче — як у нього, і в батька... Ледь вип
нуте підборіддя — господи, до чого ж знайоме!
І рідне — аж серце закочувалося у болючу безвість.

Думки сіпалися й задихалися, мов риби на бере- 
іі. Спочатку: «Не треба було цього... Сили нема...»
І одразу ж, перебиваючи: «їй не можна тут жити,
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взимку хата сиріє і до людей не проб’єшся». І ще: 
«Як вона сміла? Не спитавши, не сказавши...» 
А потім: «На будову візьмуть з радістю, Михайло 
поможе з кооперативом...» І знов: «Та скільки ж 
можна?! Всередині живого місця не лишилося, 
а тут...»

Знесилів, присів навпочіпки біля ліжка, поклав 
голову поряд з дитячою. Мов солодкий забутий сон, 
спливла картина: синій вечір, вікно у білому домі, 
жінка порається біля столу, прийшов хлопчик у 
білій майці, жінка взяла з полиці золотий апельсин, 
простягла дитині...

— Зрештою, я тебе не кликала, — почув за спи
ною голос Лідії.

То був і виклик, і звинувачення, і бажання захис
титися, і прохання пробачити. «Мати моєї дити
ни»,— подумав зачудовано, навіть злякано, бо май
же нічого не знав про неї.

— Збирайся,— сказав утомлено.— І постарайся 
упоратись до обіду. Я приїду за вами.

(Знайти тимчасову квартиру неважко, в разі чо
го — Михайло допоможе або Овер’янович...)

— Не треба, мені й тут з дочкою добре.
(Де ти був раніше? Чом ніколи не поцікавився, 

як тут живу — сама-самісінька? Шукав заспокоєн
ня для себе... Тепер не маєш права втручатися в 
моє життя).

— Прошу тебе, збирайся.
(Пробач. Все й справді було так. Але тепер є ди

тина. Ніхто, навіть зневажена жінка не має права 
віднімати її у батька).

— Чого поспішати? У нас досить часу поговори
ти про все.

(Коли ти досі не надто поспішав, то тепер я му
шу подумати, чи буде мені краще з тобою. І донь« 
ці теж).
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— Нема у нас часу. Мені п’ятдесят років.
(Я ситий по горло цими островами, ні на що вже 

не маю сили. Та коли є дитина, мушу спробувати 
іще раз. Тепер змарновані роки не доточиш до сво
го життя, так що давай поспішати).

— Не треба було...
(...бездумно розсівати своє насіння. Не треба бу

ло легковажити мною — живою людиною. Не можу 
я отак відразу тобі повірити).

— Навіщо говорити про минуле?
(Я міг би продовжити перелік того, що не треба 

було робити: не треба було отак усе життя надія
тися і зневірятися, отак прикипати до людей і вті
кати від них, не треба було прощати, і не проща
ти— теж не треба, народжуватись... Неправда! 
Оце вже неправда. Народжуватись і народжува
ти— треба).

Танула, відпливала у небуття реальність, зали
шена ним на самотньому острові. Зблиснула вос
таннє вікнами хатка — була й нема. «Такий шмат 
життя,— подумав чоловік спустошено,— такий шмат 
життя — і нічого не лишилося».

Жінка мовчала. На якусь мить чоловікові здало.- 
ся, що її вже нема в кімнаті. Він озирнувся. Лідія 
безгучно плакала, прихиливши голову до одвірка. 
Крізь попіл вигорілих почуттів у ньому проріс 
жаль, соромлива крихка ніжність до її слів. Звів
ся на ноги, підійшов зовсім близько, погладив по 
голові.

— Не треба, Лідо.
Впала йому на груди, заридала — тяжко, скривд

жено, розпачливо, немов оце тепер настав час ви
плакати усі болі свого життя.

А він обіймами намагався пригасити ридання 
умовляв:

— Заспокойся, дитину налякаєш, не треба...
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Дівчинка й справді заворушилася, пхикнула кіль
ка разів, і мати одразу ж завмерла. А потім знов 
затремтіла у його руках. Чоловік взяв у долоні її 
голову, підняв догори обличчя — залите слізьми, 
воно тремтіло від сміху.

— Ти ж не знаєш навіть, як її звуть!
— Треба ж бути отаким телепнем! Як її звуть?
— Софія.
Вони тепер сміялися удвох, як змовники, але ти

хенько, бо їх Софія додивлялася солодкі вранішні 
сни.

Г|'Н'ЩИТ« літо. Повість .

• •< 1 .......і н и в проти міста. Повість .
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