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Розплющ очі, ти вже мертвий

С. купила цю книжку, приваблена малюнком на
обкладинці: на темному тлі барвизасохлоїкровибули
сходи, що вели до якихось невиразних дверей, на-

півпрочинених; за ними стружка ясного світла, то-

ненька, гостра, як ніж. Окрім того, впізнала знайо-

мий шрифт назви - жовті, вугласті обриси, - отже,

книжка належаладо її улюбленої детективноїсерії.
Багато років тому вона почала з Агати Крісті, але

потім відчула раптом утому від кришталево прозорої

послідовности - убивство, слідство, викриття вину-

ватого. Немов детектив - це конструкція без виходу,
щоправда, чистаі стерильна. Її дратували постаті,
виткані з паперу, яких використовували як пішаків,

розставляли на сцені й посували згідно з головною
ідеєю автора. Дивно, щоавтор - це єдина особа, яка
вжевід самого початку знає отой замурований сам у

собі порядок злочину й кари, а однак, має охоту
терпляче тягти оповідь. Це нудно,гадала.

Вонане знала, чого хоче. Не знала, чого шукає на
полицях у районнійбібліотецій книгарнях. Якби мала
це чітко окреслити,мабуть, звела биочідогори,випну-
ла губи, наче до цмокання,і робила б руками округлі
безрадні жести. Шукала правдивіших людей і соко-

витішихзлочинів. Ускладнених мотивів та існування

доказів, яких детективніколиневізьме до уваги.НІ,

їй не йшлося про крові м'ясо,ні про різанину, ні про
кошмари. Цього вона мала достатньо по телебачен-

шо. Вона прагнула чогось нетипового, не до кінця
зрозумілої схеми, яка лиш час від часу визирає на

поверхню,аби нагадати просебе. Хотіла, однак, та-
кож чогосьтакого, що стосувалося биїї, шарпало за
руку, не давало спати. Це важкобуло пояснити бібліо-

текарці чи продавчині.



- Сама не знаю,- казала, крутячи з ваганням книж-
ку, але врештібралаїї.

Читаннядетективів було приємнимз усіх поглядів.

Нагадувало прибирання, розкладання в шухляді -

крок за кроком хаос замінювася на порядок. Але й
порядок часом набридає.
От і приносила з районноїбібліотеки цілі торби

книжок. Захопливо читала їх у метроі в кухні. Дві,

три на тиждень. Брала й детективи менш знаних ав-
торів; серед них бували добрі, бували й зовсім ніку-
дишні. Спробувала детективи, підшиті літературою,

які мали друге дно, не завжди зрозуміле; зачепилася

за детективи дивні, наче якісь рослини-покручі, по-

смакувала детективи-головоломки,детективи-поеми;
догола роздягала детективи-матрьошки,де кожен но-
вий розділ пропонував ще якісь іншізначення,інші

історії, начебто не пов'язані з сюжетом; продиралася
через детективи-трактати-про, повні ерудованої по-

казухи,алюзій, які вона мала би розуміти,але не ро-
зуміла; змагалася з тими, які вдавали, що вони не
детективи,а розвідки про пізнання чи моральність.
Булисеред них злочиннідетективи, які на очах чи-
тача руйнували засади жанру, робили з них якийсь
огидний біфштексі, що найгірше, - виявляли особу

вбивці, поминаючи весь священнийритуал слідства.

Або такі, які, насолоджуючись кожним реченням,

спихали злочин на дальший план, закохані у влас-

ний естетизм, як красунчик перед дзеркалом. Або,
наприклад, такі - тут на саму цю думку стискалися
зуби від злости й обурення, - які описували злочин

із найдрібнішими деталями, залишаючи вбивцю не
викритим! Перверсія! У книгарнях з'являлося що-
раз більше таких детективних дворняжок- якісь тех-

но-детективи, детективи-5сіепсе /ісіїоп, детективи-

мелодрами. Вона читала все, принаймні залишалася
вірною.Їй не траплялося початий відкласти. Прочи-
тання першого речення вона трактувала як підписан-
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ня контракту чи складанняобітниці, що витримає до
кінця.Звільненнявжене було. Поки викриттявбивці
нас не розлучить. 7
Їдучи додому в метро, вона прочитала перші

сторінки і задоволено ствердила, що розповідь

починається цілком добре. Тут було все те, що їй
подобалось - докладноі реалістично представлений

простір, предмети, описані з любов'ю до деталей,
соковите змалювання дійових осіб. Відчула вдячність

до автора за згадку про чиюсь лисину чи вим'яті
вельветові штани. Завдяки цьому вона вже після
кількохабзаців могла бачити все у темних мерехтли-
вих шибахвагона.

Ішлося про те, що в одному невеликому, але гарно
розташованому особняку у Фландрії відбувалася
зустріч авторів детективів. Власницею маєтку та

ініціаторкою цього незвичайногоз'їзду була короле-

ва жанру, вже дуже стара, майже вісімдесятирічна

Ульріка.

С., основуючисьна кількох реченнях досить доклад-

ного опису, побачилаїї як худу, суху, мов тріска, ста-
рушенцію з кощавими,довгими пальцями.Вона була
схожа на Барбару Картленд, може, тому, що подібно

до неї написала у своєму житті кільканадцять кни-
жок, які принесли їй славу. Блакитний шовк суконь

Ульріки нав'язливо з'явився разом із надміром золо-

тої біжутерії. С. невідомо чому подумала, що хтось
такий обов'язково пахне сіном, найбільш нетривким

ароматомсвіту.

Ульріка була фламандкою, особняк одвічно нале-

жавїї родині, але від часів кривавої бані під Іпром

втратив свою привабливість. Земля начебто смерді-
ла трупами.

С. подивиласянасвогосусіда, якийвіз на колінах

у кошику маленьке котеня, і подумала, що мусить
докладноперевірити, про яку криваву баню йдеться.
Чийдеться про першу війнута іприт? Мабуть,так.
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Знаменита Ульріка склала заповіт, щопісля її смер-

ти особняк у каштановім парку має стати осередком
творчоїпраці, притулкомдля авторів детективів. Уни-

зу, одразу біля входу, одна зала буде присвячена їй
самій - книжкам і життю. Фотографії, стенд із руко-

писами, колекція видань багатьма мовами. Вона

віддасть у розпорядженнягостей свою бібліотеку,
парк, гарне рено і свою найкращу фламандську ку-

харку (хай їй живеться довгої). Кімнати на другому
поверсі, маленькій темні, розміщені в тісному кори-

доріодна біля одної,наче комірки, служитимуть май-
бутнім поколіннямавторів во славу жанру.

С., на жаль, вимушенабула перервати якраз у тому
місці, коли з вокзалу поблизької Байєнни мали за-

брати першого з прибулих.Їй сподобалося,що по ньо-
го приїхав автомобіль з особняка. Саме оте темно-
синє рено. Першимгостем якраз і був той чоловікіз

лисиноюі в потертих вельветових штанах.
С. вибралася з торбами на четвертий поверхі уві-

йшла в свою квартиру. Відчинила вікна,і в кімнату
ввірвався слабкий ще й непевний запах весни. При-
нагідно зауважила кількох малих попелицьна листі

кротону, який без особливої шкоди пережив зиму.
Потім нагодувала кота, поставила воду на макарони

і, чекаючи, поки закипить, присіла на ослінчику в
кухні, щоби читатидалі.

Чоловік звався Лонгфеллоі був відомим англій-
ським автором детективних романів. Стомлений да-
лекою подорожжю,він мріяв тільки проте, щоби пе-
ред спільною вечерею лягти трошки подрімати. Од-
накіз цікавістю приглядався до сумних, імлистих пей-

зажів північної Франції, йому здалося, що вони більше

сприяють написанню сентиментальних романів жахів.

- Чи правда, що поблизу є великий британський
військовий цвинтар? - запитав він огрядного водія,

який перед тим на станції допоміг йому увіпхнути



дві великі валізки, а тепер схвильовано притакував,
повернувшисьусім тілом до пасажира.

Автомобіль небезпечнопроїхав правими колесами
по узбіччю, і Лонгфелло скрикнув.

Водій попросиввибачення,а потім уже мовчав. Без

слова повносив його валізки нагору і показав кімнату.

Коли Лонгфеллодістався досвоєїкімнати,закипі-

ла вода на макарони,і С. зайнялася обідом. Відтоді

не було й мови про читання; діти повернулисязі

школи, повмикаливсіодисвітло, увімкнулителевізор,

потім з'явився чоловік С. - скривлений, як завжди,

нещасливий. С. милапосуд, а потім витягнула дошку
для прасування,і весь вечір збігій на цій найнуднішій
у світі роботі. До книжки повернулася лише пізно

ввечері, коли чоловік ужезаснуві тепер жалісно по-

хропував, як маленький хлопчик, якому на плечі зва-
лилицілийсвіт.

Лонгфелло попросив принести до кімнати чаю, а

потім розпакувавсвоїречі і докладнооглянув кімна-
ту. Та була обставленаз якоюсь північною суворістю
- велике подвійне ліжко,стіл для роботи гарнаста-
ра шафа. Вікно виходилона парк,освітленийзараз,
на смерканні, фіолетовимсвітлом. Помаранчовосвіти-

ло пожовкле вже листя каштанів. Він незадоволено

ствердив, що його кімната не має лазнички і туди

треба ходитив кінець довгого коридору. До чаю по-
дали маслянітістечка, охайно викладені на порцеля-
новій тарілочці.

С. хвильку повагалася, встала і рушила потемки
до кухні. Звичайно ж, масляних тістечок у буфеті не

знайшла.ЇЙ, однак, вистачило і кількох вивітрілих

паличок. Лонгфелло в цей час марив про скляночку
віскі, але вирішив не сходити вниз аж до вечері.

Другою особою,яка приїхала того вечорадо палаци-
ка, була Анна-Марі дю Лак. Попри закоцюблі до
кісток руки, вона вправно скерувала свій відкритий

автомобільна під'їзд. С. наразі дізналася пронеї неба-
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гато. У книжках дюЛакдетективами завжди були жін-

ки і своєю проникливістю перевищували колег-чо-
ловіків. Анна-Марі курила люльку і ніколи не скида-
ла химерного накриття голови. Часом це був простий

фетровий шолом, часом незвичайне плетивоз рафії та

пташиного пір'я. З-під нього стирчали прямі пасма
сивого волосся. Вона начебто була однієюз найінтелі-
тентніших жіноку країні. Персонажів книжках про-
вадилиблискучідіалоги. Як єдина жінка серед запро-
шених гостей вона дістала кімнату з лазничкою.

Уявляючисобіту жіночу, світлу кімнату з кремо-

вими шпалерами,С.заснула. Останнім образом,який

ще побачила, були довгі пальці француженки, що
відкручували бронзові крани у вигляді риб'ячих морд.

Уранці не вдалося прочитати жодноїсторінки. Вона

їхала на роботу в метроу такій тісняві, що їй стало
погано. Натовпніс її до виходу просто у світлий вес-

няний дощ.Вона бігла блискучимголовним перехре-
стям міста на службу і думала лише проте, що му-
сить сьогоднізробити.Від бігу мокрою слизькою ву-
лицею розхитався каблук,і тепер вона мусила уваж-
но ступати, щоби тойне відпав зовсім. А потім - ше-

лест паперів, безнадійне прикручування калориферів,

біль у голові, яка висихала в шорсткомуповітрі, наче

качан кукурудзи. Презентація нової програми кре-

дитів. Відклеювання від спітнілоготіла білої віскоз-
ної блузки. Їй пригадалася холодна блакить шовків
Ульріки, і вона засумувала за Фландрією. НІ, сьо-

годні їй не почитати спокійно, бо-йдуть з чоловіком
на вечерю у новий дім знайомих. Під час перерви на

ланч,коли всі зійшли до бару або мовчки по кутках
їли свої канапки, С. витягнула із сумочки книжку,
закрилася в жіночому туалеті й почала читати.

Вечеря була о восьмій. Були вже всі - Ульріка в
блакитному, з неправдоподібно довгим мундштуком
для цигарок,сива, виблискувала золотом. Впевнена

в собі, владна,іронічна й гостра, як бритва.У кількох
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реченнях, присвячених її описові, десь між рядками
крилася підозра на якусь жорстокість. Але, можли-
во, С. тільки так здавалося. Лонгфелло щетрохиза-

спаний, розгублений,ані старий, ані молодий- як усі

англійці, - у вельветовому піджаку з нашитими на

ліктях шкіряними латками. Анна-Марі, шпарка(ах,

як С. любила це визначення, «шпарка», хоч не дуже
добре знала, що воно точно означає), худорлява й
тнучка, у довгій плісированій білій спідниці й білому
пуловері, чуло віталася з господинею, наче донька з

матір'ю чи, радше, може, онучка з бабусею?Її сліпу-

ча усмішка,яка без найменшоїзбентежености відкри-

вала деталі ротової порожнини, немовби говорила:
«Дивіться, мені нічого приховувати!» Ї ще - пан
Фрухт: невеличкий, несиметричний, з вайлуватими

рухами. Дивлячисьнанього, мимоволі шукаєш слідів
якогось витонченого каліцтваі - властиво - розчарова-

но стверджуєш, щоз нимусегаразд. І нарешті - аяк-
же! - темношкірий молодий американець,стрункийі

пристойний. Було сказано, що короткозорий Лонг-
фелло малоне взяв його за лакея. Цей Лу Якийсьтам
(англійські прізвища завжди важко давалися С., яка

не дуже добре знала іноземнімови) був новим зна-

йомим Ульріки. Вона твердила, що він пише найкращі

в Америці детективи і що перед ним велике майбутнє.

Принагідно переказала його найновіший роман «Божі

дерева»: старенька бабуся на кріслі з коліщатками,
найстаршав роді, з продуманою спритністю вбиває
небажанихспадкоємців за допомогоюсокуконвалій,
який вливає до пообіднього чаю. Молодикзадоволе-

но усміхався, слухаючи компліменти. Подали закус-
ки із запечених на решітціовочів, а до них вино, мар-

ка якого, звичайно, нічого С. не говорила. Старша
пані задавала тон у розмові. Виглядало, щовона усіх
їх тримаєв кулаці, як жмут серветок.

Ну,й була також із нимиза столом мовчазна панна

Шацкі- компаньйонка Ульріки,її секретарка, покоїв-
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ка і, безсумнівно,її хлопчик для биття. Це була жінка
за сорок, пухкенька і наче присипана попелом-- вива-

ляне в пилюцітістечко. Великий мережаний комірець

відвертав увагу від материнського, занепокоєного

обличчя.Коли до неї зверталися, вона червоніла, рум'я-

нилася, наче тістечко, поблискувала рожевим, черво-
ним, як галяретка з малин,але за мить зновув'янула.
Ульріка була з нею більш ніж шорсткою.

Вертаючисьу метроі весь час пам'ятаючи прокаб-
лук, С. довідалася про гру у Вбивцю.Її трохи здиву-
вало, що замість вести гречну розмову про мету при-
їзду, про майбутнє детективного романуу світі чи,
наприклад, про недобросовісність видавців і надто
повільну реакцію агентів, вони просто порозсідалися

на канапах вітальніі почали грати. Ясно, що йшло-

ся про те, аби читач мав змогу придивитися до них
уважніше. Вже повинна зав'язуватись інтрига. Вже

повинні з'явитися перші делікатні й неоднозначні

вказівки. С. почала тепер читати дуже уважно. Якби

мала обидві руки вільні, то із задоволенням би їх

потерла -- ось, починається. Але не мала. Лівою три-

мала книжку, а правою притримуваласіткуіз закуп-
ками. Куточкомока зауважила, щонасусіднєсидін-
ня всівся чоловік у шкірянціз доберманом на корот-

комуповідці. Собака подививсяна неї неприязно.
Гра полягалав тому, щовсі мали заплющитиочі, а

в цей час Ведучий, ходячи довкола, визначав доти-
ком пальця Вбивцю. Потім Вбивця показував очима
Жертву, що, звичайно, міг бачити тільки Ведучий.
Ведучийголосно називавїї ім'я. Тепер усі розплю-

щувалиочі, і починалася головначастинагри, тобто
Слідство. Вони повиннібули встановити, хто Вбив-
ця. Якщо помилялися, Вбивця убивав ще раз. Якщо

вгадували, Ведучий вибирав нового Вбивцю.
Спершу С.не цілком зрозумілаправил,і усе - прав-

ду кажучи - видалося їй досить дивним.Але незаба-
ром збагнула задум оповідача: йшлося про те, щоби
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читач отримав відповідну інформацію про персонажів

і відносини між ними. Вона прийняла ці правилаза

добру монету. Нехай грають.
Першою жертвою був Фрухт, ведучою, звичайно

ж, Ульріка.

- Розплющ очі, Фрухт, - сказала вона. - Ти вже

мертвий.

Фрухт, схоже, був неприємно здивований тим, що
саме його убили першим.Він вип'яв губи й потягнув

добрячийковток коньяку.
- Ну, починаймо,- підганяла їх господиня. - У кого

міг бути мотив, щоби вбити пана Фрухта?
- Може, не будемоказати «вбити», - стямився рап-

том Лу. - Може, казатимемо «елімінувати», «усуну-

ти», не знаю, як ще. «Вбити» недобре звучить. Ма-
буть, ніхто, хто вбиває, не думає, що він «вбиває», ви

ж добре це знаєте.Дотогож, я не хочу бути «убитим».
-- Адже це тільки слова, - кинув упівголоса Лонг-

фелло. - Більше почуттягумору, колего.

Решта також проігнорувала зауваження Лу, а в

дужках було написано, що Анна-Марі подумала про
нього: «невротик».

- Пана Фрухта вбив Джон, Джон Лонгфелло,бо
той має кращувід нього кімнату. Ближче до лазнич-

ки, -- голосно сказала Анна-Марі.

Лонгфелло в ролі підозрюваного зберігав зразко-
вий кам'яний вираз обличчя, а Ульріка усміхнулася.
- Для початку добре, але я би воліла мати якісь

переконливіші мотиви.

-- Заздрість, - невпевнено кинула панна Шацкі й

одразу зробилася червона.
-- Чи я можу боронитися? -- запитав Лонгфелло.
Ульріка притакнула.

- Боронися,звичайно. У цьому все й полягає. Бо-

ронися, навіть якщо ти винен,заводь нас на манівці,

затирай сліди. Інакше буде нудно.
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- Я не думаю, що мотив заздрости можна спри-
ймати серйозно, - почав англієць. - Чого би я міг

заздрити панові Фрухту, окрім лазнички? У Франції
детективиніколи не матимутьтакого значення і по-
шани,як у моїй країні. Це напряму стосується поша-

ни до авторів. Я написав двадцять чотири книжки,
маю певне становище, мої книжки перекладені ба-
татьма мовами, кажуть, що я класикдетектив:
Фрухт перервавнапівслові.
- Я не пишу детективів. Я пишу романи, вдаюся

до гри, граюся мовою, розраховую на ерудицію чи-
тачів, достосовую мітологічні мотиви. Я використо-

вую можливостіцього жанру, щоб вести літературну

гру з читачем. Це не просто детективи,такіяк... - тут

він схаменувся і втупився у дно чарки.

Ульріка закликала його до порядку.
- Жертва мовчить. Такі правила.

На жаль, у цей момент С. мусила перервати,аби

вийтина своїйстанції. Ідучи додому, вона мала охо-

ту читати дорогою, але розуміла, що з розхитаним
каблуком це було би небезпечно. Їй сподобалася ця
гра. Якщов неї грати серйозно, то могла би бути чи-

мосьна зразок групової психотерапії. Вона подума-
ла, що моглаби якось запропонуватиїї своїй родині.

Її чоловік обмінювався з ними, може, п'ятьма слова-

ми на день, старший син майже не бував удома, а

донька замикалася в кімнаті й слухала понуру, бряз-
кітливу музику. Навіть кіт просиджував цілими дня-

ми на балконі, вдивляючисьіз якоюсьзвірячою ме-

ланхолієюв сусіднідев'ятиповерхівки.Хтоз них убив

би кота?
На обід вона зробила швидку лазанью з пакетаі

випрасувала собі вихідну сукню. Потім якийсь час

тривав пошук улюбленоїсорочки її чоловіка. Та вия-
вилася брудною,була засунута за калорифер у лаз-
НИЧЦІ.
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- Я читаю цікаву книжку, - сказала йомув таксі,

але він ужезав'язав розмову з водієм про переваги
тазового двигуна над бензиновим.
Новий дім знайомих виявився таким гарним, що

їй аж стало сумно. Господиня провелакімнатами,які

ще пахли свіжою фарбоюі деревом, показала обидві.
лазнички. Ота більша мала величезну двоособову
ванну, і С. раптом захотілося викупатись у чомусь
такому. Налити собі пінистої рідини для купання і

лежати так цілі вечори, читаючи. Келих шампанського

на гладенькому, кахляному краєчку ванни. Господар

дому гордо розпалив новенький камін. На якусь

хвильку задиміло,але відразу відчиниливікна в сад,
і увірвалася свіжа хвиля весняного повітря, що пах-

ло землею. С. допомагала господині носитисалати й
укладати в кошичку хліб. Чоловіки стоялинатерасі,
курили, розводячисьпро різні дахові покриття.

Після кількох пляшоквина вонисиділиз розрум'я-

ненимиобличчямибіля каміна й пліткували про всіх
відсутніх знайомих. С. спало на думку, що зараз можна

би зіграти у Вбивцю. Запропонувала їм і пояснила
правила гри. Вони неохоче погодились. Спочатку то
вона мала бути Ведучою і штрикнулав спину госпо-
даря, визначившийого у цей спосіб на роль убивці.
Він негайно ж убив свою дружину. Гра не вдалася, бо
одразувсі згідно викрили правду.

- Це дурнагра, - сказав її чоловік. - Заграймо в
амбасадора.

- Чому ми повинні у щось грати, - запротестувала

господиня.-- Митак рідко бачимося, шкода часуна ігри.

Томувідкоркували ще пляшкувинаі з келихами

в руках оглядали свіжопосаджені рододендрони та

форцизії.

Додомуповернулися після дванадцятої. С. узяла

до ліжка книжку, але зареєструвалатільки, щопись-
менникигралидалі. Цього разу жертвою була панна
Шацкі,а Лу підозрював Лонгфелло. Щотоз помсти.
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Це було бинадтопросто, подумалаС., але в неї памо-
рочилася голова, тому відклала книжку на підлогу

біля ліжка і заснула.
Прокинулася вона з неприємним усвідомленням

того, що проспалана роботу, і полегшено пригадала,
що сьогодні субота. Сонце впадало ясною смугою і
безжально показувало усі плями на сірому паласі

спальні. Треба би колисьйого випрати,подумалавона
сонно. Ідучи запаритикаву, побачилакота, який не-
порушносидів на балконі. Двері булизачинені. Вона

швиденьковпустила його до кімнати - він увійшов
повільно,без сліду емоцій із приводу ночі, проведе-

ної на холоді. Як її діти могли забути про кота? Не

можна покластися навіть на власнихдітей. Вона зро-
биладвікави і віднесла їх у ліжко. Чоловіковіпоста-

вила горнятко з його боку - щонайбільше вистигне.

Сперлася на подушки і, попиваючи маленькимиков-
точкамигарячу каву, почала читати. Саме так могла
би провести всю решту життя -- не виходячиз ліжка

і читаючидетективи.

Товариство у книжці грало далі. Ведучим був
Фрухт, убили Лу. С. пробувала стежити за прихова-
ними мотиваціями. Вона була певна, що оповідач

підсуваєтут якісь сліди, але не дуже могла зорієнту-
ватися,які. Чи слід сприймати цю гру серйозно? Якщо

її так докладно описують, вона повинна мати якесь
значення для всього сюжету. Що за дивна книжка,
подумала С. зі зростаючим нетерпінням.

Виявилося, що Лу вбила Ульріка (це відкрив опо-

відач). Тамті не здогадались, і Ульріка залишилася

непокараною. Вони зійшлися на Лонгфелло(тобто

думалитак само,як я, зауважилаС.і зраділа власній
здогадливості). Мабуть, нікому не спало на думку,

щоУльріка могла би вбити свого молодого улюблен-
ця з Америки.Ї все ж.

С.була трохи здивована. У книжці-бо почався но-

вийдень, і нічого не діялося. У Агати Крісті вже був
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би труп, а тут господиня маєтку запросила усіх на
прогулянку, оглядали рабатки осінніх кремових тро-

янд, гуляли алеями, збираючи досконалісвітлисті
каштани.Після ланчу був вільний час. Фрухт читав.
Анна-Марі поїхала машиною до Байєнни по цигар-

ки. Англієць пішов на самотню прогулянкунавійсько-
вий цвинтар. Ульріка спала. Панна Шацкі працюва-

ла з кореспонденцією. Лу - що робив Лу? Поїхав ку-

дись на велосипеді. Зустрілися лише за чаєм і знову
почали грати у Вбивцю.
Зваживши на весь досвід С. із детективами, саме

тут, приблизнонатретині книжки, після знайомства з

персонажами, повинен статися злочин. Може, буде
після вечері, подумала. Вона читала тепер дуже уваж-
но, свідома того, що кожна деталь може бути важли-
вою. Кожне найменше речення, кожен натяк. Але й

після вечері вони знову грали. Вдруге вбили Лу, проте

обличчя його залишалося незворушним,щоб він собі

не думав.За вегетативними ознаками (почервоніння)

швидко викрили, що убивцею є панна Шацкі. Зреш-

тою, виглядало,щоїй зовсім не залежить на тім, аби
залишитись невикритою. Потім убили Анну-Марі, яка

негайно заявила, що це змова проти жінок. С. поміти-

ла, щов усіх цих можливихваріантах Ведучий - Вбив-

ця - Жертва у ролі жертви не виступалаУльріка.Її
оминали, наче вважали неввічливим убивати,навіть у

грі, господиню і знамениту письменницю.
Потім вітальні розмовляли пролітературу та про

незвичайні способи убивання.Усім імпонували отру-

єні поштові марки Лонгфелло. Працівничка на пошті

в маленькому містечку в Йоркширі, яка таким спо-

собом усуває можливих претендентів на купівлюїї

дому. Потім усі пішли спати,і С. була певна, що саме
цієї ночі станеться те, що й має статися. Цікаво, хто

коговб'є. Ну, і чому. Якраз у цей момент прокинувся

її чоловік, потягнув ковдру, і С. вилила півгорнятка
кави на постіль. Зла, пішла вона до лазнички й поча-
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Це булоби надто просто, подумалаС., але в неї памо-
рочиласяголова, тому відклала книжку на підлогу
біля ліжкаі заснула.

Прокинулася вона з неприємним усвідомленням
того, що проспала на роботу, і полегшено пригадала,
щосьогодні субота. Сонце впадало ясною смугою і
безжально показувало усі плями на сірому паласі
спальні. Треба би колисьйого випрати, подумала вона

сонно. Ідучи запаритикаву, побачила кота, який не-
порушносидівна балконі. Двері були зачинені. Вона
швиденьковпустила його до кімнати - він увійшов

повільно, без сліду емоцій із приводу ночі, проведе-

ної на холоді. Якїї діти могли забути про кота? Не

можна покластисянавіть на власнихдітей. Вона зро-

биладві кавиі віднеслаїх у ліжко. Чоловіковіпоста-

вила горнятко з його боку -- щонайбільше вистигне.
Сперлася на подушкиі, попиваючи маленькимиков-

точками гарячу каву, почала читати. Саме так могла

би провести всю решту життя - не виходячи з ліжка
і читаючи детективи.

Товариство у книжці грало далі. Ведучим був

Фрухт, убили Лу. С. пробувала стежити за прихова-
ними мотиваціями. Вона була певна, що оповідач

підсуваєтут якісь сліди, але не дуже могла зорієнту-
ватися,які. Чи слід сприймати цю гру серйозно? Якщо

її так докладно описують, вона повинна мати якесь

значення для всього сюжету. Що за дивна книжка,
подумалаС. зі зростаючим нетерпінням.

Виявилося, що Лувбила Ульріка(це відкрив опо-
відач). Тамті не здогадались, і Ульріка залишилася

непокараною. Вони зійшлися на Лонгфелло (тобто

думалитаксамо,як я, зауважилаС.і зраділавласній
здогадливості). Мабуть, нікому не спало на думку,

щоУльріка могла би вбитисвого молодого улюблен-
ця з Америки.Ї все ж.

С.була трохи здивована. У книжці-бо почався но-

вийдень,і нічого не діялося. У Агати Крісті вже був
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би труп, а тут господиня маєтку запросила усіх на
прогулянку, оглядали рабатки осінніх кремовихтро-
янд, гуляли алеями, збираючи досконалісвітлисті

каштани. Після ланчу був вільний час. Фрухт читав.

Анна-Марі поїхала машиною до Байєнни по цигар-
ки. Англієць пішов на самотню прогулянку на військо-
вий цвинтар. Ульріка спала. Панна Шацкі працюва-

ла з кореспонденцією. Лу - що робив Лу? Поїхав ку-
дись на велосипеді. Зустрілися лишеза чаєм і знову
почали грати у Вбивцю.
Зваживши на весь досвід С. із детективами, саме

тут, приблизнона третині книжки,після знайомства з

персонажами, повинен статися злочин. Може, буде

після вечері, подумала. Вона читала тепер дуже уваж-

но, свідома того, що кожна деталь може бути важли-
вою. Кожне найменшеречення, кожен натяк. Але й

після вечері вони знову грали. Вдруге вбили Лу, проте

обличчя його залишалося незворушним,щоб він собі
не думав. За вегетативними ознаками (почервоніння)
швидко викрили, що убивцею є панна Шацкі. Зреш-
тою, виглядало, що їй зовсім не залежитьна тім, аби
залишитись невикритою. Потім убили Анну-Марі, яка
негайно заявила, що це змова проти жінок. С. поміти-

ла, що в усіх цих можливихваріантах Ведучий -- Вбив-

ця - Жертва у ролі жертви не виступала Ульріка.Її
оминали,наче вважали неввічливим убивати,навіть у

грі, господиню і знамениту письменницю.
Потім у вітальні розмовлялипролітературута про

незвичайніспособи убивання. Усім імпонували отру-

єні поштові марки Лонгфелло. Працівничка на пошті

в маленькому містечку в Йоркширі, яка таким спо-

собом усуває можливих претендентів на купівлюїї

дому. Потім усі пішлиспати,і С. була певна, що саме
цієї ночі станеться те, що й має статися. Цікаво, хто

кого вб'є. Ну, і чому. Якраз у цей момент прокинувся
її чоловік, потягнув ковдру, і С. вилила півгорнятка

кави напостіль. Зла, пішла вона до лазнички й поча-
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ла наповнювати ванну водою. Шум,мабуть, побудив
дітей, бо вже почали добиватися до лазнички.

С. закрутила воду сіла в кухні біля маленького
столика.Їй кортіло зазирнути на останню сторінку

(не робила такого ніколи,аніразу!). Усе це товари-

ство починалоїї помалу дратувати. Вранцібуло так

само,як і попереднього дня. Лиш поїхали (без Ульрі-

ки та панни Шацкі) на прогулянку машиною.В Іпрі

випили солодкого фламандського пиваі з'їли налис-
ники (С. подумала, що давно вже не робила налис-

ників). На тій прогулянці виявилося, що Анна-Марі

та Лонгфелло добре знають одне одного. Принаймні

давали зрозуміти, що познайомились кілька років
тому і заприятелювали. Фрухтнавіть почав їх підо-

зрювати у чомусь більшому й звірився в цьому Лу.

Лу сказав, що це не має їх обходити. Потім Фрухт
відділився від групи, і мусили чекати на нього, аж
прибіг захеканий, благаючи пробачити йому. Не ска-
зав, що він робив. Додому повернулися начай, потім

сиділиу своїх кімнатах,а Лу зайняв лазничку на добрі
півгодини.

С. зробила собі ще однукаву, чекаючисвоєї черги

до лазнички.Усі вже були на ногах, стукали застелю-
вані дивани, шумів душ, ремствував еспандер, якого
з трудом розтягував її чоловік. Вона вирішилачита-

ти далі, незважаючи ні на що. Подумала, що хоч у

суботу щось їй належиться.
Того вечоратеж грали. Цього разу хтось убив Уль-

ріку, неначе відчули її претензії. Хто - знав тільки

Ведучий,Лу, але оскільки всі інші не вгадали,це за-

лишилось нез'ясованим.Ульріка явно була задоволе-
на. Потім загинули Лонгфелло і панна Шацкі. Уби-
вали Ульріка і Анна-Марі. Фрухт виглядав хворимі

спати пішов раніше.

Вранці усі прокинулися живими й цілком здоро-

вими. С. ствердила це з розчаруванням, перевірив-
ши, хто прийшовнасніданок.
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Щосьбулоне-такіз цією книжкою.С. дійшла вже

до половини,а ще й досіне зав'язалася жоднадрама.

Нічого не відбувалося. Це неможливо, - подумала
вона і ще раз уважно оглянула обкладинку, прочита-

ла на звороті фрагмент рецензії, де жирним шриф-

том були виділеніслова «незабутнє враження»і «три-

має в напруженні до самого кінця». Вона нічого не

розуміла. Це якийсь мотлох.Вона,властиво,була вже

тотова зазирнути на останню сторінку. Досвідчені
читачі детективів знають, однак, який би це був зло-

чин - вихлюпнути дитинуразом із водою, похвалити
день перед заходом сонця, викопатипід собою яму, а
потім у неї впасти. Позбавити себевсієї приємности

пізнавання крокза кроком,для автора ж - знищити
весь смисл його праці; осмішити його і проігнорува-

ти його зусилля. С. була чесною читачкою, лояльною
до жанру, і що більшу спокусувідчувала,то сильні-
ше їй опиралася. Алеколивсігості Ульріки здорови-

ми дожилидо вечері, вона вже справді була розлю-

чена. Відклала книжку обкладинкою догори на бу-

фет і взялася виконувати обряди родинноїсуботи.
Попросила сина допомогти зробити налисники,і їй

вдалося навіть трохи порозмовляти з ним. Вислала
доньку до цукерні по кекс, і пополудні влаштували

собі вчотирьохсімейний чай. Разом дивилися якийсь

американськийсеріал, але, правду кажучи, С. недуже

моглазосередитись. Вона думала про тих, закритих
у фламандськомуособняку. Думала про панну Шацкі,

щота, властиво, присвятила Ульріці все своє життя.
Чи то правда, що Анна-Марі й Лонгфелломогли бути

парою?І куди ходив Фрухт? Той Фрухт не подобав-
ся С., і вона би зовсім не здивувалася, якби це він

став жертвою. Або вбивцею, ще краще. Здалеку було
видно, що він щось замишляє.

Воназнала, щохтоськогосьуб'є,і це знання бен-

тежило. Але так малостатися, адже вона купила де-
тектив. Це малостатисязі сторінкина сторінку. Інак-
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ше не могло бути! С. тихенько вийшладокухніі зно-
ву присіла біля кухонного столу, повного готових
налисників (ще тільки намазати їх солодким сиром).
Прочиталакілька сторінок, але вони й далі розмов-

ляли, прогулювались. Перегорнула кілька сторінокі

всупереч собі прочитала одне речення:
- Сьогодніувечерія хотів би бути Ведучим,- ска-

зав Лонгфеллоі оглянув присутніх.
С. швиденько згорнула книжку з невиразним по-

чуттям вини,зла на себе, розчарована.

Другу половинудня вона переглядала газетиза весь

тиждень, потім зробила пранку. Діти непомітно по-

розходилися. Чоловік потонув у скляному світліте-

левізора. Непомітно настав вечір - довгий, пустий,

немовби випав із бігу часу і розпростерся над містом

у неспокійному очікуванні. С. невиразно відчула, що
повинна щось зробити, залагодити щось дуже важ-
ливе. Вона зручновляглась у спальніна застеленому

ліжку й думала. Потім, за якийсь час, усе здалося їй

зовсім простим. Вона одягнула плаща, взула череви-
ки. Без труду дісталася довітальні внизу. План буди

ку вона знала добре. На столі стояли порожнікелиш-
ки з-під коньяку і попільничка, повна недокурків. Схо-

ди були вистелені м'якою доріжкою,тому вгору вона
йшла беззвучно. Минула другий поверх, кинула лиш
оком на ряд зачиненихдверей, ледь помітних у тем-

ряві. Не мала певности,яка з двох кімнатнагорі була
кімнатою Ульріки. Ризикнула. Двері, коли відчиня

а їх, легенько рипнули. Колиїї очі якось освої
ися з коричневою темрявою(назовні, в парку, ще горі-
лиліхтарі) - побачила маленький коридорчик,потім

бібліотеку з величезним столом, який стояв посере
ині, і каміном із темно-червоним жаром. Подвійні ро

сувні двері мали провадити до спальні. Були прочи

ені настільки, що ледь їх зачепила. Побачила сумну
по суті, картину - стара спала з широко відкритим
беззубим ротом. Була вона майже лисою.Її тіло на-
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тадувало С. зчорнілу шкірку від банана. На нічному
столику, у склянці, купалися зуби Ульріки і здорово
поблискували у світлі паркових ліхтарів. Властиво,

тільки вони й видавалися живими. Над ними пере-

можно хизувалася сива перука зі старанно укладе-

ними,мабуть, панною Шацкікучериками.С. огляну-

ла спальню,але тут небулонічого такого, що їй було
потрібно, тому повернулася добібліотекиі підійшла
до столу. Її погляд знайшовдовгий, гострий обрис -
ніж для розрізування книжок, невеликий,зручний,з
оздобленимруків'ям. Вона відчула в долоні опуклість
різьби й округлі, приємніна дотик поверхнікаменів.

Бірюза, подумала вона.

Повернулася до спальній обережноприсілана край
ліжка. Коли вона підносила ножа, Ульріка через

якийсь нез'ясовний відрух інстинкту самозбережен-

ня прокинулася, а принаймні розплющилаочі.

-- Що?- непритомнозапиталавона, і тоді С., відвер-
таючивід неї голову, завдала удару.

Її здивувало, що це було так просто. Ніж затри-

мався на мить на чомусьтвердішому, а потім увійшов
глибше, як у масло. Ульріка зітхнула, не дочекавшись
відповіді на своє поспішне запитання.

С.не хотіла більше мати з цим нічого спільного.
Вонавідчувалаогиду до цього мертвого тіла, до цьо-

го дому, до себе. Жестом, знаним із детективних

фільмів, вона витерла об постіль руків'я ножа і ви-
йшла. Почула ще відголос спущеноїводиу якійсьіз

лазничок. Зачинилаза собою великізаскленідвері.
Наступного ранку, щойно прокинувшись,вона зро-

била собі горнятко смачної запашноїкави,з'їла нав-

стоячки холодний налисник і з почуттям насолоди
сперла подушкудо узголів'я. Чоловік ще спав, сьо-

годні ж бо неділя. Почала читати.
- Це неможливо,- сказала Анна-Марі.-- Це якийсь

кошмар.
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Панна Шацкі беззвучно ридала, уся схована за
мокрою хусточкою.

- Знаєш,якої думки я не можу позбутися, - почав

Лонгфелло,не дбаючи вже про формальності й звер-
таючисьдонеїна ти. - Знаєш, що це означає? Це мав

бути хтосьіз нас.
- Ви, мабуть, збожеволіли, - кинув Фрухт, а його

голос небезпечно балансував награні істерики.- Усі
миспали...

- Саме про це йдеться, пане Фрухт,- ніхто з нас не

має алібі. Усі ми спали у своїх кімнатах, ніхто нікого

не бачив, нічого не можнасказати про цю ніч.

- Це міг бути хтосьз-поза дому, так, це ж очевид-
но, - Фрухт раптом збудженопідскочив. - А слуги,
оте дивне понуре фламандське подружжя?

- Вони мали вільний день, - захлипала панна Шацкі.

- Могли вернутися.Чивона, тобто Ульріка, добре з
ними поводилась? Може,не платила їм? Може, зну-

щалася над слугами, а в них роками накопичувалась
образа, але цієї ночі, цієї ночі чаша переповнилась, не

могли більше стерпіти приниження, не могли...
- Легше, легше, пане Фрухт, - це звучить надто

кічовато, - процідилакрізь зуби Анна-Марі. - Зби-
раймо факти, а не домисли. А ви, ви чому зовсім не

озиваєтесь? - звернулася вона до Лу.

Лупідвівся, закурив цигаркуі знизав плечима.

-- Це якийсь фарс,- сказав він флегматичной аб-
солютно спокійно. - Вона це вигадала. Цеїї жарт,
розумієте? Може, вона зараз підслуховуєзгориі вми-

рає від сміху.
Панна Шацкі ридала ридма.
- Вона мертва, мертва.Зарізана, як скотина.
Лонгфеллозлегка скривився на це порівняння.
С.встала і, читаючи далі, пішла на кухню по ще

один холодний налисник.

Дорогою зазирнуладокімнати сина. Той спав одяг-
нений.
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- А ви телефонували в поліцію, панно Шацкі? -
запитала Анна-Марі, подаючиїй чарку коньяку.

Зуби секретарки неприємно дзенькнулиоб скло.
- НІ, пан Лонгфелло...

- Я подумав, що ми спершу самі з'ясуємо, що змо-

жемо, - сказав Лонгфеллоі почав ходити взад-впе-

ред повітальні. - Ми ж, урешті, цивілізовані люди.

Тадаю, ми повинні розповісти одне одному про цю

ніч. По-перше,хто останній бачив Ульріку.

- Я, - панна Шацкі піднесла руку, як учень у школі.

- Я допомагалаїй лягати,а потім ще якийсьчас чеса-
ла; чесала... перуку.

- Яку перуку? - запитав Фрухт.
- Вона носилаперуку, хіба ви цього не помітили? -

озвалася зі злістю Анна-Марі.

-- А мав помітити?
- Ви ж письменник, ви повиннізвертати увагу на

такі речі.

- Якийзв'язок між писаннямі перукою?Ви верзе-

те дурниці.

Чоловік С. неспокійно поворухнувся і потягнув
ковдру. ЇЙ вдалося схопити горнятко в останню мить.
Вчорашня пляма сумно темніла набілій постелі. С.

довідалася, що після вчорашньої гри у Вбивцю май-

же всі одночасно пішли до себе нагору. Лише Фрухт

іще запарював собі вербену, але й він пішов просто
докімнати. Нічого дивного не помітив.

- Пам'ятаю, що на столі лишалися недокурки,але

подумав, що це не моя справа - прибирати тут.
- Коженіз нас міг серед ночівстатий піти на третій

поверх, щобице зробити. Кожен,- сказала Анна-Марі.

- І це жахливо.
- Чи можуя піти побачитиїї, - запитав раптом Лу.

- Я не вірю, що вона мертва. Вона була надто сприт-
ною,аби дозволитивбити себе у власному ліжку. Це
недостойноїї розуму.
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- Власне кажучи, не знаю. Ульріка з ними вчора

розмовляла. Мабуть, залишили холоднім'ясива. Ми

би самі
собі порадили. - Чи не вважаєте, що це дивно, -

Фрухт рушив до кухні. - А й справді приготували

два полумиский хліб, і навіть чай засипаний у чай-
ничок,- гукнув він звідти.

- Так, ніби знала.Нібипідготувала усе. Це свідчить

на користь самогубства, панове, -- зауважив Лу.

- Мабуть, нема чого далі розмірковувати, треба
дзвонити в поліцію, - сказала Анна-Марі.

Лонгфеллосхопив її за руку.

- Почекай,для поліції ніколи не буде пізно.

-- Речові докази можуть вивітритись, - несміливо

сказала панна Шацкі. - Я маю наувазі запах убивці
чи якісь іншісліди.

Лонгфеллопроігнорував це зауваження. Запропо-
нував спочатку поснідати й випити кави. Може, їм
щось спаде на думку.
- Я смертельноголодний,-- сказав чоловік С., потя-

гуючись у дверяхкухні. На ньому буластара смугаста
піжама, у якій він виглядав, як мешканець дому спо-

кійноїстарости. Вона ненавиділа цізапрані смужки.
- Ти вчора лягла спати до вечері,і я нічогоне Їв.

Вона подивилася на нього крижаним поглядом.

- Якби очима можнабуловбивати, я би вже був
мертвий, - сказаввін, а потім обняв її і поцілував. - А
як там сніданок? Сьогоднінеділя.

Вона вирішила, що не допустить,аби їй перервали

читання.

- Припустімо,щоцехтосьіз нас, - почав Лонгфел-

ло, маючи повнийрот печені. - Гм, вибачайте, дайте

проковтнути. Що це хтось із нас. Чи пам'таєте, чи

можете відтворити наші ігри? Хто найчастіше уби-
зав Ульріку і з яких причин? Пам'ятаєте?

- Мабуть, кожен убив її хоч раз, - сказала Анна-
Марі.
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Панна Шацкі підхопилася зістільця.
- Яні, я її не вбилааніразу.
- А чому це? - каверзно запитав Фрухт, і панна

Шацкіодразу почервоніла,як півонія.

- Я б не насмілилася. Вонастільки років давала

мені роботу.
С. почала втрачати терпіння. Вони крутилися на

однім місці. Як могли вони Їсти в таку хвилину? Це
бандаідіотів. Вона відклала книжкуі наказала чоло-
вікові різати грудинку. За мить чудовий запах не-
дільної яєчні розбудив дітей. Годування, подавання,

добуванняїжі, готування -- половина мого життя кру-
титься навколо ідла. Якби я жилаодна, подумала, то

не приготувала би навіть вареного яйця. За снідан-

ком не вдалося уникнути невеличкого скандалу сто-
совно часу повернення додому. Закінчилося тим, що

син залишив, не доївши, яєчню і зачинився у своїй

кімнаті. За хвилину почули звідти монотонну, механіч-

ну музику.

- Засранець, - сказав чоловік С. і вийшовз кухні.

Донька, наченічого й не сталося, попросиламатір
покласти їй червону фарбу на волосся. С. відповіла,
щодобре, що звичайно,але як та поприбирає після
сніданку. Сама зачинилась у лазничці й читаладалі.

- Вам не здається, що це якась дивна ситуація? Що

всі ми є авторами детективів, але коли з нами трап-

ляється щось таке, як у наших книжках, ми виявляє-

мося безрадними,зовсім безрадними,- обізвався Лу.
- Цікаве міркування,- підсумував Фрухт.
- У нас мало даних. Ситуація теж особлива,ніхто

з нас немає алібі, важковизначити мотиви... - почав

Лонгфелло.
Анна-Марі поклала собі ще кусочок корейки.

- Сама лиш думка, що серед насє вбивця... це якось
дивно.

- Добрий детектив підійшов би до нас якось пси-

хологічно,не гадаєте? -- сказав Лонгфелло. - Ще чаю?
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Панна Шацкі гарненько склала ніж і виделку на

пустій тарілці.
-- Гадаю, що треба викликати поліцію.

Лонгфелловдарив рукоюпостолій підвівся, наче

ці слова мобілізували його додії.
-- Послухайте, - сказав він. - Дамо собі ще один шанс.

Пошукаймослідів, сформулюймо підозри. Я пропо-
ную, щоби ми вийшлиз дому й усе роздивилися.

- Щови задумали?- підозріло спитав Фрухт.
- Якщоце був хтось зназовні, то повинен був за-

лишитиякісь сліди, правда ж? Слід черевика, недо-

курок і так далі. Якщо минічого не знайдемо, то ви-
кличемополіцію.
У його ентузіазмі мало бути щось заразливе,бо всі

підхопилися від столу. Окрім Лу.
- Миусе затопчемо, якщо ходитимемотакимгур-

том, -- сказав він, розглядаючисвоїнігті.

- Будемоходити обережно,- відповів Лонгфеллоі

вже стояв біля виходу.

Ні, це неможливо читати, подумала С.Її донька
тихенько пошкребласьу двері лазничкиі сказала, що
вже скінчила розчиняти фарбу.

- Вже йду, - сказала С.
Вона увійшладо спальні Ульріки і намагалася не

дивитися на тіло, що лежалона ліжку, але уникнути

цього було неможливо. Ульріка в денному світлі

виглядалазначногірше,їй не допомогла навіть перу-
ка. Тендітні кощаві пальці, що лежали на ковдрі, на-

водили на думкупро сучкуватігалузки екзотичного
дерева. Напіввідкритий рот був як діра в землі, що
веде у якісь підземні палати, темні й вологі. С., од-

нак, мала враження, що це тіло не асоціюється зі смер-

тю - було радше як реалістичнастатуя, воскова фігу-

ра, драматична,але не страшна. Обережновзяла ніж,
який ще лежав напостелі, й обтерла з нього висохлу
кров. Навшпиньках зійшла внизі через напівпрочи-

нені двері на веранду вийшла у парк. Одразу ж сах-
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нулася,бо побачила здалеку Лонгфелло й Анну-Марі
- вони щось шукали під рододендронами. За мить

зникли. Побачила також панну Шацкі - та зосере-

джено оглядала узбіччя каштанової алейки. Далеко,

на почорнілій від сонця й дощу гойдалці колисався

Лу і курив цигарку. Він щось гукнув Лонгфелло й

Анні-Марі. С. розвернулася і вийшла з будинку че-

рез параднідвері. Одразу почула шелест - це Фрухт
копирсався паличкоюв засохломулисті тут же біля
стіни, під вікнами спальні Ульріки. С. відділяло від
нього кілька кроків. Вона міцностиснуланіж і підкра-

лася до нього,як кіт. Навіть зраділа, що це буде Фрухт

- вона не любилайого.
- Возплющ очі, ти вже мертвий,- сказала вона йому,

а він здригнувся й обернувся до неї.

Тоді вона завдала удару. Його очі розширилися,а
потім погляд став раптом незрячим і помандрував у

небо. Він осів на землю, не дивлячисьнанеї, зайня-

тий своїм умиранням. Вона не чекала. Повернулася

в дім, витерла ніж об скатертинуі поклала настолі у

вітальні.
Лонгфеллобув весь мокрий.Великі краплини поту

стікали по обличчю. Підборіддя в нього дрижало.
Панна Шацкі, цього разубліда, як крейда, набира-

ла номерполіції.
- Прошупочекати, - обізвалася владним голосом

Анна-Марі. - Тепер ужевсе ясно. Лу, це ти. Лиш ти
був так близьковід дому.

- Не мели дурниць.Я був так самодалеко,які ви.

Подивися,де гойдалка.

- Ти міг пробігти цю відстань за якихось двад-
цять секунд, завдати ударуі вернутися. Ви з Фрух-
том гризлися.
- Ненормальна. Ти поводишся так, наче ми свари-

мося, хто з'їв тістечка в спіжарні. Тут люди вмирають.

- Благаю, викликаймополіцію. Я боюся, боюся,-
щепотіла панна Шацкі.
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- Убивця шастає домом.Вона не вмерла, вона нас

вбиває. Вам таке не спадало на думку? Щоце упир,-
сказав раптом Луі сперся головоюобстіну. - Їдьмо

звідси.
Анна-Маріналилавсім по півсклянки віскі.

- Лу, ми ж цивілізовані люди. Я не хочу слухати

таких примітивних дурниць, - сказав Лонгфеллоі

душкомвихилив усе, що булов склянці, не чекаючи
на лід.

Лу подивився на нього дивним поглядом. Наче в

ньому крилася добре прихована ненависть.
С. вийшлаз лазничкиі спустила про всяк випадок

воду, щоби виправдати таке довге перебування там.
Її донька сиділа спиною до дверей - волосся мала

розпущене. С. занурювала теперстару зубну щіточку
у фарбу і наносила червону масу нате довге світле

волосся.
- Ти впевнена, що цей колір тобі до лиця? - запи-

тала. - Рудий старить.
- То й добре, виглядатиму на двадцятирічну.
С.зітхнула. Фарба залишалася на волоссігусти-

ми, криваво-червонимисмугами. Ця гра з кольорами
справляла їй приємність. Вона подумала, чи не зміни-

ти би й собі колір волосся - з попелясто-русявого

скочити у вогняно-рудий. Але в рудому є щось орди-
нарне, щось надто яскраве. Вона виглядала би, як

двірничка. Їй раптом захотілося кудись вийти, ви-
рватисяз недільноїзадухи. Вона весело запропону-
вала всім обід у ресторані. Так,підемов індійський
ресторан,отой біля торгового центру, так, там недо-

рого,і дають великіпорції.

-- Я вже домовивсяпрозустріч, - крикнув зі своєї
кімнати син.

Нічого, поїдуть утрьох.
- Назад машину ведеш ти, - сказав її чоловік, як

завжди, коли хотів випити пива.
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Вона подумала про нього, що коли хоче, то вміє

реагувати швидко, але погодилась. Ми ж цивілізо-

вані люди, сказала вона собі, передражнюючи Лонг-

фелло. Поки чекала на доньку, яка мала вимити й

висушитисвоє нове червоне волосся, їй вдалося про-

читати ще два розділи.

Поліція приїхала під час ланчу - комісар Фонтане,

в цивільному, у довгому плащі й капелюсі,його аси-
стент Якийсьтам, у мундирі, троє поліцейськихі два

експерти, один з фотоапаратом, другий з валізкою.

За годину приїхав довгий чорний автомобіль,і за-

бралитіло Ульріки. Ще за годину тіло Фрухта. Пись-
менники і панна Шацкізібралися в кухні, як купка

переляканих овець. Лу заявив, що виїздить, але ця
заява наштовхнулася на виразний спротив комісара
Фонтане.
- Це не по-людськи- вимагати від нас залишатися

тут до ранку, - сказав Лу. - Хай там що, але я не

спатиму в цьому домі. Прошу зарезервувати мені го-
тель у Байєнні.
Фонтане запрошував до нашвидкуруч влаштова-

ної в бібліотеці слідчої кімнати одну особу за одною
і задавав слушні питання. Вони спільно встановили,

що питав у них одне й те саме, навіть у тій самій

послідовності. Які стосунки єдналиїх з Ульрікою, як
давнобуливонизнайомі,як часто бачилися, що роби-
ли у ніч убивства, хвилина за хвилиною,чи під час
перебування тут могло, на їх думку, трапитися щось
таке, що стало безпосередньою причиноюзлочину, чи
знаютьіншихгостей і в якій мірі. Пополудні приїхала

ще ціла група поліцейських, які систематично обшу-

кали паркі околицібудинку. Послали такожпо слуг.
Ті приїхали увечерів стані близькому до інфаркту.

- Чи маєте ви якісь підозри, комісаре? - запитав
Лонгфелло, коли вже булопо всьому.
У його питанні прозвучав фамільярний тон, ніби

хотів підкреслити, що розмовляєяк рівнийз рівним.
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- Навіть якби й мав, то все одно б не сказав. Ви
повинні це знати. Ви ж не звичайний підозрюваний,

Ви всі - автори детективів. У вашій присутності ко-

жен злочин має здаватися вишуканішим,аніж є на-

справді.

Потім попросив нього автограф у блокнот.

-- Прошу написати «Для комісара Фонтане»,- додав.
Під час чаю по Лу приїхалотаксі. Він попрощався

з ними, не дивлячись Їму вічі. Лонгфеллопотім ска-

зав Анні-Марі:

-- Це він. Даю головунавідсіч, що це він. Де вона

його викопала? Ти знаєш якісь його книжки?
- Звичайно, знаю,- відповіла вона з обуренням.-

Це найбільшанадія детективного роману в Америці.
Мене часом вражаєтвоєневігластвоі зосередженість

на самому собі, Джоне. Ти взагалі читаєш кого-не-

будь, окрім себе?

- Він був якийсь дивний...
- Він був нажаханий і не приховувавцього,як ти.

Лонгфелловийнявіз кишені хустинкуі витер чоло.

- Я не приховую.Простоне терплю істерик. Я про-
бую зрозуміти. Ти впевнена, що... він - це він? Ти

бачила його раніше? Може, хтось прикинувся ним? -
Джон Лонгфеллоскладав тепер хустинку рівненьким

прямокутником.- Немаєвибору- або він, або панна
Шацкі.
У цей час до кухні ввійшовасистенті звелів їм іти

у свої кімнати.

- А курити можна?- злостиво запитав Лонгфелло,

і було помітно, щовін помалу опановує себе.
Настоликтреба булочекати. Вони замовилиякісь

тострі потрави з баранини, а донька-вегетаріанка -
гриби в шпинаті та броколі з сиром. До цього - ве-
ликі скибки хліба нан з часником. Більше розгляда-

ли людей навкруг, аніж розмовляли. Коли вже опла-
тили рахунок, С. вийшладо туалету і, миючи руки,

подивиласяна себеу дзеркало. Здивувалася,яка вона
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пересічна. Раніше ніколи цього не помічала. Якби не
була собою,а кимосьзовсім іншим,ніколи не звер-
нула би на себе уваги. Пересічна жінка середнього
віку, яка під попелясто-русявим намагається прихо-
вати сивину. І те, що так одягається - як канцеляр-

ська мишка. Але ж вонаі є канцелярська мишка. Оці

блузки й жакети,ці скромні кульчики. Годинник на

браслетику. Колір помади, який ні з чим не асоці-

юється,властиво,тінь кольору, тінь помади. Очі, які

виразно блякнуть, втрачають вираз. Огрядність - ні
велика, ні маленька; невеличкий животику її віці -

допустима річ. Золоті окуляри в тоненькій оправі,

які одягала для читання. Ходячаніякість. Пані Ніхто.

Воназ приємністю вийшлаз туалету просто в хол
готелю. Впевненим кроком проминула рецепцію, де
Лу, нахилившись, заповнював карточку. На дерев'я-

ній оправці ключа помітила номер йогокімнати -

чотириста щось, четвертий поверх. Вона захекалась,
підіймаючись так високо. І ще цей клятий каблук -

зовсім розхитався. Дорогою вона шукала потрібного
предмета, але побачила лиш величенький важкийглек
біля сходів. Не вагаючись, вилила з нього воду на

килим,а квіти викинулав темряву коридору. Їй вда-
лось увіпхати глек у торбу. Вдавала, щовідчиняє якісь

двері, коли з'явився Лу з гарсоном і валізками. Не
звернули на неї уваги. Дуже добре. Вона почекала,
аж хлопецьпіде, і сміливо рушила, витягаючи з тор-

би важкий глек. Той, однак, виявився непотрібним.

Лу, як усі мешканціготелів, підійшов спершудо бал-

конного вікна і широко його відчинив. Вона бігом

рушила до нього.Заскочений,він навіть не встиг обер-
нутися.

Вонавитягнулаз торби глекі обережно поставила
його на столику, потім поправила волосся біля дзер-

кала і повернулася до ресторану.

- Скільки можнасидіти в туалеті? - реторично за-

питав її чоловік.
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Коли повернулися додому, вже стемніло. Отяжіла
від переїдання, вонавсілася в кріслі й знову читала.

До телефону підійшов Лонгфелло. Вони сиділи
утрьох унизу в вітальні й пили вино. Фламандка на-

швидкуруч зготувала їм якусьвечерю,але майженіхто
нічого не їв.

- Лу мертвий, - сказав Лонгфелло й опустився на
канапу. - Вискочив через вікно. Телефонував Фонтане.
На якийсь час запанувала повна приголомшено-

сти тиша.
- Ти мав слушність, це з'ясовує ситуацію. Це він

убивав, спершу Ульріку, а Фрухт, мабуть, щось ба-
чив, тож Луі його позбувся. Це самогубство. Совість
не витримала, - Анна-Марі спорожнилачарку.

- Я вражена вашою проникливістю, - обізвалася

панна Шацкі. Вона палалавід емоцій, як цикламен.-

Якщотак, то це кінець кошмару.. Хоча він був такий

милий, зовсім не виглядав, як убивця...

- Ніхто ніколи не виглядає, як вбивця; це стара

засада у написаннідетективів. Найпідозрілішимє той,

хто виглядає найневинніше. У кого це, що вбиває
дитина? - Француженка замислилась,але одразу сама

собівідповіла: - Звичайно ж, у Агати Крісті.
- Може,заграємо у Вбивцю, - запропонував рап-

том Лонгфеллозі злостивим задоволенняму голосі.
Видно було,що він трохи напідпитку.

- Нас же замало, - сказала панна Шацкі.
На жаль, вона була позбавлена почуттягумору. Тоді

телефон задзвонивудруге, і до нього підійшла Анна-
Марі.

-- Комісар Фонтанезараз буде тут. Має якісь пи-

тання,з якими не можназволікати.
Лонгфелло наповнивїхні чарки й пішов на кухню

по наступну пляшку вина. Шукав по шухлядах кор-
котяг, бо заплакана фламандка пішла додому одразу,

як тільки подала їм вечерю. Чекаючина комісара,

вони розмовляли про заповіт Ульріки. Панна Шацкі
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розповіла їм, що майже все переходить до Фонду, що,
властиво, від учора.будинок став осередком: творчої

праціавторів детективів.

- Це звучить, як жарт Долі. Як божий регіт. Косміч-

ний абсурд, - Лонгфеллогрався келишком.- НУ, так,

але ж тут добре буде писати. Вимарене місце.
С.запропонувалачоловікові відкоркувати пляшку

вина. У буфеті мали лише якесь «ергібікавер», але

їй, властиво, було все одно. Цокнулися келишками,і

вона повернулася до читання, а він до телевізора.
Фонтане був неприємно здивованийїхнім добрим

настроєм. Усе ж дозволив наповнити йому келишокі

одразу сповістив, що має причини підозрювати, що
смертьЛуне була самогубством. Схожебуло, що вони
всі миттю протверезіли. Комісар розповів їм про та-

ємничу наявністьвазонадляквітів («Начехтосьхотів
спершувдаритийого тим тупим предметом»), а потім
витягнувіз кишені довгу блискучу колодочку.
- Каблукі- несвідомо вигукнула Анна-Марі.
- НІ, ні, вас не підозрюють. Неможливо було би

вибратися звідси непоміченим, приїхати раніше від
Лу до Байєнниі повернутися. А зрештою, ви ж усі
малиоднеодного наоці, правда? - запитаві непоміт-

но кинув оком на черевички обох жінок.

Тоді панна Шацкі, знову бліда, як стіна, розповіла
йому про припущення Лу. ЩоУльріка не вмерла або,

якщопомерла,то вбиває їх із могили.
- Та перестаньте, панно Шацкі, я не можу цього

слухати, - буркнув Лонгфелло. - А ви не думали,ко-
місаре, з яких причин- через нерви, наприклад - Лу

міг сам узяти отой вазон, а каблук належить,скажі-

мо, покоївці або попередньому мешканцеві? Знаєте,
може, вам це видасться нахабним, але ми вже все
з'ясували. З якихось незнаних нам досі причин - ми

можемопро нихтільки здогадуватись-- Лу вбив Уль-
ріку. Може, йшлося про якийсь спадок, про якесь

зобов'язання...
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- Може,боявсяїї розчарувати, - замислено додала

Анна-Марі.

-о-мИи цього точно не знаємо. У кожному разі,

Фрухт був свідком чогось, щось знав або про щось
здогадувався, тому Лу мусив його ліквідувати. Він

вдавав, що гойдається, але насправді лише шукав

нагоди, щоби нанести удар. Поки ми шукалидоказів,

він підбіг до Фрухта і вбив його тим самим ножем

для розрізування сторінок, що й Ульріку...
- шале боявся докорів совісти, - перебила його

Анна-Марі. - Не міг витримати того, що зробив. Тому

й пішов від нас. Насправді він шукав можливости
для самогубства.

Фонтанезітхнуві сказав, що це справді дуже пе-
реконливо.Потім, однак, замість того щобивіддати-

ся настроєві тріумфу, він почав розпитувати їх про

зовсім іншіречі. Запитав, наприклад, чи знають вони,

скільки маютьчитачів.

- Як це, скільки читачів,- здивувалася Анна-Марі.

- Ви питаєте про тиражі?

Він записувавна серветці, поки вони називали йому
приблизні цифри.

- Коли книжка є в бібліотеці,її читають кілька осіб,

це теж треба взяти доуваги, - Лонгфелло домагався

точности.

- Це жможутьбутисотнітисяч людей,- обізвався

комісар і здивовано свиснув.- Чи ви знаєте, що це за

люди?
-- Переважно це жінки. Жінки більше читають,: -

Анна-Марісказала це із задоволенням.

Лонгфелло був у більш філософському настрої.
- У певному смислівони якось повинні бути схо-

жими на нас. Має існувати певна схожість, інакше

ми не розуміли би одні одних. У мене є своя теорія
стосовно цього: що читання детективів - це суто те-
рапевтична компенсація. Візьміть доувагиотих, - він
кинув оком на листок із розрахунками комісара, -
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кількасот тисяч читачів. Якби вони не читали детек-
тивів, то напевностали би вбивцями,- він захехекав.

Комісар Фонтане обвів кружечком приблизний
результат і зітхнув.

С. неспокійно поворухнулася. Кинула оком на чо-

ловіка - той дрімав перед телевізором.Але ж вінзіста-

рівся, подумала.

Анна-Марі непевним кроком рушила нагору. Ру-
кою зробила жест, який казав: «Зараз повернуся».
Панна Шацкі дрібними ковточками попивала своє

вино. Очі її блищали. Чоловіки розмовляли про
сутність письменницької праці. Фонтане задав вічне

для авторів питання:звідки ви беретеідеї.
- Я справді не знаю,звідки до мене приходятьідеї.

Я просто уважно приглядаюся додійсности. Фанта-
зія - це другорядна річ, - Лонгфелло говоривтак,

наче мав перед собою цілу аудиторію. - Дев'яносто
відсотків успіху - це працьовитість. Коли я бачу, як

людигайнуютьчас на дурниці, мені просто прикро.

Кожен міг би написати роман. Я походжуз родини,

де цінували вміння організовувати свій час і творчі

зусилля. А передовсім - логічне мислення.Дійсність
є значно логічнішою, ніж ми думаємо. Тому...

- Менітреба вийти, - сказала раптом С. - Я пере-

їла. Ота гостра ягнятина пече мені шлунок.
Її чоловік здригнувся, його непритомний погляд

пересунувся по ній і знову безпомилково влучив у
телевізор. Він кивнув.Вонавзуласьі сягнула по плащ.

Вирішила, однак, що він не буде потрібний,і знову
повісила його на вішак. Повернуласяза чверть годи-

ни, може, раніше. Чоловік не змінив пози.

- Легше? - запитав.
-- Легше, - відповіла.

се можназ'ясувати раціонально,рано чипізно,

- закінчив Лонгфелло.

Фонтане погодився з ним.
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- Інакше я не працювавби поліції. Але ви, однак,
маєте визнати, що бувають нерозв'язні справи. У на-

шому архіві є ціла полиця таких справ.

-- Ах, як цікаво! Я б охоче ознайомився як-небудь
із такими випадками. Може,з цього виникла би якась
книжка.

Комісар почавзбиратися довиходу і, коли вже сто-

яв у дверях, обізвався з ваганням:
- Знаєте, я не такий детектив, як у ваших книж-

ках, якщотаківзагалі існують...

- Щови хочете цим сказати?

- Щов дійсності усе це виглядає інакше. У вас

злочин завжди якийсьмізерний,вбогий, зведений до

звичайноїдії. позбавлений якогось справжнього

жаху. У ваших книжкахідеться про те, щоби вияви-
ти його мотивиі викрити винуватця, так наче це все
залагоджує. Шерега нераціональнихподій і дуже ра-

ціональне розв'язання.Вив це вірите? Вас це не роз-
чаровує?
- Розчаровує? Адже йдеться тільки про істину!
- Ба! Щотаке істина? - Фонтане потер чоло же-

стом дитячої безрадности. - Мене більше цікавить

механізм -- як це все діє. Пізнати механізм.
- Як? - з натиском вигукнув Лонгфелло.

- А якби от нез'ясовувати,а затемнювати? Не спро-

щувати, а ускладнювати? Щовина такий спосіб?

- Щови, чортзабирай,хочете сказати?
- Що,наприклад,раціональніподії можна поясни-

ти лише нераціонально...
- Ви мене вражаєте,комісаре, - обізвалася раптом

панна Шацкі. - Ви маєте на думці духа Ульріки?

- Ох, ні, ви не зрозуміли мене. Прошу від мене
побажати пані дю Лак усього найкращого. Зрештою,

завтра, напевно, побачимося.

Фонтане рушив до виходу. Лонгфелло затримав
його жестом руки.

- Я піду по неї, - сказав він і рушив нагору.
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- Щозі мною тепер буде? - запитала панна Шацкі

з міною маленької дівчинки.
Замислений Фонтаненевстиг відповісти, бо згори

почувсягуркіт і перелякані прокляття Лонгфелло.

Панна Шацкікинулася комісарові на шию,істе-

рично ридаючи:
- Вона мертва, вона мертва,правда? Її теж убили.

Нас всіх уб'ють.
Комісар, заспокоюючи,гладив її по голові.

- Вам нічого не загрожує. Вам справді нічого не

загрожує. Запевняю вас. Ви ж не пишете книжок,

правда?
Потім спокійно підійшовдо телефонуі набрав но-

мер поліції. Весь час відчував на собі чийсь дивно

сконцентрований,могутній погляд.

С. відклала книжку, хоча до кінця залишалася одна

сторінка. Потягласяі пішла на кухню розчинитисобі

таблеткувід печії. Далі їй не хотілося читати. Потім

сіла біля чоловіка,і разом до півночі дивилися якийсь
американський фільм, повний погонь і стрілянини.

Вранці, випускаючикота на балкон, вона побачи-
ла, як під її будинок під'їхала поліцейська машина.

Побачила, що з неї вийшлитроє чоловіків і рушили

простодоїї під'їзду. Один із них мав на собі плащ і

смішний, старомодний капелюх. Їй здалося, що вона

йогозвідкисьзнає.
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Місяць у Шотландії

Перша сцена малавиглядати так:я йду з валізкою

під'їздом, посипаним гравієм, дзвоню у двері, мені
відчиняє одягнена в чорне служниця. Так звичайно

починаються фільмита оповідання,і так я це уявля-

ла собів літаку. Я, власне кажучи, знаю світ лише з
фільмів і книжок - тож чи можна сказати, що знаю

світ?

З якихось причинніколине буває так,як я уявля-

ла собі раніше. Дієтьсяце, гадаю,тому, що у світі є

надто багато змінних величин, набагато більше, ніж

можевмістити моя уява. Жодна уява на це не здатна,

хіба що вона натхненна, хіба що це будевізія. Але
можливе також інше пояснення - гра з Богом: він

дає, щоправда, фантазію і натхнення, але не дозво-
ляє передбачити найбанальніших подій. Дає тупий
ніж, паперовий молоток, скляний гвіздок. Можливо

також, що уява якимось чином вичерпуєдійсність -

те, що уявлене, не можевжестатися.І навпаки- трап-
ляються тільки неуявленіречі. Це могло би означа-
ти, щоуява і дійсність черпаютьз того самого джере-

ла, з почекальні дійсности. Сполучені посудини.

Може, це лиш моя уява є такою калікою. Може,

існують люди, які вміють передбачити все одразу і

повністю або принаймні передчути в якихось загаль-

них обрисах. Ясновидці. Суха авторитарна мудрість

пасьянсів.

Пані - нехай зветься - Скочмен розіслалазвістку
через своїх знайомих у Лондоні, що прийме у себе
письменницю. Щовзамін за мовчазне письменницьке

товариство (письменники -- це мовчуни) забезпечить
умови для творчоїпраці. Нехай це буде жінка і полька.

Так я там опинилася.І все було іншим,аніж я уяв-

ляла собі раніше.
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Я в житті не бачила такої мінливої погоди. Про-
гнози погодивід Бі-Бі-СіЗ тихо й непевно жебоніли

з маленькогорадіо,яке стояло на каміні -- несміливі,

без віри у власну силу переконання. Перед кожним
виходомна прогулянку моя рука звично шукалазна-
йомої ручкипарасолі. Ані разу за весь цей місяць не

побачила я блакитного, відкритого неба; хмари чаї-
лися за верхівкамидерев і в одну мить опановували
весь простір. Раптом починав падати дощ,хочаб на
хвильку, хоча б напоказ.

- Садівник зламав ногу, тому мигріємо електрич-

ними пічками. - Це було одне з перших речень, які

вона вимовила. Я тодіне зрозуміла цієї таємничої за-

лежности,але пічка нагрівала мою кімнатуза кілька

хвилин.Я була в країні, де будинки опалюють у червні.
Тут усе було давно вже усталеним. Неможливі були

ніякі імпровізації. Кожнаріч стояла на своємумісці,
ніби протягом тих років, які в моїйкраїнібагато разів
перевертали все, що тільки можна, догори ногами,

тут речі терпляче шукали своїх місць і, знайшовши

їх нарешті, позвивали гнізда. Скільки часу потрібно
китайській нефритовій фігурці дракона, щоби опи-
нитися там, де вона повиннабути. Сто, двісті років?

Усілякі абищиці на фортеп'яно,які ніби приросли до
чорної лакованої поверхні інструмента. Картини на

стінах так прижилися, що їх майже не помічаєш.
Килим,досконало поєднанийз дерев'яною підлогою,

доведений до чистої квінтесенції м'якости під нога-
ми; бронзовівікторіанські лампи, сховані за межами

власного світла.

Я швидко зрозуміла, що ми обидві були певним

чиномзанурені в минуле. Я внаслідок того, про що
хотіла писати- менішість років, я мандрую розлоги-

ми сонячними долинами Одри,зачудована безумов-
ною красою вперше почутої по радіо «Сіті» Бітлзів.

Вона за віком. Коли маєш стільки років, то вже не

встигаєш на виклик щоденноготут і зараз.
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Так чисяк, а нас відділяли однувід одноїпіввіку.
Статечна англійська вітальня намагалася витворити

між нами якусь площину порозуміння. Для менеїї

минуле не вміщалосяв уяві. Тремтіло,як міраж.
Я щена початку сказалаїй, може, це й прозвучало

не дуже чемно, що від мене важко чекати співучасти

в глибоких дискусіях. Моя англійська, як сама ба-

чить, досить убога. Я не маю здібностей до мов. На

моє здивування, вона не виглядала розчарованою.

Усміхнулася.
Вранція сходила доїдальніна сніданок. Діставала

саме те, що замовила попереднього дня на малесенькій
карточці. Найчастіше рідке варене яйце,грінки,сік і
каву. Вона вже була по сніданкові, може, взагалі не

снідала. Сідала біля мене на хвильку, дивлячись,як я
їм. Може, меніце здавалося,але я помічала в отому
пригляданнідо мого ранковогоапетитуякусьчулість.

Уранці я завжди бувала найбільш балакучою. При-
водомбула свіжа газета, а в ній кінець війни в Косо-

во, заворушення в Лондоні, шлюб принца Едварда. Я
лише старалася не формулювати своїх поглядів на
світ із повним ротом

Вона була невисока, худенька, фарбувала, як га-
даю, волосся. Той світлий натурально-ллянийколір

видався менідосить незвичниму її віці. Носиладовгі

спідниці та кашеміровісветри. Чорні або сірі. Вечо-

рами накидала на плечі шотландськукартату хустку.

Майжецілийдень я писала, вражена тим безміром.

часу, який простягався переді мною і не переривався

нічим, за винятком власного голоду. Коли мені вже

боліли зап'ястя від стукання по клавіатурі, я лягала
на підлозі й пригадувала деталі, марила й вигадува-

ла, вивчала всі можливості часу. Вперше у житті я

писала про себе, але зі здивуванням відкривала, що

писання про себе творитькогось іншого. Що не мож-
на бути одночасноспостерігачем і спостережуваним,
тим,хтопізнає, і тим, кого пізнають. Мабуть, тому в
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усіх спогадах є якась фальш,а в кожній автобіографії
- творення.

Література є якимось санкціонованим,увільненим

від етики, суспільно схваленим і чарівним обманом.
Гадаю, що тому й тягло мене завжди до писання. Чи

існує ще щось інше, що давало би такі можливості

вигадувати, обманювати різними способами, ви-

правлятидійсність, придумуватиїй інші можливості?
Письменники- анархісти універсалій, релятивісти від

народження,випробувачіістини, винахідники альтер-

натив - саме це пробувала я їй сказати, коли вона
делікатно запитувала, над чим я зараз працюю.

Її минуле видавалосяменічорно-білим,як старий

фільм. Люди рухалися в ньому нервово і швидше,
ніж насправді. Усе там було якесь неоковирне, не мало
глибини.

І сама вона булатака - нереальна.З'являлася зав-

жди,як дух, зникала у лабіринтах поверхів.

Після сніданку я закурювала у своїй кімнаті ци-
гарку, відчинялавікно, бо дим їй заважав.Я боялася,

що він може допасти її у непростих для локалізації
спальнях. Уявлялаїї в піжаміабо з папільйотками на

голові. Це підбадьорювало мене, зближувало. Дім

стихав. Зрідка долітав до мене з парку шум косарки

для трави. Опівдні перед моїми дверима з'являвся

кошик з ланчем - термосіз чаєм, другий із супом,

канапка, загорненіу серветку ложки й виделки.Їла я
його абияк, читаючи.

Перші дні були дивними,в аеропорті загубився мій
багаж, тому опинилася я тут без валізки, лишез підруч-

ною торбинкоюі, на щастя, з портативним комп'ютером.

Маргарет, служниця,чи як це назвати, я ж виховувала-

ся в комуністичній країні, принесла мені купальний ха-

лат, зубну щіточку пасту. Дістала я також один із ка-
шемірових светриків господиніі куртку від дощу. Єди-
ною моєю власною річчюбув ці дні комп'ютер, який
охочесвітився на столі, наче переноснийвівтарик.
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Я писала. Писалавід ранку, з тією неуважною, ледь
помітною перервоюна ланч, писалатакож, ходячи по
кімнаті взад і вперед, виглядаючичерез вікно, розгля-

даючи неспокійне шотландське небо, курячицигарки.
Я розгортала свої власні привезені простори, заверта-

ючи час до якихось власнихпочатків, називаючи об-
рази, які ледь запам'яталися. Монастир, думалая,так,

мабуть, діється у монастирі, реальність густішає, ви-

являється, що єдинеїї джереломіститься в менісамій,

що немає іншого світу, окрім мене, що описування світу

є, по суті, описуваннямсамого себе, немає іншого шля-
ху, крім того банального «пізнай самого себе», опиши
самого себе, опиши те, що, як тобіздається, є тобою.

Близькодругої, третьої пополудні я брала парасо-

лю й виходила на поквапну прогулянку. Згодом я
звикла до дощу. Кружляла буйним парком,його вог-
кими,слизькими стежками,які балансували десь на
урвищах,застиглих над річкою, що текла внизу. Хащі

рододендронів,понурі туї, плющ,який обплітав старі

стовбуридерев. З-під ніг мені вискакувалидикі кріли-
ки. Часом нерухомілив метрівід моїхніг і дивилися
на мене одним оком, упевнені, що я їх не помічу.
Низько над головою пролітали літаки до Единбурга.
Я могла розпізнатиїх барвистіхвости.

Верталася я на чай. Маргарет приносиламенійого
на таці й ставила на столику перед дверима, завжди

з кусочком кексу.
Бачились ми лишеувечері,за обідом.Стіл у їдальні

накритийнадві особи: я з одногобокустолу, вона - 3

друтого.
-- Навіщо ви це робите? Навіщо запрошуєте до свого

дому чужих людей? - запитала я.
Вона відповіла на другу, непоставлену частинуза-

питання.

- Я зовсім не почуваюся самотньою,- сказала. - У

мене тут багато спокою, а ви потребуєте спокою,я
вам просто його дарую.Оті все.
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Тож я й діставала в дарунокдовгі вечори,які ніко-

ли не закінчуються, бо там на півночі дні у червні
незрівнянно щедріші, ніж у Польщі. Весь час було

ясно,коли я лягаласпатиі коли вставала. Булоясно,
коли я часом будилася під ранок, аби неспокійно

справдити час на годиннику, встигнути здивуватися
йому і спатидалі.

Моя лазничка доводила мене дорозпачу- незрозумі-
лийвинахід окремихкранів для холодноїта теплої води

доводивдотого, що я чулася безрадною. Тому кожне
миття голови перетворювалосьна купання. Я лежала у
ванні, простежуючи монотоннийвізерунок шпалер,який

вводив мене у стан майже медитаційний.
Цейчас без властивостей, рівномірно маркований

годинами трапез, досконало поділений на частини,
втримував менеу собі. Не треба було чогось робити,
не траплялося нічого несподіваного, не дзвонили те-
лефони,ніякі листи не виривали менез цієї дивної

споглядальної рівноваги.Усе відбувалося одне за од-
ним, надходило з невблаганною певністю. Ніколи не

забракло цукру в цукерничці, не розсипаласясіль, не
розлилося вино. Дім був досконалим механізмом,
накрученою колисьдавно музичною скринькою.Упер-
то й систематичновідкривав день за днем,заїдав у
тому самому місці, на кранах із водою, аж поки цю

дрібну недосконалість я не почала сприймати як ча-

стину цілісного порядку. Години мали однакову дов-

жину, хвилини - однакові розміри. Чи ж можна ди-
вуватися, що кожназвістка доходила сюди приглу-
шена відстанню, знебарвлена, нереальна? Була

відлунням якихось далекихсвітів, чимось, що на-

справді не існує. Будинки старіли тут природним
чином, речі благодійно нагромаджувались на гори-
щах, засиналипід покривом з пилюки. Достойно жили
вікторіанськімеблі, середньовічні скрині не сприймали
свого існування як особливу подію. Шотландію мож-
на би визнати досконалим витвором фабрик Бога.
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Обідали ми зосереджено. Побрязкували ста-
росвітські ножі, виделки. Вона ставила обережніза-

питання, вивчаючи мене, делікатно відкриваючи
простір для визнань, ніколи напряму,ніколи насиль-
но. Це мене в ній захоплювало.Чи їх навчали цього в

дитинстві, чи цим, по суті, і є знаменита англійська
холодність - давати іншій людині місце для буття,

для формування, для усвідомлення крокза кроком,з
яким делікатним витвором маєш справу. Отож ія, з

певним здивуванням,щотеж це вмію, описувала круг
неї кола. Колихотілаїї про щось запитати, я подум-

ки старанно перекладала питання англійською мо-

вою,а вонопісля цього націлі милі віддалялося від
польського оригіналу. Переклад на англійську був,
отже, перевертанням бінокля, використанням його
так, щоби він не наближував,а віддаляв. Тому роз-
мова справляла мені приємність. Починання речен-
ня від «феї», яке ставить усе, що говориться, під

якийсь вагомий знак питання, релятивізує кожну

думку. У цьому «ей» в'яне зародок будь-якої рево-
люції, розлазиться задум будь-якого маніфесту.
Часом я усвідомлювала, що не паную над своїм

тілом. Робила міни, вимахувала руками.

- Твоє обличчя виражаєвсе, - сказала якось вона,
спокійно підносячи чашкудогуб.
Я сприйняла це не як комплімент, але впершевідчу-

ла якийсь обережний вияв симпатії. Її обличчя не
виражалонічого.

Вона розпитувала мене про Польщу. Якось після
кави,яку, за ритуалом,пилиу вітальні, я показалаїй

на карті, де я живу. Вона дивилася з удаванимзаці-

кавленням - підняті брови, спокійно повторюване
чуез, уез», коли я реферувала їй історичну ситуацію
краю. У якомусь раптовому проблискові я здогада-
лася, що для неї це не мало ніякого значення. Спати

вона пішла раніше, сказала, що почувається дуже

втомлено.
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Щеколи не віднайшовсямій багаж, мої добре зна-
йомі речі, вона показала менібібліотеку. Входилося

туди з маленького подвір'я, отже, булавідділена від

решти дому. Булатам Епсусіораеаїа Втійатиіса 56 року,
зібраннясвітової прози у гарних темнозелених шкіря-

них оправах. Були альбомипро мистецтво, каталоги
з аукціонів, словники, лексикони,декілька випадко-

во підібраних філософських книжок, якісь всесвітні
історії, мітології. Тому, поки не прийшли ще мої книж-
ки, я сиділа у тій бібліотеці на драбинцій переглядала
усе справа наліво. Наштовхнулася, на своє здивуван-

ня, на цілу полицю книжок про Польщу. Знаходила

там дужецікавіречі. Наприклад: «Роішпа із а соипіту
штісп баз роррей ир оп те тар о) Еиторе /тот йте Іо
йте їйоивії пегег дийе іп пе зате ріасе ілрісе»." Могут-
ня мітологія зі вступом Грейвза, видана 1958 року, з

англійською самовпевненістю стверджувала, що

«Уйезіа, Сеттапу». Не вірячи власним очам, я прочи-
тала в якомусь американському журналі про «ройзй.
сопсепітайїоп сатрз». Увечері дзвонила додомуз буд-
ки в містечку, аби впевнитись, що дім щеіснує.

Десь саметоді, за тижденьпісля приїзду, я вибра-

лася на першу краєзнавчу ескападу. Двадцять хви-

лин їзди приміським двоповерховим автобусом - ія

вже в Росиліні. Місце, рекомендоване в моємупутів-

нику завдяки незвичній каплиці, де за сто років до
Колумба на стінах помістили візерунки американ-
ських рослин - знак, що шотландці бували в Новому

Світі значно раніше. Не про це мені йшлося;історія

завжди здавалася мені неїстотною. Я поїхала туди,

бо незадовго дотого знайшлазгадку про Святий Гра-
аль, укритийу тій каплиці. Він міг там бути. Колись.

" Польща- це країна, яка несподіваноз'являлася час від часу
на карті Европи,але ніколидвічі на тому самому місці.
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Якщовзагалі існував. У самотності моєї кімнати мене

охопило якесь збудження. Я миттю зіставила- і це

було як вибух - те, що мені сказала моя господиня
попереднього вечора. Щов Росиліні є дослідний інсти-

тут, де клонували овечку Доллі. Вівця, Агнець, Хри-

стос, Кров Христова, Тіло Боже, Гени, Хромосоми,

Безсмертя. Може, я ненароком опинилася в самому
центрісвіту, в самому центрі таємниці? Маленький
дощовий шотландський Єрусалим. Периферійний
центр світу. Центральна периферія. Скарб, укритий
у найменш очікуваному місці. Мереживні, вишиті

клейнодамикраї космосу. Я їхала на верхній плат-

формі автобуса вогкими зеленими долинами,рівни-

ми, симетричними,нудними.Квиток до каплиці кош-
тував два з половиною фунти.

Потім я сіла в маленькому готельному барій замо-

вила великого «гіннеса». Каплиця і справді булагар-

ною,я долучилася до купкитуристів,які вели зачаро-

ваними очима по склепіннях, скеровувані словами

екскурсовода у шотландській спідничці. Але не було

там Грааля.Я знала це. Я відчулаби, якбивін там був.
Овечка Доллі - це черговий науковий експеримент.Її

принесене в жертву тіло нічого не означає. Дрібна,

неістотна надія на безсмертя.Гірке міцне пиво вдари-
ло менів голову. Додомуя знову верталася під дощем.

Злай роздратованая притяглана обід оту книжку
зі згадкою про Польщу.

- «Роіапа із а сошиту...» -- читала я моїй господині.
Вонавідклала ніж і виделку, слухаючи.

- Так, це правда, - говорила я. - Ми ростемо, як

нічні рослини, розквітаємо лишена однунічу році, в
ніч на Івана Купала. Наше насіння мандрує ріками в

світ. Миз'являємося часвід часу лишевнаслідоквійн,

повстань та історичних катастроф. Щоранку миміняє-
момови,як одежі. Ми метиси,в нас доми наколесах,
паспорти наші, властиво, нерозбірливі. Ах, ми без
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труду пишемо кирилицею. Навіть наш папа перенос-
ний - мандрує то туди, то сюди - неспокійний чоло-

вік у білому. Миніколи не виростаємо,тягнемосяза

десертом, коли ще не принесли друге. Ми й справді

таємничийнарод, ми з'являємося й зникаємо. Може,

це винаклімату чи безкрайніх рівнин. Наша малень-

ка рослинна цивілізація залишає після себе інфан-
тильнісліди на розчарування усіх майбутніх археоло-
гів: барабанчики,поламані олов'яні солдатики, окремі
слова, надто важкі, аби їх можна було вимовити.

Потім мив мовчанніїлигаттіс. Вона звеліла Марга-
рет відкоркувати ще одну пляшку вина. Ми цокнули-
ся келишками.Коли перейшлинакаву, вона на хвиль-
ку зникла. Повернулася з оправленою в рамку фото-
графією. На ній був молодий чоловік, властиво, хло-
лець у мундирі Британських ВПС.З широкою усміш-

кою,з ріденькими,задерикуватими вусиками.Світлі

очі дивилися просто в об'єктив, лукаво, задирливо.
За ним - якийсь невиразний плаский краєвид.

- Його звали Тадеуш Понятовський, - сказала.

Вона вимовила це ім'я повільно, бездоганно, без
помилок.Я зауважила, що це знане в Польщі прізви-

ще. Вона поставила фотографію на столику, і ми по-
сідали з чашками кави в руках біля електрокаміна

(садівник зламав ногу). Подумки я формулювала

якесь делікатне запитання, наступне запитання, що

вписувалося би в цю ситуацію,наче кубик,якого бра-
кує, - м'яко, природно, як по маслу, питання,яке ла-
тало би дірку, але нічого не пришвидшувало,яке на-

справді ні про що би не питало. Але вона озвалася

перша. Сказала, що його збили вже під сам кінець.

Щоневідомонавіть, куди він упав. Я мовчала.

-- Я кохала його, - додала вона ще, і чашка легень-

ко й чарівно дзенькнулаоб тарілочку.

Від несподіванки я подивилася нанеї, і знову моє

обличчя багато чого, мабуть, виражало, знову гово-

рило всупереч менісамій. Вона тепло усміхнулася.
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Це була банальна історія, якщо історія кохання
може бути банальною. Вони обоє в мундирах хакі.

Продуктовікартки, ночами великі міста зникали,за-

темнені, з поверхніземлі.

- Меніздавалося, що я без нього не зможу жити, -

закінчила вона. - Він говорив з таким самим акцен-

том,як ти.
Так ось чому я тут була. Виходить, я мала щось

спільного з Тадеушем Понятовським, пілотом, який

загинув десь над Гамбургом.
Вранці я знову писала. Неохоче, через силу. Екран

комп'ютератерпляче чекав на кожне речення. Хапав
його, затримував, приносив мої слова. Не зморгнув-
ши, приймав кожну обмовку, кожну помилку. Делі-
катно підганяв мене пульсуванням курсора. Я непо-
мітно переносилася в минуле. Писала просамусебе,
про себе ще без властивостей,без посвідчення особи,

без зобов'язань, без планів, без навичок, без роздумів.

Я писала про себе, занурену в неясні образи. Малень-
ка дівчинка, яка є ледь що органами чуттів, спри-
йняття у неї кривулясте, вона нічого не розуміє, ба-
чить те, ща хоче побачити. Світ - це крапля,події не

мають фабул ані причин, змінюють одна одну випад-

ковоабо у таємничих проблисках якихосьасоціацій.

Комп'ютербез тіні сумніву приймав усе. Його слух-
няність підбадьорювала мене. Зате я мала сумніви -
кому яке діло до мене, чому я вирішила, що мене
варто записати з якимось моїм невиразним, незнач-
ним минулим.Чи не діються насвіті важливішіречі,
варті опису? Чи ж недіється завжди так, що важли-

вішимиє інші? Чи ж газети за сніданком не говорять

нам про це цілком ясно, не вказують на існування
загальноприйнятоїієрархії цінностей? Яке значення

має якийсьвечір тридцять років тому, не помічений
історією, ніде не зазначений, не записаний, якого

ніхто, крім мене, не запам'ятав?
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У кошику з ланчем лежав кремовий конверт, ав

ньому записка від моєїгосподині. Вона хотіла би щось

мені показати пополудні. Вона чекатиме менео третій,

я маю спуститисядо ідальні. Як це по-британському,

подумала я.
Вонаповела мене на другий поверх до однієї з не-

жилихкімнат. Це була наріжна спальня з великим

ліжком, прикритим мережаним накривалом. Стояли

тут легкі колоніальні меблі з бамбуку, несподівано
екзотичні.

Це була дитяча кімната. На бамбуковихстільцях

сиділи ляльки зі здивованими керамічними личка-
ми. На ліжку- два ведмедики,меланхолійні створін-
ня.з хутром, витертим від пестощів. Але вона хотіла

показати мені щось інше - великий ляльковий дім.
Він мав дах і комини,кільканадцятьвікон, двоє две-
рей. Вона обережно відчинила його, як маленький

театр, розсунула зовнішню передню стінку, і тепер

ми побачили кількаповерхову середину дому.
Перед нами відкрилися чотири яруси. Внизу була

кухня й комірчина. Умебльована в старомустилі, з
великою мийкою з двома раковинами для чищення
м'яса та овочів. З буфетом, ущерть заповненим фаян-
совимсервізом, де десертні тарілочки були завбільш-
ки з ніготь. На стінах висіли каструлі й сковорідки.

Дерев'яний стіл видавався зношеним від постійного

використання. Мітла застигла у змітанні на совочок
невидимого сміття.Біля неї сиділи дві маленькі миші.

До них спокійно приглядався чорний кіт.
-- Фігурки зробленіз воску, - сказалавона.

У комірчиніна гаках висіли великі шматки воско-

вого м'яса, свинячі шинки, тушки кріликів. Обнадій-
ливо виглядали на полицях закорковані пляшки.

Вино? І ще маленькі бляшані шабатуркинатістечка,
в'язки часнику, кошик з овочами, качани капусти,
слоїки з джемом чи, може, медом.
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Вищебулавітальня. Стіни в ній оббиті шовкови-
ми блідо-рожевими шпалерамиз делікатним візерун-
ком. Тут були комоди з галереями виставлених на

них родинних портретів, два столи, один великий,
різьблений. Стільці стояли безладно,а віко піаніно

чи, може, клавесина - відкрите, немов щойнозакін-
чився вечірній концерт,і усі вийшлив сад відпочити

перед вечерею. Картининастінах кількома штриха-

миімітували розлогі простори. На другому столику,

меншому, поставленому ближче до каміна, лежали
газети, і якщо напружитизір, можна було прочитати
на них заголовок: «Файу Маї», та розгорнутий аль-
бом з фотографіями, такий справжній, що одразу хо-
тілося обережно взяти його двома пальцямиі через
збільшувальнескло розпізнати обличчя людей, ув'яз-

нених на знімках. Поряд лежали поштовілистівки й

ножички. І ще тут були сходи, які вели нагору до
двох спалень. Одна - маленька і темна, з вузьким
ліжком, шафою для одягу і трюмо,у другій стояла

без руху власниця цього картонного маєтку. Стояла
біля розкішного ліжка з балдахіном - невисока вос-
кова лялечка, одягнена у вицвіле мереживне плят-
тячко,зі світлим розпущеним волоссям і вплетеним
у нього побляклимбантом.Її пухкеньке, майже зовсім
біле обличчя із сильно наведенимибровами виража-
ло якусьдумку. Я на мить замислиласьнад цим, але
мені важко булоназвати цей добре знайомий вираз.
Біля її ніг лежала маленька блакитна парасолька.

Капелюхи поневірялися на плюшевій канапі. На туа-

леті перед дзеркаломзі станіолю стояли пляшечки й

слоїчки.

Над спальнями,під спадистим дахом цього фанер-

ного дому була дитяча кімната й маленьке горище,

завалене коробками від капелюхів, поламаними

меблями,валізами. А в дитячій кімнаті біля дере-
в'яного коня на коліщатках стояв мініатюрнийляль-
ковий будиночок,але його облаштування,отаіміта-
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ція імітації, було вже таким маленьким,таким умов-

ним, що не піддавалося сприйняттю і затиралосвої

обриси.
Моя господиня обережнопосадила ляльку на ліжко

- це був єдинийрух,який вона відважилася зробити.
- Вона мала трьох чоловіків, - сказала про неї. -

Першийкудисьподівся, зник, тому взяласобі друго-
го, але той у свою чергу втратив ногу, і вона зробила
його своїм садівником. Третій чоловік теж погано

скінчив - почав пити й урешті-решт кинувїї.

Ця історія здалася мені правдоподібною тільки

тому, що вона в неї вірила.

- Можеш приходити сюди, якщо хочеш, - додала
вона під кінець.
Я не відважилася. Лежалапотім наліжку і відтво-

рювалаз пам'яті одну деталь за іншоюз тієї картон-

ноїімітації світу. Гралася ним своїй уяві. Дві миші

в кухні втекли від кота під буфет. Увечері, пообіді,

коли роздягалася в лазничці перед купанням, поба-

чила у дзеркалісвоє оголенетіло. На якусь мить зди-

вувалася, що в мене є груди, у цю коротку мить я
бачила худеньке, маленьке, пласке тіло дівчинки, а

потім, зі здивуванням, у молочномусвітінні комп'ю-

терного екрана розглядала своїруки.
В останнікілька днів червня настала сонячна, вітря-

на погода. Мені вже не хотілося писати.Я сиділа на
веранді, вигрівалася на сонці. Розглядала в бінокль
птахів і диких полохливихкріликів. Кількаразів ба-

чила її саму. Парковими стежкамивонакотила перед
собою велике металевеколесо,підпираючийого пру-
тиком. Наголові мала блакитний капелюшок,зав'я-
заний під підборіддям м'якимистрічками.

Ночістали умовними, абиякими, швидкоплин-

ними. Сумерк одразу переходив світанок. Рожевий
відсвіт на заходівзагалі не зникав.Я перестала орієн-

туватися, де на небосхилізахід, а де схід.
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Суб'єкт

У монографії про його творчість, яку він саме по-

чав читати за ранковою кавою,була незначна помил-
ка. Отож, його роман «Відкритіочі речей» був вида-

нийвісімдесят другого,а не четвертого. Авторка мо-

нографії з якихось причин поминула оте перше за-
кордонне видання поза цензурою. Він зробив олів-
цем поправкуі закурив першу цигарку. Тепер у нього
лишалося тільки чотири- він мусив обмежуватисебе.

Лікар сказав, що в його віці треба взагалі кинути ку-
рити.Він, однак, знав, щобез куріння не буде писан-

ня. Існувала пряма залежність між затягуванням ци-

гарковим димом і писанням. Дим, заповнюючи його

легені, одночасно якимось чином урухомлював його
пам'ять, мабуть,тому, щоі дим,і пам'ять мають одна-

кову природу - плиннісмуги,які несподівано звива-

ються в кільця,у викрутаси,в прозорі шереги шарів,
що триваютьякусьмитьв удаванійструктурі,а потім
без вороття зникають.Трішечкизосередившись, мож-
на було завдяки незбагненному чуду перетворитиці
плинності в слова й речення.

Він перегорнувкілька сторінок,і раптом його ува-
гу привернули слова: «Герой цієї приголомшливої

оповіді, айет еро автора,маєте самеім'я і навіть живе

за тією самою адресою: Варшава, тильнийбік Алей».

Він прочитав їх кілька разів, затягаючись димом.

Пригадав той час, двадцять років тому, коли писав
«Відкриті очі речей». Страшний час, безнадійний.
Здавалося, це вжекінецьсвіту, а однак усе скінчило-

ся добре. Але що таке добре, а що погано, подумав

він і кинув хижийпогляд на оті чотири цигарки,які
залишалися йому до кінця дня. Тоді добре писалося.
Невизначений розпач, почуття абиякости та абсурду
сприяли розмахові, були чулою матір'ю, яка пестила
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слова, вигодовувалацілі абзаци, відкривала таємниці

казкових, нереалістичних зв'язків, підсувала, як на

тарілці, готові образи. Сьогодні все зробилося папе-
ровим, хоча ззовні, може, і виглядало солідно, але
якби схотіти сьогодні якось це описати, треба було
би продиратися через шари сміття, через зотлілий

папір подій, моментальність хвилин. Нормальність

була нецікавою, повною дрібних проблем, маловаж-
ливих абищиць, які щоранку висипалисяз газет, як
пісок, і одразу припадали пилом.

Самборський підвівся, глянув на цигарки й вирі-

шив вийти з дому. Накинув лиш піджака - погода

була гарною. Усталеним маршрутом, подвір'ями й

переходами між будинками, вийшов на головну ву-

лицю міста, звернув на площу з костелом і одразу
опинився у своїй улюбленій кав'ярні. Дорогою йому

вклонилися кількаосіб, серед них пара молодих лю-
дей з наплічниками. Вони зупинилися, побачивши
його, і ще стояли, коли він з усмішкою відповів на

їхнє привітання, минаючи їх. Приємнимибулитакі
зустрічі, але й неприємними. Нагадували йому, що
він увесь час є самим собою,ніким іншим ужестати

не може, що оскільки перед іншими, наприклад,оти-

ми молодими людьмиз наплічниками,існує ще ціле

море можливостей,цілий стос ролей навибір, вели-
кий кошик яєць з несподіванками, вони ще можуть
стати,кимтількизахочуть.Він - ужені. Він уже ви-
значений. Подумав навіть: «скінчений», і щось дуже

неприємне ковзнуло тут же поруч. Холодне затхле
повітря, як із пивниці. Бувало, що часом він почу-

вався, наче мав прибиту до чола бронзову табличку:
«Станіслав Самборський, письменник». Так як і за-

раз - коли входив до кав'ярні, усі погляди тактовно

звернулися в його бік, але тут до нього вже призви-

чаїлися, тому звичний гомін кав'ярні навіть не по-

міняв інтенсивности.Він пройшовдо буфету, обміняв-
ся з кельнерками вітальними усмішками|і сів за сто-
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лик. Замовив «чорний сніданок»: каву і пачку цига-
рок - у цей спосіб тих чотирьох на столі вистачить

йому до вечора. Знайомакельнерка з власноїініціа-
тиви принесла йому дві канапки з його улюбленою

яєчною пастою. «Зранку вам потрібно з'їсти щось

конкретне». Він не протестував. Сягнув по газету і

спокійно читав, маючивідчуття, що перебуває у самій

серединісвіту.

Того він зустрів уже на власній сходовій клітці,

перед власними дверима - схилившись над замко-
вою щілиною,той маніпулював із замком. Письмен-

ник Самборськийпротягомцілоївеликої, товстої, як

муха, повної хвилини не міг позбутися здивування.

Той-бо на перший погляд здавався знайомим, навіть
більш як знайомим - бо було в ньому щосьвід двійни-
ка, гидке й облесливе. Рідке сиве волосся, підстри-

женепід їжака, землиста шкіра, дрібне тіло в карта-

томупіджаку, добрі, але стоптані вже черевики. Пись-

менник Самборськийхотів щосьсказати,але замок у
цю митьіз тріском провернувся,двері відчинилися,і
той без слова рушив перший углиб квартири. Схви-
льований Самборський за ним. Той ігнорував його

повністю.Сів за стіл над монографією з олівцем у

руці почав читати. Вправнозаписувавна берегах якісь

зауваження, підкреслював цілі речення. З огидою
відсунув від себе попільничку, а потім викинув до
смітника чотири залишених цигарки. Коли подзво-
нив телефон, Самборський не встиг навіть підійти.
Той-бо впевненим рухом узяв трубку і, розтягаючи
слово,сказав у неї: «Тааак?» Слухаючикогосьпо той

бік, зробив зосередженийвираз обличчя,атоді зморш-
ка на його чолі поглибилася, надаючиусьому облич-
чю якогось поважнішого, навіть трагічного виразу.
Помовчавши, сказав: «Література - це виклик. Тільки

вона може окреслити межі екзистенції людини, а з
іншого боку, надати їй трансцендентального виміру.

Самого життятут замало. Прошуприслати мені текст
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для авторизації», і відклав трубку. Потім підпер чоло

рукою і сидів ще якийсьчас у мовчанні, аж нарешті

став походжатипокімнаті, заклавши руки за спину.

У цю мить Самборськиййого зненавидів.

Дивнобуло, що тойне їв. Пив тільки каву. Потім

виявилося, що глушить також горілку. Самборський
якось уранці побачив його в своїй кав'ярні, як той

сидів пополудніза його столиком, оточений молоди-

ми людьми,які вдивлялися в нього,як в образ. Сам-

борський зупинився на вулиці й оглядав це видови-

ще через велику шибу. Той про щось розповідав, ви-

мальовуючирукамив повітрі якісь невизначеніфігу-
ри. Морщивчоло, замовкав на хвильку, щобив за-
думі, знаним звідкись Самборському жестом потер-

ти підборіддя. Потім знову піднімав палець, як вихо-

вателька в дитячому садку, і продовжував віщати.

Звичайно, Самборському в першу мить захотілося

увійти туди й вчинити скандал: що це Його столик,

його знайомістуденти,а й навіть, так, тепер він упі-

знав, його жест потирання підборіддя.І він уже, влас-

не кажучи, рушив до дверей, розхвилювавшисьвід

обурення,але тоді побачив, як той із розмахом, тро-
хи театральнопідносить догуб соткугорілки й випи-

ває одним духом.Очі студентів робляться круглими
від захвату, а той, навіть не закусуючи, правитьдалі.

Письменник Самборськиймайженіколинепив горіл-

ки, не тому, щонехотів - о, це йому дуже подобало-
ся, - а тому, що не міг. У країні, де всі п'ють, як на

заріз, він був вродженим абстинентом.Від сотки,
випитої до дна, його вивертало. «П'яниця», буркнув

він під ніс, але, властиво, проковтнув із цим словом
гіркий смак захвату. Глибоко схвильований,він про-
минув свою кав'ярню і пішов далі. Там був малень-

кий бар, колись - у кращі часи - молочний, а тепер
перетворенийна пивну; там він присів у кутку, замо-
вив мале пиво і закурив. Приглядався до якихось

коротко стрижених, обвішаних ланцюжкамихлопців,
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які, нахилившисьодин доодного, тихо про щось роз-
мовляли. Темносмаглява від солярію кельнерказі

знудженим виразом обличчя читала якийсь барви-
стий часопис. З радіо лунала простенька, ритмічна

музичка, у якій приємною фразою повторювалися

слова: «Своячка, своячка, не грай зі мною в квачи-

ка». Самборському зробилося приємно. Він втулив-
ся в зручний кут наріжного сидіння, закурив цигар-
ку і разом із кільцями почав випускати справжні,

закінчені речення. Спокійно записувавїх на серветці.

Той повернувся під вечір, напідпитку, з гвозди-
кою у бутоньєрці, що здалося Самборськомувже вер-
хом претензійности. Огидний тип, буфон.Він не міг
на нього дивитися,його по-справжньому нудило,наче
той був зробленийз якогось старого желатину, наче
то якісь стверділі драглі, застиглий холодець у
людській подобі - якась свинячість оповивала його,

звіряче самозадоволення. Гидкобулобинавіть торк-
нутися його. Той і не глянув на Самборського,а од-

разу взяв телефон і подзвонив комусь, аби вислови-
ти протест проти недоінвестування університетів. У
другій розмові висловив якусь підтримку, але Сам-
борськийнепочув,комуі яку, бо прав у цей час шкар-
петкиу ванній, не бажаючи вже більше мати з отим

нічого спільного. Але коли невдовзі йшов до спальні,

застав того похиленим над щойно вийнятиміз ма-

шинки текстом. Щось там кресливі дописував із за-

клопотаним виразом обличчя. «Щоце за визначен-
ня: протягом цілої великої, товстої, як муха, повної
хвилинине міг позбутися здивування?», запитав рап-

том той, тримаючи сторінку перед його обличчям.
Самборськийвирвав її у нього і швидкозібравзі сто-
лу всіінші. «Сюдинавіть не думай пхатися.Інші речі
можешсобізабрати, але не це», процідиввін тому. А
той іронічно посміхнувся: «Не тойу тебе клас, Сам-

борчику. Може, й добре пишеш, але не той у тебе
клас».
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Т що ще: той зовсім не спав. Лиш сидів цілими но-

чами у тій своїй заклопотаній, зосередженій позі за

столом.Горіла лампа. Якбихтосьзаглянув через вікно,

подумав би, що ось письменник працює. Письмен-
ник замислився над якоюсь важливою проблемою.

Письменник укладає у своїй письменницькій голові

новуповість на тему світу і сенсу. Його розум відкри-

ває нові перспективи,думка вивільнюється зіскрині,

де її колись закрило невігластво, вузькі обрії, брак
вразливости,нездатність до рефлексії. В голові йому

снуються межі пізнання. Абсурд історії. Самотність
людини. Добро і зло. Надіїі пастки релятивізму. Кра-

са, звичайно ж, краса. Проблемакраси передусім.

А тимчасом Самборськомузаважала та клята лам-

почка в кабінеті. Через шпару в дверях просотува-

лись тоненькі смужкий укладалися напідлозі інтри-
гуючимиграфічнимивізерунками.Він бідкався над-

гробком батьків, який останньоїзими, мабуть, через
морози,паскуднотріснув навпіл. Чи сваритисяз ка-
менярем? Потім йому пригадалася, невідомо чому,
його вчителька з початкової школи таїї сукня. Ще
на Сході. Як живі постали перед його очимавізерун-

ки: на чорному тлі білі квіти з неправильнимисере-

динками кольору фуксії. Йому здавалося, що може
простягти в пітьму перед собою руку і торкнутися
холодної матерії. Ситець? Креп-жоржет? Отак фан-

тазуючи,він заснув, але пробудження було неприєм-
ним. Той стояв над ним, схрестившина грудях руки

- свіжий, причесаний, поголений. «Написав би ти

щось про роль письменника в сучасному світі», ска-

зав. «Які завдання має література, Самборчику. Чи
повинні ми чекати від неї, що свідчитиме про ре-
альність, що опишезміни, свідками яких ми були».

«Пердлюй звідси», сказав Самборський і сам пере-
лякався цього слова. Лайки з дитинства застрягали
йому в горлі. «А ти не пердлюйся», підхопив той.
«Вставай і берися до роботи. Ледащо. Відморозок».
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На щастя, той вийшов, але коли Самборськийго-

лився, то почув його голос по радіо. Як висловлю-
вався стосовноролі літератури. Неприємно здивова-

ний, письменникзастигзі станочком біля підборід-

дя. Того самогодня увечері він побачивйого по теле-
візору. Той, замислено потираючипідборіддя, визна-
чав своє ставлення до порнографіїта евтаназії. Кров

ударила Самборському голову. Він кинувсядо две-
рей, позамикав усі замки, а на додаток ще й притяг-
нув важкий комод, блокуючи клямку його кришкою.
Пізно ввечерівін із задоволенням чув, як той доби-
вається до дверей.

Кількаднів він жив забарикадованийу своїй пустій

квартирі. Не відповідав на телефоннідзвінки, не вми-

кав телевізора. Виїв усі запаси з холодильника,зми-
лив мило. Погубили його ті цигарки. Спершу гадав,

що обійдеться без них, але третього чи четвертого
вечора виявилося, що це,однак, понад його сили. Він

одягнув плащаі натягнув шапку на вуха. Вискочив
на ріг до кіоску, неспокійно оглядаючись. Той зник.

Купив жадані цигарки й одразу закурив одну на ву-
лиці. Та ба! коли він повернувся додому, виявилося,

щотой уже там. Сидитьза столомі зацікавлено пе-

реглядає нотатки за кілька цих останніх днів. Якби в

Самборського був у цю мить пістолет, він би того
застрелив. Якби мав ножа, то кинувся б і затопив
його тому в спину. Але не мав - тож стояв із блоком

цигарокі трусився від злости.«Чого ти від мене хо-
чеш? Вализвідси!», процідив він. Той озирнувся че-
рез плече, глянув на Самборського чи то зверхньо,
чи то неуважно і сказав: «Не заважай мені. Я пра-

цюю».Ага, отже це так, подумав зі зростаючим оска-
женінням Самборський,отже це він працює за моїм

столомз моїми паперами,цей нахабниймудак.І в ту
ж мить, осліпленийгнівом, кинувсяна того, пробую-

чи однією рукою вирвати в нього папери,а другою -

схопити за комір. Але той був швидший. Схопив Сам-
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борського за руки,стиснув до болюі пхнув настіну.
Впала гарна гравюра, посипалося скло. Той притис-

нув його достіни, як дівчину; був вищий, наче краще

вгодований, життєздатніший. З рота в нього смерді-

ло кавою. Уп'явшись холодним, драглистим погля-
дом у переляканого таким поворотом справи Сам-
борського, видихнув йому просто в лице: «Я вигадав
тебе, розумієш, ти, сопля довбана. Вигадав тебе і в

будь-яку мить можу тебескасувати, ти лиш звичайні-
сінький наратор,ліричний суб'єкт, невдала конструк-

ція чи що там ще. Тому не підскакуйі сиди тихо». З

огидою відпустив Самборського і повернувся до сто-
лу. Письменникрозтирав руки,бо боліли,а потім ти-
хенько, щоб не заважати тому, почав збиратиз підло-
ти уламкискла.Гнів з нього випарував,і він навіть -

дивлячисьзараз на знищену гравюру- відчував якесь
несподіване полегшення. Усе завжди простіше, ніж

здається спочатку. Перед його очима з'явився отой

бар на бічній вулиці й темна, як гриль, засмаглість
барменки.
Не було над чим роздумувати. Письменник Сам-

борський насунув як слід шапку на лоба і рушив до
міста.
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Острів

ШановнаПані, дякую за диктофон - він прийшов

на пошту до запитання неушкодженим,так Ви його
старанно запакували. Я безмежно вдячний Вам за

цей жест довіри. Що ж іншого можна зробити для
людини, яка хоче Вам щось розповісти, а в той же

час не розкриває адреси; яка телефонує Вам кілька
разів, уже починає розповідати свою історію і рап-

том перериваєїї на півсловіз невідомих причин? Так,

диктофон- це найкраще рішення. Я вже не спроміг-
ся би взятися за перо, я Вам про цеказав, не тому,
щоне зумів би написати,а з банальної причини мого

артриту, який зробив мої руки безпомічними.
Як Ви,мабуть, знаєте (здається,я згадував про це

в одній з телефонних розмов),я написав історію своїх
воєнних поневірянь. Книжка з'явилася добрих уже

кілька років тому і потонула у повені інших подібних
спогадів. Я писав її для людей, не для себе, і в яко-
мусь смислі - у чому я зараз більш ніж будь-коли
впевнений- вонавідповідає очікуванням інших.Інші

люди- це завжди найбільш непевний адресат. Я мав

враження, що поміщаю оті свої переживання в якийсь
спільний простір, а тому все, що найбільш особисте,
малобути перекроєне,запаковане.Я хотів, щоби мене
зрозуміли,і саме тому всього лиш гайнував час, вла-
стиво, не сказав там нічого від себе; не сказав найго-

ловнішого.Я лишень підкидав слова, які можуть про-
будити в іншихподібніасоціації, доклався до витво-

рення карти минулого, спільного минулого,узагаль-

нював - це ж є пам'ять, правда?

Але часом трапляються з нами речі, що сягають
якихось глибин, ідуть упоперек загальноприйнятих
усталенихзразків, речі, які витворюютьдіркина тій

спільній карті, і невідомо, що ж із такими фактами
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робити.Їх бо не можна припасуватинідо якоїІсторії,
зрештою,їх і тоді брали би в якісь небезпечні дужки.
Їх неможливо записати як звичайний анекдот, невин-

ний спогад. Людине хочуть знати таких дивацтв.

Тадаю,однак, щоці «дивацтва» потрібнінавіть тим,
хто від них найбільше борониться. Вони вказують

межіреальности, є проміжними подіями між тим, що

є, і тим, щотільки може бути. У такому смислі вони

ставлять нас насторожі, є бубонцями, монотонний
звук якихутримуєнасу стані пильности.Знаєте,чого
я найбільше боюся? Щосвіт справді міг би бути та-
ким,якимвін намздається.
Я хотів би, щоби Ви зробилиз моєї розповіді ви-

гадку: достатньо поміститиїї в збірці якихось опові-

дань, якомога фантастичніших. Зрештою, Ви самі
знаєте, як це зробити.

1944 року, після років довгих воєнних блукань, мені
вдалосядістатися з приятелем доГреції. Там я роздо-

був собі документи,і нас разом із кількома десятка-

ми інших утікачів мали невеличким транспортним
кораблем таємно перекинути до Палестини. Другої

ночі наш корабель був торпедований. Наскільки мені
відомо,ніхто, крім мене, не вижив.

Перше, що пам'ятаю, - сиджу на пляжі, вкритому

маленькими камінцями, які море старанно обробило
до форми ідеальнихкульок. Теплий дощ змиває з мене
солону воду, болить звихнутанога.

Але думками я ще накораблі, начевзагалі не узяв

до відома того, що сталося. Я все ще стою на носібіля

релінгу й міркую,чи, стрибаючи,зняти окуляриі чи я

знатиму, куди плисти. Чую навкругсебе голоси, кри-
ки, повні розпачу й страху, потім сплески води, коли
маленькі, беззахисніпостаті відриваютьсявід велико-

го тіла корабля і скачуть у воду (мов насіння якоїсь

велетенської рослини, подумав я). Ці сплески звучать

майжевесело,начеце гра, а не рятування життя.
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Добре пам'ятаю також і свій стрибок, і могутню,
яка все заглушала, думку, щобивідплисти якнайдалі,
і пам'ятаю, що як тільки опинився під водою,захлоп-

нулись наді мною великі ворота, зачинилися двері.
Раптом сталотихо, зелено,час рвучкозагальмував, а
потім важко рушив уперед, але вжеу зовсім іншому

ритмі, повільно,з благоговінням.Я не заплющив очей,

може, зі страху, що не буду свідком власноїсмерти,
тому бачив тепер повільний радісний танець повітря-

них бульбашок,які спішилидо поверхнівід тіл, котрі
зненацьказ'являлися в зелені, махали повільно ру-

ками й ногами, а потім або йшли, підштовхуваніта-

ємничою силою,досвітла, що розлилося якртуть на
небіцієї водяної країни, або завмирали без руху на
півдорозій висіли, задивившись у далеке, таємне дно.

Над нами навислазловісна тремка тінь, відблиск ко-
рабля,тьмяна туманністьна ртутномунебі,і цей кон-

тур набував розмірів, форм, могутнішав. Тонув.

Томуя плив простосебе,аби далі. Потім стало тем-

но, я вчепився якоїсь дошки, котра мене, непритом-
ного від виснаження,несла за собою.

Так я опинився на пляжі. Сидів, розмасовуючи
шарпану болем щиколотку, аж вийшло на хвильку

сонце, дощ стих, і все посвітлішало. У кишені плаща

я намацав окуляри- булицілі.
Я подумав, що зі мною сюди повиннібули дістати-

ся багато інших людей.Ота жінка з кількомадітьми,
закохана пара, хвора стара паніу кріслі-візочку її

син чи опікун, група мовчазних молодих людей, а
також мій приятель, Якуб, у такому самому плащі

(ми дістали їх задармавід гречанки, яка торгувала

старизною), з ним я розмовляв, коли нас оглушив
удар і страшний вибух. Хитаючись, я рушив уздовж

пляжу, виглядаючисеред каменів якогосьруху, і зно-
ву в моїй голові повно було того гуку. Я тинявся туди

й сюди, підходив до моря і вертався.
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Пляж бувпустий.Я знову сів на томумісці, куди
мене винесло, і якось несподівано лагідно подумав,

що чекатиму, аж отіз'являться.

Я сидів так, поки не настала ніч. Аж тоді ліг на

висушенихтеплимвітром камінчиках і заснув. Спав

я неспокійно; будився час від часу і вдивлявся в
морську смугу аж до обрію,ігноруючисушу, яку мав
за спиною. На світанку вода піднялася й торкнулася
моєї стопи, яка вже спухла.Тоді я вибрався наскелі.
Я дуже добре пам'ятаю оті першігодини, не забув

нічого.
Пам'ятаю, що приходили до мене маленькікраби,

зупинялися,здивовані, переді мною, недовірливо ру-

хали вистромленими очима,а потім тікали під ка-

мені. Провідували мене маленькі, стрибучі комахи,

але й ці потім ішли своєю дорогою. Сонце перетвори-
ло мій одяг у незручну солону шкаралупу, яка щипа-
ла шкіру. Мені хотілося пити. Я подумав про дощ,

що прісна вода мала би лишитися десь у скельних

заглибинах, тому рушив, шкутильгаючи, до трав'я-

нистих, скелястих узбіч і, властиво, тоді вже почав

здогадуватись, що опинився наострові. Може, це був

усепроникний запах моря, який напирав на мене

зусібіч, не мінявся; може, справа була у вітрі, який
не стихав, не вгамовувався,наче ігорував цю тверду
землю, наче ця земля була майже несуттєвою,дрібною
перешкодою на його шляху. Я шкутильгавпід гору,
бо гадав, що з гори зможу охопити свою ситуацію,
щопереді мною відкриєтьсяуся географія цього не-
сподіваного світу. А також -- передовсім,-- що зустрі-

ну інших.

Ці першігодини,першіднія весь був чеканням на

інших. Я перетворивсяу власнівідчуття - узір слух.
Сидів на півдорозі до вершини гори,під розігрітим
сонцем каменем,і дивився в море. Вдивлявся в нього

з надією, щознайду на його мінливій поверхні якийсь

слід, вугластий обрисчовна, фрагментикорабля,хоча
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б якесь сміття, дошки, скриньки, що-небудь; що на
обрії з'являться безпечні, майже людські обриси яки-
хось рятівнихкатерів, торговельного судна, що про-
летить літак. Мені пеклиочівід того виглядання,тек-
ли сльози. Плащ сох на каменях, і на його гладкій

попліновій поверхніосідали кристаликисоли.

Лишеувечерія відчувголоді спрагу, тому повер-

нувся до моряв надії, що впіймаю якусь рибу. Мені
вдалося знайти прісну воду її було аж надто у ма-
леньких, багнистих скельних заглибинах. Усю ніч я

просидів біля однієї з них, боячись відійти, вдивляю-

чись у море. Всіяне зорями небо творилорізкий кон-

траст із величезною, розлитою в темряві водою. Я
ніколи не бачив такої абсолютної чорноти, я ж усе

життя проживу місті, і раптом відчув себе малень-

ким,дрібним,неістотним, окрушиною, що якимось
чудом вціліла у катастрофі. Відчув, що усе, що ста-
лося, було однаково жорстокеякдлятих,котрі заги-
нули, так і для тих, котрі вижили, бо ані в смерті

одних,ані в житті інших не було нічого особистого,

не доконувався ніякий вибір, не діяла ніяка зумов-
леність, а лиш механічні закони випадку, глухі, мета-
леві, які гуркотіли наче виляски великої космічної

машини. Чорнийбезмір моря оголював цю страшну

правду - існування не має значення. «Немає»і «є» -

рівноправні. Тоді, у ті хвилини жаху, я подумав, що

вмер, потонув, і що настало саме те, що так легко
виходиломені з вуст у кав'ярняних дискусіях - за-
тробне життя. Щоя мертвий.
Я просидів на тому самому місці весь наступний

день і ще одну ніч. Безїжі, у якомусь стані всеохоп-

ного жаху, який мене паралізував. Підповзав лиш до
скель, щоби напитися прісної води, а потім знову

впадав у заціпеніння. Думки мої помалу зникали.Ї
та пустка, що розпросторюваласьу моїй голові, була
як просочений ліками бандаж. Діалоги,якія вів по-

думки, заклинювали на одному реченні, розмножу-
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валися зі скреготом.Я, наприклад, повторював: «Люб-

лю тебе й любитиму завжди»,але зовсім, власне ка-
жучи,незнав,до кого я звертаюся. Навіть не шукав
у думкахадресатадлятієї фрази,але, що дивно,вона,

незважаючи ні на що, внутрішньо впорядковувала
отой пустий простір у мені, заново менестабілізува-

ла. Або казав: «Будь ласка, будь ласка», але не так,
наче прошу чогось, а радше так, ніби хочу на щось
вказати.Будь ласка,ось те чи оте, будь ласка, отут у
нас острів, а там вода. Будь ласка, ось я сам. Будь

ласка, це вже кінець. Тепер я знав, чого боятися - що
я збожеволію. Щовід самотности,голоду й жахувтра-

чу розум і кинуся уплав у відкрите море.
Дуже докладно,з усіма подробицями, пригадали-

ся мені останні дні. Дощовий порт. Зустріч із яки-

мось неголеним чоловіком від документів. Згорток
банкнотів, які той узяв бруднимирукамиі лічив під

столомбагаторазів. Смак хліба, вмочуваного в олив-
кову олію - чудовий після голодної подорожі. Якуб,
раптом збуджений, жвавий, говорить потемки у пов-
ному бліх готелику. Як буде, коли доберуться до со-
нячних, безпечних берегів землі обітованої. Ранко-

вий вихід у місто, щоби за решту грошей купити

якоїсь їжі на корабель. Стара гречанка, яка отак про-
сто дала нам два плащі, майже однакові- поплін піща-
ного кольору, вугласті вилоги й великі ебонітовігу-

дзики.А потім мої думки перескочили щедалі в ми-
нуле, і от я вже у своєму улюбленому місті. Кав'ярня,
слизька поверхнястолика, чарка горілки. Оселедець
волії. Пончик, политийглазур'ю, яка легенькотріска-

лась під зубами. Мармелад усередині, пружиста плоть

жовтесенького тіста. Матір, коли я бачивїї востаннє,
похилена над кухонним столом,і біле, посічене тіло

цибулі. І те, що мені довелося вернутися з подвір'я,

бо забув рукавички,і тоді вона, якась неспокійна,

налякана, сказаламеніприсісти на хвильку настільці,

на щастя.А потім вигляд пустої, розпатраноїкварти-
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ри, шелест фіранок, якіпід вітром з розбитого вікна

пестливо отиралисяоб стіни. «Люблю тебе й люби-
тиму завжди», повторював я знову подумки,ніби до
матері, але тепер побачив Лілю, її спину в дверях,

коли виходила останнього вечора,і, мабуть, усе ж
товоривцеїй, хоча й добре знав, що вона мертва. Я
плакав у пісок. Піщинки налипалинамоїгуби.
Заходило сонце; небо було чисте, насичене мета-

лом,гостре, як бритва. Вражаючепусте. Я підтягнув-
ся на руках, щоби спертися головою об скелю.Гля-
нув у саму середину неба. Спробував уявити там... -
ні, нечиюськонкретну присутність, не когось, не Бога,

а просто щось більше, ніж я бачив, якісь простори,
нескінченність. Я спробував молитися. «Боже, отче

наш», сказав, але слова вийшлиз моїх вуст і повер-

нулися до мене, немоввідбиті від шиби. Це прозву-

чало якось неприродно. «Боже»,сказав я ще раз, але
мав враження, наче вимовив це слово чужою мовою.

І ніяковість, що я говорю до когось, про кого знаю,

щойого немає. «Будь ласка, будь ласка, люблю тебе
й любитимузавжди»- після цієї спроби думки пішли
усталеним уже шляхом.

Зараз, коли я Вам це розповідаю, воно не виглядає
драматично,правда? А проте, ніколидотого і ніколи
потім я не почувався, як би це сказати? ув'язненим.

Нена острові, не в переплетінні цих дивних обста-
вин, які зумовили, що я жив, що уникнув смерти й
далі перебував у житті, як комахау краплі смоли. Я
почувався замкнениму собі самому, начеотея, котре
вважав дотепер чимось остаточним і цілком реаль-
ним,з'явилося на мить у справжньому світлі - я був

чимось,що містить у собі когось іншого. Я був шка-
ралупою, лушпинкою,а там, усередині, вже домага-
лося існування якесь молоде буття, недозріле, ледь

вкрите оболонкою,неготове; існування, яке щойно
маєвідбутися, якщоце йому взагалівдасться. Чи Ви,
Пані, не думали інколи, що наше життя- це здійснен-
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ня можливостипоявитієїістоти, яку ми самі собі ство-

рили як справжнєя. І щоуспіх чи поразка, якими ми
оцінюємо наше життя, полягає,посуті, в тому, якою

мірою ми цій новій істоті в нас дозволилиз'явитися.

Саме так я тоді почувався. Наче мав розтріскатисьі

всохнути.Застарілий струпик - ось чим я був.
Прокинувсяя опівдні з розумом, вигостреним від

толоду. У маленькій затоці, голими руками, вдалося

мені впіймати двох рибок. Вонитріпотіли,і я не знав,

як меніїх убити. Я просто шпурнувїх кілька разів об

скелю, аж вони знерухоміли. Ще якийсь час я при-

тлядався до них, чи вони справдімертві,а тодіз'їв їх

сирими.

Докладноя пам'ятаю лишеті першідні, властиво,

тодини.Колия з'їв риб, час рушивз місця,і наступні
дні попливли один за одним,нанизані на якусь по-

вітряну нитку, як коралики. Вони всі злилисяв одне.

Було так, наче з'ївши місцеву їжу, я прийняв свою
ситуацію. Наче погодився на життя,яке підсунулося

мені у вигляді двох маленьких рибок.
Дні помалу ставали все довшими, все теплішими.

Спочатку я пересувався тільки по пляжу, не беручи
до відома, що земля може тягнутися далі й далі. Я

швидко навчився, що якщоскласти з каменів неви-
сокий вал, то вода залишить для менеякісь їстивні

дарунки: рибок, крабів. А ще я знайшов у воді ка-
мені, оброслімідіями -- колия з'їв тих мідій уперше,
мене тут же вивернуло,але потім я навчився стриму-
вати цей нерозумнийвідрух,і драглисті тільця без

опору прослизали просто в мій шлунокі під кінець

стали моїми ласощами. Тиняючись туди й сюди, я

мав напади паніки, добре їх пам'ятаю, бо саме це й

було найгірше-- загроза ішла не ззовні, а зсередини.
Страх, що я розпадаюся,щонеіснують більше добре
відомі ситуації, які здатні були би утримати мою
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цілісність. Тоді мої думки знову галопували,і я, щоби
заспокоїти їх, повинен був повторювати щосьбезглуз-
де. Часвід часу я пробував молитися,але завжди під

кінець почувався через це ще гірше. Відраза - так це

можна назвати. Я завждибуватеїстом, хоча зараз це

слово немовзблідло, посмутнішало.«Господи Боже...»,

починав я кілька разів упівголоса, соромливим ше-

потом, але язик мій був якийсь дерев'яний, не міг

погодитисьзі значеннямслів, які обережно форму-
лював. Врешті я покинув це. Так було краще. Якби

Бог справді існував, як би він усе це виправдав?
Я навчився розпалювативогоньза допомогою уці-

лілих окуляріві пік на ньому маленькихрибок,а потім

жадібнопоїдав їх разом із кістками.Тоді в мене бува-
ла хвилька хлоп'ячоїрадости -- що я даю собі раду. Я

також почав говоритисаміз собою,відрухово. Гово-

ривіз собою так, наче був Робінзоном,звертався до

себе «Робінзоне», і на дальший план відходило, ким

є той, котрий говорить: Робінзоне. Нас було двоє -

одинз часів до катастрофиі один після катастрофи.

Один із минулогоі один із найближчого майбутньо-
го, яке з кожною хвилиною ставало теперішнім. Був

той, що ішов у плащі й капелюсі вулицею Жолкєв-

ського у Львові, і цей отут, напівголий, кульгавий.

Ми розмовлялиодинз одним у той спосіб підтри-
мували якийсь сурогат теперішности.

Ті першіночія спав на пляжі, аж до сну, який вверг-
нув мене в жах: у тому сні відплив залишив після
себе мертві людські тіла. Пляж був укритий ними,
вони лежали одне біля одного, як риби, викладені

для висушування.Усіголі, вихудлі, попелисті. Відтоді
щоразу, сходячи до моря,я боявся, що побачу їх, що
море врешті винесе моїх товаришів з подорожі. Ко-

жен незнайомий обрис на пляжі примушував серце

раптово калатати, кожна дерев'яна колода, кожен

клубок морських водоростей.
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Цей ляк, що море є країною померлих, мокрим

Аїдом - думка, яка не існувала,мабуть,у жоднійміто-
логії, - утримував мене здалеку від води; страх, що

між темним піщаним дномі поверхнею кольоруртуті

застигли померлі, ув'язнював мене на суші. Їхній при-

тлушений шепіт, зумовлений важкою для зрозумін-

ня потребоюдіалогу, навіть після смерти. Напівпри-
плющені очі, погляд, який не пробує надати сенсу

обрисам.Існування на межі твердоготіла і суспензії.
Таємниця повільного розчинення.

Риби, єдинамояїжа, теж походилиз того світу, тому
коли я витягав із своїх пастокїхні тріпотливі, слизькі

тіла, голод не можна буловідрізнитивід огиди. Це був
якийсь особливо підступний вид канібалізму - так я

це відчував. Я годувався смертю. Ловивїї дрібні окру-
шини, виловлював її холодні, риб'ячі частки й ними
насичував голод. Моє тіло,як складна хімічна лабора-

торія, перетворювало смерть у життя, слизький,зав-
мерлийхолод у рухливе, шорстке тепло.

Будь-яке майбутнє зводилося тут до одного обра-
зу - після довгої ночі море викине мертвих. Море
ніколи не приносить нічого живого - така, схоже,

природа моря. Викидає на берег лиш те, що мертве:

гнилі водорості, безбарвних, непритомнихмедуз, по-

білілих від розкладу риб, ослизлі дрючки.
Тому я врешті покинув пляж. Не знаю докладно,

колицесталося,скільки часу пройшло--два, три тижні.
Я перев'язав усе ще напухлу, болючу ногу відірваним
від нижньої сорочки рукавом і рушив углиб суші.
Я піднімався все вище і вище, а разом із моєю по-

дорожжю росло й море. Коли я вийшов на одну з
вершин,виявилося, щовонобезкрає, що розмивається
десь біля неба, що не має кінця. Отодія й усвідомив,

щоопинився наострові.
Чи чули Ви про певний фізичнийзакон,який го-

ворить, що якщо часточка опиниться в обмеженому
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просторі, то реагує на це ув'язнення коловим рухом?

Тоді я не мав про це уявлення, а навіть якби й знав

цей закон, то не подумавби, що його так легко мож-

на перенестизісвіту атоміву світ людей.Кілька разів

починав я підйом на скелясту, подвійну вершину

острова, і жодного разу мені це не вдалося. Переді

мною виросталитернистікущі, або я набрідав на якісь

навіси скель, так що мусив їх обходити, збочувати з

запланованого маршруту. І завждив кінці після дов-

тої мандрівки опинявся у знайомому вже місці, у ви-

хідному пункті. Може, тому я й почав підозрювати

його, острів, що він щось від мене приховує, що не
дозволяєменіпізнати свого центру, що приховуєвід

мене якийсьскарб.
Ох, як я туживза містом, за низьким небом над

дахами, повнимикоминів,за запахом вугільного диму,
холодним відблиском ліхтарів, що лягає на брук

світлистим інеєм,за стукотом дрожок, шумом машин,

за перехожими,яких торкаєшся плечима. я туживза

тим моментом,колиз холодноївулиці входиш у теп-

лий, шумнийі пропахлий димомпростір кав'ярніабо
змахом руки підкликаєш випадкове таксі, щоби
відвезло тебе в інтимну мушлю квартири, де знаєш
усе так добре, як власнетіло.

І ще одна річ - почуття ситости, властиве місту.

Місто не дозволить помертиз голоду. Завжди в пер-

спективіз'явиться якийсь ресторанчик, нехай навіть
закусочна, навіть дешева кондитерська, де можна
купити глазурований пончик, навіть стара жидівка,
яка продає бублики.
ут я вже погодився з монотонним почуттям голо-

ду. Голод був притаманний цьому острову як безмір
моряі велике небо. Риби ніколи не могли наситити

мене по-справжньому. Аніоті мідії, ані напівгнилі,

прокислі фіги, які де-не-де збереглися. Я тужив за
хлібом, за борошном, за кашею. На думку про пон-
чик починала текти слина.Я дививсяна торішнітра-

72



ви і на їх старе насіння. Який же довгий шлях від
зернадо глазурованого пончика. Важкоповірити.

Єдинимимоїми добрими снамибули сни про їжу.
Я івуві сні і, може, тому не вмерз голоду.

Тут, на острові, сни займали у мене значно більше

часу, ніж будь-коли раніше. Якщовранці після про-

будження не промовитикількохслів, байдуже кому
- хоч би й у телефон, - щоби ритуально встановити
зв'язокзі світом, то нічні марення продовжуються; у

цьомусмислісон є протилежністю неяви,а слів, тому
якщопісля пробудження не прозвучать першіслова,
то сон непомітно переноситьсяна ранковігодини,а з
часом закріплюється так, що може протриматисьі до
вечора. Набирає сил зазвичай у мороці, коли зайде
сонце. Лягаючитоді спати, властиво, вже й не заси-
наєш, бо ж і так спиш цілий день - просто заплю-

щуєш очі й відпочиваєш. У такому стані ти бачиш
речі, які за нормальних обставин викликали би не-

спокій, виводили з рівноваги. Мушлі - досконаліза

формою,симетричні, з металевим відблиском, наче

виточеністоліття тому на найкращих токарних вер-
статах і викладеніна піску простими геометричними

фігурами - трикутник, квадратчи зірка. Або лінія
хвиль на березі - звичайно, синусоїдальна, доскона-

ла у повторюваному ритмі, яка обіймає острів спо-

кійною гірляндою, ритм якої можна би легко описа-

ти математично. Або кольоровісмугина небі перед
сходом сонця - від жовтого до фіолетового, як у
підручнику з оптики.Також рунічнізнаки на обточе-

них морем каменях. Алфавіт? Я розкладав їх далеко
від води, поза межею припливу,але коли забував про

них, а потім пробував знайти -- вони зникали.
Таксамобулоі з моїми думками. Вониз'являлися

в голові, як сніговікулі, що довше я їх котив, то вони

ставали більшими, могутніми, нав'язливими, щоби

потім раптом зовсім розтанути й пропасти. Саме так
сталося із задумом куреня. Якийсь час я ні про що
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інше не думав - планував, удосконалював, аж сила
візії стала такою великою, що я узявся до роботи.

Думка зникла, коли я намостивдахі дві стіни. Цього

вистачило.Ідея куренязблідла, втомленасама собою,
і я вже не віднайшов у собі потім жодної мотивації,

щоби закінчити роботу. |
Острів був видовжений - з моря виступали двоє

величезних скелястих несиметричних грудей. Одна
вершина була лагідна, кам'яниста, поросла травою.

Друга була гострою скелею.
Між горами простяглася лісиста долина. Коли я

вирішивзійти туди, то не чекав, що знайду там чуде-

са. Бо був там струмок,який спливавз крутоїгори,з

неба, гарними водоспадами, розбризкуючи навкруг
водянуімлу, потім біг серед великих пласких каменів,
аж трохи нижче заспокоювався у мілкому, сонячно-
му озерці. Далі, вже ліниво, вода спливала ще нижче,

утворюючиставок завбільшки із спортмайданчик,і
була такою блакитною,щовід її кольору я аж остов-
лів. Я був вимушений примружити очі перед отим

несподіваним вибухом кольору. Тут струмок розді-
лявся на багато меншихі пологим узбіччям впадав у
морезі східного боку. У цій солодкій волозіріс ліс,
повнийвитких рослин,вогкихмохів, болотяних вікон.

Старі прогнилі дерева творили густе, запашне покрит-

тя. Так це виглядало.

Ніхто б і не запідозрив, що скелястий острівець

криє такий подарунок у самій своїй середині, воло-
тий, інтимний закамарок, поросле зеленню потаємне

місце, чуле і витончене. У мілкому озерцііз'зовсім

білим дном роїлосявід риб. Коли я увійшов воду,
вони не тікали, пропливали навколо мене, здивовані

цим стороннім предметом,так щоя міг гладити їхні

спини -- вони тоді на митьзастигали, здивовані, що
існує щосьтаке, як дотик. Вода була дивна на смак,
вапниста, мінеральна.Я збагнув, щоскеля,з якої вона
спливала, зроблена з якогось розчинного мінералу,
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ось чомугілки, які падали у воду, обростали через
якийсьчас білим, фантастичним налетомсолі.

Я зробив із нижньої сорочки торбуі наловиву неї
лагідних риб. Потім, наївшись, лежав на пласкому

камені й приймав парад тих, яких я пощадив. Потім

спав. Потім будився, а обидваозерця темнішали,бла-

кить змінювалась темносинім. Було вже пізно, щоби

вертатися вниз, томуя відійшовдорозігрітих удень,
майже сторчовихскель, знайшов нішу, немов приго-
тованупід пам'ятник,і сидів там, аж зробилосязовсім

чорно,і ніч оглушила мене мільйономзвуків - ніби

часточки пітьми лопалися тут же біля вуха із рипу-

чим циканням.
Вранці я прокинувся закостенілий від цього не-

зручного скелястого ложа. Я купався в озері, і коли
сох під молодим сонцем, бачив, що вапниста вода

залишає на волоссі білий осад. Я виглядав так, наче

посивів. Бурмочучи вибачення, я ловив руками рибу
і замикав у долонях, колиїї треба було настромляти

на паличку - вона борсалася, здивованаі розлючена

такою нелояльністю. Я розпалював вогоньі пильну-
вав його, щобивін добув до вечора. Бродив у прибе-
режних очеретах і відкривав, що комиш має пружні

білі стеблини, солодкі на смак, делікатні, як шпара-

гівка. Знайшов пташинегніздо з кількома крапча-

стими яєчками- я узявдва, в надії, що птахи не по-
мітятьутрати.Десья читав, що тварини вміютьлічити
тільки до чотирьох. Довго оглядав своє тіло - шкіра

на плечах пекла від сонця, і я дуже схуд. Тепер я
подобався собі, бо завжди був дещо огряднийі за
звичкою втягав живіт. Я повторив жест застібання

гудзика на піджаку, наче підводився за столиком у

кав'ярні, щоби представитись. «Менезвуть Е.», ка-
зав я. «Робінзон», відповідав той. Ми сиділи навпо-

чілки, мовчки, але присутність того давала якесьза-

доволення. Але потім мара Робінзона зникла.
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Траплялися зі мноюі дивніречі. Одного разу вночі

мене розбудилиякісь крики, скиглення. Між дерева-
ми я побачивсвітло - біле, мляве, тьмяне. Я став

підбиратися до нього на тремтячих,хиткихногах,із
каменем у руці, клацаючи зубами. Було як у тих
фільмах жахів, яких я стільки передивився перед
війною;я був, як їхні герої, які не можуть втрима-

тись, щоби не зійти до пивниці, де зачаївся убивця.

Менетягнулов ту страшну, грізно розсвітленузсере-
дини темноту. Моя смерть буде всього лиш кінцем
якогось фільму, подумав я. Перечепився об корінь і

вирішив, що оте атакувало. Я заплющив очі. Довго

лежав, наче мав на шиї холодну, диявольську стопу.
Коли я врешті відважився підвести голову, побачив,
щото світить купка торочкуватих грибів, яка при-
росладо дерева. Вранці вони були просто білими.

Гриб, що світиться,знак якоїсь живої променистої

присутностиу чомусь, щоздавалося просто мертвим.
Я десь читав про фосфор. Що трухляки світяться.

Але ці знання аж ніяк не стосувалися того, що я по-

бачив, вони були просто передчуттям якоїсь нелюд-
ської присутности,холодної, поруватої, поглинутоїсо-

бою,абсолютно чужої людськомутілу.
Вранція пішов туди з дрючкомі з наміром знищи-

ти мох. «Козяча борода» - як я про неї подумав -
виглядала невинно,і не було в ній нічого демонічно-

то. Я не насмілився підняти на неї руки.
Коли Ви, шановнаПані, бачителіс, а в ньому сотні

дерев, а на кожномудеревітисячі листочків, а в кож-
ному листочку - плутанину жилок, і відомо, що є там
великі рослинніклітини в оболонках із целюлози,а в

клітинах ще щось - їх складники,- а далі атомиі, як

виявляється, щеЙ цеглинки тих атомів -- так само там
на острові виглядала кожнадія. Починалося від роз-

машистої ідеї, чіткого і очевидного плану - збудую

курінь, назбираю палиць,гілок, виберумісце. Але коли

починаю працювати,кожнадія виявляється нескінчен-
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ною, є мандрівкою у якийсь незнаний мені раніше

простір, виноситьмене до інших чинностей,дрібніших,

делікатніших, ледь помітних; несе мене до інших ду-

мок,часом дивних,часом же таких простих, що аж -
здавалосьби -- не надаються до думання. Отож, кожна
дія складається з нескінченної кількости інших,

дрібнішихдій, і вони теж є нескінченними.Дотого ж,

вони утворюютьмережу, котрадіє, як точний розклад

руху - організовує пересадки, змінює маршрути й ке-

рунки. Похід на пляж за колодою стає мимовільним

відкриттям гирластрумка, роздумами над поєднанням

двох типів води. Потреба зв'язати дві палички прино-

сить відкриттятвердих, волокнистих трав і пробуджує

мрії про сівбу, про хліби. Голод, який виростає з цього
образу, схиляє до полову, але виловлюю нериб,а плас-
кий камінь, який тепер буде моїм столом;а як є стіл,

то народжується потребав сидінні... Дні потонули в

хаотичних діях. Я приростав до острова, як гриб до

кори дерева. Можливо,як він, я світився у темряві
якимосьбілим,відбитимвід неба світлом.

Іноді, особливо коли я дивився в море, мені ще
траплялося думати про себе, себе самого; мої думки
все ще були заповнені мною,були від першої особи.
Але вже у цій першоособовій думці мене було два -
той, який побивався, і той, над яким побивалися.

Бачачи це несподіване роздвоєння,я робивсятретім:

ким є той, котрий побивається, і той, над ким цей

другий побивається? І з неспокоєм помічав у собі
якийсь страшнийпростір, що складавсяз роздумів, з

думок,з образів, з емоцій. Простір, дірявий,яксито --

усе крізь нього звідкись кудись протікало, з'являло-

ся на мить і одразу пропадало. Велика, каламутна,

розбурхана річка, яка плине без початкуі без кінця,
галаслива, гнівна.

Ви запитаєте, навіщо я Вам усе так докладно роз-
повідаю? Чому не переходжуодразудосуті справи,

до того дня,колиз'явився пустий, на першийпогляд,
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човен? Чомуя описую паличкиі заходи сонця,і свою

недвижність,і свої думки,які губляться? Чому я га-

даю, що Вамце буде цікаво? Бо я впевнений, що кож-
на найдрібніша подія мала своє безкінечно важливе

місце у всьому цьому ланцюзі випробувань. Лишетам,

на острові, у його стерильності я помітив цей факт -

кожна хвилинає на вагу світу.

Я неустанно мандрував,без хвилини відпочинку,
викреслюючи спіральні кола, які накладалися одне

на одне. Я вийшов догирла лазурного потічка і тоді

засумував за обома озерцями нагорі, але море не

відпускало мене. Бо що ж би сталося, якби я втратив

його з очей? Я залишився би замкнений на цьому

острові, схований, похоронений живцем. Море дава-

ло мені надію. Я повинен був обходити острів, як уві
сні. Щоденно пробуджуватисьдля цього патрулюван-
ня, наче це моя професія.

Перехід за блакитнийпотічок відкрив переді мною
іншийбік острова -- більш плаский,з узбіччями, що
поросли оливкамий фіговимигаями.Я втішився. Рап-

том я усвідомив, що вже оцінюю врожай - величез-
ний. Я вилаяв себе за цю думку покивін дозріє, я ж

бо вже буду деінде. Бо зелені фіги дозрівали. Я ви-
вчав їхні м'які зелені нутрощі, пробував кінчиком язи-

ка. І знову - обдумував техніку висушування насонці,

ніби усе ж знав свійчасі розтягав його в неймовірне

майбутнє. Я обмацував тверді, покриті сріблястим
нальотомоливки.Їхня гіркота здивувала мене.

Під час цих кулінарних екскурсій я раптом звер-

нув увагу, що гаї оточені камінними шанцями, пра-

вильними,насипаними,без сумніву, людськимирука-

ми. Вони утворювалинерівні огорожі, і я здогадався,

щоколисьтут могли випасати овецьабо кіз. Серце в

менезабилося сильніше-- я, властиво,й не знав, чому
- чи то з радости,чи від розчарування. Я повернувся
в курінь, але вже не міг віднайти того спокою, коли

вірив, щоострів належитьтільки мені. Можливо,тут
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жив якийсь самотній пастух-пустельник. Була якась

хата, горів якийсь вогонь, якийсь дим здіймався в

небо., Правильні шанці були звичайним написом, як

оті, що вирізають у парках на деревах: «Я тут був».

Ті стоки, так, то мусили бути рештки виноград-

ників -- кущі, мабуть, колись посадилирівненько,під

лінійку; тепер, однак, уже не можна було помітити в
хаосі карликовихкущиків ніякого порядку. Більшість
із них перетвориласяв покручені, чорні кийки,всохлі

багато років тому. Тераси,які круто сходили до моря,

втратили свою виразність, уподібнилися до природ-

ного узбіччя, камінні шанці заросли бур'яном, дики-
ми ожинами і виглядали немов обплетені звоєм

дрібного колючого дроту. Я ішов уздовж цих природ-
них огорож, намагаючись не чинити жодногогаласу.
Це було важко, бо сухі гілочки,мертві крихкі стеб-
лини тріскали під ногами. Я подумав про вогонь -

що він пожерби всеузбіччя за кілька хвилин.
З того бушу виходила якась дорога, залишки до-

роги, а може, просто місцевід старого струмка - сму-

та в міру рівноїземлі, що ішла впоперекузбіччя. Те-
пер я ішовїї серединою зовсім тихо, але зате зали-
шав після себе сліди в пилюці кольору охри. Це теж
бентежило-- наче я ішовсам за собою.

Дорогаскінчилася так само,як і почалася. Я стояв

на маленькому плоскогір'ї площею кілька квадрат-

них метрів, порослому жмутикамигострої трави.
Переді мною лежав пласкийкамінь, оточений інши-

ми. Він нагадував невеличкийстіл, а камені навколо

нього -- незручні сидіння. Тут же під каменем була
заглибина, яка могла бути тільки пересохлим джере-
лом,а довкола нього стояли решткинапівкруглоїого-
рожі. Я торкнувся долонею розігрітої, шерхкої по-

верхні каменя і вже хотів сісти на ньому, коли поба-

чив вирізані там знаки. Якийсь час дивився на них,

не розуміючи.І лиш потім до менедійшло, що я бачу

письмо- і відсмикнувруку.
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Цей напис, першаріч, яку, без сумніву, зробили
людськіруки, налякав мене. Я водив по ньому паль-

цем, зовсім не розуміючийогозначення,і зі зростаю-

чим страхом передчував, що опинився далі, ніж я
думав,десьбіля берегів Африки -- письмо було екзо-
тичним,ієрогліфічним.

Я відсунув рукою висхле досірого лушпиння ста-
ре листя і побачив, що під ним є ще щось, уже не

напис, а рисунок. Навіть не рисунок - барельєф, де-
лікатнийі реалістичний, хоч і понищений солоними

морськимивітрами.Віні досістоїть перед моїми очи-

ма, і я тепер знаю, щоніколийогоне забуду. Це люд-
ська постать, струнка, але якась непропорційна. Ні,
не людська - бо постать має крила.І це не може бути
ангел, бо постатьоголена, етерна, схоплена в момент
руху - дитина, щонайбільше юнакіз виразною стате-

вою ознакою. Одна нога зігнута й піднята, немов для
стрибка, друга ще торкаєтьсяземлі. Руки розведенів

жесті, сповненомуграції, а в одній із них якийсь дов-

гастий предмет. Хтось, хто стрибає, хто за мить

підніметься в повітря. Маленьке видовжене обличчя

й великі очі. Він поглядав на мене моїм власним по-

тлядом,а я дивився на нього його очима. Це вражен-

ня було таким сильним,щоя відчув, ніби мене вда-

рило його поглядом, ніби я на мить знепритомнів.

Неприємнийбіль внизу черепа, шум у вухах. Так,

потім я думав, що зі мною стався сонячний удар на
тому маленькому,відкритому, висушеномуплоскогір'ї,
що я знепритомніввід спеки.
Я й дотепер не знаю, щобачив,ким булата кам'я-

на постать, у пам'ять чого вибили її на камені, що

вона мала представляти. Щоговоривнапис незрозу-
мілою мовою,чи взагалі що-небудь значив. Щозобра-

жував барельєф - і незалежновід того, чи вирізьбле-
но його з нудьги, чи для жарту, чи з приводу якогось
місцевого культу, я знаю, що оті наші переплетені

погляди, той раптовий, несподіваний, могутній кон-
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такт із чимось непізнаваним супроводитьменеі досі.

Я багато разів роздумував над цим. Чи мусимо ми
розуміти те, що бачимо? Чи мусимобути впевнені у

значенні, яке несе із собою знак?

Мене охопивстрах. Меніздавалося, що зараз щось

скотиться на мене з гори й роздушить, що мене ви-

крито, і тепер я вже ніколи не зможу сховатися. Я

побіг до куреня. Забрати свої речі й тікати в гори.
Може, навіть розвалити курінь, щоби не залишити

після себе жодного сліду. А що було найдивніше -

моє тіло відреагувало еротичним збудженням - це
мене теж нажахало. Бо я мав враження, що покірність
відмовила мені, наче передчуваючи присутбість

інших,хочаб і в минулому, повернулася досвоїх ста-

рих, добре знанихритуалів, знову готова до поєднан-
ня, до участи у спільноті. Я біг пляжем, залишаючи

за собою сліди, які одразу пожирало море. Добігши
до куреня, спішно почав збирати свої вбогі речі й
усвідомив, що то не давня присутність людини так

нажахала мене - людей можна або тільки боятися,

або до них тягтися, іншого рішення не було,- а на-
жахала мене ота крилата, нелюдська присутність. Я
пригадавгриба, що світився вночі, якесь внутрішнє,
нерухоме життя, котре виявляє себе у невиразному
світлі. Тепер меніздається, що і отой камінь з крила-

тою постаттю світився так серед білого дня. Хтось

ув'язнив у рисунку на камені всю оту нищівну супе-
речність: щось є мертвим, а подає знак. Щосьстоїть
на місці, а готується до стрибка, щосьне існує,а ви-
являє себе. Щось, що не живе,говоритьі цим актом

комунікації оживляє себе. На моємуостровіз'явило-

ся щось нове. Повзло тепер за мною,вимагалоуваги.
Злизувало за мною мої сліди. Мені здавалося, що
острів у кілька найближчих хвилин піддасться цьо-
му вторгненню, проникнеться тим буттям, буде цим

буттям поглинутийі одразу іронічно покаже на мене

пальцем і скаже:«Гей, ти там, я тебе бачу». Якби ж то
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була принаймні звичайна табличка з назвою цього
місця, щось на зразок поштовоїадреси, коли тут жив

отой евентуальний, гаданий пастух, котрий поукла-
дав каміння на межах в оливковому саді. Але я пе-

редчував, що той камінь значить набагато більше, що

є знаком одвічної присутности на острові чогось не-

людського, незбагненного, непідвладного,і якби хоті-

ти описатийого, то треба би вжити щебагатослів,які

починаються на «не». Що чим би це не було - воно
володіє островом мовчки, потайки, всепроникно.
В одну митьострів став чужим, перестало існува-

ти Його виснажливе освоєння,оте терпляче вивчен-
ня кожного метра пляжу, пошук джерел і місць, де
збирається прісна вода, будування пасток на риб,
майстерна конструкція куреня з пруття, походи на
другийбік, мушлі, висушуваніна каменях.Усе в одну
мить стало раптом чиєюсьвласністю,навіть білі риби

на горі вже мали власника, а його мовчання тільки

збільшувало мій страх. Я зненацька відчув на собі
його погляд і засоромився тієї своєї гротескноїерекції
біля каменя. Схопив шматоксветра, який служив мені
подушкою,і обв'язав ним стегна. Не оглядаючись,

рушивпід гору.
Я намагався забути про те, що побачив унизу. Те-

пер я зайнявся побудовою нового притулку. Берег
моря вже не притягував мене. Якщо звідти щосьі
мало надійти, то тільки якісь страшні речі. Вночі,

лежачи на своєму вистеленому сухою травою лего-
виську, я не міг позбутися жаскихобразів. Отой пер-

ший- мертвіз моря, поєднався тепер з тим другим -

голою кам'яною крилатою постаттю. Осьвона скаче

між потопельниками, дотикаючи їх тим довгастим
предметом, а вони оживають,як зомбі, і тиняються
пляжем,чекаючинакорабель,якийзабере їх із цього
острова померлих.Я боявся, що божеволію,тому при-
гадав собі місто - брукованівулиці, де немає навіть

пучечка трави,їх симетричний план,їх правеі ліве,
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їх тамі тут. Освітленізали ресторанів, дзвінки трам-

ваїв. Я уявив собі трамвайний квиток - його оче-

видністьі простий напис.Ціна. Гроші, розклади руху.

Календар і позначені червонимнеділі. Пригадавсобі

книжки, щостоять рядкомнаполиці,навітьїхні на-

зви. Афіші, що мережать барвамисолідні, кремезні
стовпи. Назви вулиць на емальованих табличках.
Світ, повний однозначнихвказівок. Словата названі

ними прості предмети. Словники, які терпляче на

задрукованих сторінках упорядковують усю мову,

тлумачать одну на другу. Спасенна наявність енци-

клопедій. Можливість прочитати кам'яний напис
завдяки книжкам, услужнимбібліотекарям, універ-

ситетам, філологам. Перебування світі, де все рано

чи пізно вдасться зрозуміти. Мені здавалося, що

найгіршою є саме неможливість зрозуміти той на-

пис. Що якби я знав смисл тих кам'янихслів, то не

боявся би так, міг би його приручити, побачити
наскрізь, відчути його широту, пірнути, торкнутися

дна й повернутися. А тимчасомвін, не розшифрова-
ний, розростався у здогадки, підбитістрахом, пере-
ростав весьострів. А якщоті слова значили «смерть»

чи «диявол»і цідили тепер похмуре пророцтво,пе-

редчуття найгіршого?
В одну з тих спекотних ночей небо на північному

заході раз-по-раз виблискувало. Мені здавалося, що

я чую здалекуглухий грім. Може, якась далека гро-
за, думав я з надією, але знав, що це очевидний
відгомін війни. Отже, вона тривала, може, ніколи вже

й не скінчиться. Може, вона є природним станом?

Наступного дня я вирішивусе ж зійти вниз - сам

не знав, чому. Спускаючись, намагався не думати
більше про камінь з фігового гаю. Але побачивши
пляж,усвідомив, що мене привела сюдидумка, яку я
сам від себе приховував, прагнення таке сильне, що
мені почали труситися руки, коли я взявся до його

і - я зносивнастос усіпалиці, які потрапля-
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ли під руки, навіть ті, що були призначені для плота,
а також з гори з гаю. Я вирішив скласти до вечора

величезне вогнище і розпалити його цієї ночі. У цей

спосіб я хотів прикликати кого-небудь, навіть якби
то мала бути смерть. Цілий день я носив дерево, не

дбаючи, що раню собі руки і ноги. Я навіть пішов
далі, але не в бік каменя,і тягнув по пляжусухі, по-

крученістарі оливки.Я уявлявсобігрецькихрибаків,
якізі своїх човнів помітять вогонь. Або якийсь тор-
говельний корабель. Чи такі ще плавають під час

війни? Ах, нехай то навіть будуть солдати, хоч би й

німці. Нехай мене заберутьхоча б для того, щоб од-
разу розстріляти. Мені здавалося, щовесь острів ди-

виться на мене іронічно. Я робив йому на зло.

Опівдні побачивна воді якийсь предмет. Він з'яв-

лявся поміж сліпучимивідблисками сонця, обманю-
вав очі. Я вдивлявся в нього, не рухаючись, гадаючи,
щото якийсь особливо великий кусокдерева. Потім,
однак, усвідомив, що бачу човна.То був пустий чо-
вен. Виглядав він нереально,як мара. Моїочівідзви-
чаїлись від таких обрисів. Я злякався, що в мене га-
люцинації.

Чалапаючи по воді, а потім плинучи до човна, я

був певен, що він пустий. Щоце так,як з отими дво-

ма маленькими озерцями нагорі, як зі струмком
прісної води: коли про щось інтенсивно думаєш, коли

чогось прагнеші за чимось тужиш тодіти це дістаєш.
Щоя дістаю в подарунок човна. Може, спрацював

отой невеличкий, видряпаний на камені таємничий

напис, може, він просто означав «човен».
Пам'ятаю, яке враження справили на мене залиш-

ки фарби на борті, людські, цивілізовані обриси чо-
гось, що було продуманеі покликане до життяіз за-

думом,із планом. Човен означав весь отой залише-
ний за мною світ - кораблі й порти, але також бру-

ківку вулицьі кав'ярні, вино і пончики, розклади по-

тягів і газети, банкноти й пошту, пральній театри. Я
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пливдо того човна,увільнений раптомвід Робінзона

- тепер він здавався мені якоюсь маячнею,смішною,
власне кажучи, зовсім не страшною. І думки, знову

з'явилися думки,в усьому своємубагатстві й рухли-
вості, як табун маленьких рибок, що балансують у
воді то в один, то в другий бік. Зновуз'явився я.

Мені насилу вдалося вивільнити безвладний тя-

гар човна з пастки скель. Я штовхав його перед со-
бою, борючисьіз хвилями, захлинаючись морською

водою. Я штовхавйого ліворуч,де, як знав, було плит-

кіше, і коли торкнувся ногами дна, справи одразу
пішли краще. Це була моя найбільша здобич,дерев'я-
нийкит, ковчег, який урятує мені життя. Вода непо-
мітно прибувала, і я усвідомлював, що якби на годи-

ну спізнився, човен утік би, несений припливом.

Коли я торкнувся ногамиднаі вже міг зазирнути

в човен, то побачив те, що мене жахнуло найбільше
за багато днів на острові, про що я сниві чого, прав-

ду кажучи, сподівався - в човні булотіло. Воно ле-

жало обличчямдоднау воді, яка хлюпотіла. Невели-

ке, закутане в коричневий плащ із плямамисоли,без

лиця, бо лице пропадалоу червонійвід крови воді й
серед чорного,довгого волосся.Я відпустив човнаів

панічномустрасі кинувся до берега. Я, мабуть, кри-
чав. Біг по гарячомупіскудо скель, падаві, обліпле-

нийпіском,біг знову. Заповзу курінь і звідти поба-
чив, що човен сам прибився до берегаі тепер ритміч-
но, майже кокетливо отирався об пісок. Спокушав.
Хробачливе яблуко. Плід, досконалийзверху, з хро-

баком замість солодкоїм'якоті.

Я закопаю тіло жінкиі завжди оминатиму цемісце.

Острів матиме своє кладовище, як справжнє посе-
лення. Я повинен був це зробити. Виходу не було.
Я підвівся і поволі повернувся на берег. Човен скре-

готнув попіску, а я, худийі бородатий, стояв над цим

несподіваним, дивним катафалком.
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Мені довелося напружити усі сили - лише зараз

виявилось, яким я був слабким. Витягнув човна на
пісок і, заплющившиочі, схопив тіло за плечі. Воно
було важкимвід просяклих водою одеж. Коли мені

вдалося наполовину перетягти його через борт, від
нього відділився клуночок,завинятко. Страшнийбув
цей голос - квиління, писк. Це неможливо, неможли-
во, думав я. Розвинув з поплямленої ковдрочки ди-
тину, немовля. Я не мав уявлення,скільки їй могло
бути днів, місяців, я, мабуть, ніколи не бачив немов-

ляти так близько. Узяв на руки з якимось хвилюван-

ням. Серце моє калатало.
Дитя було легеньке, маленьке, незграбно рухало-

ся. Я відчував цей рухі тепло маленького тіла. Я од-

ночасно боявся, що випущу його і що стисну надто
сильно. Розгорнув мокрі, смердючі пелюшкиі дізнав-

ся, що це хлопчик. Мав темне тоненькеволосся,за-
криті повіки, повні блакитних жилок. Я розглядав

його, як дивну, випадково впійману неїстівну рибу,

морську почвару. І саме як такий екземпляр я просто

відклав його набік,у тінь скелі. Живе людське дитя.
Я довго копав яму в піску. Пісок сипався назад,

але присутність дитинив тіні скелі додавала мені сил.

Я не міг її взяти, поки не поховаю матері. Знав та-

кож, що не повинен побачити обличчя матері. Я не

міг дозволити, щоби вона мертвими очима подиви-
лася мені в лице. Сонце було вже низько, коли мені
вдалося закопати її. Поклав її у ту плитку могилу

обличчям униз. Я не прочитав над нею жодної мо-

литви,не співчувавїй, я боявсяїї. У певному смислі,

я ненавидів це важке мертве тіло з обличчям, закри-

тим чорним довгим волоссям. Огидний металевий
сморід крови смерти. Я боявся, що якщо дозволю їй
дивитися з-під піску в небо, вона уночівстанеі вб'є
мене. Демоннаострові.

Йдучидо скель, я думав, що требабуло викопатиі

другу, меншу ямку, але з полегшенням побачив, що

86



дитина крутиться і попискує, отже, живе. Обережно
узяв її на руки - голівка хилиталася - тож мусивїї

притулити. Заніс її до заглибини в скелі, де брав

прісну воду. Незграбно підмив,а вона почала плака-

ти, але якось слабенько. Плач нагадував пташиний

щебет, збуджував у мені лише жалість, я.ж бо ро-

зумів, що мені не вдасться зберегти такій маленькій
дитині життя. Був злий на себе - адже можна було
просто залишити. Тепер я не чув би цього вмирання.

Через якийсь час повернувсяби і закопав її в піску

біля матері. Забув би. Той недбало видряпаний на
камені обрис божка чи демоназабрав би свою жерт-
ву, як збирають податок. Узяв би собі життя немов-
ляти з усім його можливим майбутнімі підкріпився

би ним, як хвора людинапідкріпляється бульйоном.
Вічно голодні боги й людські жертви, які приносять-

ся добровільно- як ця дитина, і мимовільно -- як люди

з корабля.
Було спекотно, тому я залишив дитину голою, щоби

висохла. Коли я отак дивився на неї, то не відчував,

що дивлюся на людину - це була ледь що маленька
тумова іграшка, знайдений дивний витвір природи -
гладенька й приємнанадотик, але зовсім не справж-
ня. Воналедь рухалася, лиш часом, щораз рідше, роз-
плющувала очі й дивилася тоді неуважно на виблис-

ки світла в дірявому дасі. Я зрозумів, що повинен

убитиїї - це єдинийгуманнийвихід, - а не дозволяти
їй довго вмирати від голоду. Обмірковував, як це зроб-

лю. Чи задушу її пелюшками,чи- це хіба буде най-
простіше зійду на берег і потримаю хвильку під во-
дою. Потім закопаюв піску. Матиму своїмертвітіла
на пляжі. Сповниться сон. Я покладу на тому місці
камінчики.
Але тоді дитина раптом заплакала. Захлиналася від

плачу. Я розізлився і в першомувідрусі відійшов до
моря, щоби не чути крику. Там знайшовсвої водяні
пастки і задоволено ствердив, що впіймалося кілька
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рибок. Я витягнув їх із води й оглушив ударами об

камінь. Розпалив вогонь, нанизав риб'ячі тільця на

паличку, як коралі, і пік над вогнем. Дивився у той

бік, де була дитина. Почав пальцямивідділяти біле

м'ясо, розминав його, старанно вибираючикістки,і

отаку м'якеньку кашку заніс їй. Вона не вміла Їсти,

але її губи, збудженідотиком,стали жадібно рухли-

вими. Розплющила очі і рухала головою, шукаючи

неіснуючий сосок.Я почав голосноплакативід якоїсь

страшної, несправедливої безпомічности. Дитина по-

хлинулася рибою і тепер, червонавід кашлю,заходи-
лася криком. Її плач заспокоїв мене - я взявЇї на

руки і притулив. Маленька голівка, покрита темним

пушком, як у птаха, тоненькі блакитні жилки.
Тендітність. Губи дитини,які з нестримною жвавістю

шукаличогось на шорсткій тканинівицвілоївід сон-

ця сорочки. Я відчув лагідний спазм уздовж усього
живота - від грудей до пахвини,як остання, найслаб-

ша хвиля оргазму. Я добре це пам'ятаю.Потім я відчу-
вав це багато разів. Це було так, ніби моє тіло всере-
дині організовувалось заново. Протікання струму в
ніколи не використовуваномуприладі. Збентеження,
вираженетілом,у тілі. Дивно приємне, Неочікуване.

Чуже. Надто велике для мене.

З дитиноюна руках я пішовдоскель,де була прісна

вода, зняв нижню сорочку, намочивїї краєчок воді
і цей мокрийкінчик вклав у вуста дитини. Вона по-
чала плямкати, жадібно ссати. Блукаючий погляд на

мить затримався на моєму обличчі. Хотів би я вміти
оцінити, що ж тамз'явилося в тихочах, яке почуття,
який вираз. Нічого - просто дитина мене зауважила,

затрималана мені погляд.Я почавіснувати для неї. І
збудженийраптом відкриттям, що можухочаби вта-

муватиїї спрагу, я мочив торочкуй давав дитинісса-
ти, кількаразів, механічно, поки немовля не умлілоі

не заснуло.Я сидів, боячись поворухнутися,аж стерп-
ли мені ноги,але відтоді я був готовий на будь-які
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жертви,нашітіла немов зрослися одне з одним -- цим
мав бути отой спазм.Я відчув, наче увесьставав од-

нією пласкою поверхнею, зверненою до дитини, як
величезне вітрило, підставленевітрові, як розкрите

око квітки, що вдивляється в сонце. Я весь дрейфу-

вав навколо цього маленького тіла. Сонце поволіоти-

ралосяобмоїноги, піднімалося вгору, ковтало менеі
спопеляло.Піт тік по голих грудяхі лоскотав. Дити-

на спала 3 відкритими вустами, дотикаючи щокою

моєї голої шкіри.

Ви, шановна Пані, вже, мабуть, знаєте, щозараз ста-

неться? Але я не знав. За цю одну довгу, просвітлену

сонцем мить дитинастала чимосьнабагато важливі-
шим,ніж я сам. Вона підкорилавесьострів; він теж

був для неї. Якщо вона помре, усе піде під воду, саме
так і буде. Станемо Атлантидою. Не матиме більше
сенсу ловіння риб і лунатичне кружляння островом.

Пополудні, коли дитина знову почала квилити, я
розмочив у воді знайдену стару фігу - повернулися

залишки раціонального мислення про прості цукри,

якісь фруктози чи що там ще -- що вони підкріпляти-
муть, хоча я не обманювався - цього не вистачить.
Може, якби робити кашку з рибий отаку воду з фіги,
білок і цукор. Я тішив себе думкою, що молоко - це
лиш звичайний природнийритуал, може, для вижи-

вання зовсім не потрібне материнське молоко. Але

цього разу вона не хотіла пити, хаотичний рух губ
був безрезультатним, даремним. Прісна вода сплива-

ла по щоці й затримувалась у вушній раковині.Я її

обережновитирав. Дитина слабшала з кожною годи-
ною,мала холоднірукиі ноги, тому винісїї на сон-

це, лише листям заслонивїй лице. Принаймні будеш
біля неї, коли вона помре, - плакав я. Принаймні,

принаймні. Потім ліг біля дитини, так само голий,

скрутився кругом неї й запав у півсон, повний яко-
гось набрякання, морського припливу певности, що
я помру, якщо вона помре.
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Мене пробудило якесь лоскотання на шкірі, неви-

разні пестощі. Я розплющив очі і з полегшенням

ствердив, що дитина досі дихає. Сонце знову пере-
містилося,і тепер ми лежали під його помаранчевим

згасаючим світлом. Я перевернувся на живіт і тоді

відчувбіль, який уже звідкись знав. Якийсь розми-

тий спогад замаячив у мене в голові - спогад літньо-
то саду, запах чорних порічок і агрусу давно, давно
тому. Це був біль грудей - такийсамий,яктоді, кілька-
надцятьроків тому, біль хлоп'ячих набряклихсосків,
іронія природи,яка бере слово у період дозрівання.

Для чого чоловіки мають соски, чому народжуються

з виписанимна тілі знаком власної протилежности?

Чи Ви колись над цим замислювались?
Я звівся на коліна і подивився насвій голий, за-

рослий торс,обліплений піском. Соски напухли, по-

червоніли. Коли я торкнувся одного,на ньомуз'яви-
лася крапля молока.Так самобулоі з другим.Я обе-

режнообтрусивіз себе пісок і вже знав, що маю на

тілі невідомедосі чуле місце - дотик тоді переносив-

ся вглибтіла якось гостро й по-новому, майже з бо-
лем; шкіра здавалася тоншою,чутливою,делікатною.

Колись я чув - або мені здавалося, - що у деяких
чоловіків під впливом сонця починається лактація.
НІ, не нормальна лактація,а сурогат лактації, пробна

лактація, удавана лактація, начетіло у своїх таємни-

чих починанняхпригадалособііншісвої можливості,

іншівтілення, приспані потенції. Я дивився зараз на

нього, наче воно було незнайомоюістотою. Намагав-

ся дихати не надто голосно, щобийого не сполохати.
Він не був приємним - цей перший дотик чужих

вуст, хоч би й немовляти. Я незграбно підтримував
дитиніголову так, щобиїї губи опинилися біля сос-

ка. Але дитина була надто слабкою, надто осовілою,

щоби ссати. Краплі молока затрималисьна губах, а
ті губи не зреагували. Може, було вжепізно, але в
такому разі навіщо це все? Я згорнув пальцем одну
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таку краплю і вклав дитинів уста. Вона сонно пово-
рушила язиком, тому я спробував ще раз. Я дотикав
внутрішньоїповерхні рота, язика й піднебіння; я драж-
нив шорстким пальцем- і дитина, наче машинка,яка

зіпсувалася, а тепер знову запрацювала, розплющи-
ла очі й жадібно поворушила язиком. Тоді я знову

приклавїї голівку, намагаючись, щоби вонизустрі-

лися-- сосокта уста дитини. Однак набряклий сосок
не був тим самим,щогрудь. Губи не мали за що вхо-
питися,зісковзували. Тоді я стиснув шкірунагруді, і

молоко текло тепер великими краплями у на-
піввідкриті вуста дитини. Це боліло, дотик був не-

приємний - наче соски виявились раптом якимось

давно забутим органом чуття, знаряддям єдиного
чуття, яке передає інформацію просто всерединутіла,

без посередництвамозку. Ви розумієте, як мені важ-

ко про це говорити? Ви,мабуть, здогадуєтесь, прав-

да? Я стиснув зуби, дивився кудись далеков бік гір
на острові, наче вірив, що гарний краєвид порятує
мене від того терпкого відчуття, коли тебе їдять. Бо

якби я довіряв відрухові, то відсахнувся би з відра-
зою. Але, розумієте, дитина вже ссала, впевненоі за-

спокоєно. Яку трансі. А потім миттю заснула.

Оце, властиво,і все, щоя хотів Вам розповісти. Потім

я сидів, згорблений, прибитий, приголомшенийтим,

що сталося, як після згвалтування, як після якоїсь

страшноїзради. Начея согрішив.І власне кажучи,я й
тепер так почуваюся. Прошу сказати мені, чи трапля-
лося Вам вже щосьподібне? Чи це можливо?

Під серединуліта достиглифіги,а невдовзі й олив-

ки. Тепер я мав багато роботи. Я влаштував щось на
зразок жнив. Ножем,якого знайшову човні,я ціли-

ми днямизрізав колоски чогось схожого на овес і
сушив на сонці. Після годин розтирання на камені
мені вдавалося отримати порошок, який я назвав
борошном, і нарешті спробував щось, що назвав
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хлібом, -- твердий коржик,спечений у вогнищі. Восе-

нинаостровісідали великі птахи, якийсьвид гусей.

Я навчився ловитиїху сіті, які сплів з витких рос-

лин. Від ранку до вечора я займався вишукуванням,
готуванням і консервуванням їжі, хоча й знав, що

пережитизимуменіне вдасться. Вечорами розпалю-
вав на пляжі вогнище. Безрезультатно. З плаща я
зробив собі переноску для дитини і швидко звик до
цього невеличкого тягаря.

На початку листопада, після восьми місяців

перебування наострові, я спакував усі свої пожитки

й запаси їжіу човен і виплив у море. На моє щастя,
осінні шторми щене почалися.Після трьох днів тяж-
кого веслування я доплив до маленького селища на
сусідньому острові. Ми обоє були ледь живі. Ніхто
мене ні про що не питав, просто зайнялися нами. У
тих добрих людей ми перебули зиму, а наступного

року опинилися в Атенах. Після війни повернулися

до своєїкраїни. Я вигадав йомуматір,сказав, що вона

давно померла.Він твердить, щопам'ятаєїї. Мій син
живеза кордоном. Я вже маю онуків.

ТеперВи, мабуть, розумієте, чому я записую це

на плівку, анонімно, без обличчя, без імени, зреду-

ковнийдо голосу. Я не розумію того, щосталося. Я,

мабуть, маленька людина. А наприкінці прошу опи-

сати це все якось по-особливому-- чого я найбільше
хочу, це вірити, що я не став жертвою жодної ано-
малії, а що пережив чудо.
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Бардо. Шопка

Бардо лежить в Судетах, в одній з долин,які тут

розкидані особливо щедро - маленькі зморшки на
обличчі землі, ледь-що зморщечки. Саме місце має

своюдовгу історію - давно, давнотому тут видобува-
ли цінні метали, аметисти й нефрити. Ходять леген-

ди, що є й золото. Буцім звичайна скеля у глибині
тори внаслідок великих тисків і якихось таємничих
сил сама собою очищується від звичайноїматерії, сама
себе дестилює, конденсуючисьу темрявів чисте 30-

лото, яке залишиться там уже навічно.

Раніше тут проходив торговельний шлях зі Шльон-
ська до Чехії, і саме завдяки йому виникломістечко.

Осіло в долиній не пробуєнавіть спинатисянастрімкі

узбіччя. Кілька разів в історії, через дощі чи, може,

невеличкі сейсмічні струси, узбіччя небезпечно осу-
валося, нищачи будинкита вбиваючи їхніх мешканців.

Тепер височить над містом голе- бо навіть дерева не

мають відваги ризикувати життям, - червону землю,

перемішанузі скелями, видно вже здалеку, як рану

серед зеленілісів. Тому місто, стиснуте в долині, ви-

глядає, немов вкладене в ортопедичний корсет, не-
мовбез урвистихузбіч, які підтримуютьйого з обох
боків, воно би одразу розкришилося й розпалося.

Дномдолинибіжитьрічка, тож будинки тиснуть-
ся біля неї, наповзаючи один на оден. Місточки
скріпляютьцілість, як защіпки. Є тут два костели,

один монастир(з другого кількадесят років тому зро-
били притулок для недорозвиненихдітей), є ресто-
ран і кілька невеличкихбарів, де подають місцевий
спеціалітет - форель у мигдалях;є дві середні школи,

одна реміснича, дрібна промисловість. Є, звичайно,і

курорт - колись до мінеральних джерел приїздило
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багато гостей -- сьогодні лишився від них променад,
кілька дуже вже постарілих платаніві багато оздоб-
лений бювет мінеральної води, оточений камінними

лавочками. Залишився також кусочок парку з родо-
дендронами.І, звичайно, шопка.

Чи знаєте ви, що вперше святкував Різдво лише

папа Ліберій 25 грудня 354 року? Що перші три з
половиноюстоліття народження Бога проходилоне-

поміченим, щорічнаепіфанія відбувалася нечутно,як
опадання всохлого листя.

День обраноне випадково, маючи,мабуть, на увазі
людський смуток, коли дні стають найкоротшими,

коли віють холоднівітри з півночі, коли вже здаєть-

ся, що сонценіколинепідніметьсявідважнов небес-
ну височінь. Отоді витворюється враження, що зе-
лень - це колір снів, що насправдівін не існує, що

будь-якецвітіння було давно минулою аномалією.

Комуб не спалона думку збудувати першу шопку,
він сперся на кілька речень у євангеліях, віднайшов
кілька візій у розекзальтованих писаннях святих,
пригадав собі пригорщу історій з апокрифів.

Шопка поставала як місто - поволі, терпляче, від
окремогознака, який позначаєсвяте місце: спершу в
костелах поставили самі ясла - оте дивно банальне
місце народження Бога; потім відважилися помісти-

ти з них фігурку дитяти. Ще пізніше з'явилася його
матір - жінка лежала з дитиною в руках, із дитини

випромінювала яснота, через що обличчя жінки ро-

билося темним. Але процес доказування уже почав-

ся і мав точитися безкінечно- потрібенбуві чоловік,
раз уже є дитина й жінка, потрібні були свідкицієї
події, людські й тваринні; потрібна була захоплена

народженням природа - грот, небеса,зірка, ангели,
щозацікавлено виглядають з-позазавіс небосхилу.

Відтоді віл і осел, що задивилися на голісіньке дитя,

мають в очах оте мовчазне запитання: чи людський
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Бог народився також і для тварин? Так, так, лагідно
відповідала їм жінка і показувала рукою на баранця.

Тоді приходили до шопи три Мудреці- ясна зірка

пальцем вказувала їм дорогу. Ангели без протесту

браталисяз цікавськими пастухами. Ставало багато-
людно, шумно, як на щорічному ярмарку.

Святий Францискбув першим режисером- поклав

Ісусика на духмяному сіні і цим незначним жестом
відчинив шопку людському зворушенню. Там, де
тендітність людського тіла поєднується з могутністю

космічноїподії, час зазнає оновлення.А оскільки час
без оповіді мертвийі його з тим же успіхом моглоб і

не бути,то він відтоді вимагає відтворення у круго-
вому ритмі незмінно одного й того ж - ангела, який

звістує новину, втечі на осликові, пошуків схованки,

віднайденнягроту, моменту пітьми,коли відбуваєть-
ся таємниця народженняз тілажінки,Навітьсвятість
відтепер має сходити багаторазово, повторюватися.
Має бути провідназоря, почет Трьох Королів, вра-
жаючакількість деталей, їхній уклін стає механіч-

ним, щоби можнабуловідтворюватийого безнастан-
но - таким приємнимдля ока є цей акт покори.І ще
простір - він теж хоче сказати своє слово- Лісабон,
Сарагоса, Прага, Мюнхен, Відень і Оломоуц, Брно і

Краків, Львів і далекий Буенос-Айрес - кожне місце

на землі прагне бути свідком народження Господаі

наділити його конкретикою:місцеві рослини,яблука
чи гранати, рівненькі геометричні картопляні поля

чи помаранчевігаї... А вже як простір, то й матерія,
матеріал хоче брати участь у народженні- Ісус на-

роджуватиметься з воску й скла, постане з теракоти
й слонової кістки, з дерева й каменю.Він буде зав-

більшки із цурпалок, матиме розміри людської дити-
ни або й ще більші, бо Він же ж Бог, і людські мірки

його не стосуються.
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Шопка в Бардо впершебула згадана 1591 року в
документі єзуїтів «Ехсштіо Сіасепзіз, або Навернен-
ня Землі Клодзької». Невідомо, як вона тоді вигля-

дала і колиз'явилася. Єзуїти-контрреформатори ви-

рішили,мабуть, розбудуватиїї і зробити пишнішою.
Вони були схиблені на пишності. Їм марилися ру-
хомі, змінні сцени - ангел, щоби звістувати перекон-

ливо, мав з'являтися й зникати; нехай малий Ісус

навчає у храмі, рухаючи рукою; нехай і зірка суне
повільно по дерев'яному небу, як небесний слимак.

Томуз Тіролю привезли фахівця з рухомих шопок -

такого собі Ксаверія Ніса, який затратив добрих

кілька років на вдосконалення і перебудову шопки,

але невдовзі, на жаль, помер. На щастя, залишивпісля

себе здібного учня,тубільця - Міхала Кляра, - і той
узяв на себе продовженняробіт. Однак, якщо фігур-
ки Ніса були на диво реалістичнимиі відпрацьова-

ними в усіх деталях, то Кляр, керуючись мінливим
духомчасу, стилізував і спрощував їх. Згодом це ви-
глядалотак, ніби світ шопки населяли дві раси лю-

дей, два різновиди тварин. А коли помер старший
Кляр, його справу продовживсин, Міхал Їгнаци,і
він теж мав іншу манеру, а оскільки колишніробото-

давці вже померли,то не дуже було відомо, яким за-

думомвони керувалися. Тому шопка виростала не-

мовби сама собою, тактовно не помічаючи послідов-

них смертей своїх творців. Потім з'явився якийсь

Єшке,будівниквівтарів, який надав бардській шопці
глибини, будуючи дальшіплани,а також небо. Після
нього доклав ще свого одинчехіз околиць Краліків,

які були тоді европейським шопкарськимосередком,

і, за тірольською модою, перетворив усе в щось на
зразок театру маріонеток. Старі фігурки опинилися

тепер на рухомихстрічках, на схованих, невидимих
для глядача обручах і рухалися за допомогою зви-
чайного обертаннякорби.Той чех чи його наступник
додали щекілька сцен, так щосам грот із Дитятком і
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Святою Родиною опинився немовбина другому плані,
бо його треба було вилущуватиз кольорового тлуму
людей,тварин,домів,дерев, предметів. Весь цей тлум

вирував,рухався поколу, виходиві вертався в те саме
місце. Тому,колиз'явився відомий фахівець ХІХ сто-
річчя з шопок, пустельник Гельбіг, йому лишилося

тільки розширити Бардську Шопкуу просторі. Зро-

бив він це дуже оригінальним способом- замкнув її
у великому скляному кубі, обкрутив навколо влас-
ного хвоста, поєднав початокіз кінцем, тобто зробив

щось, чим ліквідував лінійний час назавжди.

Ці докладні відомості подала у своїй праці одна
жінка, жителька Бардо,назвімоїї просто Марія Ко-

вальська, приховавши у цей спосіб її справжнєім'я,

щоу світлі подальших фактів видасться, мабуть, пра-
вильним. Була вона, як кажуть, учителькою з Грод-
но, художницею,яка потрапила сюдипіслявійни, як

і інші мешканці, взимку сорок шостого року. Під час

переїзду зі сходу начебто втратила свою маленьку
дитину, сталося це начебто морозного святого вечо-
ра.Її чоловік пропав ще декілька років тому, заареш-

тованийросіянамиі вивезенийна схід. На жаль, нічо-

го певного я проце не знаю. Оскільки вона мала якусь
вищу художню освіту, то їй, цілком природно,визна-

чили за обов'язок забезпечувати збереженняпам'ят-
ки. Вона навітьдістала завдяки цьому квартирув тому
самому, що й шопка, будинкові -- похмурому, двопо-
верховому, притуленому досхилу.

Сьогодні вже важковстановити,як виглядала шоп-

ка одразу після війни. Спиратися можна головно на
працю отієї Ковальської, яка дуже старанно докопа-
лася до всіх можливих джерел, переважно німець-
ких. Свій докладний опис вона підкріпила фотогра-
фіями, якість яких залишала, однак, бажати кращого

- більшостидрібних деталей на них не видно.
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Певним є те, що шопка займала майже все при-

міщення. Це був засклений куб, схожий на величез-

ну брилу льоду. Всередині, в оббитому розмальова-

ним деревомстовпі був схований механізм. Кожна з

чотирьохсцен була майже два метри завширшки, але
простір шопкового світу видавався значно більшим,

бо попередні художники цей простір підняли, помно-
жилиі порізали театральною перспективою,осягну-
тою за допомогою того ж трюку, коли хор розстав-

ляється на практикаблях і створює враження, що
«далеко» означає просто «ближче до неба». Вражен-

ня глибини посилював ще й незвичайний малюнок

на внутрішніхстінках, які ховали механізм, що уру-

хомлював фігурки - у намальованомуповітрівисіли

напівпрозорі обриси усіх можливих істот: тварин,

людей, дияволів, демонів, ангелів, комах,гібридів,

химер - усі комбінації, які могли прийти в голову

їхньому творцеві. Контури накладалися один на інший,

вирували й множилися,наче затриманіу вічному русі

невпинних трансформацій. Якась прозора малярська

техніка зумовлювала, однак, що вони завжди були

впізнаваній сміливо з'являлисяз-під інших, тому зда-
валося, ніби плаский простір має якусьглибину, і чи-

сельність істот розтягається ще в наступний,цього разу

нескінченний уже вимір. Небо було повне цих етер-
них обрисів. Вони визирали з кожного найменшого

клаптика простору, покриваючи краєвид тисячами
мильних бульбашок.Їхні зіниці розцятковували небо
якимось новим різновидом живоїгалактики. Усе взаєм-

но розглядалося, жоден рух не уникав уваги якихось
очей. А цей розмножений погляд тисячократно при-

дивлявся до глядача, свідомий, уважний.

Це було тлодля неба,краєвиду, сцені фігурок, а
може, також і для часу, який робився тут якимось

скаліченим, бо позбавленим своєї лінійности й по-

рядку, безладно крутився всерединіцієї скляної ко-
робки,як вир повітря.
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І серед радісного хаосу стояли Адам з Євою біля
яблуні- обоє нагі, сповненіграції, вдивляються в себе

ще любовно, ще до гріха. Але вже на сусідній сцені
з'явилося яблуко завбільшкиіз суницю,і золотий меч

блищав із-за хмари. Ї на цьому отой сюжет падіння

соромливозникав,зате з'являлися посваренібрати,і

тут же одразу, без попередження - старець,якийза-

таняв екзотичних дивовижнихтвариндо човна. Апо-

руч Мойсей вдаряв патерицею об скелю,а ще далі -
пророкиі якісь не зовсім зрозумілі постаті, що вима-
гали ідентифікації, розставлені у дванадцяткових,де-

сяткових і сімкових порядках. Фігурки на верхніх
терасах меншали- оті на самій горі, біля неба, тобто
далеко,були ледь що дерев'яними кружечками, лише
віддалено схожими на людей, але щоби виявити ці
хитрощі, цей маленький обман, треба було би зняти

шибуі всадити туди голову, а найкраще - подивити-
ся на них через лупу.

"Туристам, отим знудьгованим екскурсіям,які при-

їздили оглядати шопку, достатньо булостояти й ви-

тріщатись у повномузачудуванні, але Марія Коваль-

ська, яка була тут єдиним екскурсоводом,уже підга-
нялаїх уперед, тобто по колу, так що вирушали від
того самогомісця, в якому закінчували- відкриті від
подивуротидітей, повні захвату перешіптування до-

рослих.
Натлі цього розгнузданого неба, на дальших пла-

нах, з помітним полегшеннямувільненихвід релігій-

ного контексту, збудувализ дерева і пап'є-маше три-
вимірний макет гір, сіл і містечок, копалень і фаб-

рик. На цьомурівні фігурки отримували раптом кон-

кретне життя, хоча ще нерухоме. Старанно виконані
крихітні люди, позапинані на всі гудзики гірничих

мундирів, дамських суконь (маленькі капелюшки

нагадувалиріздвянітістечка), чоловічих костюмів, не

надто визначених народнихубрань, заповнювали пей-
заж. Тут, у космічній непорушності, відбувалися од-
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разудесяткиісторій - нижче Маги спішилиза зіркою,

яка по колу куба вела їх до Дитятка в яслах. Одно-

часно поруч Ісус, уже дорослий,підставляв Юді щоку

для поцілунку, а Понтій Пилат мив руки в рукомий-
нику, який нагадував вікторіанське начиння. За ними

осликзі смішною мишачою мордочкоюнісвід Грода
Святу Родину серед шахтарів, що працювали на

узбіччі паперової гори. Копальня відкривалася все-
редину гори, немов якийсьсезам, бо всередині бли-

щаловугілля, невідомо чому зробленез опалесціюю-
чої червоним слюди. Може,то мала бутизалізнаруда,
а не вугілля. Навколосільських будиночків паслися

корови,а одразу за ними виростала цегляна фабрика
і дорога, повна маленьких старомодних автомобілів
на небезпечноблизькій відстанівід групи ченців, які

схилялися перед Дитятком.

Не було кінця цій оповіді в образках, не було й

початку, сцени переходили одна в одну, несподівано

спліталися якимись окремими елементами.Історії

дооповідалися з протилежногобоку, як у співаній на
два голосипісеньці.

Механізм запускали ощадливо,двічі, тричіна день,

залежновід сезону. Тоді шопка оживала - і це вже

важко було би описати, бо рух додавав усьому ще
нового виміру, маленьких порцій кругового часу, тож
колиз одного бокузлітав з озера лебідь, з протилеж-
ного боку ховався в нору заєць. Молотив кузні були
пов'язані з монотонним колиханням Їсусовихясел,
рух автомобілів на дорозі якимось чином виводив

шахтарів із копальні, а танець селян у народному

вбранні зумовлював процесію дванадцяти Апостолів.
Коровипідводили голови,відсувався камінь з Гробу

Господнього, косарі змахували косами, сонце коти-

лося по небосхилу, оберталися крилавітряканагорбі.
Запуск механізму рухав фігурки,але затримувавгля-

дачів - вони раптом зупинялися, вражені, і намага-
лися одразу збагнути весь порядок руху, зрозуміти,
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як діє механізм. Коли ж помалу починали усвідом-
лювати, щокількість фігур і сцен надто велика, аби

можна було їх охопити, то знову рушали довкола,
відкриваючи ледь що окремі поєднання. Але ніколи

усієї таємниці шопки.

Першою згадкою, яку знайшла про шопку Марія

Ковальська у старій шльонській газеті, була, схоже,
маленька передвоєнна - а отже, як і усе «перед»,
німецька - стаття про туристичні приваби містечка.

Там було написано: «Шопка справляєна вірних таке
велике враження, що вони не можутьстриматисліз».

Можнаприпустити,щовона почулася розгрішена цим

реченням. Бо начебто - так розповідав пан М., пб-

мічникі сторож - коли вперше побачила, як діє шоп-

ка, то розплакалася.
Булоцевлітку, рік після війни, коли пан М.поре-

монтував пошкодженесолдатамивікоі доробивспе-

ціального ключа для накручування механізму.

Проте, як обоє вперше побачилимеханізм, я знаю
від пана М., якого,на жаль, уже немає в живих. Вони
підняли металеве віко і заглядали, як у колодязь,

світячи ліхтариком у плутанину пружин,зубчатих
коліщаті передач. Запилені нутрощі годинника. Мож-
на собі уявити, що така картина залишається пам'яті.

Можливо, навіть часто снилася відтоді отій Марії

Ковальській, щоразу інакше- або збільшена до мон-

струальнихрозмірів міста, або навпаки - мініатюри-
зовані блискучі нутрощі дамського годинника.

Щераз бачили вони нутрощі шопки, коли механізм

зупинився, коли вонабіглапо коліна в снігу до пана

М., єдиної людини, яка може щось порадити, а він,

сонний, у кожусі, накинутому на піжаму, ніс свою
торбу з інструментами. Властиво, невідомо, як йому

вдалося полагодити механізм. Він казав, що спочат-

ку гумовою клізмочкою (лишилася, либонь, після
померлого немовляти) обережно висмоктали пилі
ватками, намоченимив спирті, почистили механізм.
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Пан М. підважив викруткою якусь бляшку - і все

закрутилося. Ковальська, однак, знала, що якогось
дня аварія повториться, і тоді знаменита Бардська

Шопка зупиниться, може, назавжди. Пан М.був за

те, щоби в майбутньому переробити усепід електри-
ку, щоби відмовитись від примітивноїкорби,але така
зміна вимагала би поважного ремонту. Тоді можна
було би просто натискати кнопку. Але тоді втрутили-
ся фахівці з Вроцлава і заборонили будь-які само-
чиннідії.
Ця Ковальська робила, що могла - підтримувала,

наприклад, у приміщенні постійну температуру, а це

справді було непросто - нормивугілля під час холод-
них зим були недостатніми; влітку ж через погано
ізольований дах у приміщеннібула нестерпнаспека.

Другого мирного року до Бардо почали приїздити

шкільніекскурсії, спершуз околиць,потім уже з усієї

Польщі - невгамовна веремія щодня, в очікуванні,

аж збереться тих магічних тридцятьосіб. Вона пиль-

нувала, щоби не запускати механізму для меншої
кількости глядачів - часом мусила стримуватись,
щоби не наказати їм не дихати, не випаровувати,не

виділяти двоокису вуглецю,не збільшувати волого-
сти повітря. Якийсь час згодом організувалабіля ви-

ходу маленьку крамничку з сувенірами - замовила
поштові листівки з шопкою,серії знімків, склеєних

гармошкою. Хотіла також мати путівники по Суде-
тах, але їх ще не було польською мовою, щойнопоча-
лися роботи над перекладами,і - ясна річ - ішлося
не про сам лиш переклад. Треба ж бо було шопку
ослов'янити,уп'ястовити. Ото й усе, що могла запро-

понувати шкільним екскурсіям крамничка при Бард-
ській Шопці. А коли увечері замикала великим, мало

не античним ключемдвері до будинку шопки,тремті-
лавід страху перед злодіями, пожежею,землетрусом,
потопом, випадковою блискавкою,віхурою,снігопа-

дом,від якого завалиться дах.
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Пан М.казав, що проводилабіля шопкицілідні.
Він часто бачив, як сиділа навпочіпки перед якоюсь

стінкою і, рухаючи головою,мінялакут зору. Він здо-

тадувався, про щоїй ішлося-за такої кількости планів
навіть маленька різниця перспектив могла настільки
змінити поле зору, що сцена, яку оглядали, набувала
нового смислу. Візьмімо, наприклад, Трьох Королів.

Якщо на них дивитися, як схиляють голови перед
Дитятком у Шопці, як приклякли навітьїхні коні й

верблюди,відомо було, що йдеться про Різдво. Але
можна було поглянутина нихнатлі пейзажу, скеля-
стого, пустельного і неприємно порожнього - тоді
складалося враження, що то мандрівний цирк зупи-

нився ненадовго на відпочинок, і тепер усі схилили-
ся над водою, тамуючи спрагу. Або ще інакше - бо
вище, на наступному плані, виднілися небесні хори,

сотні ангелів, що стоять у небесних шерегах,і золоті
архангели,і трони, замкнені у рамінеба, а тоді оті

троє багато вбраних чоловіків виглядали так, немов
це офіровці святого образу, яких, за звичаєм, поміща-
ютьбіля ніг святих. І так можнабулогратися цілими
днями. Щота Ковальська і робила.

Пан М.говоривпронеїзі співчуттям. Ніщо, схо-
же, не збуджує в чоловіків такого співчуття, як са-

мотня жінка. Він уперто повертавсядо втраченої ди-

тини, щопісля такого не випростається жоднаматір.

Тому, можливо, і ставився до неї зі сповненою ди-
станції повагою, незважаючинавітьнаті нічні пере-
полохи, які вона часто влаштовувала, примушуючи

його приходити після роботи, часомуночі,і перевіря-

ти, чи все гаразд, чи щось не пропало,чи нестоїть
щосьне там, де повинно. Пан М., людинапроста,яка
любить радощі життя, трактував шопку як гарну,
складнуріч, завдяки якій мав ще й постійну роботу.

Він прибирав приміщення,доглядав будинок, робив
дрібний ремонт, поливав маленького квітника перед

входом. Він вивчив шопку досить добре, тримав
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пам'яті, але ніколи - цілу. Пам'ятав окремі фігурки,

наприклад,чоловіка з клункомі собакою або групку
шахтарів, які грали в шашки. Але не зміг би розпові-

сти процілість. Тому й почувався невпевнено,вислу-

ховуючи нервові скарги Ковальської, що немає в
шопці чогось, що там має бути. Неможливо було, щоби

хтось міг увійти до будинку, відчинити замкненускля-
ну коробку і вийняти звідти окремі фігурки. Тому
він трактував ці розповіді як істерикиїї хворої душі,
як вияви дрібного нешкідливого божевілля. «Чи на

ставі не було качок? - питала його нервово.- Чи не
плавалинаводі малесенькі кольорові качки?» Він не

пам'ятав качок. Вона наполягала так уперто, аж він

почав сумніватися, що, може, там справді були кач-
ки, а він їх раніше не помічав, адже ставок був зав-

більшки з мідний гріш. Може, чистячи останнім ра-
зом касету, він зачепив рукавом околицю ставу, ті

качки, завбільшки з пшеничнезернятко,як він при-
пускав, могли причепитися до шорсткої вовни свет-
ра і пропасти.

Качки. Маленькідерев'яні окрушини,розмальовані
тонесеньким пензликом.Їхні зеленкуваті шиїі чер-
воні дзьоби - саме такимиз'явилися вони в шопці.

Він зрадів качкам. Краще, аби чогось стало більше,

ніж менше.

Вона, та Ковальська,часто їздила тоді до Вроцла-

ва, записалася на якісь курси, вчила німецьку. Пан

М.опалювавїї квартиру, щоби не мерзликвіти, поки

її немає. Казав, що зробиласобі там невеличку май-
стерню - фарби, полотна, усе, що мають художники.
У школі в Бардо вона вела художній гурток. Часом

він їй приносив щось, чого сам мав досить: торбу

горіхів, зібраних у саду, кошик полуниць, коли одно-

го року рясно вродилинайого ділянці, баночку дже-
муз айви, який варила його жінка. Але не було між

ними справжнього порозуміння. Справжнього - тоб-
то такого, щоби сісти якось увечерізастіл, відкорку-
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вати пляшкугорілкиі поговорити.Іншаріч, якби то

був чоловік, але вона для всіх навкруг залишалася
самотньою жінкою, яка втратила колись дитинуі
чоловіка. Таке нещастя назавжди відчужує. Рука

Божа, казав він, дістає позначених нещастям людейі

поміщає їх трошечки вище над іншими або трошки

збоку, так щохочеться скласти рупоромдолоній кри-
чати до них, кликатиїх вернутися.

1 лише якийсьчасзгодом,роблячи дрібний ремонт,
пан М.помітив, що в шопці постійно щось додається,

щось змінюється. Наприклад,поїзд: їхав високо, тут

же під небесними хорами серед домальованого на

швидку руку зимового пейзажу. Він був дуже дбай-
ливо вирізаний із дерева, а потім пофарбований -

маленький паровозик і кілька вагонів, але не паса-

жирських, а товарних. Цього він був певен - поїзда

тут раніше не було,і коли вже ішов донеї, збентеже-

ний, щоби про це розказати,то зрозумів раптом оче-
видну річ - це вона зробила той поїзд, а перед тим

качок. Тодівін зупинився, закурив цигарку і неспішно
вернувся до своїх справ, до якогось підв'язування
зіпсованої ринви, замітання подвір'я чи спалювання

листя.І потім не сказав їй, що він знає. Прийняв поїзд
так, наче той був там завжди. Часом журився, що
вона матимейого за дурня, але врешті вирішив, що

вже застарий, аби тим перейматися. Чого ж би його

мало обходити, що вона про нього думає? Врешті-
решт, вона жінка, яка втратила дитину, до такихслід
ставитись особливо поблажливо. Тому наступного

року, коли під її чуйним поглядом чистивкасету, то

витирав пилюкуз поїзда так само,як і з Ісусика, з

Богоматері й Трьох Королів, як червоні плюмажі
шахтарів, як хатину з садочком, де на веранді ма-
ленька родинасиділа за столом,як підрозділ солдатів
і танк, щоїхав за ними,як Ісуса-хлопця, який навчав

у храмі, як млин, як пари, що танцювалина весіллі,

як риштовання навколо руїн і мулярів за роботою.
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Вженавіть і не думав, що тут було, а що додалося.

Він мав відчуття, що хай там що до тої шопки вкла-
дуть - воной так буде насвоєму місці, увійде в пов-

ний ангелів пейзаж. Так, пасували сюди також і ма-

ленькі фігурки людейіз кривавими плямамина білих
сорочках, дрібні вістря шибеничок,сірі постаті на
плаці, відгородженому колючим дротом, сторожові

вежі, наїжачені дулами маленькихкарабінів. Нехай

же так буде, гадав. Нехай знайдуть своє місце спа-
ленісела, і руїни міст, і навіть мініатюрні цвинтари-

ки з хрестами, тоншимивід сірників. Нехайїй буде,

гадав, адже ж робить хорошу справу, не нищить, а
додає, тобто навіть більше, аніж якби тільки ладнала.
Більше, аніж якбитільки дбала.
Так минулокілька років, протягом яких механізм

зупинявся ще кілька разів, одного разу справді сер-

йозно, аж треба було викликати якогось майстра з
центральної Польщі, але й він небагато порадив. Зве-
лів замкнути шопку і не накручувати більше корби.
Звичайно ж, пан М.на відповідальність Ковальської

полагодив вищерблений підшипник, помінявши за-
разом двазубчаті коліщатката один важіль. Про шоп-
ку написали в газетах, далеко у Варшаві, і відтоді

вжетуристи,які вирушалигірськимистежками,обо-

в'язково спеціально спускалися до Бардо, щоби по-
бачити шопку. А навіть оті, що були проїздом,усіоті,

що їхали до Чехії або верталися, туристи й ті, що

їхали до родин, а також службовці у відрядженнях,
ба навіть водії вантажівок, зваблені сюди транзитом,
усі, хто тут проїздив, ішли подивитися на шопку.

Ковальська завбачливо підклала їм книгу відгуків,

щоби могли записати оту першу схвильованість; вона
була впевнена, що таки будуть схвильовані, що по-
треба похвалити шопку, навіть у цій дивній формі

банальної книги відгуків, підштовхне їх до столика,

щобисягнути по олівець, причеплений на шнурочку,
і написати: «Я з Кракова, бачив вже багато шопок,
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але ця перевершила мої найбільші сподівання», або
«Марися з Гданська:менівісім років. Найбільше спо-
добалась мені наречена і весілля, яке танцює», або

«Іс Пеіззе Тпотаз 5сРий, даз і5і зспбп».
Ця книга відгуків - єдина пам'ятка, яка залишилась

від бардської шопки. Після весняних злив 1957 року

схил знову зсунувся, як кілька разів у минулому.
Будинок, у якому була змонтована шопка, зазнав
серйозних пошкоджень-завалилася однастінаі зни-
щила усю конструкцію. Небагато вдалося порятува-
ти фахівцям з університету у Вроцлаві. Науковці

розмонтувалите, що лишилося, повитягали з грязю-
ки рештки, вивезли до музею і законсервували у
скриньках. Шопка, розібрана на частини, потрапила
на склади і там чекає ліпших часів. Безумовно, не

вдасться вже відтворитиїї вповні, тим паче, що після

смерти тієї Ковальськоїніхто не знає, як виглядала.

Залишиласьпіслянеї ота невеличка праця з кілько-

ма невиразними фотографіями,кілька газетнихвирі-

зок, кілька передвоєннихзгадок і ненадійна пам'ять

пана М., поки ще жив.

Можнаби, однак, знайти певний зразок чи ідею,

якби хтось у майбутньому схотівїї реконструювати.

У ній мало би бути все. Бо якщо боже народження
відбувається завжди і всюди, якщо воно стосується
кожної найменшоїречі, кожноїподії - то раптом стає

очевидним, що не момент народження Бога треба
представлятисвітові, а навпаки - весь світ предста-
вити народженню, привести світ під двері шопкиі

вводити в неї все по черзі - кожен предмет, кожну
найменшу річ, кожну людину ставити перед лицем

Дитятка і казати:ось він, Ян чи якась Марися, якийсь

Павел чи Томас, познайомтеся. А також кожну тва-

рину, від комахи до слона й жирафи;треба їх вести у

шопку, як до ковчега. А під кінець треба постягати

сюдитакож усе інше, щоіснуєнасвіті, не зважаючи,

добре воночипогане - єдиною причиною нехай буде
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факт існування,- а отже війни, а також видобування

вугілля, футбольні матчі й повені, банки й вокзали,

демократичні вибори, інфляцію, насильствов сім'ї,

першотравневідемонстрації, високу моду, відпочинок

верхи, колекціонування старих автомобілів, психо-
аналіз і ядерну фізику, літературу й новітнє мистец-

тво - усе треба показати шопцій вірити, щоїї поря-

док, від якого захоплюєдух, утілить це в один образ,
з'єднає в один механізм, обніме повторюваним ру-
хом, котрий пов'яже назавждиусе з усім.

Назакінчення додам лише, що та Ковальська по-

мерла через два роки після катастрофи. Пан М.ка-
зав, що на рак. Сам він утратив добру посаду при

шопціі відтоді доробляв допенсії, виконуючи дивну

роботу:лякавдітей у так званій «кімнаті страху» од-

ного лунапарку, що з якихось причин приїздив на
зимовий постій до Бардо. У червоному плащі,з об-
личчям,вибіленим гримом,вихилявся він з-поза завіс,

побрязкуючи ланцюгами. А оскільки в путівниках,
котрі змінюються поволі і неохоче, туристам надалі

рекомендували Бардську Шопку, дещо розчаровані
гості, котрі їм повірили, опинялися врешті-решт в

отому лунапарку. Важкосказати,наскількиосвітлені
червоною лампочкою маскарони чи страхолюди,які

вискакували з-за рогу, викликали в них справжній
страх. Важливо, що потім, виходячи насвітло, вони

одразувсе забували,усю глибоку долину, усе це див-
не місто і невиконані обіцянки путівників, і рушали

далі в дорогу до своїх незбагненнихцілей.
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Найпотворніша жінка світу

Він одружився з найпотворнішою жінкою світу.
Спеціальнопоїхав по неї до Відня.Він зовсім не діяв
з умислом, раніше йому навіть на думку не спадало,

щоміг би взяти її за жінку. Але коли побачивїї, коли
пережив першийударподиву, потім уже не міг відірва-
ти від неї очей. Вона мала велику голову, повну на-

ростів і випуклин. Одразу під низьким поморщеним
чолом сиділи маленькі,вічно вологі очі. Здалеку ви-

тлядали як шпарки.Ніс видавався зламаниму бага-
тьохмісцях,а його кінчик був синій і порослий рідкою

щетиною.І величезний набряклийрот, завждивідкри-

тий, мокрий,а в ньому гострі зуби. А на додаток, ніби

цього ще замало, обличчя її поросло довгим, рідень-

ким шовковистим волоссям.

Коли він уперше побачив її, вона вийшлаз-за кар-
тонної декорації мандрівного цирку, щоби показатися

глядачам. Вигук здивування й огиди прокотився над

головами тих, що зібралися,і впав їй до ніг. Вона на-

чебто усміхнулася,але виглядало це як сумна грима-
са. Стояла нерухомо,свідома того, що в неї вдивля-

ються десятки очей, жадібно поглинають кожну де-

таль, щоби потім описуватиїї обличчя знайомим,сусі-

дам або власним дітям, щоби пригадувати його, по-
рівнюючив дзеркаліз власним обличчям.І потім по-

легшенозітхати. Вона стояла терпляче, хіба зі зверх-

ністю. Дивилася понад головамина дахи будинків.

Після довгої, набубнявілої подивом хвилини хтось

нарешті вигукнув:
- Розкажи щось!
Вона подивиласяв натовп,у місце, звідки пролу-

нав голос. Шукала того, хто це сказав, алетодіз-за
картонних лаштунків вибігла огрядна жінка-конфе-

рансьє і відповіла за Найпотворнішу ЖінкуСвіту:
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- Вона не розмовляє.

- Тоді ти розкажиїї історію, - поновив свою вимо-

гу голос, тож конферансьє прочистилагорлоі почала

говорити.

Колипотім - уже як відомий цирковий імпресаріо

- він пив з нею чай біля бляшаноїпічечки, яка на-

грівала середину циркового фургона, то подумав, що

вона зовсім не дурна. Звичайно ж, вона розмовляла,

і розмовляла розумно.Він дививсяна неї, вивчаючи,

борючисьіз власним захопленням цим вибриком при-

роди. Вона розгадала його. Сказала:
- Ви чекали, щомоїслова будуть такими ж дивни-

ми й відразливими,як моє лице, так?

Він замовк.
Чай вона пила, як росіяни - наливала його з само-

вара до мисочок без вушка і загризала кожен ковток

трудочкою цукру.
Він досить швидкопомітив, що говорилавона ба-

татьма мовами,але -- схоже - жодною добре. Весь час
переходилаз однієї на іншу. Це не повинно було ди-
вувати - вона з дитинства виховувалась у цирку, у
міжнародній бригаді всіляких монстрів. Ніколидвічі

у тому самому місці.
- Знаю, про що ви думаєте, - знову сказала вона,

дивлячисьна нього тими напухлими, маленькимиочи-

ма тварини.

Помовчавши, додала:
- Той, хто не мав матері, не має материнської мови.

Я послуговуюсябагатьма, але жодна з них не є моєю.
Він не смів обізватися. Вона раптом почала його

дратувати- він не знав, чому. Мудрувала, була яко-
юсьзібраною, конкретною,не цього він сподівався.

Тому попрощався, а вона - на його здивування -

подала йому руку дуже жіночим жестом. Жестом

дами. Цілкомгарну руку. Він похилився над нею, але

навіть не торкнувсяїї губами.
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Він думав пронеї, лежачи горілиць у готельному

ліжку. Дивився просто у вологу, непровітрювану
пітьму. Такий густий простір сприяв його уяві. Ле-
жаві думав, як це бути кимось таким,як вона. Як це

відчувається зсередини.Як бачитьсясвіт очима,схо-
жимина очісвині, як вдихається повітря безформ-

ним носом,чи відчуваються ті самізапахи? І як це,
коли щоденно дотикаєш себе, миючісь, чухаючись,з
нагоди всіх отих дрібних, неїстотних жестів?

Йому аніразу не булоїї жаль. Якби він співчував

їй, то не думав би, щоб узяти її за жінку.
Вжепотім дехто розповідав цюісторію як історію

нещасливого кохання. Що заглядав серцему її серце,
щопокохав ній лагідного ангела з відразливим об-
личчям. Нічого подібного. У ту першунічпісля зу-

стрічі він просто уявлявсобі, як це - кохатисяз та-
кою істотою,цілуватися з нею, роздягатиїї.

Він крутився біля того цирку ще кілька тижнів.

Виїздив і знову повертався. Здобув довіру директо-

ра. Влаштувавім контракт у Брно,куди поїхав із ними
і де цирк визнав його своєю людиною. Йому дозво-
лили продавати квитки,а потім він заміняв товсту
конферансьє - і, треба визнати, робив це добре.
Підігрівав публіку перед розсуванням розмальованої

абиякзавіси.
- Заплющіть очі, - кричав. - Особливо жінки та

діти, бо потворністьцієї істоти важко витримати враз-

ливим очам. Хто раз побачить цей вибрик природи,
вже не зможезаснути спокійно, буде прокидатися з
жахом. Можливо,втратитьдовіру до Творця.

Тут він замовкав, і речення виглядало незакінче-
ним, хоча насправді ним не було - він не знав, що

сказатидалі. Йому здавалося, що саме слово «Тво-

рець» виставить усе в потрібному світлі. Насправді

ж він думав, що той Творець,до якого інші мали втра-

тити довіру, вирізнив його, обдарувавши такою ока-
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зією. Найпотворніша Жінка Світу. Дурні вбивали
бдин одного за найпрекрасніших, стрілялися на по-

єдинках.Ідіоти витрачали маєтки на жіночізабаган-

ки. А він навпаки - Найпотворнішагорнулася до ньо-

го, як сумна прирученатварина. Вона була не такою,
як усі. І ще й давала змогу заробити.Він був би виріз-
нений, узявшиїїза жінку, був би особливий. Мав би
щось, чого інші не мають.

Він купувавїй квіти, але не якісь особливібукети,
а просто дешеві букетики, з абияким паперовим бан-
тиком,загорнуті у фольгу. Ситцеву хустку. Блискучу

стрічечку. Коробку цукерок. Потім загіпнотизовано

дивився,як воназав'язує собі ту стрічечку над чо-
лом, а яскравийбантзамість прикрашати - шокував.
Ї дивився, як роздушує цукерку своїм надто вели-
ким, набряклим язиком,і коричнева слина спливає
між рідкими зубами просто на поросле щетиною
підборіддя.

Він любивдивитисяна неї, коли вонанебула свідо-

ма його погляду. Зникавзранку, ховавсяза наметом,
за фургоном,відходив, щобидесьзачаїтися і спосте-

рігати за нею годинами,хоча би крізь шпари між дош-

ками огорожі. Вона вигрівалася на сонцій тоді ще й

довго, повільно, немов у трансі, розчісувала своє

ріденьке волосся, заплітала його тоненькимикіска-
ми й одразу розплітала. Або в'язала. Спиці блищали

на сонці, проштрикували повне циркового шумупо-
вітря. Або в широкій сорочці, з голими руками,пра-
ла в балії свої костюми.Її шкіра на плечахі декольте,
вкрита світлою шерстю,виглядалагарно. М'яко, як у
тварини.
Йому потрібне було це підглядання, бо з дня на

день огида його меншала,топилася насонці, зникала
з очей, мов калюжа в спекотний день. Його погляд
помалу звикав до нестерпноїасиметрії, до зламаних
пропорцій, до браку і надміру. Іноді вона здавалася

йому звичайною.
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Колийого охоплювавнеспокій,він казав усім, що
виїздить у важливих справах, що маєзустріч із тим

чи іншим - тут називав якісь незнайоміабо навпаки,

добре відомі прізвища, - що влаштовує контракти,
веде переговори. Начищував свої високі черевики,

прав найкращу сорочкуі рушав, куди очісвітять.

Ніколине від'їздив далеко. Затримувався у сусідньо-
му містечку, крав у когось гаманецьі пив. Але й тоді

не звільнявсявід неї, бо починав про неї розповіда-
ти, наче не міг обійтися без неї навіть під час тих

утеч.
1 це було дивно,бо вона стала найціннішим його

скарбом. Міг розплачуватисьза виноїї потворністю.

Дотого ж, описомїї обличчя він месмеризував моло-
дих, гарних жінок, які просили розповідати їм про
неї навіть тоді, коли вже потім,голі, лежали під ним.
Коли повертався, мав уже напохваті нову історію

потворности, пам'ятаючи про те, що жоднаріч не
існує від початку докінця, поки не має своєїісторії.

Спершунаказував їй вивчатиїх напам'ять, але швидко
переконався, що Найпотворніша не вміє розповіда-
ти, говорила монотонноі під кінець вибухала пла-
чем, тому розповідавїїісторії за неї. Ставав збоку,
підносив, вказуючинанеї, руку і декламував:

- Матір цієї нещасноїістоти, яку ви бачите перед

собою і вигляд якої важко витримати вашим невин-

ним очам, жила населі, на краю Шварцвальда.Ї од-
ного літнього дня, коли збирала в лісі ягоди, висте-

жив її найдикіший кабан, який, розпалений звіри-

ною безрозсудноюхіттю, напав нанеїі згвалтував.

У цей моментвін неодмінно чув повні жаху при-

глушені скрики,деякі жінки тут же хотіли йти геть,
тягнучи за рукави своїх чоловіків, які впиралися.

Мав ще також кілька іншихверсій.

-- Ця жінка походитьіз місцевости, яку Бог піддав

випробуванню. Вона є нащадком недобрих людей з
малим серцем, які не зласкавилися над хворим же-
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браком, за що Господь наш скарав усе їх село цією
страшною спадковою потворністю.

Або:
- Така ото доля чекає дітей жінок легкої поведін-

ки. Оце жнивосифілісу, страшноїхвороби,яка карає

нечистість до п'ятого покоління.
Він не почувався винним. Кожна версія могла бути

правдивою.
- Я не знаю своїх батьків, - повторювала Найпо-

творніша. - Я завжди була такою. Немовлям я опи-

нилася в цирку. Ніхто вже не пам'ятає, як це було.

Коли закінчився їхній перший спільний сезон і

цирк широкою дугою вертався до Відня на щорічне
зимування, він їй освідчився. Вона зашарілася, по-

червоніла, тремтіла. Тихенькосказала «добре»,а потім

делікатно поклала голову йому на плече. Він відчув
запах - мильний,м'який. Витримавту мить,а потім

відсунувся. Збуджений, почав снувати перед нею

планиїхнього спільного життя. Поїдуть туди, поїдуть
сюди. Вонаводила за ним очима,коли він ходивузад-

впередповсійкімнаті, мовчазна, сумна. На сам кінець

узяла його за руку й сказала, щохотіла би якраз на-

впаки - щоб оселитися десьу глушині, щоби нікуди

не треба було їздити, ні з ким не бачитись. Що вона

готувала би, що мали би дітей, що садочок.
- Ти б не витримала,- обурився він. - Ти вихова-

лася в цирку. Ти хочеш, щобина тебе дивилися,тобі
це потрібно. Ти вмерла би без людських поглядів.

Вонане сказала нічого.

  

ШлюбвонивзялинаРіздво, у маленькому костелі.
Ксьондз,який їх вінчав, мало не зомлів. Голос у ньо-

го тремтів. Гістьми були людиз цирку, бо він сказав
їй, що не має родичів, що він такий самий самотній,

як і вона.
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Коливсі вже хиталисяна стільцях, коли випорож-
нили усі пляшки і настав час іти до ліжка (навіть

вона, захмеліла, тягла йогоза рукав), він затримував

їх, посилав по вино. Він не міг упитися, хочі хотів.

Щосьу нім перебувалов готовності, нап'яте, як стру-
на. Він не міг навіть скулитися, не міг закласти ногу

за ногу. Сидів випростаний,із розрум'яненими щока-

ми, очі блищали.

- Ходімо вже, коханий, - шепотіла вона йому на

вухо.
А він наче тримавсяза край стола, наче був при-

шпилений до нього невидимими кнопками. Тому

уважнішімогли би подумати,щовін боїться оголеної

інтимности з нею, примусової післяшлюбної близь-
кости. Чи було саме так?

- Торкнися мого обличчя, - просила вона потім у
темряві, але він не зробив цього. Підвівся над нею на

руках, так що бачив лише обрисиїї тіла, світлішого,

ніж морок у кімнаті, розмиту пляму, без виразних

меж. А потім заплющивочі- цього вона вже не мог-
ла бачити- і узявїї, як будь-яку іншу жінку, без жод-
ної думки, як завжди.

 

Наступнийсезон вони почали вже самостійно. Він
сказав їй зробитикілька знімків і розсилав їх тепер

повсьому світу. У відповідь надходили телеграми. У

них було багато виступів. Подорожували першим
класом. Вона ніколи не знімала капелюхаз сірою,
густою вуаллю,і саме крізь неї побачила Рим,і Вене-

цію, і Єлисейські Поля. Він купивїй кілька суконь,

сам шнурував їй корсет, тому, коли йшли людними

вулицямиевропейськихміст, виглядали, як людська

пара. Але й тоді - в оті найкращі для них часи - він

усе одно мусивтікати. Такий він ужебув,вічний уті-

кач. У ньому раптом прокидалася якасьпаніка, якийсь

нестерпнийтупіт, він пітнів, починав душитися, тож

брав пачку банкнотів, хапав капелюхаі збігав схода-
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ми, безпомилково знаходячи шлях до портових ку-
бел. Тут раптом розм'якав, обличчяйогоставалов'я-
лим,волосся куйовдилося,і приховуванапід вимаза-
ними брильянтином пасмами лисина нахабно видо-
бувалася насвіт. Він пив радісно, невинно і дозво-

ляв, щоби йому щосьбелькотіла,а потім била по ру-
ках якась розлючена проститутка.

Коли Найпотворніша вперше стала йому докоря-
ти, він ударивїї в живіт, бо навіть так боявся торкну-
тисяїї обличчя.

Він уже не розповідав про сифіліс і про кабана в

лісі. Він отримав листа від професора медициниз

Відня і тепер представляв свою дружину науковою

мовою.
- Шановне панство, ось вибрик природи,ось вам

мутант, помилка еволюції, загублена ланка. Такі ек-

земпляри з'являються дуже рідко. Ймовірність є та-

кою ж малою,як те, що сюди зараз упаде метеорит.
Оце ви, шановні, маєте нагоду бачити мутацію жив-

цем.
Звичайно, приходили до професорав університет.

Там разом позували до фотографії- вона сиділа,він
стояв за нею, поклавши рукуїй на плече.

Одного разу, коли її вимірювали, професор пере-

кинувся з ним кількома словами.

- Цікаво, - сказав він, - чи ця мутація передається

у спадок. Чи не думали ви про дитину? Чи пробува-

ли? Чи ваша дружина?.. Чи ви взагалі?..

Невдовзіпотім, наче й без зв'язку з тим конфіден-
ційним обміном думками з професором,вонасказа-
ла йому,щовагітна. Від того часу він немов роздвоїв-
ся. Хотів, щоб народила дитинутаку саму, як вона -

тоді б вони мали ще більше контрактів, ще більше

запрошень. У разі чого він був би забезпечений на
довге життя, навіть якби з нею щось сталося. Може,
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став би знаменитим? Але одразу потім приходила

панічна думка, що дитина буде потворою. Що най-

охочішевін би вирвав її у неї з живота, щоби порятува-

ти від тієї отруєної, з недобрими властивостями,кро-

ви. І бачивуві сні, що це він є тим синому її животі,

ув'язнений там, зданий на її похмуру ласку. І вона,

ув'язнивши його там, поволі змінює йому обличчя.

Або ще інакше- снилося, що він є тим диким каба-

ном, який гвалтує невинну дівчину. Після пробу-

дження,спітнілий, молився, щобив неї був викидень.

Її живіт підбадьорювавглядачів. Вони легше про-

бачалиїй огидну потворність. Тепер їй ставили запи-

тання, на які вона, засоромлена, відповідала тихоіш

непереконано. Ближчі знайомі почали битисяоб за-

клад - яка народиться дитинаі якоїстаті. Вона спри-

ймала це лагідно.

Вечорами шила сорочечки.
-- Знаєш, - казала, застигаючи на мить без руху,

фіксуючи погляд у якійсь одній далекій точці, - люди

такі слабкі, такі самотні. Мені жаль їх, коли сидять

переді мною, вдивляючисьу моє лице. Наче самі вони
пусті, наче їм треба на щось надивитися, чимосьна-
повнитися. Часомя гадаю, що заздрятьмені. Я при-

наймніякась.А вони - такісобі, без будь-чого винят-

кового, без властивостей.
Він скривився,коли вона говорилаце.
Народилавона вночі, без клопотів, потихеньку, як

тварина. Повитуха прийшла лише для того, щоби
відрізати пуповину. Він дав їй згорток банкнотів, щоби

ні про що не розповідала завчасно. Одразу позапа-
лював усі лампи, аби мати змогу придивитися до-
кладніше. Серце в нього калатало. Дитина була страш-
на, ще гірша за матір. Він вимушений був заплющи-
ти очі, бо шлунок став йому в горлі. Лише потім,

якийсь час згодом упевнився, що - як вона й казала -

те новонародженеє дівчинкою.
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Отож, так: пішоввін у темне місто, був це Відень,

може, Берлін. Сипав дрібний, мокрийсніг. Його че-

ревики жалісно стукали по бруківці. Знову він був
роздвоєний- тішився і впадав у розпач.

Він пив і залишався тверезим. Мариві боявся. Коли
повернувся через декілька днів, мав уже готові заду-
ми щодо маршруту і промоції. Написав листа профе-

сорові. Замовив візит фотографа, який тремтячими

руками щомиті блискав магнезієюі увічнював у сліпу-
чому світлі огидну потворність обох істот.

Нехай лиш скінчитьсязима,нехай заквітнуть фор-

цизії, нехай просохнутьвулицівеликих міст. Петер-
бург Бухарест, Прага, Варшаваі далі, далі, аж на-
решті Нью-Йоркі Буенос-Айрес... Нехай-но тільки

небо напнеться над землею,як великеблакитневітри-
ло. Весь світ захоплюватиметься потворністю його
дружиний доньки,впаде перед ними наколіна.

Приблизно у той час він уперше поцілував її об-

личчя. Не в губи,ні,ні, а в чоло. Вона подивилася на

нього просвітленим поглядом, іншим, майже люд-

ським.Цетоді зродилося в його голові питання, яко-
то він не міг їй поставити. «Хто ти?» «Хто ти, хто

ти?» - повторюваввін і навіть не помітив, коли по-

чав подумки ставитийого іншимі навіть самому собі,

перед дзеркалом,коли голився. Булоцетак, ніби він

відкрив якусь таємницю -- що усі переодягнені. Що

оті людськіобличчя- то маски, немов усе життя про-
ходить на великому венеційськомубалі. Часом сп'я-
ну фантазував - бо тверезий не допускав досебе та-

ких дурниць, - щознімає ті маски, а вони з легень-

ким тріском приклеєного паперу відкривають - що?

Не знав. Його це мучилотак сильно, що не міг ви-
триматив доміз нею і з дитиною. Боявся, що міг би

піддатися дивній спокусій почав би якогось дня зди-

ратиз її обличчя ту потворність. Шукав би пальцями
схованих країв, швів, місця склейки. Порпався би в

волоссі. Тихенько виходив, щоби випити,і тоді об-
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думував наступний маршрут, уже проєктував афіші,

складав телеграми.
Але ранньою весною прийшла ота страшнаепіде-

мія іспанки,і обидві вонизахворіли. Лежалиобіч себе

розпашілі, важко дихаючи. Час від часу в якомусь
панічному відрусі вона пригортала дитину до себе. В
гарячці пробувалагодувати її, не розуміючи, що ди-
тина не має сил смоктати. Що вмирає. А коли на-
решті померла,він делікатно забрав її і поклав на

край ліжка. Закурив сигару.
Тієї ночі Найпотворніша ненадовго опритомніла,

але лиш для того, щоби зайтися розпачливимскаву-
лінням. Він не міг цього витримати - то був голос

ночі, пітьми, чорної густини. Він затикав вуха, аж

урешті схопив капелюхаі вибіг з дому, але далеко не

пішов. До ранку ходивпід вікнами власної квартири

ів цей спосіб допомагав помертиі їй. Це сталося

швидше, ніж він міг сподіватися.

Він закрився у їхній спальні й дивився на обидва

тіла, якісь раптом важкі, якісь незграбні, несподівано

матеріальні. Зі здивуванням помітив, як сильно вони
прогинають матрац.Він зовсім не знав, що йому тепер

робити, тому лиш повідомив професора і, попиваючи

просто з пляшки,був свідком того, як морок розмиває

контури обох нерухомих предметів на ліжку.
-- Порятуйте їх, пане, - благально белькотів, коли

професор приїхав і робив фаховий оглядтрупів.
- Ви що, збожеволіли? Вони ж мертві, - відповів

той з роздратуванням.
Потім професор підсунув йому якийсьпапір,а він

підписав його правою рукою,лівою ж узяв гроші.

Щепередтим,як тогосамогодня зникдесь у пор-
тах, він допоміг професоровіперевезти тіла дрожка-

ми до університетськоїклініки. Там через якийсь час

із них потайки зробили опудала.
Довго, майже двадцять років, стояли вони в хо-

лоднихпідвалах будинку, аж прийшли кращічаси,і
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їх додали до великоїколекції - єврейськихі слов'ян-

ськихчерепів, двоголових немовлят, зрослих особин
усіляких мастей. Зараз їх можна побачити в запас-
никах Рагоіорізспез Мизейт -- мати й донька,застиглі,
у сповненійгідностипозі, скляноокі, як невдалий по-

чаток новогогатунку.
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Авторський вечір

Найкращі думки приходили до неї завжди вночі,
наче вночі вона була зовсім іншою людиною, ніж

удень. Це банально,сказав би він. Змінив би тему
або почав би речення від я. Якщо йдеться про мене,
сказав би, то мені найкраще думаєтьсявдень, уранці,

одразу після першої кави, у першій половинідня.

Коли випадком (Боже мій, що ж таке випадок?)

прочиталав газеті, що він вибирається до Пруссії, до
Алленштайна, що буде так близько, вона не могла
заснути. Усе повернулося. Або зовсім не повернуло-
ся, бо завжди було,ніколи не зникало. Вона лежала
торілиць і обдумувала всі можливі випадки, в які
могло бизараз утілитися те, що вона хотіла зробити.
Вона навокзалі, на пероні незнайомого міста, він іде

з протилежного боку, помічаєїї, на його обличчіви-
раз здивування, несподіванки; зупиняється,його очі,

її піднята вуалетка, ясність погляду, від якого її ко-

лись проймав дрож збудження, не тіло, а лиш той
погляд. Або ще інакше - вона йде сонячною вулицею

якогось ринку (як може виглядати ринок в Аллен-
штайні?), і він (знову назустріч) за чоловіком і

жінкою.І вона бачить, щовін її впізнає, бо блідне, бо
зніяковіло говорить тим: «Вибачте...» Тремтячою ру-
коюзнімаєсвітлого капелюха (чи порідшало в нього

волосся, чи це вже той час?). Вона подає йому руку,

вона стримана, зрештою,цілу годину кружляла рин-
ком, щобийогозустріти. Чи велике місто той Аллен-
штайн? Може, надто велике, може, вони розминуть-

ся в травневому тлумі, може, його просто з вокзалу
повезуть візником у готель, може, в тому місті вза-
талі немає ринку, може, йтиме дощ, може, не приїде,
в останню мить відкладе приїзд через хворобу дру-
жини. Може, затримають його в Німеччині видав-
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ничі справи, він же такий великий письменник, що

його, мабуть,усіосвічені люди знають,а може,ні, може,

цевона стежить у пресі за кожною найменшоюнавіть
згадкою пронього,може, це тільки вона упевнюється,
що в книгарні лежить двотомовий роман, який вона,

проходячи, щоразу легенько погладжує долонеюв ру-
кавичціі питає продавця про щосьзовсім інше.

Вранцізадум видавсяїй зовсім недоречним. Коли

вона зійшла на сніданок, Йоганн обнявїї за талію і
поцілував у губи. Через годинудо дітей мав прийти
учитель музики. Коливідрізала вершечок звареного

на м'яко яйця,вигляд власних пальців, якихось тон-
кихі сухих,наче ніколиїй не належали, пробудив на

мить пронизливе почуття жалю.Тодісама несподіва-
но сказала, що хоче накілька днів поїхатидобатька,

в Данції. Її чоловік витер губи серветкою; він не ви-

глядав здивованим. Трохивідсунувся від столуі за-

куривсигару. Вона звеліла служницівідчинитивікно.

З вулицідо їдальні влетів стукіт дрожокі кінних трам-
ваїв. Одразу за ним, ворушачи фіранки, проник м'я-
кий оксамитний запах бузку, щоцвів біля будинку.

Солом'яна панама в коробці для капелюхів, темна

креп-жоржетоваспідниця,біла блузка з рюшами на
грудях, мереживна парасолька. Підручний несесер і

великий шкіряний саквояж. Черевики, що запинають-

ся на гудзики. Флакончик парфумів, затоплений у

шовковубілизну. Рукавичкиназміну. Багаж. На вок-

залі в Данцігу купує квиток до Алленштайна і три

тодини чекає у вокзальній кав'ярні. У вокзальному
туалетізі здивуваннямзустрічає своєвідбиттяв дзер-

калі - гадала, що вона молодша. У купе витягає з
торби старе число «Меце Дешізспе Кипаїзснай» з його
оповіданням і намагається читати. Колись знала його

мало не напам'ять; тепер бачить, щозабулацілі фраг-
менти.

Діється маленьке чудо - Алленштайн і Венеція
доповнюють одне одне. Через десять років раптом
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стали кінцями одного й того ж континууму, віссю

якоїсь частини її життя. Південь північ. Сухість і

волога. Історія і брак часу. Погляд у майбутнє, по-
гляд у минуле. Зустрілися протилежності.

Вперше вона побачила його на пляжі. На ньому

був світлий костюмі капелюх.Запам'яталайого, але
вона майже завжди запам'ятовувала людей, яких ба-

чила хочраз. Там на пляжівін був неуважний, юний.
Потім,коли їх одне одному представили,він видався

їй людиною в масці. Про себе сказав: «Я письмен-

ник», але їй це зовсім не здалося важливим.Він був

зніяковілий. Утікав поглядом. Вона пам'ятала, що
хтось зі спільних знайомих, уже злегка напідпитку,

сказав про нього «осел». Коли вперше побачила його
лазничку готелі, вже після всього,то мала відчуття,
що лише зараз його пізнала. Навіть не інтимнаніч,
не побіжне, хоч би й найпалкіше знайомствоз тілом

далоїй змогу збагнутицього чоловіка, а саме готель-

на лазничка. Його рушник, перекинутий через ванну,

прилади для гоління, помазок, помазок зі знищеною
від води ручкою,дерев'яна мильничка. Нерухоміісто-
ти, свідки існування людського тіла. Дотикаючи його
предметів, коли він ще спав, а може, вже прокинувся
ічекав її (ранкове, трохи ніякове мовчання після ночі

кохання), вона відчула раптове зворушення. Могла
би спертися головою об холодне дзеркалоі заплака-
ти від того зворушення. Вона завжди згадувала той
момент це був, мабуть, початок кохання. Чи кохан-

ня не є, власне кажучи, пізнанням? Чи не тому люди

так навзаєм прагнуть своїх тіл, не для задоволення,а
щоби зблизитися до найменшої можливоївідстані?

Оте вивченнязакамарків тіла, продираннячерез усі
кордони, стремління всередину, пошук внутрішньої

сторони.

Вокзал в Алленштайні, як виявилось, був меншим,

ніж вона гадала. На якусь митьїї охопила паніка -

руки відрухово стиснулися на холодному поруччі
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вагоннихсходів. Але колиїхала візником до найкра-

щого в місті готелю, раптом почулася так, наче має
владу над усім світом. Люди, якісь маленькі, дво-

вимірні, які не знають нічого, нічого не передчува-

ють,м'які тілесні машинки.Їхні жалюгідні малі крам-

нички,їхні несвідомі нічого вуста, які оце зараз по-

рушують гладеньку поверхню кавиу філіжанці, їхні
зосередженінасобітіла, смішні ритуалирук, що ман-
друють до капелюха й назад, щосили тримаються
паличок і парасольок, їхні нудні, що не мають зна-

чення, вечори у викладених витертими килимами
домах,їхні вбогі думки,якіне здатні вийти поза на-

ступне вимовлене речення. Маленькі, лялькоподібні.

А проте, ідучи у тих дрожках, розвалившись на
сидінні, як мужчина, вона відчувала, що кохає їх.

Співчувала їм, але то не був жаль. Радше якраз лю-

бов, як до дітей, котрі виконують педагогічні плани

своїх батьків, не знаючи їхньої мети. А вона, у цих

дрожках, була вище, бачила більше. Сама встанов-

лювала правила. "Творила хвилину за хвилиною, жест

за жестом, подію за подією.
У готелі, записуючи в книгу якісь вигаданідані,

вона недбало запитала портьє:

- Чи правда, щов цім готелі затримається сьогодні

отой відомий письменник,Т.?

Портьє підвів на неї здеформованітовстимилінза-

ми окулярів очі. Видно було, що він ледь опановує
збудженняй гордість.

- Правда. Завтра він читатиме лекцію, про музику

і літературу. Пополудні. - Раптом він зробився сер-

йозний. - Благаю вас, нікому не кажіть, що він живе

в нашому готелі, хочавзагалі-то в місті іншого місця

немає, це найкращий готель. І в нас для нього вже

готові апартаменти. Чекають,готові, вжекілька днів.

- Він показав на ключ, щовисів збоку під римською
цифроюЇ. - Ми боїмося, що читачі не дадуть йому
спокою.
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- Хіба він аж такий популярний?
- Моя дружина прочитала усі його книжки, -

відповів він так, ніби це мало все пояснити.

- Коли приходить поїзд із Берліна? Я чекаю на

когось.
Портьє подивився на неїз підозрою і назвав годину.

Кімната була погана. Два високих вікна виходили

на центральну вулицю. На підвіконні сиділи голуби.

Вона вмилася і витерла обличчя шорстким руш-

ником. Помінялаблузку. Розчесала волосся, а потім

почала старанно його заколювати перед дзеркалом.

Дзеркало висіло трохи зависоко; вона бачила лише
своїочі й чоло. Розтерла пальцем парфумипошкірі.

Подумала, що має щебагаточасу, що могла би вийти
і потинятися вулицями. Щоськупити. Залишитисвій
відбиток у склі вітрин, вияснити сумнівні розміри
риночка. Випити лимонаду десь під дашком. Вона

одягла капелюха і раптом передумала виходити. Лягла
в усьому, з парасолькою в руках назастеленеліжко,
торілиць. Маленькі тріщининастелі подавалиїй зна-

ки якимось таємничим письмом.

Цілими днями вонигуляли містом. Венеція була
спекотною, розм'яклою. Канали смерділи. Вони ло-

вили себе на тому, що весь час приспішують крок -
мабуть, виглядалитак, наче кудись спішать.«Ах, чого
ми так біжимо», стримували вони себе. Вибухали
сміхом. Ішлося більше про те, щоби під час прогу-
лянки торкнулися їхні долоні, щоби притулитися
плечима, щобивітер оповивїх раптом їхніми ж запа-

хами. Щобитіньтого другого отерлася об ноги. Не
дивлячисьнасебе, ідучи опліч, вони спостерігали одне

за одним. Як це можливо? Він майжевесь час розпо-

відав їй про свою родину. Її це дивувало,бо сама вона

нічого не могла би розказати йому на цю тему. А він

говориві говорив,ніби мусив переконатиїї, що існує,

що несе в генах якихось ганзейськихкупців, їхніх
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вимученихпологамидружин,їхніхдітей,грізних ву-

сатих підприємців. Час позначав людьми. Може, в

цьомуі полягає, що людинастає письменником.Він

пам'ятав їхні імена і смішні висловлювання, пам'я-

тав їхні помилки й дивні звички. Милосерднодода-

вав кожномуякусьхарактеристику. Вона не вірила

йому, це неможливо, щоб усібули цікавими.Це су-
перечитьлогіці. Світ складається з натовпу і неба-

гатьох окремих одиниць,небагатьох, так вона дума-

ла. Для неї люди були, як хвиля, недиференційо-

вані, за винятком тих, яких кохаєш. Не можна коха-
тивсіх.

Колисідали десь на хвилинку, в кафе, в шезлонгу

на пустому пляжі, на дошках молу, тоді нарештізу-

стрічалисяїхні погляди. Важко було щось говорити.

Вона хотіла тулитися до нього. Шкірою відчувала

коженйого погляд.ТІясні блакитніочі були безсо-
ромними.

Вечори,коли сиділи разом з іншимина терасі, що

виходила в лагуну. Жовтеу світлі ламп листя дерев

витворювало ілюзію якихось несподіваних міських

хащів. Ті приятелі, спільні знайомі, веселий, плітку-
ючийтлум - вони були островом,до якого ми нена-
довго пристали, щоби відчути твердий грунт під но-
тами, але нас усе ж цікавить тільки плавання.

Дім, схований у лопухах. Відгороджений високим
парканом.Вона скрадається донього,знає, що він там
є. Тільки побачитийого. Раптом усвідомлює, що вона
гола, скаче з дороги в лопухи. Продирається через них
у напрямку саду,від тилу. Тепер бачить освітленівікна
салону. Якийсь прийом. За шибою походжають люди

з келишкамив руках.Їхні вуста рухаються у тишіскла.
Ця жінка, ця гарна жінка у синьому, це його дружина.

Роздає усмішки; як же добре дає собі раду. Лопухи
стають гострими й колючими. Його немає там,у тім
акваріумнімсалоні. Його немає.

128



Вона раптово стямилася. Капелюх боляче муляв

їй шию. Підвелася і подивилася в дзеркало- очі злегка

припухли, сльозилися. Вже час.

Алленштайн,дві вулиці навхрест, замок, ратуша і

вчорашнямодана вулицях.Тут кожнаісторія повин-

на початися на вокзалі. Тут не можна жити, сюди
можна тільки приїздити. Прусський порядокі азій-
ська меланхолія. Ледь відчутний запах води. Вона

замовила каву, коли годинник пробив третю - зараз

у кімнатідітей сієста. Вона раптом затужилазаїхнім

запахом - чому волосся дітей завжди пахне вітром?

Кельнер узяв гроші, подивившись нанеї зацікавле-

но, майже грайливо. Поволі рушила в напрямку вок-

залу. І раптом увесь її спокій де й подівся. Серце по-

чало ритмічно прискорюватись. Вона відчула себе
якоюсьдвовимірною,наче не існувала поза цією хви-

линою,наче не мала ніякого минулогоані майбутньо-

то. Жінка, яка іде в напрямку вокзалу, нічого більше.
Перонбув досить пустий - якийсь молодикіз бу-

кетом квітів, жінка з двома дітьми, подорожній на

лавці, з гатунку тих, які завжди спізнюються, яких
поїзди оминають здалека. Одразу за нею увійшла
групка людей. Чоловіки, поважні, трохи опасисті, один

в окулярах у тоненькій оправі, другий у прекрасно

пошитомучорному костюміі з моноклемв оці (май-

же як із похоронного бюро,подумала, дивлячись на
нього).Третій і четвертий - без властивостей. Це по-
виннібути вони. Представникикультурнихтовариств
Алленштайна, чекають на приїзд письменника.Потім
прийшла величенька група молоді. Місце несподіва-

но зміниловигляд,стало рухливим,гамірним. Це що,

виїзд на маївку, чи оголошено вихідний день у прус-
ських школах? Старший учитель марно намагався

відновити порядок.

Як дивно - він плакав, коли вони розлучалися у
Венеції. Тримав її за руку, а на отих його холодних

блакитних очах блищали сльози. Сказав: «Яка дур-
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ниця, плакати, ми ж побачимось». Вона подумала,
що він мав биїй освідчитись;він був такий традицій-

ний. «Яка дурниця,освідчуватись, ми ж і так будемо

разом», - луналов її голові. Інша можливість була

тоді просто неймовірною.
Потім вона зрозуміла, що плакав він над собою.

4Я. написав Тобі чотири листи, - згадував в отому
п'ятому, - але не вислав їх. Вони роздряпували те, що
мало би вже трохизагоїтись.Ти така гарна,такасвіжа,

наче світ зовсім Тебе не торкнувся. Ти звідкись не
звідси,як ангел. Що більше я Тебе не маю,то більше

прагну Тебе». Її занепокоїв той лист, вона не знала,

чому. Наче був до когось іншого.

  

Натовп збентежено порушився. Молодий чоловік

з букетом квітів підхопився з лавки. Пан у чорному

неспокійнопротер хусточкою монокль. Старшийучи-

тель марно пробував вишикувати молодьу дві шере-
ти. Тодівона зрозуміла, що усі ці люди чекають саме

на нього. ЩоТ. перестав бутиїї власністю, що нале-

жить ще й іншим. Нимволодіють цідітлахи, і пани

в костюмах,і чоловікіз квітами,і начальники, портьє

та їхні дружини, які читають книжки.

А проте, що ж могли вони знати про нього? Чи

знали його з найвідоміших романів,з оповідань, дру-

кованих у часописах? Якщотак, то кого знали? В

усьому, що написав, він залишав ледь що окрушинки
самого себе, пластівці лаку. Чи живвін у своїх рома-

нах, досконалих, ясних, переконливих? Аджетоді у
Венеції під час нескінченних прогулянок він завжди
говорив нервово, коротко, примушувавїї здогадува-
тись, чи це вже крапка, чи лишень кома. Чи існував
він сам у записаних історіях, анекдотах? Адже він

навіть жарту не вмів розповісти. Як йому вдалося
так увести людей в оману, що постать, яку він витво-

рив, вони брали за нього самого? Як же легко це в

нього вийшло. А може,якраз ні, може, це вона поми-
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ляласьі, оглушена коханням та пожаданням,бачила
когось іншого. Ні, вона не змогла розпізнати його в

жодному реченніз того, що написав. Його там не було.
Його не було в нейтральному нараторісаги. Це не

він говорив. Говорив хтось інший, хтось зовсім чу-

жий. Саме це захоплювало - шукати у звичайному
людському існуваннікогось того, хто творитьсвіти.

Володаря Слів. Шукати того в його подиху, коли,
несвідомий нічого, спав, притулившись до її плеча,

шукатив погляді - які простори криютьсяза брама-

ми очей; придивлятися,як їсть морозиво - чи смакує

йомутак само, як іншим,чи його нерви так само пе-

реносять враження в мозок, як нерви усіх інших лю-

дей. Повиннабути якасьвідмінність. Раптом їй прига-

далося, що тодіу Венеціївін запускав вуса. Його рука
несвідомо мандрувала до верхньої губи, і кінчики

пальців гралися шорстким дотиком темної щетинки.
Надходивпоїзд. Дим від локомотива утворив над

їхніми головами майже матеріальний контур. Її сер-

це сильнобилося,вонавідчула, щов роті пересохло.

Відступила під вивіску вокзального ресторану, опу-
стила вуальку. Якусь коротку мить,коли поїзд зупи-

нився, абсолютнонічого не діялося. На якусь мить
вокзал застиг у непорушності. Дезорієнтованість чо-

тирьох чоловіків - їхній погляд пересувається від
вагона до вагона. Потім вона побачила,як та групка
рушила раптом праворуч,до голови поїзда. Неприміт-
на жінка з двомадітьми теж рухаласьу тому напрям-
ку. Обличчя її вкрилося рум'янцем. Чоловікіз квіта-
ми був перший,майжебіг.

Вона побачила його лиш тоді, коли, оточений тлу-

мом,входиву двері вокзалу. Зі здивуванням побачи-

ла, що він тепер кремезніший, конкретніший,вугла-

стий. Те саме обличчя,яке воназнала так добре, але

зараз інше, наче краще вросло в реальність. Потім
його заслонили. Молодь подавала йому альбоми для

підпису, чоловік у моноклі захищав його власним
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тілом. А він був центром цієї веремії - сивуватий,

спокійний, наче ніщо більше не могло вже його зди-
вувати.
А отже, не зараз. Пізніше. Її серце заспокоїлося.

Вона рушила за ниминабезпечнійвідстані. Бачила,
як сіли у дрожки.

Авторська зустріч малавідбутися в міському театрі.
Про це сповіщали оголошення, вивішені в декількох

місцях. «Знаменитий письменник Т. прочитає лек-

цію...». Вона була однією з перших,хто туди прийшов.
Люди сходилися поволі. Жінки у своїх найкращих

туалетах, запашні міщанки.Їхні пузаті чоловіки з

брелоками на жилетках нервово звіряли час. Буржуа
Алленштайна. І скромніше одягнені - може, вчителі,

непевна себе місцева інтелігенція. Був також отой
молодийчоловік із вокзалу, цього разу вжебез буке-
та. Три жінки, які весело сміялися і пускали очима

бісиків. Акторки? Групки гімназистів. Отже, оце -
читачі Т., його шанувальникизі Східної Пруссії.

«Мені не йдеться ні про що інше в житті, тільки

про те, щоби писати. Знаю, що ти мене зрозумієш».
Так закінчувався останнійлист, якого від ньогодіста-

ла. Не розуміла. Десь тут, на його думку, існувала

суперечність,але вона невмілаїї виявити. Вона була

багата; він міг би жити з нею у Венеції чи де завгодно
ще - і писати. Може, саме про це ішлося. Може, не-

достатньо освічена, може, не з надто доброї родини.
Пам'ятала, щоколивін чув слово «професор»,то весь
напружувався всередині, насторожувався. Дивно, що
хтось такий може бути ласий на зовнішній лоск.
Урешті-решт оженився,і саме з донькою професора.
Як моглостатися, щоби несповна рік після їхньої

Венеції він міг освідчитись комусь іншому, що міг
закохатися в іншу? Ох, вона не вірила, що він кохає

іншу;це, мабуть, був якийсь виверт, початок якогось
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дурного оповідання. Адже пишуться не самі лише
добріречі, існують також невдачі. Вона в той час ста-
ла фахівцем у вишукуванні виправдань. Кожне зву-

чало однаково неправдоподібно.
Написала йому довгого листа. Відповіді не отри-

маланіколи.Він, мабуть, зібгав папір під час читан-

ня і вкинув у кошикдля сміття. Може, спалив, мав

же ж дбати про своюбіографію,мав надавати їй вла-
стивого керунку. Це неправда, що в житті робиш те,
що хочеш. Життя веде нас, реалізує якісь непрості

для передбачення цілі, тягне нас за собою. Ця думка
вразила її раптом так сильно, щоїй захотілося вийти

на сонячні вулиціміста.

Отож,ніколи більше не написавїй ані слова. Вона

довідалася, що оженився, що в нього народжувались
діти. Двоє? Троє? Щоразу, коли зустрічала у пресі

його прізвище, шукала якогось знаку для себе. Так

само читала те, що написав. Нав'язлива думка, що в

тому, що він пише, є прихованізнаки для неї, що він

для неї пише, що тлумачить цимдля неї оте страшне
речення: «Мені не йдеться ні про що інше в житті,
тільки про те, щоби писати».

Люди поволізаймали місця у залі, де мала відбути-
ся лекція. Вона увійшла разом з іншимиі сіла найда-
лі, як тільки могла, від столу, накритого темно-черво-
ним оксамитом. У приміщенні майже не було нату-
рального світла, тому стіл злегка освітили. Це добре.

Він не побачитьїї звідти. Його осліплять рефлектори.

Панувала атмосфера, яку театрі.ТІ, хто прийшли,

розмовлялипівголосом,розглядалисяпо залі. Місце-

вий фотограф мовчки встановлював штатив. Урешті
від дверей пішов гомін. У них особисто з'явився Т.
Виглядаввін бездоганно.І був бездоганним. Відріз-
нявся від інших, вона, властиво, не знала, чим. Від

нього віяло якоюсь чистотою - гладенько виголене
бліде обличчя,біла сорочка, різкий контур твердого
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комірця,срібні окуляри. Холодносірий костюм. Вона
звідти не бачилачеревиків, але раптом пригадаласобі,

як виглядали оті, десять років тому - коричневі, з

вузькими носами, трошки скривлені всередину. І па-

м'ятала наготу його стіп, яка оголювала більше, ніж

найглибші визнання. Уявила собі, що він іде через

залу босий.
Він постарів і змінився. Не дивився на публіку.

Вмощувався на стільці. Йому підсунули карафку з
водоюі склянку. Він пересунув її. Вийняв із внутріш-

ньої кишеніпіджака якісь папери, обережно розклав

їх на столі, прочистивгорло і лише тоді провів очима

по залі. Примружував очі. Вона затремтіла, бо цей

погляд, зараз якось ослаблений тим примружуван-
ням,на якусь мить відчула на собі. Не впізнав її. Не
міг упізнати, була задалеко. Вона би впізнала його
серед інших, завжди.З будь-якоївідстані.

- Шановнепанство, - почав він. - Мене запросили
сюди, щоби я висловився...

Нічогоне сказав процемісто,не усміхнувся схви-

льованим глядачам, не затримав на них погляду, не
подякував за квіти, за чекання на вокзалі, за цю збу-

дженість. Не представився,не сказав,ким він є і що

його сюди привело, чи подобається йомутут, чи ні,

як він особисто ставиться до травневого сонця, до

капелюхів жінок і брелоків їхніх чоловіків. Не за-

лпнувся,не зітхнув, не зробив жодної міни. Говорив

чітко, хоча й монотонно; єдиний жест, на який він
здобувся, це поправляння метелика,наче хотів упев-
нитись, що той на місці. Мабуть, прагнув здаватися

їм людиною всезагальною, універсальним европей-

ським письменником, стоїчно мудрим,стоїчно ней-
тральним. Ховання в невизначеності мусив вважати
чеснотою. Аристократична елегантність, нічого над
цим, нічого під цим. Вона пізнавала це, аякже. Це

збуджувало,але тільки тоді, коли була певність, що
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за хвилину маска впаде. Збудження викликав контраст.
Саме це у ньому кохала,Він таки став майстром.

Говориввін спокійно і посуті, з паузами, під час

якихзводив ті блакитніочі до стелі. Паузи були ко-

мами, пробілами, тире. Як жевін виріс. Говорив він
промузику, не пролітературу. Дехтоу заліміг відчу-
ти розчарування, бо Чи ж не повинен письменник

говорити пролітературу?

- «щось подібне діється з переходом музики від
монодії до багатоголосся, до гармонії, що так охоче

звикли вважати прогресом, хоча насправді це вар-
варський здобуток... - Усе, що вона зуміла вхопити.

 

Його обличчя, похилене над нею, здеформоване
силою тяжіння. Усмішка хлопця - напівневинна, на-
півжорстока. Гримаса страждання, не задоволення.
Крапелькипоту. Відірваний гудзик.

Колизакінчив, усі встали й аплодували,наче він

був оперною дивою. Потім кілька осіб підійшли до
столу. Він вийнявіз кишені ручку, пероякої зблис-
нуло відбитим від рефлекторасвітлом. Нахилився над
книжками.

Вона вийшла. Ішла швидкою ходою в напрямку

готелю.Відчуласебевдвічі, втричі, в багато разів са-
мотнішою,на межі розпачу. Ніщо не може змінити-

ся, ніщо. Чому не дякувати Боговіза те, що нам дав?
Чому так важко оцінити це? Чому завжди хочеться
чогось, чого не маєш. Звідки ця вада в людській свідо-

мості?
У рецепції не було нікого. Пахло свіжоспеченим

тістом. Вона якийсь час чекала біля стійки портьє,
але той не надходив, може, також буву театрі, тож

простягнула руку по свій ключ, а одразу потім схо-

пила той другий, що висів під римською цифроюЇ.

Яка неуважність! Як же могли залишити тут ключ.
Вонакинулася до сходів, мов злодій.
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Обережновідчинила дверіапартаментів. Світла не

запалювала кімнату заливало тепле світловечірньо-

то сонця. Тут був великий балкон, розсунуті штори з
дужезбірчастої тканини і велике двоспальне ліжко.
Він не встиг навіть розпакуватися. Його валізка ле-

жалана ліжку, відкрита. Поряд три екземпляриостан-

ньої книжки, новенькі, мабуть, ще не розрізані. На

кріслівогкий пухнастий рушник, либонь,готель спеці-

ально закупивдойого приїзду. Вона обережно торк-

нулася його. Поряд - лазничка, велика, з могутньою

ванною під вікном, з величезною кількістю бронзо-

вих прусськихкранів, з умивальницею наодній нозі.
На умивальниці - та сама дерев'яна мильничка з

милом для гоління. Це неможливо, подумала вона.

Взяла його в руки й понюхала. Знайомийзапах, хоча

вонасподівалася, що справитьнанеї більше вражен-

ня. Ох, скільки разів шукала його по різних апте-

харських крамницях зі щораз більшим сумнівом, що

воновзагалі існує. Вологий помазок -- повинен був
голитися перед виходом. Волосяна зубна щіточка -

суха. На кахляній підлозі лежали кинутітемні шкар-
петки. Вонасіла на край ванниі подумала тоді дивну

річ: що хотіла би бути ним самим, щоби могти коха-
ти його по-справжньому. Бути в ньому. Пестити його

тіло його власними руками,отже, доглядати за ним
значно краще,ніж він міг би сам. Якби нас там могло

бути двоє, думала вона. Він би писав, якщо йому так
на цьому залежить,а я би дбала про нього. Не було
би гріха, роздертости, необхідности. Це була би лиш
невинна любовдосебе, чулість у каплицях лазничок.
Аджедотик власної шкіри - це не пестощі, не йшло-

ся би про любов,а провідкривання гатунків мила,
найкращих для його шкіри. «Я знала би напам'ять

усі частинки його тіла, думала вона, знала би його

вуста зсередини як його власний язик, форму кож-

ного зуба; його запах ніколи не видався би менічу-
жим,був би мій. Я б його колисала»
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Вона почула якийсь шум унизу, тому швидко ви-
йшла з номераі піднялася сходаминасвій поверх.

Саме розплачувалася за кімнату, стояла спиною до

ресторану, коли верталися з лекції. Вона чула його
голос, як щось говорив.
- Це якраз отой Т., -  шепнув портьє з гордістю. -

Моядружина прочиталаусі його книжки.

Вонахотіла обернутися, але не могла. Застигла з

рукою, якою рахувала гроші.
Колисідала у дрожки, почулася раптомзовсім ви-

снаженою. Важила, мабуть, із тонну, навіть кінь по-

виненбувцевідчути не хотів рушати.
- Куди ідемо,ласкавапані? - запитав візник, коли

її мовчання тривало надто вже довго.
- На вокзал.
У такому місті, як Алленштайн, усе повинно почи-

натися і кінчатися на вокзалі.
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Здобуття Єрусалима. Ратен 1675

Щоби викопати Кедрон, триста селян працювали

ціле літо 1675 року. Злостилися, бо жнива, бо другі
сінокоси, бо щось там ще. Завжди, коли розмовляв з

ними,усе зводилося доїжі: борошно,капуста, картоп-
ля, м'ясо (очі в них тоді блищали,яку псів). «Хіба це

можливо, -- писав він дружині, яка проводилаліто в

Баварії, - щоі вони, і ми походимовід однихбатьків,
від Адамаі Єви?» І тут же в наступномурядочку відпо-

відав собі: «Неможливо.В історії людського роду має

бути якась неточність, бо мене провадять великіідеї,

вони ж піклуються лишепротілоі дотіла все зводять.

Навіть не знаю, чи вони розуміють, що я їм кажу».

То правда, дивилися на нього спідлоба, якось підо-

зріло, недовірливо.Ау хвилини,коли забувалися,була
в їхньому погляді ненависть. Якби знову, не дай Боже,
вибухнула якасьвійна, якась смута, як кільканадцять

років тому, рушили би на замок, не зморгнувши оком,
щоби нищити й плюндрувати. Мабуть, не спало би їм
навіть на думку, щоби красти жирандолі, гобелени і
китайську порцеляну, вони воліли би знищитиїх, роз-

нести надрузки, як ні до чого не придатне добро, як
рафінованурозкіш. Може,- уїдливодумав він,- якби
оті чудеса в замку були зробленіз хліба, м'яса і кар-
топлі з салом, тоді змогли би віддати їм належне. Ре-

волюція швидко перетворилася б у споживання,бунт
- у поглинання, тиша після битви розносила би відго-

лосипердіння й стогонів у кущах. Завжди так буває.
"Томузовсім не переймався, коли висилали до ньо-

го несміливі, понурі делегації, що копання рову під

час жнив суперечить тим порядкам,які знають. У

їхніх очах вирували буханки хліба. Звичайно,він

звільнив накілька днів третину, бо комори наповни-
ти треба. Але ішлося йому, по суті, про педагогічну
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мету - бо ж існують справибожі, духовні, вищі й важ-
ливіші, ніж ваші повні черева. Зарадиідеї варто жити

і щось робитиу житті. Нас спасе наша шляхетна при-

страсть.
Замок у Ратені перейшов у його руки знищенимі

сплюндрованим після жорстоких війн. Усе ще зно-
сився над парком, тримався над землею той страш-

ний запах спаленої вовни з килимів, коців і бараня-

чих шкур, які ранішезігрівали кам'яні підлоги. Чад
попелища - знак, що до цього воєнного шалу докла-
ло рук пекло. Родичі безславних підпалювачів пра-

цювали потім на відбудові, носили на гору камені,
пісок для розчину, тесали дерев'яні бруси.

Він пам'ятав оте відчуття, колиоднієї багряноїосе-
ни стояв на протилежному узгір'ї, щоби оглянути на-
слідки багаторічної відбудови - піщаного кольору
фасад із десяткамивікон, тераси, що сходятьдоста-

ву пологими сходинами,сади,повнітроянд і виногра-
ду, делікатні колони оранжереї. Ну, і мавританський

аттик, архітектурне мереживо, що оздоблює єдвабні

краї неба, перехоплює подих, неправдоподібний у
цьомугірському пейзажі. Любов, фон Кінаст відчув
тоді любов, а його очі наповнилися сльозами.

Він обходив замок, ніжнопестячийого каміннетіло

по швах, по краях каменів. Це з любови до нього він

вигадав травневе свято: привіз феєрверки,оркестри,

танцюристок, кухарів і кулінарів, сотнібілих скатер-
тин, столове срібло, порцелянуі скло, кошикиквітів.

Парк заповнилибілі, мармурові оголені постаті -
німфи й богині, яких так боявся простолюд. Запро-
сив усіх своїх родичів зісвіту, а оскільки, як кожна

людина шляхетного походження,мав багато родичів,
то кімнати в замку наповнилися шумом розмов, ви-

гуками захвату, багатомовною феєрією іскрометних

діалогів. Великі столи зсувалися для трапез,кілька
дівок удень і вночі мили посуд. Привезені здалеку
кухарки двоїлися й троїлися,з вікон кухні бухали
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клуби пари, шкварчали печеніпоросята, фазани, ве-
личезнілососі. Дичина пеклася на рожнах.

І погода була чудовою,як то буває у травні. Гості

кружляли парком, захоплювались фонтанамий ста-
туями, а найбільше - живими картинами.Боось, на
північному боці парку переодягнені, розмальовані
селяни творили прекрасну алегорію зими. Стояли в
різних позах на білому, як сніг, полотні, розстелено-

му на землі. Одна група, що вдавала мисливців, ціли-
лася в опудала кабанів і зайців. Поряд жінки застиг-

ли біля веретен і кросен. Прикрашені сани демон-

струвалирадість зимовихрозваг - катання й гонит-

ви. Біля вирізаноїв скатертині діри-ополонкикілька

чоловіків ловили рибу. Постать самої Зими уособлю-

вала висока старуха з села, Фріда чи Грета, все одно,
з костуром,огорнута ведмежими хутрами,які широ-
кими складками спливалидоземлі. Здавалася грізною
і величною.Густо припудрені обличчя акторів при-

ховували краплі поту - день-бо був теплий, навіть
як на травень.

Потім збудженіглядачі йшли далі,до східної части-
ни парку. А там вітала їх Весна, молоде дівча у ле-
генькій біломій сукні, з квітучим вінком, який при-
крашав розпущенесвітле волосся, з кошиком, повним

квітів. Ах! виривалося з грудей шляхетнихглядачів,

очі кавалерів із задоволенням затримувались на відкри-

тих, струнких литках Весни, жінки захоплювались

чудовою легкістю шовків і тюлю. Біля неї непорушні
чоловічі постаті орали землю.Сіяч застиг у широкому

жесті обдаровування землі насінням.

Напівдні молода заміжня жінка, імени якої фон

Кінаст не пам'ятав, а головною прикметоюякої було
гарне світле волосся, розпущене до пояса, втілювала

Літо. У пшеничному очіпку наголові, у квітчастій
сукні, з оберемком першихтроянд стояла вона серед
квітів, а біля неї женці в солом'яних брилях,косарі
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за сінокосом, схилені до землі жінки з серпами. А на

заході, одразубіля ставу, в мовчанні й безрусі трива-
ла Осінь в усій своїй невичерпній красі. Кошики яб-

лукі груш, вимита морква, клаптики кольоровоїтка-
нини, що вдавали пишноту осіннього листя. Уособ-

ленням Осенибула сільська коханка фон Кінаста,
найгарніша в околиці жінка, рудоволоса, пишнотіла
Марцела Опіц. Панувала, немов королева, над похи-

леними доземлі бабами,які збирали порозкидувану
картоплю абоз піднесеними вгору ціпами застигли
над снопами льону.

Чипотрібноказати, що всібули в захваті? Що свя-

то тривалокілька днів і ночей, що неперервнодо біло-

го дня звучала урочиста музика, інкрустована погу-
куванням труб, фальцетами скрипок, воланням го-
боїв. Під ногами гостей шелестіли посипані гравієм
алейки.

А коли настав кінець, коли гостей вивезли рипучі

повози, коли залишилася від них витоптана трава і

гори брудного посуду, коли винайняті кухарки при-

сіли, стомлені, біля столів, а пси, що вже обжерлися,

дрімали на засмічених рундуках, коли селяни розі-
йшлися по хатах, простуючи занімілі кістки, фон

Кінаст тлумачив дружині, яка лежала на софі(їй роз-

болілася голова):
-Ми маємо, дорога моя, робитиречі безцільні. Інак-

ше життя нашебуде пласкимі ніяким,як життя отих

там... - Тут він показав на село, що виднілося в до-

лині. - Ірреальна потреба - ось те, що відрізняє нас

від тварин. Не наше мислення,не мудрі книжки. Ми
маємо робити речінепотрібні, непридатні, життя яких

коротке,але сліпуче, речі, які дивують, навіть якщо

їх одразу забувають. Нашеіснування має бути на-
повнене такими феєрверками. Інакше нас охопить

неспокій, і ми станемо безплідні.
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Того року запала фон Кінасту в голову вражаюча

думка, незрівнянна з жодною з тих, які мавдосі.

Її здійснення почалося саме копанням Кедрона, в

липні, всупереч тим жнивам, всупереч диктатовіпір

року, які примушують людей підпорядковуватись

монотонному ритмові. Потім фон Кінаст зісвоїм се-

кретарем допізна сиділив бібліотеці, а в серпні він
сам вибрався до Праги, столицідієцезії, щоби узго-
дити з єпископом важливі деталі. Там же замовив

сукна, барвистих тканин, розмовлявз різьбярами і
купив старовинний збройний обладунок, щоби пока-
зати своїм ковалям,як зразок.А так само щити,спи-
си й мечі. Наказав також зробити зразки прапорців.

Уже у вересні кузні перейшли на нову продукцію,

забули про підкови,обручі для бочок,осі для коліс -
тепер там робили наконечники, решту доробляли з
дерева. Жінки шили плащі й жупани,дівки вишива-

ли дивні знаки на прапорах. Кілька сіл працювали в

узгодженому ритмі, бо платив їм добре - продукта-

ми, як вони й чекали,які завозив із сусідніх замків,

купував на міських ярмарках. Працювали усі його
села, розкидані в долинах від півночідо півдня: Ра-

тен і Ратенау, Штенау і Альбендорф, Зайферсдорф,
Шраффенекта інші дрібніші поселення ткачів, роз-
кидані по горах. У кожному селі призначив когось

одного відповідальним за результати і раз на тиж-
день, у неділю,після меси, зустрічався з ними, щоби
звітувалися йому. А вони, небалакучі, як то вони,

розповідали йому,скільки зробилидерев'янихмечів,
скільки їхні жінки нашили жупанів і барвистих

плащів, а економ фон Кінастазаписував цідані у своїх

рубриках, призначенихна зерно,в'язанкильону, кар-
топлю й худобу. Теслярі ж у маленькому Кунцендорфі
будували обложну машину, високу, як дерево,на де-
рев'яних колесах.

І паралельно доцих приготувань узявся фон Кінаст
за найважливішу справу - будування Єрусалима.
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Предком фонКінастабув нібито Готфрід Лотаринг-
ський, так принаймні вважали в родині. І якщо прав-

дою було, що кров має якусьвласнупам'ять, то зро-
зумілим ставало те, що бачив фон Кінаст, як тільки

заплющував очі, як тільки внутрішньо заспокоював-

ся. Міг-бо побачитипід повіками образ золотого міста,

що простяглося під сонцем у пустелі. Високі мури,

вежі, брами, шпилікостелів і бані мінаретів. Велике

золотетістечко, поданенатарелісвіту.

Перенести цю візію на вогкі шльонськілуки... Ще

до того ж знайшовмісце, вражаюче - як йому здава-

лося - схоже на рельєф тих теренів. Насходій півден-
ному сході - дві глибокі долини й струмок, який з

дня на день робився Кедроном,на південномузаході

- тора, яка може вдавати Сіон. А до всього, це місце

було прекрасно видноз терас замку, було сценою,
ніби Бог сприяв задумові фон Кінаста, так доскона-

ло розмістивши його замок.
До роботи,отож, рушилитеслярі, будуючиіміта-

цію святого міста. Властиво, вона мала складатися з
самих лише стін, і то значно зменшених, середина
міста буде умовною, не йшлося ж бо про самемісто,
а про його здобуття. Зате збудували башти - Вежу
Давида, трохи меншу Браму Ірода і Яффську Браму

на західній стороні.

Накінець листопада Єрусалим вже був готовий. У
цей зимовий час, темний і холодний, селяни, які й
так не мали що робити, вивчалисвої ролі. Робертом

із Нормандіїстав Ганс Годіш, коваль, хлоп могутньої

статури,з довгою густою бородою.Під час примірю-

вання обладунку він виглядав як справжній рицар,

хоча, не навиклий ходитив черевиках, рухався досить

незграбно. Робертом із Фландрії зробив фон Кінаст
Опіца, батька отієї гарної рудоволосої Осени. Рай-
мондоміз Тулузи став селянин зі Штенау;здається,
лиш він один дуже перейнявся своєю роллю,а ще й

виявився хлопомкмітливимі метким, до того ж об-
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дарованим акторськими здібностями. З Танкредом
були самі лиш клопоти,бо призначений на цю роль
хлоп захворів на Різдво і вже під Новийрік помер,

тому поспіхом шукали йомузаміну. Ну, і Готфрід
Лотарингський. Фон Кінаст мав сильну спокусу, аби
самому стати актором і приєднатися до штурму, але
його дружина вирішила, що не годиться шляхтичеві
бігати по полях із хлопами,тому він наказав зіграти
цю роль своєму секретареві, далекому родичеві, незва-

жаючи на його - секретаря - приховуване небажання.
Щостосуєтьсяневірних,тояк тільки селяни дові-

далися,ким вони є, ніхто з них не схотів бути пога-

нином, нехай навіть кілька годин. Тому фон Кінаст

призначив на становище оборонця Єрусалима фати-
мідського намісника Іфтіхара одного смаглявого па-

рубка з фільварків, по селах же зробив примусовий
набір, так що кожне повинно було виставити, подо-

балось це йому чи ні, п'ятнадцять невірних.

Першіпроби почали вжеперед Різдвом,коли снігу
ще не було, а вся будова витворювала марне, сумне
враження.

Може, це було зумовлено темним грудневимнизь-
ким небом,яке отиралосьоб гірські вершини, може,
коротким днем, який ледь-ледьі безсило дотягав до

полудня,а потім безкінечно довго відмирав у нерішу-

чих припливах мороку, але в кожному разі фон Кіна-
ста обсіли сумніви. Чи зуміє він покерувати такою

великою групою людей? Чи вдасться йому провести

штурм? Чи зможуть оті повільні, ледачі голодранці

перетворитися раптом у рицарів?

А тут вжеоркестр розучував урочистумузику, вже
різаливолів і баранів, заячі тушки ставали ламкими

на морозі, пір'я зі скубаної птиці встеляло підлогу

кухні. Що ж з того? Селяни на пробах були мляви-
ми, брьохалися в грязюці, падали, не хотіли бігти,

ніяк ні до чого не докладалися, чекаючитільки, коли
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відпустить їх нарешті додому. З якою злістю думав
він про них,який гнів викликалау нього ця бездум-

на людська худоба. Чи, може, люди були колись інши-

ми, якщо вирушали в далеку подорож до Гробу Гос-
поднього, якщо мали в душі щось більшого, аніж

тільки жерти й злягатися в задушливих, низьких ха-

тах? Він збирав їх біля стаєньі говорив з ними,як з
дітьми, а вони переминалися з ноги на ногу, тоскно

дивилися на свої хати отам далі, кашляли. Він роз-
повідав їм, найпростіше, як міг, про шляхетність по-
риву серця, який дозволив цвітові християнського

рицарства, а також людям нижчихстанів, жінкам і

дітям вирушитив незнане, через моряі землі, щоби з
допомогою Господа відібрати з рук невірних Святе
Місто. І барвисто описував їм труднощі подорожі,
пустий пейзаж, дикість пустелі, хитрощі поган. Роз-

повідав їм про нестерпнуспекуі червоний пил, який

в'їдався в усі щілинкитіла.І спрагу, і голод,і чудеса,
які бували частіше, ніж сьогодні - бо ми живемо у
яловий, ніякий час, наша віра схожа на пліснявий

хліб. Говорив їм, найпростіше, як тільки міг, що оце
ж вони маютьнагоду зіграти містерію здобуття вічної
таємниці, подібно як кожна свята меса є участю у

справі Воскресіння. Тому, якщо вони зіграють здо-
буття Міста, то це буде так, немовби справдіздобу-
вали його у славі, немов були там присутні, немов

народилися не зараз, коли світ хилиться до свого
кінця і нічого цікавого вже не станеться, а значно
раніше, коли він повнився чудесами, а присутність
Бога була у кожнійподії, кожного дня, щоденно. Вони

ж,глухі, під час наступної проби здавалися ще непо-

вороткішими, ще ледачішими, тож мусив підвищува-
ти на них голос, а морозне повітря несло його злість

понад тлумом і відбивало від темних ялиновихстін.
Йому легше було би переконати нерухомі дерева,
щоби рушилидо бою.

145



Одназі святкових ночей принесла вирішення.І це

був не сон, а безсоння,бо саме воно виноситьнасвіт

найкращі ідеї. Фон Кінаст неспокійно крутився на
французьких простирадлах, щораз більше занепокоє-
ний, бо вже почализ'їжджатисягості, й усе здавало-

ся готовим, крім акторів. Як же зробити, щоби битва

була повназавзятости, щоби виглядала, як справж-
ня? Щоби їм залежало. Щобихотіли. Лежав, а перед

його очима поставали всі можливі види поразки, аж

почав жалкувати, що взагалі прийшла йому в голову

ця шаленадумка. І раптом побачив усе з іншого боку.
Щонічого не можна мати повною мірою, якщо не

принести якоїсь жертви, щосвіт, по суті, схожий на

купецьку контору - щось за щось. Що хлопам по-
трібна інша мета, окрім духовної, якщо вони ту ду-

ховну маютьза ніщо; повинні знати, що здобувають
у штучних мурах несправжнього Єрусалима щось
цінне для себе, чого жадаютьі прагнуть над усе.І він
мусить Їм це дати.

М'ясо. Печені свинячі туші, довжелезні ковбаси,

вуджені шинки у мотузяних сорочечках, фляки, на-
чинені рубленою печінкою, каша, варена з кров'ю,
напхана в оболонки від шлунків.

Дійство призначили на Трьох Королів. Протягом
свят випалобагатоснігу, який перетворивголу будів-
лю в казкове місто. Вже попереднього дня з'їхалися
сотнігостей зі Шльонська, Помор'я, Саксонії і Чехії,
а святкування почалося великим балом. Пари руха-
лись у танці барвистою вервечкою,звуки музики до-
линали у кожен куточок Ратенського замку. Лило-
ся в келихи райнське вино. Булопивоз Чехіїі міцна

торілка зі єходу, яка найкраще розігрівала взимку
вистиглі тіла. Сила-силеннахліба,і масла,і сирів, і

різноманітнихвиробівіз тіста, і фруктів, з таким тру-

дом завезенихз півдня, і риб - печених, смаженихі
варених, і полумисків з капустою, і жирної юшки з

квасолі,і різних солодощів - усе це притягало погля-

146

  



ди, але й розчаровувало.Очігостей мимоволі, незва-
жаючи начудові розваги, шукали розкішних кшталтів

баранячихстегон, кілець ковбаси, кусків смаженини,
з яких спливав би жир. М'ясива не подавали.Гості
тут і там, ще поки тверезі, відзначали пошепки цей
дивний факт. Господаря вважали романтиком. Що ж,
гостям не випадало вимагати м'яса, не випадало до-
питуватись у поблідлої господині, яка пригризала

губи, коли вже внесуть полумиски. Потім у розпалі

розваг ніхто вже не думав про їжу. Під ранок випари

вина розмилиусе, а втомленірозвагамитіла віддава-
лися безладним задоволеннямсну.

Опівднізакутані в хутра гості вийшли на тераси,

вдарила музика. Замерзліпальці музикантів видобу-

ли з інструментів могутню увертюру, і перед очима
зібраних з'явилася прекрасна картина: сніжне місто

блищалонасонці, на його стінах стояли мамелюкив
барвистих тюрбанахна голові. Під мурами розтягло-
ся військо християн. Поважнийголос канторависпі-

вував слова, що розпочиналидійство:
- О Боже! Вдерлися погани у володіння Твої,

осквернили святу Твою церкву.
На ці слова війська хрестоносців розділилися на

чотири групиі пройшли під терасами, займаючисвої

визначені позиції.
- Ось шляхетнірицарі, - вигукував кантор, комен-

туючицей парад,а ті, кого називали, низько кланя-
лися глядачам. - Доблесний Готфрід і його брат Ес-
таш з Болоньї. Ось Літольд і Жільберз Туренііз за-
тоном добірних солдатів. Ось Танкред зі своїм поч-

том, а за ним - Роберт із Фландрії. Найдоблесніший
з рицарів Готфрід Лотарингський.
А колинаміськихстінахз'явився поганин Іфтіхар,

публіка привітала його тупотом і вигуками: «Не-
вірний!», «Згинь!», «Страхопуді», «Собака!»

Глядачі, приголомшені парадом і розкішними оде-

жами, били браво, дами махали рицарям хусточка-
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ми. Костюми були такими досконалими, що важко

булой здогадатися, що під обладунком і кольчугами

є всього лиш немиті тіла місцевих селян.

- Здобудемоодвічнісвятинібожі, - гримівголос, а

музика набирала сили, супроводжуючивихід хресто-
носців на позиції для атаки.

Коли почався штурм,то був такий навальний, що

фонКінаст занепокоївся. А якщоусе закінчиться над-

то швидко? Замішавшисьу натовп гостей на терасі,
він відчував, як збудженопарують їхнітіла, як швидко
б'ються серця.

Головний удар пішов на гору Сіоні на північну

частину. Погани, однак, боронилимісто так завзято,

щохрестоносці мусиливідійти. Рушили обложніма-

шини, одна велика, друга менша, і приліпилися до

слизького муру. Катапульти на товстих ременях ме-
тали снігові кулі, які падали в саму середину Міста,

сіючи там сум'яття. Одночасно з південного заходу

Танкред зі своїм почтом пішов на рішучий штурмі з

неймовірною стрімкістю вдерся на мури. Запеклість

оборонине маласобі рівних. Обидвісторони билися,
схоже, не на життя, а на смерть. Кілька чоловіків

упали із заледенілого муру й зарилися в купи снігу

внизу. Ніхто не звертав на них уваги. В мурі утво-
рився вилом, через який пропихалися всередину хо-
робрірицарі. Здійнявся крик і завивання від болю,
когось придушили, десь на снігу розквітла червона
пляма крови. Падали кольорові тюрбани, роздирало-
ся плетиво кольчуг, тріскався тонкий обладунок, де-
рев'яні хрести молотили по спинах. Кантор не всти-

тав із текстом, події випереджували сценарій.

- Співайте Богу, співайте! Співайте цареві нашо-
му, співайте. Позаяк Господь - цар усіх земель.

І вже перемога, як і повинно, схилялася на по-
трібний бік, коли раптом якийсь розпач охопив обо-
ронців, котрітісно скупчилися навколо самого цент-

ру, у місці, яке погано було видно з терас - і туди
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перейшов увесь вир бою. Гості ставали навшпиньки,

задирали голови, деякі юнаки, збуджені видовищем,

вилазили на балюстради. Сам же фон Кінаст вигля-
дав занепокоєним. Порухомброви дав знакдовіреній

особі, а той вихором помчав униз і майже непомітно

вмішався у натовп пілігримів і рицарів. Битва одно-

значно почала схилятисянабік оборонців. Кульгаю-
чи, відступали християнські рицарі. Фон Кінаст по-

дав знак капельмейстерові, а той зрозумів цей сиг-

нал, бо тепер музика заграла так гучно, наче пробу-
вала заглушити шумтаскрики болю,що лунали з фор-
теці. Труби вже звістували перемогу, і важко було
протистоятитій музиці. Воїнів на мить охопила роз-

губленість, немов відомі з проб звуки вернули їх до
притомности. Хрестоносці почали вертатися до бою,
лиш якийсь гвалт запанував усередині- це, мабуть,
невірні готувалися скласти зброю. Битва добігала
кінця. Серця глядачів наповнювалися гордістю, на-

бухали від зворушення. Деякі дами непомітно вити-

рали сльози. Навіть пані фон Кінаст уся вкрилася

рум'янцямий стиснулачоловіковіруку на знак своєї
любови.

"Тепер мало настати віддання почестей, і мали ки-

нути прапори невірних до ніг звитяжців, але гвалт

тривав, тож оркестр ще раз заграв те саме, а кантор
вичікував з декламуванням наступного фрагмента.
Вже гості починали втрачати терпіння, аж раптом
через розваленийсніговий мур почали виходити хре-
стоносці, трохи пошарпані, без шоломіві зброї, з де-
яких великими лусками спадав обладунок. Неслиіз

собою якісь пакунки, тягли мішки, зробленіз одеж,

багато з них ворушилигубами,алез такоївідстані це
не впадалоу вічі. «Слава Богу», - думав фон Кінаст.
Вонигнали перед собою гідних уже тільки співчуття
поганна чоліз їхнім проводиремІфтіхарому подертій
одежі, згорбленим, з пустими руками. Переможені

підтримували вбрання, що спадало, плуталися в
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розв'язаних тюрбанах. Поламані прапори опинилися
під ногами рицарів, музика вибухнула тріумфально,

і насамкінець актори вклонилися захопленійпубліці.

- Благословенна людина,котра має силу Твоюв собі,
і в серці якої шляхи Твої, - декламував кантор. - Бо

кращим деньу сінях Твоїх, аніж десь інде тисяча.
Фон Кінаст, може, надто поспішно намовлявго-

стей повернутися до замкових кімнат, висловлюючи
стурбованість, що змерзли,і запевняючи, щотам че-
кає на них підігріте вино і продовження новорічних

забав. Зрештою, що ж, картина після битви не нале-

жить до приємних. Сам же непомітно вийшовіз зам-

ку і, грузнучив снігу, дійшов до поля битви. Минав

хлопів, що вже розходилися по домах. Ті старанно

уникали його погляду. Тягли з собою напхані торби,
їхні жінки ще викопувализ-під снігу якісь затоптані

шматки ковбас, кров'яної кишки, шматки грудинки

й сала, видиралиодна одній печених поросяті дбай-
ливо складали усе в кошики.Їли.Усі їли, поспішно,

нетерпляче. У тиші чулося лише плямкання й урив-

часті покрикування. Тільки його секретар сидів на
снігу біля зламаного дерев'яного меча. Плакав. З його
розтятого чола капала кров.

-- Вдалося,- сказав фон Кінасті в нападі несподі-

ваної чулости підвів родича з землі, - Ми здобули

Місто.
Вечір настав дуже швидко, як і буває у цю пору

року. Освітлені вікна замку кидали довгі теплі тіні

на витоптанийсніг. Зсередини весь час лунала музи-

ка. Околичні села теж святкували перемогу хресто-

носців. На засипанихснігом луках розпалили вогни-

ща,звідти добігали погукування співи. Якась дити-
на розгулювалаіз повішеним на шию кільцем ковба-

си. Пси порозтягаликістки по всій околиці.
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Че Гевара

Усе тодідіялось у темряві. Чи таке взагалі можли-

ве? День з'являвся лиш на хвилинку, але й тоді був

шорстким, як полотняна білизна, як накрохмалена

постіль у гуртожитку, як светр, котрий в'язали цілу

осінь з килимної штучної пряжі. Сонце - величезна
шістдесятиватна лампочка. Коли закінчувались уро-

ки у школах, було вже темно,а потім робилося все
темніше й темніше. Тьмяноосвітлені пусті крамниці

кидали жовті плями на мокрі тротуари. Півморок у

трамваях, півморок за засуненими фіранками вікон

квартир на Новоткі. Початок грудня. Варшава.

Мені весь час було холодно. На зупинках я мари-

ла про пуховукуртку, але вона не існувала у цьому

вимірі. Такі речі були з космосу, з якогось закордону,

зі світу, який не можнабуло навіть уявити. У молоч-
номубарі біля університету, барі, який усі називали
«Тарган», я замовляла півпорції овочів і налисник.

Потім почувалася сп'янілою від переїдання. Чи мені
щестане на пончик? Колия вже працюватиму- мрія-
ла, - коли буду дорослою, влаштованою в житті
жінкою,куплю собіцілу тацю пончиків - на Мархлєв-

ського - бо там роблять найкращі. Їстиму їх спокійно

і систематично, почну з того, який лежить на вер-
шечкупіраміди.

Волонтерина котрихосьтам зборах в актовій залі
дістали спеціальніперепустки зі страйку, тому я мог-
ла виходити, була серед привілейованих. Гордо зби-
рала зі столу для спання своїречі і сходила додолу,

де черговий перевіряв моє прізвище у списку, а потім

ключем відмикав мені двері. Я зупинялася на мо-

рознім повітрі, у раптовій тиші, у нерішучому світлі,

яке ховало таємниці інститутського парку. Зникав

шумрозмов,звук пінг-понгу - ці монотонніудари об
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ламінатистолів, глухий бренькітгітари десь із-поза

стін. Зникав клуб висушеного повітря, інкрустова-

ний пилом, який у всіх у нас був у горлі. Я дихала
морозом. Мої пацієнти були моїми визволителями;

вони робили мене вільною. Здалеку, з Праги," дава-
ли мені відпущеннягріхів, котре, як ангельськийлист,

летіло над містом через Віслу і опускалося на Став-
ках над моєю головою. Вогник Святого Духа.Я була

обраною.
Я йшла до зупинкиавтобуса 111 і вже біля Пам'ят-

никадерев'яніла від холоду, але потім, коли автобус

приїздив, я вмощувалась у ньому, як удома - ноги
спирала на поперечці під сидінням, полами плаща

огортала щільно клубиі стегна, піднімала комір і в

комфорті власного подиху, якийзігрівав мене, суну-

ла містом, як око, як чиста темна зіниця.

Як тільки автобус залишав за собою Театральну
Площуі в'їжджав у Краківське Передмістя, страйк в

університеті давав знати про себе виписаними чер-

воним транспарантами, що висіли впоперек будинку

філософського факультету і на університетськійбрамі.
Рух, збудження, дивна ейфорія, віночки темних
людських постатей, кіоски із самвидавом, і завжди

перед філософією двоє хлопців з коробкою, у яку

перехожі кидали цигарки,рідшецілі пачки, частіше

поодинчі штуки. Митам, на Ставках, були відокрем-

ленівід цього ентузіазму, галасу, світла й тепла. Ва-
рилися в понурому будинкові, робилися глевкими.
Мибули провінційним страйком. Не допомагав Боб
Марлі,якийзвучавпостійно,як своєрідна революцій-

на катеринка, як молитовний млинок. Уся історія

творилася тут, на Краківському Передмісті.
З вікон автобуса я бачила пополуденний рух на

Новому Світі - завжди знайдеться щось, що треба

залагодити, завжди щось, що треба побачити,стад-

 

з Одинз районів Варшави.
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ний інстинкт в історичні моменти посилюється. Я

висідала на Новому Світі абоїхала далічерез темну,
байдужу Віслу на Саську Кемпу. Там місто затихало,
сніг рипів сміливіше, як на селі. У вулицю входило-

ся, як в обійми дбайливоїжінки.
Під моєю опікою було троє дорослих людей. Мій

шеф, М., говорив про них «клієнти». Я також казала
«клієнти». Зрадоюбулоби сказати «пацієнти»- це б
означало, що перебуваєш на тому боці, на боці кон-

формізму, лицемірів, на боці системи. М.говорив та-
кож «божевільні», «вар'яти», що мені подобалося най-

більше, бо звучалопо-сільському і звично, ніби цим

словом повертаєшся до самих джерел, до льону, ба-
вовни і простого чорногохліба; у них не звучав об-

ман, не було в них пустого мудрування,ніяких «маніа-

кально-депресивних психозів», ніяких «параноїдаль-

них шизофреній» чи «Рогаегіпе». Простим словам
можна буловірити.Такою є правда -- люди божеволі-
ють, так діється одвічно, говорив М. Чому це так?
Для цього ви вчитеся, на лекціях встановите, чи то

гени, виховання,незначні перетворення молекул, ен-
зими, демони- чи одвічний ритуал. Люди божеволі-

ють,тут двох думок бути не може.Так було завжди.
Завжди були божевільніі були нормальні,а десь між
ними- ми,терплячі помагачі.

М.керував намиз третього поверху кам'яниці на

Тамці, але я рідко його бачила. Я контактувалазі стар-
шимиволонтерами,які нами опікувались. Усе було

ієрархічно, оскільки я належала до мережі. Ми роз-

бігалися щодня пополудні, як члени таємного орде-
ну, як езотерична швидка допомога, як комівояжери

психічного здоров'я. Якщо я часом втрачала голову,
то уявляласобі, щоби він зробив на моєму місці. М.,

бородатий і великий, завжди в картатій фланелевій
сорочці, спертий напідвіконня,звідки бачив усе місто.

Думкапро нього заспокоювала мене. Його повчання
були ясними,хоча він ніколи не висловлювавїх на-
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пряму, навіть коли після зборів ми пили у нього вдо-

ма - люди страждають,так-бо влаштованийсвіт. Але

часом страждають безглуздо, приносять себе в жерт-
ву, хочаніхто від них цього не вимагаєі ніхто цього

не розуміє. Наше завдання - простобути з ними. Ми

віримо, що це їм допомагає. Не знаємо докладно,як.

Я мала два своїх пункти - Саська Кемпа, кілька

затінених деревами вулиць,і НовийСвіт, одразу біля

Алей, у кав'ярні «Аматорська». Тут за столиком у
кутку, у цій кнайпочці, задимленій і темній навіть у

короткі, як мить, зимові полудні, курячи цигарки й

п'ючичай, я чекала на Че Гевару. Я звичайносідала

за столикбіля самого вікна, через яке бачила кусок
вулиці з крамницею готовогоодягу, де ніколи нічого
не було. Жінки в картатих безформних плащах по-
лювализ мотузянимисіткамина мить,коли завози-
ли товар. Мій пацієнт входив, голосно тупаючи,

стріляючи очима, у повній театральній готовності,

обвішаний манірками, перев'язаний ременями, що

імітували кулеметністрічки, у своїй довгій до землі
шинелі, у шоломі, під яким була темна вовняна шап-

ка. «Хайль Гітлері» - кричав від дверей. Або: «Хай
живеі пасеться!», або щось таке ж недоречне, а люди

поволіповертали до ньогоголовий усміхалися чи то
глузливо, чи поблажливо,більш чи менш щиро. Ча-

сом хтось гукне: «Привіт, Че Гевара!».І потім знову
вертався звичнийгомін.
Поки доходив до мене, зачіпав ще кількохосіб,

читав їм якогось віршика, потім жартував із кельнер-
кою, коли заварювала йому слабенькийчай, без ци-

трини,зате солодкий, як патока.
- Чекає мене, - повідомляв усім, показуючи на мене

пальцем.
Коли нарешті сідав і скидав шолом, з-під нього з'яв-

лялася сива, підстрижена на їжака голова, а я мала
враження, що він оце опинився у роздягальні свого

театру. Сходив зі сцени,гасив світлоі полегшенозітхав.
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- Холодно,- казав спокійним голосомі грів долоні

чаєм.
Посміхався. Його гладеньке, бліде дитяче обличчя

не знало гримас.
- Ну, як воно? - питала я,а він відповідав: «добре»

або «недобре», але це, мабуть, не мало ніякого зна-

чення, бо щото значило добре-недобре? У його житті
будь-які оцінки ходили власними стежками,укладені

за індивідуальним зразком. Так само безглуздо було

намовляти його вживати прописаніліки,бо не хотів

того робити.
- Я перестаю бути собою,коли ковтаю таблетки, -

казав.
М.казав, що божевілля буває своєрідним, дивним

пристосуваннямдосвіту. Немає в цьомунічогопога-
ного. Всього лишень, щоби не страждати безглуздо -

додавав отой свій улюблений вислів, а ми потім роз-
мірковували, коли ж страждаютьіз глуздом. Щоби

не дати себе умиротворити- це теж було його улюб-
ленеслово, - умиротворити страхом.

Ішлося, отже, про те, щоб у відповідний момент
відвезти Че Геварудо лікарні, саметоді, коли страж-

дання раптово покидало свою безпечну заплавину,
колиставало небезпечним для життя, абсолютноне-
стерпним. Колисвіт раптом вишкірювавзуби, робився

потворнимі показував своє справжнєобличчя - зав-
жди був проти людей. Ішлося про те, щоби закрити
квартиру, зберегти ключі, потім навідувати в палаті,
а коли випишуть - знову облаштувати в житті.І тоді
знову стати ще одним глядачем Че Гевари, придив-
лятися до нього,коли зачіпає людей на вулиці, коли

затримує своїм костюмомцілі родини, стареньких
жінок у капелюхах і нитяних рукавичках, чоловіків,

щоприїхалидо столиців службовихсправах,якіуті-
кали від нього, відмахуючись портфелями. Бувало,

ми прощались, але потім я ще ішла за ним Новим

Світом і Рутковського, а його причеплені до пояса
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манірки дзвеніли й розлякували дезорієнтованихго-

лубів. Дехто трактував його як жебрака і всовував
йому в долонюкілька копійок.Він брав їх і не вигля-
дав засоромленим. Ще бачила, як він приєднувався

до демонстрацій. Блазнював. Марширував. Кричав:
«Напае Носі!» або «Тестапої!», відтворюючитим якісь
воєннізаписи, якими повна була його голова -- пам'ять
його не виходила в майбутнє поза сорок п'ятийрік.

Він ігнорував сучасність і, може, тому міг почувати-

ся у безпеці - він був неактуальним.І усе ж я бояла-
ся, що з ним станеться щось недобре. Революції не
люблять божевільних, бо самі смертельно поважні.

- Можемопіти до клубу, - пропонувала я, маючи

на гадці пральню, перетворенунаклуб, куди ми при-
ходили з підопічними на чай, шашки чипінг-понг.

- Я не люблю туди ходити.
- Чому?
- Бо там мене мають за божевільного.

- Ти ж робиш усе, щобитебе мали за божевільного.
- Знаю.

- Одягаєшся партизаном,вигукуєш на вулиці, зачі-
паєш людей, верзеш дурниці

- Знаю.
- Тоді скажи, чому. Чому ти це робиш?
- Не знаю. Може,я й справді божевільний.

- Може, й так.

 

 

Увечері на страйку обидва телефони потраплялив

облогу, і до них витворюваласьвеличезна черга. Мама
повторювала,як зачарована,одне й те ж саме: «Вер-
тайся додому. Сідай у поїзд і вертайся додому». Батько
вириваву неї трубку й казав: «Привези меніякі-не-
будь матеріали». Я залазила у спальний мішокі чи-

тала, лежачинастолі, біля батареї. Поруч, на сусід-

ньому столі, жила пара старшокурсників,але мені й

на думку не спадало, що я можу з нимизаговорити.
Вони були повністю зайняті собою.
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Нескінченні збори в актовійзалі, вимоги,які ста-

вилина голосування, голова комітету, який постуку-
вав дерев'яними сабо по бетонній підлозі, що лиши-

лася від часів, коли в корпусі психології містилося

тестапо. Тоді з кожною хвилиною мені передавався
отой піднесений настрій революції. Розкішне почут-

ля бути лише коліщатком у машині, дрібкою піску,
малесенькоючасточкою,сніжинкою,яка усвідомлює,

що є частиною сніговоїзавії. Це велика полегкість -

жити колективним життям, не належати собі, втра-

тити межі, хоча б на мить. Ми курили цигаркибіля
повних до країв попільничок у коридорі, що вів до

актової зали. Групки курців колихалися, змінювали-

ся, щохвилинихтосьпідходив,хтосьвідходив.Апотім
мене несподівано охоплювала втома,і потреба самот-

ности ставала такою великою, що я замикалася в ту-

алеті на третьому поверсі сиділа там, вдивляючись

у клапті облупленоїолійної фарби. Тамувала подих,
коли хтось раптом шарпавза клямку, а потім займав

місце у сусідній кабінці. Верталася, засоромлена, на
свій стіл, уже вкотре читала «Гру в класики», цього

разузгідно з іншим ключем,з іншого боку. Відкрит-

тя, що послідовність подій не мусить бути постійною

і що в житті, можливо,діється так само події тасу-

ються перед моїми очима й укладаються у випадкові

конфігурації, - схвилювало мене. Я сходила вниз,

ставала в чергу до телефону, щоби одразу покинути
її і йти до буфету, а звідти знову в чергу і ще раз

повторити цю схему. І потім настіл,і до туалету, і до

актовоїзали,і до телефону, настіл, до буфету... Потім
у мене вже склалося враження, що інші теж так роб-

лять, що експериментують із порядкомі хаосом,і звід-

си й виникає отой неспокійнийрух у будинку, груп-

ки людей на вулицях, лопотіння прапорів, понатика-

них усюди,де тільки можна й не можна, ця раптова

непроникна темрявау середині дня.
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Місто за шибою темнішало, блищало, як скло. 3-
понад батареї,зі столу, прикритого спальним мішком,

видавалося місцем,де не було вже ніяких людських,

приязних територій, ніби цей час поздирав м'яке об-
биття зі світу й оголив його гострі, потворні скелети.

Мавпочкиз експерименту-їм запропонувалина вибір
два макети матерів: одні були приємній м'які, але не

мали молока; інші - дротяні й холодні, зате з їхніх

штучнихсосків молока теклодосхочу. Ї маленькі мав-
почки вибирали розкішну м'якість голодної смерти.

Слабенькі, тулилися вони до штучного хутра. Перед

сном я молиласяза усіх істот з експериментів. А та-

кож за людей.

Я тоді потребувала м'якости. Мої долоні мимоволі

тягнулися до плюшевих штор у кіно і ресторанах,
тужили за неможливими велюрами й оксамитами,
вигладжувалидо полисіння вельветові штани, м'яли

запрану єдвабну хустку. Я жадала м'якости лагідно-

го, вогкого весняного повітря,сонця, піску, справж-

ньої кави, запашного мила. Мені боліли кістки від

спанняна столі, а шорсткий гольф мого светра, зали-
шав на шкірі шиї червоний обруч.

Під моєю опікою бувтакож Ігор. Майжемого віку,

живз матір'ю й батьком у повній декоративних при-

крас квартирі на Шасерів. Він тікав із дому, пере-

сідав з поїзда в поїзд, без квитка, скромний, спокій-

ний, завжди у гарному настрої. Давав собі раду під
час тих подорожей - людичастували його канапкою,

яблуком, карамелькою.Він умів справитигарне вра-

ження.Зникав націлімісяці. Вертався бруднийі стом-

лений. Мати у якомусь нападі шаленства відвозила

його тодідо лікарні. Його, однак, швидко випускали.

Листоноша приносивйому пенсію,і Ігор знову виру-
шав залізничнимитрасами. Сп'янілий від подорожі,

від цього руху вперед, будь-куди, він не давав про

себе знати, аж якийсь час згодом привозила його

міліція чи швидка допомогаз якого-небудь Елка чи
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Сувалків. Ми пробуваливсадитийого в якомусь од-
номумісці, як куща, пробували притримати його. Я
ходила з ним до клубу, де монотонно й до нудоти
грали в карти, в настільні ігри, розв'язували крос-

ворди. Мипідсували йомупід сам ніс усі можливіза-

хоплення -- колекціонування марок, склеювання мо-
делей літаків, розведення рибокв акваріумі, збирання

мінералів. Він лагідно усміхавсяі повертався до теми
поїздів. Просив мене, щоби прогулятися на вокзал -
через міст, потім Єрусалимськими. Отак ми обоє ман-

дрували перонами,дивлячись,як на електроннихтаб-
ло змінюються станції призначення. Він ставав біля

самої червоноїлінії, аби як слід придивитися до по-

їзда, що прибував. Лічиввагони. Знав, що в цьому буде

один купейний, а в іншому лише плацкартні.

- 0, СВ, - промовлявіз благоговінням.

- Ти не можеш волочитися Польщею, - повторю-

вала я йому, наче він був дитиною, а я якоюсь

спільною, загальною матір'ю.

- Знаю, - відповідав він, як дорослий.

-- Це небезпечно, так не можна жити. Ти ж потім
знову опинишсяв лікарні.

- А чи не можна влаштувати, щоби я став заліз-

ничником?
- Можна,але треба було би ходити до школи.
- А без школи не можна?- питав він, розчарований.

Мене він називав «Королева Польщі».

Через кілька років він відвідав моїхбатьків. З на-
ших розмовзапам'ятав, мабуть, назву містечка. При-
їхав рано-вранці, добре одягнений, гречний. Сказав,

щовін мій знайомий. Мама почастувала його снідан-
ком,і сиділи собі утрьох, розмовляли. А як тільки

Ігор відчув себе у безпеці, він розгорнув перед ними
видіння космосу залізничних сполучень, вокзалів,

локомотивіві залізничників,всесвіту в русі, у вічно-

му поспіхові, в пересадках, у клубах бухаючоїпари,у
скреготістрілок, свистків та погукувань, у монотон-
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ному гуркоті, зусиллях толоківі натовпів, що сунуть

заскленими нефами напідмосткиперонів,до вівтарів
жвиткових кас, де жрецька спільнота начальників
станцій виконуваласвої ритуали, а кондукториз'яв-

лялися в мундирах насвої говіння. Священністанції

призначення,містика кінцевих пунктів, спасіння че-

рез подорож,через подорож, через подорож.
- Т ваша донька, Королева Польщі, Психологічна

Цариця, Древлянська Богиня,слава їй, хай щастить

їй у житті й після життя, в смерті й після смерти,

заклинаюнаусічверті.

Над містечкомсвітило травневе сонце, через вікна

заглядалидокухнігілки модрини.Сусід замітав тро-

туар перед будинком.Кусокстав раптом горлімоєї
мами. Знерухоміла цигаркав устах моготата.
На страйку був Цирил. Дивний, високий хлопець

із прищавим обличчям, покритим нерівними купка-
ми заросту. Надзвичайноздібний,і хоча й був схиль-
ний до аутизму, його прийняли до університету як

виняток. Понурий, сунув коридором,а ті, кого він

минав, раптом ніяково замовкали,збентежені своїми

балачками, переводили погляд на пофарбованіолій-
ною фарбоюстіни,гасили цигаркиабо починали рап-
том читати оголошення. Під час бурхливихзборів в
актовійзалівін ставав у кутку і тупився в підлогу, за

кілька метрів від кінчиків своїх черевиків. Мимоволі

ми йшлиза його поглядом, шукаючинапідлозіяко-
гось ганджу, папірця,копійки. Але він дивився в ніщо.

Ним здалеку опікувалася Б. яку студенти любили.

Вонанеустаннонагадувала нам про необхідність тер-

пимости, про те, що ми виняткові, що лікуватимемо
тих, котрі назовні, що ми змінимосвіт, що всі люди

рівні й варті любови, що поняття психічної хвороби
належить репресивній системі. А коли Цирил брав

слово, то говорив доладной логічно, хоча й повільно

- ми напруженослухалийого, чекаючиякогосьвибу-
ху дивацтва, знаку, тавра. Коли закінчував, якийсь
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час панувала тиша. Нам потрібен був час, щоби при-
йти до тями. Звичний шум помалу набував нормаль-

ної інтенсивности.

Ніби нічого й не мінялося. Ніби усе могло би так
тривати й тривати, життя на аварійній швидкості;

може,страйк - це нормальний, очевиднийстансвіту,
може, він найближчий людській природі - а не отой
застиглий задушливий порядок. А однак, десь під
спудом усе ставало нестерпним.
Одного вечора Цирил знавіснів. Біг коридорами,

відбиваючисьвід стін, кричав страшно, нелюдсько.
Його потворний голос зловісно гримів у голій тиші,

в стінах колишньої комендатури гестапо, на погано
освітлених сходовихклітках, брутально будив нас від
сну голосувань,списків вимог, ідеї ротаційного страй-

ку. Перелякані, ми тулилисядостін.

За ним бігла Б., пробувала його заспокоїти, при-
торнути до себе, притулити. Він виривався. «Цирил,

Цирил», повторювала вона монотонно, наче хотіла

його приспати. Нарештівін дозволив затриматисебе,

а вона і ще кілька осіб із клінічної забрали його у
якусь палату. Професоргуманістичної психології на-
казав нам усім розійтися. А ми пробували розпоро-

шитисьу довгих коридорах,у лекційнихзалах,звідки
все одно було чути отой страшнийкрик.Я чулаглухі.

удари - Цирил бився головоюобстіну.
Нарешті викликали швидку. Ми бачили, як трохи

згодом Цирила виводилиу гамівній сорочці.

Кожен би збожеволів у цій замкнутості, коменту-

вали ми цю подію між собою, у цих задушливих,за-

порошенихкоридорах,густих від диму, з єдиним ви-
дом із тутешніх вікон - сірі кубики багатоквартир-
них будинків, що стоять між голими деревами. Зем-

ля, як військова куртка - закамуфльованапід зиму -

брунатно-білими нерегулярними плямами. Нехай це

вжескінчиться. Ходімо додому.
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Допані Анни менібуло найближче - НовийСвіт,

перша брама за цукернею Бліклі, великий двір, бу-
динки, поставлені зламаним квадратом. Пісочниця,

дві лавки, бетонні урни для сміття, кілька дерев -

кленів, кущісніжноягідника. Квартира пані Анни була

на п'ятому поверсі, високо,і тому вона так неохоче з
неї виходила. Передпокій, кімната й кухонька. Вікно

балкону виходило на вулицю. Пані Анна дивилася
на Новий Світ завжди через фіранку- їй треба було
бачити вулицю туманну, невиразну, позначену гео-

метричним орнаментом. Двічі на тиждень сходила
вниз, робилаякісь дрібні закупки в пустих гастроно-

мах,а потім ішла до «Аматорської» на чарочку конь-

яку. Від кави вона давно вже відмовилась.Там я ча-
сом призначала їй зустрічі. Бувало, що якийсь час

мисиділи за одним столиком із Че Геварою,алетоді

їй це не подобалось. Дивилася на його міни й вибри-

ки дуже несхвально.
- Та опануйтесь нарешті! -- сичала на нього.
Підносила свою чаркудогуб. Лише коли Че Гева-

ра йшов, побрязкуючи манірками й нанизаними на
мотузкигільзамивід набоїв, казала:

- Стає чимраз гірше. Я п'ю тепле молоко, розігрі-

ваю ногигрілкою,але все однонічого в мене не вихо-

дить. Не сплю цілу ніч, лиш часом западаю хвилин

на двадцять у якусь маячню,якісь напівсни, розтяг-

нуті, безглузді, болючі. Ах, доню моя, що робити, що
робити? - драматичнозапитувалау мене, стискаючи
худими пальцями моюруку.

- Може, замало свіжого повітря? - питала я на-

ївно; ми вжевіддавна грали у цю гру.

-- Ах, ні, доню, я щовечора провітрюю принаймні
півгодини,- відповідала вона.

- Може,ви їсте щось важке для шлунка? - пробу-
вала я далі.

- НІ, ні, кохана,останній раз я їм о п'ятій.

- Можемопопросититаблетки,- казала я нарешті.
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Тоді вона відсувалася від столика і завмирала на

мить позі, повній обурення.

- Цього я ніколи би не допустила,ніколи, - виса-

пувала врешті. - Тоді сталося би щось страшне, не

знаю, що, але щось страшне.

-- Ходімо погуляємо,пані Анно.

Тільки це я й могла їй запропонувати.

Ми йшли по Фоксаль і Коперніка,а потім Свєнто-
кшиськоюверталися на НовийСвіт. Або в іншийбік,
до річки; за нею відкривалися спокусливі простори,
які обох нас, мабуть, вабили, хоча ми ніколине гово-

рили про це. Пройти в надрічнізарості, іти вздовж
річки заїї одвічним рухом, покинутимісто, заглиби-

тись у скуті морозом поля, мандрувати польовими
дорогами, переходитимежі, позначені вербами. Може,

дійти до моря,а може, навпаки--іти на південь, через
гори, а потім на велику рівнину. Повикидати спершу

наші шапки, потім рукавички, нарешті на краю ви-

ноградника залишити зимовепальто. Заглиблюватись
у щораз довшийдень, даватисвітові обмивати тебе.

Яка б не булапогода, вона тремтіла. Прикушуючи
губи, уважнорозглядала коженметр тротуару, поручні
огорожі, сходи, перевіряла кінчиком черевика бор-
дюри. Часом, знайшовшиякусьдіру, недосконалість,

іржаву пляму, дивилася на мене з розумінням і су-

мом. Закутавшись, ми ішли поруч.

Казала, щоби я уважно дивилася.Я бачила місто,
завждисіре,різнихвідтінків сірости, місто неприєм-

не на дотик, холодне, потріскане, розламане навпіл, 3

раною ріки посередині. Поодинокі автобуси беззвуч-
но сунули мостамиі одразу верталися. Люди двоїли-

ся, відбиваючись у великих, потемнілих шибахвітрин.
З їхніх вуст, як нерішучі душі, злітали білі подихи.

Колисьвона запитала мене, де я живу, і, почувши у

відповідь, що на Заменгофа,затулила від страху рота.
- Не повинні були будувати домів на цвинтар

Повиннібуливідгородитируїнигетто від рештикр:  
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ни і зробити справжній цвинтар,музей. Зрештою,так

треба було зробитиз усім містом. Могли би відбуду-
вати Варшавудесьбіля Ченстохови, ближче до Най-
святішої Діви, або над Наревом,там так гарно. Пе-

реїдь звідти, дитинко.

Багаторазів я обіцяла їй зробити це і проводжала

її до квартири,високої, вузької, як шпаківня. Обтру-
шувала її пальта сніг, запарювала чай мадрасу біло-

му порцеляновому чайничкові і ставила варитися

картоплю. Вона підганяла мене:
- Товори зі мною, питай, відповідай, змуч мене,

щоби я заснула, напевно заснула, коли ти підеш.

Отож я й молола щось, Розповідалаїй про страйк,

про зміни, які мають відбутися, про людей, але то,

власне кажучи,були дивнірозповіді. Світ із кварти-

ри пані Анни здавася нереальним, непокоїв браком
життя. Там, унизу, нічого не діялося - гасла з цієї

висоти вже не прочитувалися,відголоси будь-якої
маніфестаціїгубилися в лабіринтах подвір'їв і повто-
рювалися однією побляклою фразою, шо втратила
значення. Місто було збудоване дахів, антен і ко-
минів - для птахів і для хмар, для вічно захмареного

неба, для темноти. Не для людей.

- Бачиш, дитинко,це вже кінець. Бачиш,як наобрії

розмазується картина, бачиш?

- У таку погоду завждитак буває, - заспокоювала

я

 

Мабуть,усі ми тоді несвідомобралиучасть у якійсь

космічній війні. Може, змагалися між собою плане-
тарні впливи? Так, щось такого мало бути. Люди

влаштовували одні одним пастки,стріляли зблизька
одне в одного - в папу, в Рейгана, в Леннона. Усе
виглядало так, ніби за мить мало змінитися у щось

зовсім інше, ще не пізнане. Реальність вібрувала. Ілю-

зія та її втрата навзаєм поступалися місцем однаодній.
Фуркотіли під сонячнимвітром заслони майї.
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- Я бачусвіт увісні, - говорила пані Анна, скупо

миючи під краном наші чашки після чаю, старанно

витираючи ложечки рушничком.- Бачу йогоувісні,

але маю клопоти зі сном. Ти не можеш допомогти

мені, - додавала. - Ніхто не може. Ти просто прихо-

диш сюди,і ми розмовляємо. Це вже кінець.

Я невірила їй, але не хотіла спускати її на землю.

Чому мивсі маємо стояти на землі, казала я собі.

Немає нічого поганого в тому, аби вважати, що ти

допомагаєш світові існувати, що тримаєш його на

своїх плечах, як Атлас. Що несеш йомуспасіння, що

за нього вмираєш.У певномусмислі, це правда. Якщо
дивитися з певної точки зору - це велика правда.

Онтологія пані Анни була така: вона вірила, що Її

сон рятуєсвіт. Щопід часїї сну світ - уже дещозіпсо-

ваний, понівечений, зношений -- регенерується. Що

вона, коли спить, рятуєсвіт од смерти. Ніхто про це,
звичайно, не знає - люди ж такі тоскно двовимірні

(«як листок паперу»,казалавона),і тільки вона,я її

лікар знали правду. Навіть донька пані Анни, відоме
з телевізора обличчя,не здогадувалася про це. Вона
лишвідвозила її до лікарні, коли пригніченість і без-

соння ввергали пані Аннув багатомісячнідепресії.

- Чому ви? - запитала я її при першій зустрічі, а

вона сказала мені розрізати заповнені кросворди на
квадратиз літерами. Робилаз них величезні мозаїки.
І лиш якийсь час згодом підняла тільки таємничо
палецьі жестом Івана Хрестителя показала на небо.

Але як же їй рятувати цейсвіт, якщов неї безсон-
ня? Вона поглядом показувала мені людей, які куп-

чилися в чергах, страйкові транспаранти на універ-
ситеті - усе це діялося через безсонняпані Анни То-
пель, учительки польської мови на пенсії, одвічної

жительки НовогоСвіту.
Вонаказала, коли ми пили отой поганий чай мад-

рас із її гарних визолочених чашечок, - що світ по-

требує близько восьми годинїї сну. Це небагато. Але,
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казала, спить вона годину, дві, та й то неспокійно,

вже під сам ранок. Крізь отой слабкий сон чує, як

світ тріщить у своїй основі. Щоправда, лікар випи-

сав їй таблетки на сон і на кращийнастрій, але вона

не може їх уживати. Не можна маніпулювати зако-

нами реальности за допомогою примітивної фарма-

кології. Я з нею погодилась. Роздала карти для вісту
- найнуднішої гри у карти. Прописувати їй нудьгу,
лити на неї цівочкамиспокій, розтягуватислова, ніко-

ли не доходитидосуті, розпалювати тишу, розводи-
ти чай водою, наче це гомеопатичні ліки, мугикати

під носом колискові. Оце були моїчари.

Колисья бачила, як вона заснула. Спала кріслі,

схилившинабікголову, зі спокійним гарним облич-

чям. Я мимовільно підійшла до вікна - мені треба
було упевнитися. 3-за низьких, швидкихосінніх хмар

виглянулосонце і розтеклося дахами будинків.

Я приїхала до нього трамваєм у суботу пополудні

лише для того, аби швидко перевірити,чивсе гаразд.
Страйкперетворивсяв ротаційний,завтрамав відбу-
тися великий мітинг в університеті, а ще сьогодні -

якісь вечірні збори.
Че Гевара довго не хотів відчиняти менідверей. Я

чула його подих за дверима, обклеєнимигазетою,
шурхітвій біля отворувічка.

- Тасло? - сказав він.
Я повільно вимовила перше слово,яке спало мені

на думку, вже не пам'ятаю, що це могло бути - небо,
листок, манірка,і тоді, після хвилинивагання, клац-

нув замок,і двері відчинилися.

Виглядав він погано. Позбавлений своїх диваць-

ких атрибутів, отих гранат за поясом, шоломаі вій-

ськових відзнак, у самому лиш сірому спортивному
костюміз анілану він виглядав, як голий. Тремтів усім

тілом - вимучений, маленький старушок- зараз від-

крилася про нього уся правда. Він зовсім не був ди-
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тиноючинавіть розпещеним юнаком. Був худим,по-

старілим дочасно старушкомбез дитинстваі без до-

рослости. Одразу з немовляти перетворивсяв стар-
ця. Тепер мусив надолужувати отой втрачений час.
Човгаючи надто великими капцями,він повів мене

вглиб засипаноїгазетами квартири.Вікна булизаві-
шені старими рушниками,а окрім того, щей на кар-

низах висіли рушники.Він цокотів зубами чи товід
страху, чи від холоду. Пара виходилаз нашихуст, як

димок у коміксах.

Він сказав, що за ним стежатьвід ранку. Сказав,

щоспочатку з вулиці, але тепер вилізли на дерево і

заглядаютьчерезбіноклі й телескопи просто у вікна.

Тому він їх заслонив. Я вже хотіла запитати - хто,

хто за ним стежить,хто зазіхає на твоє життя, бідний

безумцю, але не запитала. Прикусила язика. Кожне

з'ясування докладалося би доцієї шаленоївізії; кож-

не слово, кожна спроба визначити переслідувача ро-

били би цей образ сильнішим. Тому я промовчала;
заходилася готувати суп із пакета. Він дивився на

менез надією, що я щосьскажу, трусився ще більше.

Я увімкнула електричне сонечко.
- Може, хочеш до лікарні? - запитала його, коли

ми пилигарячийсуп із горняток.

Він відповів, що вже надтопізно.

- Я зателефоную по допомогу, - сказалая.

Він припав до дверейі підперїх.
- Мови немає. Ти не можеш звідси вийти. Ти по-

трапила в пастку. Зараз почнуть ломитисяв двері.
Я нерішуче рушилав його бік і зрозуміла, що має

відбутися бійка. Що він мене не випустить.

Він умів читати мої думки. Схопив мене за руку й
стиснув. У нас у обох побіліли пальці. У раптовому,

гарячомувідрусі паніки я подумала, що не знаю, що

мушу робити, що повинна діяти сама, що я повинна

стати для цього божевільного від страху чоловіка

спокійним і надійним прикладом.Узятив обіймийого
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тремтіння, вгамувати його страх, заспокоїти його. Я

поклала йомурукинаплечі, прикрила його ковдрою.

Притулила його. Відчула, що мій страх зникає, як

дим. Оце я стаю широкою й пласкою рівниною,не-
зворушним фрагментом пейзажу. Усе гаразд, я обіця-

ла йому, що не піду, поки він сам цього не схоче. При-

тадала собі пані Анну, що вона не спить і що єдиним
порятункомдлясвіту є сон, її сон і наш сон. Лише
тоді ми прийдемо до себе, наш сон зацерує всідіри,

через які добувається наверх саме лиш зло, непро-
никна темрява.

- Спати, Че Геваро, спати. Будемоспати, - повто-

рювала я.
Я монотонно називала предмети,які готуються до

сну, немовби читала особливу молитву - засинають
зупинки й дороговкази,вуличніліхтарій східці біля

входу в крамниці, автомобілі й комининадахах, де-

рева, перехрестя, велосипеди,парапети на мості, трам-

вайні рейки й кошикидля сміття, фантики від цуке-

рок і недокурки, використаніквитки й порожні пляш-

ки від пива. Ї усі вулиці на Саській Кемпі - Фран-
цузька, Оборонців і Хоробрих, Атенська й Саська,а
також в інших районах, під кінець уже самі лиш ра-

йони й самі міста. Катовіце й Гданськ. Вальбжихі
Люблін. Білосток і Мронгово. Сон суне над самою

землею, як грім, як темний, теплий дим. Оповиває

усю країну дивнимзаціпенінням. Люди усюдипідно-
сять до облич руки й протирають сонніочі. На до-

розі під Калішем автомобілі стаютьнаузбіччі,а водії
лягають край дороги спати, простов сніг. Поїзди за-

тримуються й дрімають у полях, кораблі монотонно

колишуться на рейдах, до сну кличе портова сирена.
Засинають верфі й зупиняються конвеєри на нічних

фабриках. Позіхає ведучийу телевізорі, а потім вкла-

дається спати перед очима сонно здивованих людей.
Я тулила його, як тулятьдітей,і не було в цьому

нічого непристойного,нічого незаконного, бо ми обоє
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були однаково крихітними,однаково маленькими. Ми
летіли у цій маленькій, повній паперів квартирці з

власним електричним сонцем,як одірваний всесвіт
із прозорими крихкимистінами, мильна бульбашка
над великим морозним містом. Повільні оберти на-

вколо невидимого центра. Я відчула, що його тіло
в'яне й стає важким, наче дозріло і має впасти на

землю, щобитеперіз неї черпати добру силу, яка вже
не дозволить, щоби його здмухнули, як фантик від

цукерки. Мені здавалося, що між нами відкрилися
шлюзи-зі скреготом,з благоговінням,великі річкові

ворота, що оцим колисаннямми урухомилимогутній

механізм, натиснули кнопку. І тепер його вже не мож-

на затримати - ріки зливалися воєдино, його і моя,

зустрічалися, щоби поєднатися й перемішатися,і

якусь митья маларадісне відчуття, що саметак і має

бути, щоя візьму на себе його страх і розчиню його в
собі, як грудку льоду у теплійводі, що, по суті, якби

це все можнабуло зважитий підрахувати, якби мож-
на було визначити міру його страху і мого спокою,

вийшло би на моє; я розложистіша за нього, мене є
більше. Моя ріка тепліша, випестувана на рівнинах,

нагріта сонцем. Він - ледь що маленький струмок,

крижанийі неспокійний.І тільки-но я про це поду-

мала, як перелякалася, бо почала втрачати обриси.
Маленькийструмок переповнювався й вирував, впа-

дав бурхливо, вириваючи дно. Ніс із собою якийсь
мул, каламутнішав, атакував чимраз шаленіше. Але

все це діялося під спудом,цього не можнабуло бачи-

ти. Че Гевара заплющивочій зітхнув. Меніздавало-

ся, що він зараз засне. Але там під спудом почалася

битва, натиск, насильство, вторгнення. Під спудом

отой невинний старушок ішов' напролом, примушу-

вав мене дихати в його панічному ритмі. Зсередини,
як кола на воді, почали накочувати на мене хвилі
паніки. Маленькі крижаніуламки перетворилися рап-

том у дрож, який поволі охоплював усе моє тіло. Я

171



ще пробувалавтективід того чогось страшного, ви-
шкіреного, потворного, але наперед знала, що ніяка
втеча неможлива. Бо це був остаточнийстан, голов-
ний стан. Усе інше нам тільки здавалося.І раптом я

зрозуміла, що він, Че Гевара, має рацію - як могло

статися, що це не спало мені на думку раніше? - за
намистежать,сидятьна дереві, готують найстрашніші

катівні, знають про нас усе. Якісь розмазані люди,
темніпостаті, сплетеніз тіні, але поєднані слизькими

пуповинамиз темною серединоюземлі. Справді, чому

6 не могли сидіти на деревах, якщо відомо, що вони
здатні на все? Чому не могли би стежити за нами в

бінокліз тополі перед вікном? Як це могло видатися

мені абсурдним? Десятки чоловіків у темних плащах,
які прокрадаються завулками; сховані в подвір'ях

міліцейськісобаки; тихе потріскуваннярадіостанцій;
вибалушеніочі ноктовізорів, націлені у кожне вікно.

У своїх таємних садибах маютьцілі тонни оснащен-

ня, яке нам навіть і не снилося. Тримають руку на
пульсі кожного з нас. Диригують історією,тягнутьза
мотузки,роблять нам із мозку воду, наказують бачи-
ти те, що хочуть, - і ми це бачимо. Підсувають нам

під ніс готові речення - і ми їх вимовляємо. Друку-

ють фальшивігазети, у яких описують світ так, як їм

хочеться. Примушуютьнасвірити у щось, щонеіснує,

і заперечувати те, що очевидне. І ми це робимо. При-

кидаються нашими друзями, і навіть - так, так - я

ніколи не можубути впевнена, чи той,кого я бачу в
дзеркалі, це справдія.
Я підхопилася й поправила штори з рушників на

вікнах і про всяк випадок закрутила головнийгазо-

вий кран. Навшпиньках перевірила, чи двері замк-
неніна всі замки. Він водив за мною очимаякхтось,

хто знає.
- А бачиш? А бачиш?Яж казав.Казав, - бурмотів він.

Ми до ранку сиділи з ним, притулившись, на
постілці з газет. У моїй голові цілу ніч розквітали
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дивні думки, схожі на ті хирлявібілі рослини,які
виростають морозними ночами на шибах вікон. їх
замазувала,але вони й даліросли, хоча щораз слабші

з кожною годиною. Може,їх проганяв світанок, який

надходив.Під кінецья, мабуть,заснула, бо мене роз-
будив йогоголосі булькання води в чайнику.

Він стояв біля газової плитки і припинав до пояса

пусту картонну кобуру. Штори були вже зняті, крізь
вікна падало металеве зимовесвітло.

- Вжевсе, - сказав він. - Вони пішли. Але ще по-

вернуться.
Я була приголомшена, немов викурила пачку ци-

тарок, немов зомлілаі немов мене привелидо тями.
З недовірою оглядала квартиру. Підозріло придивля-

лася до гілля дерев. Читала заголовки порозкидува-
них усюдигазет. У мене був напад страху, психопа-
тичний випадок,думалая. Він заразив мене,я дозво-
лилаінфікуватисебе,він загіпнотизував мене, я підда-
лася сугестії.

- Че, ти їдеш до лікарні. Я йду телефонувати.
Він не протестував і почав збирати своїречі. Коли

я вийшла на вулицю, думки мої потихеньку опри-

томнювали, обтрушувалися, наче мокрі пси. Збира-

лися докупи, прибігали на збір. Шикувалися в ше-
ренги, формували стрій. Починали розподілятися за

порядком номерів. На вулицяхбулопусто, але це ж
неділя. Сьогодні буде мітинг. Номер швидкої допо-
моги. Пані Анна - зателефонувати донеїі запитати,

чи хоч вона, може, добреспалацієї ночі.

Я зайшлав будку і кілька разів набирала номер,

але телефон,схоже,був зіпсований. Не приїхав жо-

ден трамвай. Я йшла мостомна другийбік міста, коли
побачила в Алеях колону броньованих машин,які
наближалися з гуркотом.
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Шаховий коник

Спершувона морочилася з замками,алеті, мабуть,
спрацьовували несинхронно, бо коли їй вдавалося

провернути ключ в одному, другий лишався замкне-
ним. І навпаки. З моря дув поривчастийвітері мет-

ляв її вовняним шаликом по обличчю. Врешті він

поставив обидвіторби напід'їзді і нетерпляче забрав
ключіз її рук. У нього все вийшлоодразу.

Будиночок, який вонидосі завжди винаймали,сто-

яв над самим морем серед схожихлітніх хаток, уліт-

ку шумних, відкритихусім протягам, оточених пара-
солями, пластмасовимистільцямиі столикамиз ра-
діо та газетами - зараз замкнених на триоберти,за-
нурених у зимовукому. Цей,однак, був трохи показ-
ніший- тут був камін і велика веранда, яка виходила

просто на пляж. Наверанді було повнопіску, і вона
одразу ж, як увійшли, зайнялася тим піском зміта-

ла його щіткою.
- Навіщо ти це робиш? Ми ж не будемоо цій порі

рокусидіти на веранді.

Він випаковував із торби харчі й розкладав їх у

холодильнику. Потім увімкнувтелевізор. Вона запро-

тестувала.
- Ох,ні, благаю,тільки не телевізор.

Хотіла щось додати, але стрималася.
З нимибуласобака, фокстер'єр - рухлива, неспокій-

на, неслухняна. Коли він розпалювавкамін, вона ви-
тягала з кошика деревинки, підкидала їх і ловила,
колиті падали.

Він крикнувнанеї.

- Їй холодно,вона це робить, щобизігрітися, - ска-
зала вона.

- Ясно. А я потім буду прибирати.

- Аджецевсього лиш собака.
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- Мене дратує ця «всього лиш собака». Гасає без

спочинку. Вона надто легко збуджується. Може, їй

треба сипати щосьу їжу? Бром, люмінал, щось таке?

-- Колись вонане дратувалатебе.

- А тепер дратує.

Воназанесла свою торбунагору, у маленьку, вихо-
лоджену спальню. Присіла на прикрите ковдрою
ліжко.Рената, «та собака», прибігла до неї і скочила

на ковдру. Вона подивиласясучці у коричневі, блис-

кучі очі. Стиснуло в горлі. Раптова мука в усьому
тілі. Короткий пронизливийбіль.

Щосьнедобре діється з часом, думала вона, він

розклеюється й розшаровується.Двівеликі тектонічні

бриличасу з понуримгуркотомвідсувалисяоднавід
одної, творячи вже на наступні мільйонироків поділ

на «колись»і «тепер». «Тепер» було шорстким,вуглас-
тим і мовчазним - уночі важкий сон, залишкигніву

після пробудження,наче уві сні велися війни. «Ко-

лись» здавалосязвідси неперервнимі ритмічним,звук

легенького м'ячика для пінг-понгу, коливдаряєу глад-
кий стіл, мереживна тканина хвилин, у якій кожна

була частиною іншої.
Вона подумала, що найлегше було починати роз-

мову від «Пам'ятаєш, як..», бо в цьому було щось

механічне, як рух річки, який заспокоюєдитину, як

увімкнення радіопрограми,яка передаєтільки заспо-

кійливу музику- усіотіспіви китів, відгомін водо-
граїв, пташинітрелі. «Пам'ятаєш,як...» знову приво-

дилоїх в одне місце, разом. Це завжди був зворуш-
ливий момент, як тоді, коли запрошуютьдо танцю,а

та другаособа відповідає блискомв очах.Так, потан-

цюємо. Стало ясно, що розповідають собі давно вже
усталену версію минулого, добре знану оповідь, уже
багато разів пригадувану, абсолютно безпечну. Ми-
нуле вже усталене, і його не змінити. Минуле - це

вивченанапам'ять мантра, фундамент пам'яті, на який
укладаються маленькі анекдотиспогадів. Наприклад,
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розповідь проте, як він розколював для неїгоріхи і

залишавїх на листів саду. Або - як обоє купилисобі
однаковібілі джинси - це було давно, зараз джинси

булиб накілька розмірів замалі. Або її руде волосся,
моднатодізачіска з нерівними пасмами. Аботе, як

біг за поїздом, коли виїздив від неї. Що давнішими

були ціісторії, то більше їх було; очевидно,з часом

вонивтрачализдатність мітологізуватидрібні події,

прирікаючидійсність на банальність і тривіальність.

Коли камін уже розгорівся, вони заходилисяготу-
вати вечерю якзіграний дует - вона різала часник,

він мив салат і робив соус. Вона накрила стіл, він

відкоркував пляшку вина - це нагадувало танець,

доведений до досконалости,коли рухи партнера вже
так добре відомі, що перестаєш їх помічати. У такому
танці партнер зникає, танцюєш сам із собою.

Потім Рената спала біля каміна, по її кучерявій

шерсті повзли помаранчеві відблиски вогню. Про-

тяглість вечора видалася їм раптом нездоланною,

важкою,як надмірне переїдання одразу перед сном.

Його погляд несвідомопобіг до телевізора, їй раптом
захотілося відмокнути у ванні, але оскільки це був

особливий, першийвечір, у них ще лишалисьусінезу-

житі запаси доброїволі. Ї все ж, він був неуважний.

- Відкоркувати ще вина? - запитав, але тут жеусві-

домив, що ще одна пляшка вина могла би порушити
порядок, який поволівстановлювався,щоколиїї буде
випито, з'явиться ота добре знаназневіра, відчуття

важкости,задухи, безглуздости людськоїмови,праг-
нення втечі. Потреба розмови,яка післякількох ре-

чень втрачаєсенс, оскільки треба було би щераз, від
початку, визначити усі вживані слова. Наче роз-
ділилися навіть їхні мови.

- Може, вистачить? - відповіла вона неприродно

весело.
Отож він витягнув шахи. З полегшенням помітив

їх серед кількох старих книжок, щостояли на полиці
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біля телевізора. Шахи-бо також належали до набору
мантр «Пам'ятаєш, як».

Трали вони завжди мовчки, вдумливо, без поспіху,

розтягаючипартію надекількаднів. Він узяв чорні -

він завжди грав чорними, вона закурила цигарку, і

тодівін відчув гострий, наче голкою штрикнули,гнів;

він ненавидів, коли вона курила в домі. Нічого не

сказав. Нічого не сталося.

Дебют; перша гра за звичкою,механічна, з ясним
знаттям, яким буде наступний рух. Вона подумала,

щознає, як він мислить, і це її нажахало. Відчула

легку нудоту - вино було дуже сухе, терпке. Дала
йому виграти,і він знав, що вона дала йому виграти.

Позіхнув.

- Спробуємо щераз, але по-справжньому, зосере-
дившись. Пам'ятаєш, як ми колисьграли цілий тиж-

день? - запитала вона, розставляючи фігури.

- На перше Різдво, на канікулах у твоїх батьків.

Митоді не могли виїхати, бо випав страшнийсніг, і
усе було засипане.

Вона пригадала запах холодної кімнати, де мати
тримала святкову випічку, понакривану рушничками.
Вони зробилипо два ходи,і гра затрималася. Те-

пер був його хід, тому вона вийшлана веранду поку-

рити. Він бачив крізь шибу її вузенькі плечі, при-
криті вовняною хусткою. Не ворухнувся, коли вона

повернулася.
- Може, вже облишмонасьогодні? - спитала.

Він погодився.

- Лягатимемоспати?
Він знову відчув неприродність у цьому запитанні,

наче їй залежало, щоби не прозвучало надто байдуже.
- Я послухаю погодуна завтра,а потім постелюся.

Він увімкнув телевізор, зробилося якось звично.

Напруженнязникало,коли кожнез них робило своє.
Він відкрив ще одну банку пива. Перестрибував з
програми на програму. Зник.
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Вона пішла митися.
Електрокамін швидко нагрівав маленьку лазнич-

ку. Вона розклала на поличціпід дзеркалом флакон-
чики й тюбики. Наблизила обличчя до дзеркала й
уважно розглядала маленькі червоні жилки на що-

ках. Потім старанно оглянула шкіру на шиїі деколь-

те. Дивлячисьсобів очі, змила ваткою макіяж. Лише

коли роздяглася, усвідомила, що тут же немає ванни,
ванна залишиласьу місті, тут є лиш неприємний душ,
відділений від решти лазнички пластиковою засло-
ною, розмальованою черепашками.Їй захотілося пла-
кати,і, зла на себе, вона подумала, що цеістерика.
Через брак ванни не плачуть.
Тихо пішла до спальні і побачила, що постіль не

готова, що білизна лежитьнастільці, охайно складе-

на, холодна, слизька. Шум телевізора внизу. З лют-

тю, що наростала, як лавина, вона почала натягати
ту постіль, шарпалася з вухами,і фізичні зусилля

відповідали її гніву - співали на два голоси. Їй здава-

лося, що цегнів узагалі, безпредметний, як шален-

ство, але раптом,на її здивування, він в одну мить

перетворився у вістря -- як у мультфільмі, - скерова-
не вниз, до крісла, де сидів мужчиназ банкою пива, і

як рій розлючених бджіл ринув униз дерев'яними
сходами довітальні. Вона стала в дверях і побачила
толову мужчини- він сидів, обернений до неї профі-
лем - і якусь мить мала враження, щоця матеріалізо-

ваназлість ударить його щосили в скроню, а мужчи-
на спершу знерухоміє, а потім безвладно опаде на
спинку. Мертвий.

-Тей, може, допоможеш мені? гукнула воназгори.

- Вжейду, - відповіввін і неохоче підвівся, все ще

дивлячисьнаекран.
Поки він вийшов нагору, вона вже заспокоїлася.

Глибоковтягла повітря.
- Ати не будеш митися? - запитала зовсім спокійно.
- Я купався перед від'їздом.
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Вона лежала навзнак у неприємній холодній по-

стелі, яка здавалася вогкою. Він пішов вимикати

світла. Чула, як замикав двері на веранду, вкладав
целофановий мішок у кошикдля сміття. Потім роз-

дягнувся і ліг на своїй половині ліжка. Якийсь час
лежали так обіч себе, а потім вона присунулася і по-

клалаголову йомуна груди.Він погладивїї голе пле-
че з батьківською чулістю,але за другим дотиком та

чулість повністю зникла - його дотик був просто до-

тиком, нічим більше. Він перевернувся на живіт, а

вона поклала руку йому на спину, наче притримува-

ла його. Так вони засинали вже роками. Ренатазі

стогоном лягла ім у ногах.

Він встав перший, щоби випустити собаку. До
вітальні вдерся подмух морозного повітря. Він ди-

вився, як собака побігла в напрямку моря, прогнала

двох чайок, зробила свої справи і повернулася. Від

морявіяло різкими поривами.Він поставив воду на
каву і чекав, поки закипить. Кинув оком на розстав-

лені шахи, перевірив, чи не лишилосяв каміні трохи
жару, але вогоньвигас зовсім. Залив каву, додав мо-
лока і цукру - для неї. Повернувся з горнятками на-

гору і заліз у теплу постіль. Пив сидячи, спершись на

узголів'я.

- Мені снився літак, повний тістечок, наполеонів,

- сказала вона грубуватим від сну голосом. - Вже
лежавсніг, але якийсь рожевий.

Він не знав, щовідповідати. Йому рідко щось сни-
лося, а якщой снилося,то цього й так ніколи неможна

було розповісти. Йому бракувалослів.
Після сніданку він витягнув свій апарат, протер

обидва об'єктиви -- вони мали йти на прогулянку.
Одягнулиусітепліречі, які мали з собою - пухові

куртки,високі черевики, шаликиі рукавиці. Рушили

пляжем у напрямкудюн, туди, де зникали дерев'яні
будиночки і починалося царство трав, що тремтіли
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під вітром. Він присів і сфотографував купкупатиків,

викинутих морем - виглядали,яккістки якоїсь тва-
рини.Потім дивився крізь об'єктив, обертаючисьнав-

круг себе. Вона обігнала його і йшла тепер самим

берегом моря;її сліди залишалим'які заглибини,які

одразу знищувала вода. Рената приносилаякісь пал-
ки й штурхалаїї ними в ноги. Коли вона тяглася за
палкою,Ренатагарчалаі не хотіла віддавати.

- Як же я тобі кидатиму, як ти не хочеш віддати,

дурна собако,- сказала вона їй.

Рената віддала здобич. Палка високозлетіла й од-

разу повернулася в собачихзубах.
Жінкаусвідомила, що на неї дивиться кругле око

об'єктива. На коротку мить побачиласебе такою,якою

бачитьїї мужчина - маленька темна фігуркана тлі

розмаїттябілогоі сірого, вугласта постать з виразни-

ми контурами. Він підловлювавїї на гарячому. Вона

зробила щось погане? Мужчина сховав обличчя за
апаратом і ціливсяв неї, як з револьвера. Вона мала

би вже звикнути - він завжди її фотографував, але

зараз знову, як учора біля постелі, відчула ту саму
злість. Відвернулася. Він наздогнавїї, і вони йшли
мовчки. Вітер розгрішував від цього мовчання -- вди-
рався в рот, наказував мружити очі. Що довше мов-
чали, то менше лишалося слів, які можна промовити,

то більше полегшення приносилотаке мовчання. Його

думкивідбігали кудисьліворуч, до моря,летіли над
шкаралупкамирибацькихкатеріві осідали на остро-
вах, у чужих краях,будь-де.Її - верталися додому, до
шухляд і нутрощів сумочок, кидали оком на кален-

дар, підбивали рахунки. Мовчання не було болісним,

добре мати когось для мовчання. З якимось підне-
сенням вона подумала: «Це мистецтво - так мовча-

ти», - і повторила цю фразу подумкикілька разів.
Вона їй сподобалась,

- Подивися,- сказав він і показавїй темну хмару,

якабігла над землею так низько, що малоне зачіпала
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верхівок сосен. Йому раптом захотілося мати таку

фотографію, цю хмару і жінку - обидві сердиті, на-

бухлі якимось громом, який ніколи не пролунає, не

стане блискавкою
- Станьтам,- гукнув він до неї, а сам відступив до

лінії води і подивився через апарат, надто близько.

Побачив лиш скривлене від вітру лице жінки з

вертикальною зморшкою вздовж чола, посинілі від

холоду губи. Вітер приліпив їй волосся до обличчя,
вона незграбно намагалася відгорнути його, зробити
щось з обличчям,але було вже пізно. Апарат клац-

нув. Вона відвернулася, незадоволена.
-- Почекай ще хвильку. Зараз добре, - він відсту-

пив ще кілька кроків, аж вода захлюпала у нього в
черевику:

Вона булазла на себе, що пробуєзнайти якусьпозу,
що їй залежить, аби добре вийти. З апаратом біля
обличчя він діставав над нею якусь несправедливу
перевагу, їй здавалося, що він її вимірює і оцінює,
поменшує й опредметнює. По суті, вона ніколи не

любила, коли він фотографував її - перед отим скля-
ним оком, яке він прикладав до себе, як маску, вона
ставала беззахисною,мала відчуття, що він бачитьїї

наскрізь, що обіцяє їй щось схоже на безсмертя,увіч-
нює її, але вона втрачає через це сили і ще більше

йому піддається. Її дивували ті жінки, які працюють

модельками,усіоті молодідівчата, які випинали губи,
коли він фотографувавїх, відхиляли голови, свідомі
того, що мають щосьна продаж, не що кимосьє, а що
мають що продати, як перекупки. Товар. Нічого див-

ного, що він з ними спав. Чи знав він, яку має владу

завдяки тому апаратові? І тільки тоді його обличчя
здавалося живішим. Подумки вона знову побачила

його з пивом,перед телевізором- тоді на його обличчі

з'являлася пустка, немовтам усерединінікого не було.

- Не фотографуй мене, - сказала вона похмуро.

Він тоді без слова скерував апарат на Ренату і якийсь

181



час біг за нею; собака випадала кадру, бігла зигЗага-
ми, кружляла.

Він був ображений. Вона вміла часом сказати

кілька зовсім нейтральнихслів, але так, наче вдари-

ла його в лице. Як вонаце робить?Вінвідчував себе
з нею, як хлопчик, як дитина. Ніколи не знав, коли
вона уразить його. Навчився лиш однієї ефективної
протидії - сховати свого короля за іншими фігурами,

а її, цю непередбачувану жінку, зігнорувати, помину-

ти, активно не помічати, не відзиватися, не дивити-
ся, оминати, кидати,матиїї десь, відсунути далі, як

для фотографії,і так і тримати у постійномустрасі-

вугласту фігурку натлі усіх видів сірости. Тоді з нею

відбувалася несподівана зміна - вона віддавалася
йомув руки, меншала,ставала самотньою безпорад-
ною дівчинкоюіз сивіючим волоссям, слабшала, зни-
жувала тон, обм'якала. Лащилася, як Рената.

Він побіг за собакою. Рената знайшла велику па-
лицю,стискалаїї в зубах, просилася. Він вхопив один

кінець палицій підняв собаку, яка висіла на ній. Ре-
ната знала цю гру. Гру в зубостиск. У впертість. Він
почав крутитися довкола себе із собакою, що висіла
на палиці, собака літала на висоті його пояса. Тоді

він почув крик і побачив, що вона біжить до нього.

Він сповільнив кружляння,і Рената безпечно при-

землилася на пісок. Жінкапідбігла до нього з лицем,

викривленимвід люті.

- Що ти виробляєш? Ти що,здурів? Ти ж її покалі-
чиші! Уяви не маєш? Ти що, дурний, дурний? - кри-
чала вона. - Зовсім чокнувся, мудак довбаний?

Він сторопів від цього прокльону. Гадав, що вона

вдарить його. Рената, все ще з палицею зубах, злег-

ка заточувалась.
- Відвали, скажена, - тихо сказав він і рушив у бік

дому.
Йому захотілося плакати. Якийсь повний обурен-

ня схлип наростав у нього всередині, як щось, що
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треба відкашляти. Подумав, що повернеться в буди-

ночок, спакується і поїде. Або не спакується, нехай
це все залишиться. Забере машину й поїде. Повер-

неться до міста. Це вже кінець. Вона й без нього по-

радитьсобі. Вона ще молода,нехай знайдесобі іншо-

то, нехай робить, що хоче. Подумав, щовін старався,

і це сколихнулойого. Він старався.

Коли вона повернулася в будиночок,він сидів пе-
ред телевізором і пив пиво. Вона роздяглася і поста-

вила воду.
- Хочеш чаю? - запитала.
- НІ, - буркнуввін.
-- Пробач,- сказалавона і раптомвідчула себе слаб-

кою,наче йшлапопіску, наче грузли в неї ноги. Ніко-

ли, ніколи він не просив вибачення першим. Вона

закурила.
- Чи моглаби ти тут не курити?- сказав він.

Вона вийшла на веранду. Чайник засвистів, вона

не чула. Він підвівся й вимкнув газ. По телевізору

крутили програмупро сільське господарство. Рената

витягала з кошика дерев'яні тріски, підкидалаїх і
ловила в повітрі.

- Якти гадаєш, чим це скінчиться? - запитала вона

і сіла у крісло поруч.

- Щоскінчиться?

- Оце все,з нами.
Він знизав плечима. Підняв на неї очі, але не ви-

тримав вигляду її запитливого, настирного обличчя.

- Я розпалю камін.

Він жмакавгазети й складав їх купкою,потім по-

клав палички. Вона подала йомусірники.Він відчу-
вав, що вона хоче йому щосьсказати - але не озвала-
ся. Він хотів щось почутивід неї, але одночасно бо-

явся, що слова знову вийдутьіз-під контролю. Він
знав, як її покарати,і зробив це - пішов нагоруі ліг

на незастелене ліжко, пробуючи читати якийсьста-
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рий часопис. З полегкістю знайшов статтю про ком-

п'ютери, але мало що з того розумів. Потім кинув

оком на рекламу відпочинкув Туреччині,і йому при-

тадалася їхня остання спільнапоїздка до Греції - усе
пересвітлене, нечітке, як невдалі знімки. Її засмагле
майженаге тіло. Кохання в готельному номері- їх
останній раз. Здивуваннявід власноїніяковости.Усві-
домив, що не пам'ятаєїї іншою, що отой відпочинок

кілька місяців тому - це його найбільш ранні спога-
ди. Що в повторюваних «Пам'ятаєш,як» він бачить

зовсім чужих людей. Заснув здивований.

 

Коли прокинувся,її вже не було. Не було й соба-
ки, тому він подумав, що вона, мабуть, пішла з нею
на дюни. Перевірив, однак, чи на місці машина. На
місці. Він увімкнув телевізор і неуважно слухав но-

 

вини. Надворісіріло. Він зробив собі яєчнюі з'їв її
простозі сковорідки передтелевізором.Потім відкрив

пивоі прослухав новини,записані на мобілку. Нічо-
го цікавого. Побачивїї, як увійшла - зарум'яненавід

вітру. Рената кинулася донього вітатися, наче не ба-
чилися рік. Жінка подивилася-на пусту сковорідку.

- Ти вже їв? - запитала з неприємним здивуван-

ням. - Їв?
Він усвідомив, що повиненбув почекатиїї.

-Я тільки перекусив. Може,поїдемодо китайців у

містечку?
- Я не голодна, - сказала вонаі повісила куртку.

«То чого питаєш?», - запитав їїзі злістю, подумки.

Він знав, чого. Аби мати причину образитись. «Тепер
почнуться претензії. Ну то не їж, як не хочеш. І маю

тебе десь», - сказав він їй, подумки.Такий уявнийдіа-
лог справляв йому приємність. Він перемкнув програ-

му, але екран був засніжений, тож спробував знайти
щось інше. Працювали лише дві програми. Не було

кудитікати.
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Вона за хвильку повернулася з лазнички- приче-
сана, з поправленим,схоже, макіяжем.Від неї тягло
свіжим цигарковим димом - мабуть, курила в туа-
леті, як школярка.

- Закінчимопартію? - запитала.

Він погодився. Вигляд ідеальної симетрії шахівниці

приємно заспокоював його. Радість існування пра-
вил. Солодка можливість обдумування кожногоходу.
Передбачуваність несподіванок. Відчуття контролю,
як витонченіінтелектуальні пестощі. Він ще підклав

у камін, а тоді вона сказала:

- Тей, немає білогоконя.
Обоє схилилисяпід стіл, потім відсунули крісла,

перешукали в кріслах шпари. Він зазирнув у кошик

із дровами.

- Рената. Це вона потягла, - обізвалася вона. -
Подивисяв її постілці.

Вонавитріпала собачу ковдру- з неї випалокілька

деревинокі гумовий короквід мийки,але фігурки не

було.
- Може, винесла в сіни? - запитав він з надією.

Вони почали шукати систематично.Він зазирнув

у сміття, вона вийшла на веранду. Відсунулистіл.

- Як ти виходила,він був?
Вона не пам'ятала.
- Щотизробилаз конем, дурна сучко? - нахили-

лася вона над собакою.
- Може, згризла.

Він налив пива до двох склянок. Вони сіли над

непридатною шахівницею. Потім він придумав, що

фігурку може замінити кусочок дерена - відламав

кусочокі поклав на чорне поле. Вона Нагалася.
- Я не гратиму дровами.

- То я візьму білі.
- Але тоді мусимо почати спочатку. Так?

- Ні. Я вже нехочуграти.
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Вона подумала, що найкраще булоби, якби зараз
підвелися,зібрали речі й повернулися додому, але не

відважилася цього сказати. Ще вона подумала, що то

він забрав фігурку. Або ненароком скинув її. Нічого

не сказала - важко сперлася на подушкина канапі.
Вона знала, що він зараз піде, кине її - затопить

погляд у телевізоріабо піде нагоруі знову спатиме,

або почне вовтузитися з апаратом (слава Богу, вже

надто темно, щоби фотографувати), або почне чита-

ти, або телефонувати,або розсилатиусім есемеси- і
що цього не уникнути. Його блакитна картата сороч-
ка - так хочеться притулитися донеї, але не мала сил
підвестися з канапи. Його руки збирали шахив ко-
робочку. Коротенькі темні волосинки.

Він подивився на неї.
- Чому ти плачеш? Через оті шахи, через цього

коня?
Сів біля неї і обійнявїї однією рукою. Друга якусь

мить вагалася, але усе ж залишиласьтам, де була -
на спинці канапи.

- Краще бути покинутим, ніж покидати, - раптом
сказалавона. - Бути покинутим - додає сил.

- Хіба, навпаки, - сказав він.

- Ти не розумієш.
- Я ніколинічого не розумію.

Він підвівся й пішов до кухні. Запитав про вино,

чи не випилаби вина. Відповіла, щотак.
У головівона мала усе, що зараз скаже. Речення за

реченнямі обгрунтування кожного речення.І ще ко-
ментар до кожного речення. Він муситиме щосьвідпо-

вісти. Вона не дозволить зіпхнути себе в мовчання.

Він, коли повернувся, подав їй повний келишокі сів

на канапі. Він, схоже, знав, що вона думає. Що вони

розмовлятимуть,і скінчиться, як завжди, скандалом.

Тоді Рената, ця собака, послана самим провидінням,

почала скавучати під дверима. Він підвівся, аби ви-
пуститиїї
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- Їди вже,ти, дурнасобако,- сказав. - Щоти зро-

била з конем?
Ренатаз гавкотом вискочилау темінь. Через відчи-

нені дверірізкий подмухвітрувніс стружку піску. За

спиноювін почувзвук телевізора і відчув полегкість.

Отже, вона увімкнула телевізор.
-- Шкода, що немає програми. Може, буде якийсь

фільм, - сказав.

Вона долила до келишківвина, хоча ті не були ще
порожніми. Несподіваноїї охопила втома.

Так само,як він, вона простягланоги і сперла їх на
низькомустолику. Так і сиділи обіч себе, попиваючи
вино, аж поки скінчився забавний старий кримінал,

у якому старша пані вбивала своїх ворогів миш'я-

ком. Вона легенько заточилася, коли ішла нагору.
- Я зараз теж іду, - сказав він, але вона знала, що

не прийде. Сидітиметак, як стільки вже разів, до ран-

ку. Оповитий моторошним світломекрана,відсутній,

вдивляючись,як кіт, у мерехтливі картинки,бо зав-
жди вимикав звук. Вона знала, як це буде, і то було
добре знання. Спокійне. Досконала округла певність.
Гладенька скляна кулька в долоні. Вона безвладно

запала в сон.

Він ліг на неї, як на траву, усім тілом, тяжко. Відчув

її знайомий запах, її рідну м'якість. Вона зітхнула.

Його тіло звично відреагувало пожаданням. Вона
обняла його,наче трималася за нього. Щосьсказала,

але він не зрозумів, що. Сунув долонеюпоїїстегну.

- Важко, - шепнула.

Він завагався. Затримався. Зрозумів, що має під

собою не жінку, не дружину, не жіноче тіло, а люди-
ну, що лежить не на жінці, а на іншій особі свого

гатунку, якомусьдругому комусь, конкретному, окре-
мому, нездоланному. Це хтось, хто має чітко окрес-
лені межі, але за ними лишається слабкимі піддат-

ним знищенню,делікатним, як жеруха, як тонесень-
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ка вафелька. Зникла стать, перестало бути важли-

вим, що вона жінка і його дружина- була як брат,
товариш у болі, супутник у стражданні, сусід у не-

безпеці, яка звідкись насувається. Хтось, хто є поруч,

хто стоїть і дивиться через пліт, хтось, кому махають,

вертаючись додому.

Цевідкриття було таким несподіваним,щовін за-

соромився. Пожаданнявідлетіло. Він зсунувсяз неїі

ліг поруч. Притягнувїї до себе за плече, поправив на
ній ковдру. Вона плакала. Сказала щось про коня,
що пропав. Він подумав, що вонап'яна.

Їй боліла голова. Вона тихенько встала, зійшла

вниз, щоби випустити Ренату. Він спав, закутавшись

з головою,як у коконі, далеко від неї, на самому краєч-

ку ліжка. Вона прийняла пригорщу вітамінів і аспі-

рин. Чулася несвіжою,вим'ятою. Спершу довго чисти-

ла зуби, прим'яте сномволосся стирчалонавсі боки.
Очіпідпухли. Плакала? Плакала. Істерика. Вона силь-

но вщипнула себе за шкіру на животі. Біль приніс

полегшення,відкрив шлюзизаспокійливій ненависті

досебе. У дитинствівона чула, щовід щипанняв тіло
входить рак. Так сказав якийсь дорослий,вона не па-

м'ятала, хто, коли хлопці щипалидівчаток за груди.
Коливоназійшла,він сидів на канапі в одній со-

рочці, без штанів, і читав газету. Зробив їй каву.
- Привіт, - сказала.

- Привіт, - відповіввін.

-- Щобудемосьогодні робити?

- А мусимо?
- Пополуднітреба збиратися.
Він перегорнувсторінку.
- Як ти почуваєшся?- запитала.
- Добре, - відповів він.
Потім додав:
-Ати?
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Їй уже нічого не хотілося говорити. Почала пере-

глядати якийсь часопис. Небо раптом прояснилося,і

кімнату залилоціле море сліпучого світла. Вона взя-

ла цигарку і вийшла на веранду, хоча сама думка про

куріння викликала нудоту. Вона примусила себе. Ба-
чила здалеку собаку. Рената, ненормальна, кидалася

у водубіля берега і намагалася кусатихвилі. «Щоза
дурна собака», подумала вона.Її трусиловід холоду.

Він пішов нагору за штанами.З найбільшою охо-
тою він почав би вже збиратися до виїзду. Стільки

нагальних справ. Він відчув збудження. Проходячи
повз ліжко, побачивїї піжаму з ведмедиком нагру-

дях і на коротку мить, тоншу від листопадової криги

на калюжі, віднайшову собіоту чулість, коли спав з

її нічною сорочкою,як вонавиїздилаз дому. Чулість,

так самояк і оте пожаданнявночі, теж приходила за
звичкою.Він струснув головою. Адже вона зрадила

його.Гнів, припливгніву, який він уже знав так доб-

ре, уповільнив його рухи. Він робився тепер твари-

ною, готовою до бою, уважною, стиснутою, як пру-
жина. Вбрав штани і міцно затягнув ремінь. Тепер
уже не йшлося про неї, нехай собі робить, що хоче,

ішлося про нього - ніколи, нізащо не дозволить він

більше ранити себе. Він пригадав отойбіль, але те-

пер завдяки йому чувся якимось сильнішим, наче
пішов на війну і щасливо з неї повернувся. Сходячи,
він побачивїї згори - скулена на канапі, без макіяжу,
з підпухлими очима. Дивна думка з'явилася в його

толові: «Я бажавїй смерти,тому вонатак споганіла».
- Піду трохи попштрикаю,- сказав.

Вонасказала, що піде з ним. Він чекав на веранді,
поки вона одягнеться. Пішли в інший бік, ніж учора.

-- Подивися,- гукнула вона йому проти вітруі по-

казала рукою те, щовін і сам уже побачив:біла смуга
неба над синім моремі білі гребені хвиль, наче нама-

льовані рукою китайського художника. Потім корот-

кий виблиск сонця, як блискавка.
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- Уночі, мабуть, був шторм,- сказала.
Напляжі лежало повносміття: смуга водоростей,

гілки, дрючки, несподівано прикрашені подекуди ко-

льоровим пластиком. Вона йшла за нимі думала, що

ззаду він виглядає так, як колись, але знала, що це
омана. Нічого не можна повернути. Те, що сталося

раз, ніколи вже не зможе повторитися знову. Ніколи.
Її раптом приголомшилозначенняцієї банальної фра-
зи: те, що вжебуло,ніколи не повториться.І нічого з
цим не поробиш. Якусь митьїй хотілося підбігти до
нього, потягнути його за куртку, обернути досебе,і
тоді виявилось би - що? Щоби виявилось? Вонапі-

шла повільніше, а він швидко йшов попереду,відда-

лявсяразом із собакою і тим апаратом, тож вона вже
небігла за ним, а сілана піску. З трудом, відвертаю-

чисьвід вітру, їй вдалося прикурити цигарку,і тепер

вона сиділа і розпачливо, систематично перерахову-
вала подумки все те, що вже ніколи не станеться:

доторки руками, електризуючі, оті випадковіі ті

жадібні, довгождані; збудженнявід запаху, втулення

у той запах; повні розуміння погляди, якими можна
увійти в думки іншого; ті самі думки у той самий
момент; спокійна, впевнена близькість; рука в руці -
наче це їх єдине і природне місце; захват від форми
вуха; нічне рослинне тулення до іншого тіла, тракту-

ванняйого так, ніби це футляр для власного. Який-

небудь довгий ранок. Їсти борщ із однієї тарілки. При-
плив бажання на прогулянці в парку... У валізці, З
якою ми приходимонасвіт, є речі, які можна вико-

ристати лиш раз, як бенгальськівогні. Як чари в каз-

ках. Коли розблиснуть, коливигорять,їх уже не мож-
на зібрати з попелу. Це вже кінець.
Вона подумала, що скаже йому про це, коли він

повернеться, але коли вже йшли додому, усвідомила,

щоцебанальневідкриття, що соромнобуло биділи-
тися чимось таким. Він лиш посміхнувся би, бо ви-

глядалоби це так, наче заспівала йому слова якогось
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шлягера.І нічого більше. Так, весь її розпач був усьо-

го лиш банальним, мабуть, розпач теж можна пере-

жити лиш раз.Усі наступні будуть лише ксерокопія-

ми. І може, є якась така таємничалінія в житті, яку

переходиш несвідомо від якоїусе стає абияким про-

граванням того, що вже сталося, що вже відбулося
колисьяксвіжеі нове, а тепер можез'явитися тільки
як підробка, марна парафраза. Може,ця межова лінія,
від якої життя котиться вже тільки вниз, є навіть

тут, на цьому пляжі,і відтепер, з цієї хвилини участь

у ньому братимутьзмазанікопії, недокладні репродук-

ції, вульгарні підробки, не найкращоїякости ерзаци.
Додомуверталися в мовчанні, від якого так само,

як учора,їх розгрішував вітер. Він з Ренатою попере-

ду, вона позаду з обличчям, рум'яним від вітру.

Рената пробувала увійти в дім із чимосьу зубах.
Він затримавїї ногою.

- Щоти там маєш, паскудна сучко? Щоти зна-

йшла? Смердючукістку? Здохлу рибу?
Силою розкрив їй пащу й вийняв кусок обточено-

го світлого дерева. Лишепоякімсьчасізрозумів, що

це таке.
-- Подивися, що вона принесла, - гукнув він зди-

вовано.

Вона підійшла, зняла з його долоні мокру обсли-
нену фігурку і витерла її об килимок. Це був шахо-
вий коник,білий,але не той з їхнього комплекту. Цей
був менший, шляхетніший, пузатіший, може, ручної

роботи. Відкрита мордочка була задерта догори. Був
тріснутий по всій довжині.

- Це неможливо,- сказав він. - Рената, де ти це

взяла?
- Це з моря, - сказала жінка. - Це викинуло море.

-- Це неможливо,- повторив він і подивився на неї

похапцем, боязко, так щоби не затримувати на ній по-
гляду. - Як у воді міг опинитися такий коник? До того

ж, білий, такий,як у нас зник? Це неправдоподібно.

191



Обоє підійшли до крана в кухні. Вона обережно

мила його, а потім просушила рушничком.

Поставили його настолі й розглядали,як рідкісну

комаху. Рената також; вона, схоже, була задоволена
собою. Потім! він поставив його на пусте поле, туди,

де й досі лежав небажаний кусочок дерева. Кінь ви-
глядав дивно поряд з іншими фігурами - як мутант.

- Зіграємо? - запитаввін.
- Зараз? Нам жетребавжеїхати,- відповіла вона,

але зняла куртку і нерішуче присіла.

- А чий був хід?

Вона не знала. Ще якийсьчас сиділи над розкла-

деною шахівницею,а тоді він сказав, не дивлячись

на неї:
- Я пожартував.
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Професор Ендрюс у Варшаві

Професор Ендрює був представникомоднієї із пси-
хологічних шкіл, дуже важливої, дужеглибокої,яка мала

перед собою велике майбутнє. Як майже усітакі шко-
ли, виводилася вона з психоаналізу, але порвала з вито-
ками, опрацювала власнуметодику, власну теорію,влас-
ну історію,власний стиль життя, сну і виховання дітей.

Професор Е.летів зараз до Польщі з торбою книжок,з
валізкою теплих речей - йому сказали, що грудень у

Польщі страшенно холодний і неприємний.

Усе відбувалося найприроднішим чином: літаки

злітали, люди розмовляли між собою різними мова-
ми,важкі грудневі хмари висіли над землею,готові до

зимового причастя -- послати на землю мільйонибілих
сніжинок, по одній на кожнеіснування.

Годинутому він оглянувсебе у дзеркалахГітроу, і
йому здалося, що виглядає, як комівояжер- він пам'я-

тав їх з дитинства: ходили від будинку до будинку і

продавали Біблію. Але психологічна школа, яку він

представляв, варта була такої експедиції. Польща -
це країна інтелігентних людей. Ішлося про те, щоби

заронитизерноі за тиждень повернутися додому. За-

лишити їм книжки, вони ж читають англійською,то
як же зможуть опиратися авторитетові Засновника.

Професор, цідячи зроблений стюардесою дрінкзі

знаменитої польськоїгорілки,із задоволенням при-

гадував собі сон, який мав уночі перед виїздом - а

сни в його психологічній школі були лакмусовим
папірцем реальности. Отож, снилася йомуворона,він
трався у томусні з великим чорним птахом. Можна
сказати, як насмілився визнати самому собі - голу-
бився з вороною,наче з малим щеням. Воронав си-
стемі оніричних значень його школи репрезентувала

зміну, щось нове, добре: отож, попросив щеодиндрінк.
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Аеропорт у Варшаві був дивно маленькийі повний

протягів. Він похвалив себе за думку взяти у цю по-

дорож шапку-вушанку, яку мав як пам'ятку щезі своїх

подорожейдо Азії. Одразу побачив свою Беатріче -

та стоялабіля виходу, тримаючи перед собою аркуш
з його іменем і прізвищем.Була вона невеличкаі гар-

на. Вони сіли у розторсаний автомобіль,і вона, веду-

чи машину сумними розлогими просторамиміста,
ознайомила його з планом на найближчий тиждень.
Сьогодні субота, вільний від роботи день. Вони ра-
зом повечеряють,і він відпочине. Завтра, у неділю -

зустрічзі студентамив університеті. Так, сказала вона

раптом, тут трохи нервова атмосфера. Він виглянув
у вікно, алене помітив нічого особливого.Потім інтер-
в'ю для психологічного журналу, потім вечеря. У по-

неділок, якщо він схоче, можна оглянути місто. У

вівторокзустріч із психіатрами в якомусьінституті,

він не в стані був запам'ятати шелестку назву. У се-

реду ідуть до Кракова в університет. Психологічну

школу професора Ендрюса там дуже поважають. У

четвер - Освенцім, він сам просив про це. Бути у
Польщі і не побачити Освенціма... Увечері повернен-

ня до Варшави. У п'ятницю і суботу - цілоденніза-
няття для психологів-практиків. У неділю - виліт

додому.
Лишезараз він зорієнтувався, що не має своєї тор-

би з книжками та білизною. Вони спішно поверну-
лися, але багаж зник. Дівчина, яку звали Гоша, пішла

кудись,і її півгодини не було. Повернулася з пусти-

ми руками. Можливо, торба повернулася в Лондон.
Аленічого,сказала, вона поїдепонеїзавтра, та, безу-

мовно, знайдеться. Дивлячисьу вікно,він не слухав

її збудженоїбалаканини;він згадував, що ж іще було

в торбі - книжки, фотокопіїстатей.
Вони приємно повечерялиз її нареченим. Його лице

було сховане за густою бородою та окулярами. Він
не розмовляв англійською і через це видався йому
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якимось похмурим. Професор Ендрює їв червоний

суп із буряків з маленькими вареничкамиі зрозумів,

що це отой знаменитий «борсч», про який постійно
розповідав його дід. Його дід народився в Льодз.
Дівчина, сміючись, виправляла його. Повторювала,

як дитині: «борщ», «Лодзь». Його язик був безрад-
ний супротицихслів.

Він був уже добре напідпитку, коли вонидістали-
ся нарешті до якоїсь дільниці, повної високих бу-

динків. Виїхали ліфтом на останній поверх,і дівчина
показала йому його житло. Це була однокімнатна

квартирка з маленькою кухнею, затиснутою між

кімнатою і лазничкою. Передпокій був такий малень-

кий, що втрьох вони не вміщалися. Домовлялися ще

таласливо на завтра,дівчина обіцяла привезти йому
валізку. Її наречений розмовляв із кимось по телефо-
ну таємничимпівголосом,і нарешті вони пішли. Про-
фесор, вичерпаний борщемі алкоголем, кинувся на

ліжко й заснув. Спав він неспокійно, йому хотілося

пити, але не було сил вставати. Чув якийсь галас на

сходовійклітці, стукіт дверей, кроки людей. Можли-

во, це йомуздавалося.

Прокинувся і з жахом ствердив, що вже одинадця-
та. З несмаком оглянув свій вим'ятий костюм. При-
йняв душ у маленькій понурій лазничціі, на жаль,

мусив одягти несвіжу білизну. Потім шукав у шаф-
ках якої-небудь кави. Знайшов якісь рештки у ба-
ночці від джему. Кавоварки не було, тому запарив

собі просто в горняті. Кава була видхла і смакувала,
як відвар із кори. Телефон мовчав, Гоша,мабуть, ви-
добувала його торбу. З горнятом кави він розглядав

книжки на полицях, усі польською мовою, в непри-

ємних, шорстких для ока оправах.

Тоша не телефонувала,час плинув поволіу густо-
му, перегрітому, сонномуповітрі. Професор підійшов
до вікнаі побачив простір, позначений рівними бри-
лами будинків. Усі вони були однакового кольору -
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сірого, злегка вибіленого неба. Навіть сніг здавався

сірим. Непереконливосвітило сонце.

Навулиці стояв танк. Професор Ендрюсаж відчи-
нив вікно, такою несамовитоюбулаця картина. Мо-

розне повітря вдарило його в лице. Біля танка кру-

тилися маленькі фігурки, безумовно, солдати. Його

раптом охопив неспокій, можливо, кава була надто

міцною. Вишпортав із кишені картку з номером те-
лефону Гошіі складав ввічливе, але категоричне пи-
тання: чому вонадосі не озвалася і що з його торбою.

У трубці не було сигналу. Він набирав номер іще
кілька разів. Потім набрав номер в Англії - те саме.
Пробував усі номери, які йому спадали на думку. Те-

лефон був зіпсований,але ж він пам'ятав, що боро-

датий наречений учоразвідси телефонував. Його охо-
пила злість. Він швидко одягнувся і з'їхав ліфтом

униз. Після годиниблуканьміж будинками(вонизда-

валися однаковими) знайшов нарешті інший телефон,

але усвідомив, що не має польських монет. Лище два

банкноти,він навіть не знав, багато це чи мало. Ру-

шиву пошуках місця,де міг би їх розміняти,але єди-

на маленька крамничка, яку він знайшов, виглядала

зовсім покинутою. Зрештою,була неділя.Він зі стра-

хом подумав, що зробив нерозумно, вийшовшиз дому,

вона напевно намагалася знайти його, може, вже че-
кала на нього. Вирішив повернутися і зрозумів, що
заблудився.Він не знав, який з будинків - його бу-
динок. Не пам'ятав адреси. Яка легковажність. Що
за країна. Побачив пару якихось старших людей, що
йшли під руку, і рушив у їх бік. Але про щовін їх
питатиме і якою мовою. Вони пройшли повз нього,

дивлячисьв іншийбік.
Він блукав між будинками, щораз більше відчува-

ючихолод і розпач. Навіть не помітив, коли зроби-
лося темно. Якимось чудом натрапив на танк, біля
якого тепер весело палав вогонь у металевому ящи-
ку. Солдати, які мали на спинах зброю,гріли біля
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нього руки. Він відчув якийсь атавістичний страх і

швидко відступив у темний парк, але завдяки тому

танку йому вдалося визначити свій будинок - він

пам'ятав вид з вікна. З полегшеннямдістався досвоєї

чужої квартири і замкнув за собою двері на ключ.

Була шоста, його лекція якраз почалася.Без нього. А
може, якраз із ним, може, це сон, може, це якийсь
дивнийстан свідомости, зумовлений утомою,польо-

том, погодою чи хто там зна, чим ще. Його психо-
логічній школівідомібули такі речі.

Він зазирнув у холодильник і знайшов там шматок

засохлого жовтого сиру, банку паштету, масло і два
яйця. Від вигляду їжі шлунок взяв гору над нервовою

системою професора Ендрюса. За декілька хвилинве-

село шкварчав омлет. Найбільшим подарунком,який

професор дістав цього дивного дня від життя, була
пляшка /ойппу УМаїкет'а, яку він купив ще на Гітроу.
Зараз налив собіпівсклянки й випив мало не душком.

Наступного дня прокинувся рано,тільки-носіріло.

У ліжку він лежав голий - вирішив шанувати свій
одягі не спатив білизні- хто зна, на скільки її мало
вистачити. Почекав до сьомоїі обережно підняв те-

лефонну трубку. Нічого. Телефонне полагодився, хоча

професор мав таку дитинну надію. Часомз реальні-

стю,яка є, зрештою, лиш проєкцією психіки(так вва-
жалив його психологічній школі), діються дивніречі.

Він набрав у ваннуводи і, лежачи в приємному теплі,
обдумував план дій. Він купить план міста, знайде

посольство. Потім ужевсе буде просто. І ще закупки,
він повиненз'їсти щось порядне. Повен життєвих сил,

він одягнувся з'їхав униз. Рушив у бік танка - той
стояв біля якоїсь, либонь, головноївулиці. Танка не
було. Зате вулицею проїхали броньовані машини,одна
за другою,зі зловісним гуркотом. Перехожідивили-

ся на них із якимось дивним виразом обличчя. Він

енергійно зачепив одного з них - чоловіка своговіку
із напханою сіткою. Одразу, по очах, здогадався, що
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той його не розуміє. Закінчив, однак, своє питання.

Той безраднопідніс і опустив руки. Професор ввічли:

во попросиввибаченняі пішов далі, туди, де, як йому

здавалося, чув шум багатьох машин. Опинився біля

дворядної дороги. Нею зрідка проїздили машини та

червоні автобуси. Він не знав, де вони зупиняються,

куди їдуть, чи він у центрі, чи на периферії.
Він вирішивпослухатися інстинкту це була одна

з найважливішихзасад психологічної школи,яку він

представляв, - слухатися інстинкту, інтуїції, перед-

чуття. Ішов тротуаром, мерзнучи все більше, аж

дійшов до площі, з якої променями розходилися ву-
лиці. Булопідозріло пусто, наче насталисвята, а це
ж був понеділок чи вівторок. З ентузіазмом помітив

знайоме слово серед небагатьох вивісок: ВАК. Відчи-
нив двері. Якийсь час він не бачив нічого,бо скельця
його окулярів укрилися молочноюплівкою пари. Він

протерїх хусточкоюі побачив непривітне приміщен-

ня з кількома вбогими столиками. За одним із них

сиділа стара беззуба жінка. Вона нічого не іла. Про-
сто сиділа і дивилась вікно. За стійкою стояла по-
ставна дівчина у посірілому фартусі. Ніде не було
виднослідів їжі, тож він подумав, що, може, слово

ВАВ означає польською мовою щосьінше, ніж англій-

ською. Непевно кашлянув. Дівчина щось йому ска-

зала. Він запитав, чи міг би чогось поїсти. Вона поди-

вилася на нього здивовано. Не розуміла його. Після
хвилини ніякового мовчання він збентежено показав

пальцем на свій відкритийрот. «Еаї, еаї, /оой», ска-
зав він. Дівчина на хвильку замислилась,а потім зник-

ла у напівпрочинених дверях. Повернулася з іншою,

старшою. Засоромлений, він ще раз повторив отой
простий жест. Жінки швидко й бурхливо почали про

щось розмовляти. Показали йому столикі за хвиль-

ку поставили на ньому - однасуп, друга - тарілку з
дивними кльоцками.
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Якийсь час вони стояли над ним, поки не переко-

налися, щоЇжа зникаєу ньогов роті. Була вона недо-

бра, без смаку, і голод професора зник. Він поколу-
пався виделкоюсеред кльоцків і витер рота паперо-

вою серветкою. Підійшов до стійки й подав дівчині

банкнот. Вона видалайому чималу здачу, так він при-

наймні думав - багато банкнотіві багато монет. Він
вийшов на вулицю, прагнучи запам'ятати цей ВАК.
Почувався висміяним, жалюгідним. Знову захотів
опинитися вдома на одинадцятому поверсі, телефон

уже, напевно, працює. Побачивавтобуса,який над'їз-

див із протилежного бокуі затримався за кількаде-

сят метрів від нього. Люди, пропихаючись, виходили

й заходили. Професор у раптовому імпульсі заско-

чив усередину. Рушили. І раптом його кинулов жар,

бо автобус поїхав зовсім не туди,куди,як йому зда-
валося, повинен,а спритно повернувна площі і в'їхав

у якийсь короткийтунель,а потім раптом опинився
на мості, і професор Ендрюс побачив унизурічку,

якою ліниво пливла крига. Йому здавалося, що люди
дивляться на нього вороже, тому намагався заспо-
коїтись, не дати пізнати по собі, що несподіваний

вчинок автобуса налякав його. До того ж, він не за-
компостував квитка. Якщо на вулицях стоять солда-
ти, то за це можна потрапити до в'язниці. Так, він

чув про такі випадки, коли люди назавжди пропада-

ли в азійських в'язницях. Він полегшено вискочив
на найближчій зупинціі одразу ж пішов назад. Дув

сильний вітер. Він був вимушенийзав'язати під підбо-
ріддям шнурочки шапки-вушанки. Ніс у нього май-
же відмерз. Нарешті дійшов до знайомої площіі зна-

йшов дорогу додому. Від холоду він не відчував

пальців, малоне біг. На вулиці побачив якусь вітри-

ну, освітлену кращеза інші. Підійшов до неї радше

від туги за світлом і кольорами,аніж з цікавости. Це

була крамниця,нормальна крамниця, де на полицях
стояла безліч кольорових товарів. Через зміцнену
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тратами шибувін бачив алкогольнінапоїзі знайоми-
ми етикетками,консерви,солодощі, одяг, іграшки. Ще

не булопізно, але крамниця була зачинена.Він спро-
бував розшифрувати табличку з годинами роботи.
Зрозумів, що крамниця мала би бути відчинена, але
була зачинена. Розчарованодивився крізь шибу. Коли
отак стояв, повз нього пройшов якийсь чоловік, не-

сучи малесеньку ялинку. Сказав щось професоровіі
засміявся. Професор усміхнувся у відповідь, але чо-
ловік проминувйогоі зник.

Людина, яка несе деревце. Це був якийсьзнак, про-

фесор не знав, який,бо його розум раптомвідвиквід

символічного, психологічного, ясного мислення. За-

раз його свідомістю галопували розірвані, невпоряд-

ковані емоції. Наприклад, гнів, який одразу зміню-

вався дитячим розпачем. А потім його раптом охоп-

лював внутрішній, тихий сміх. Демонічний. Профе-

сор Ендрюс був майстром спостерігати за власними

емоціями, він довго цьому навчався. Тут, однак, ця

здатність видалася йому чимось зовсім непотрібним.

А щевін усвідомив, щоза два дні не сказав жодного
осмисленого речення, окрім того, котрим зачепив пе-

рехожого,і жалісного «Баї, еаї, /о0й».

Наступного дня, переконавшись, що телефон, як і
досі, не діє, він знайшов маленьку відчинену крам-
ничку у своєму кварталі. Ця крамничка була інша.

Тут були тільки пляшки зі світлою рідиною, може,
горілкою,і баночки гірчицею. На полиці якраз ви-

кладали баночкиз буряковимсалатом. Він прийшов
до висновку, що мусить купити те, що є. Коли вихо-

див, якраз привезли хліб, і крамничка заповнилася
за кілька хвилин. Він став у чергу, і продавчиня, не
питаючи,подала йомубуханку; він заплатив і вийшов.

Його, певно, усе ж тягнуло до людей, притягав теп-
лий тлум, щостояв у довгихзмійках черг, бо не хоті-

лося йомуодразу вертатися тісну й пусту квартиру.

Він зупинився біля бляшаних столів, поставлених
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просто на тротуарі, перед якими люди слухняносто-
яли в черзі. Він дивився наїхні обличчя, шукав се-

ред них Гошу, може, десь тут була. Люди зловісно

мовчали. Були серйозні, скуті, наче невиспані.

Притупували. Найпонурішийнароду світі. Але він
усе ж зупинився біля них. НІ, не тому, що були йому
потрібні, а тому що плинуловід них звичайне люд-
ське тепло. Морознеповітрятануловід їхніх подихів.

Він дивився на закутаних продавчинь, які виловлю-

вали з великих бочок опасистих сірих коропів. Кида-

лиїх простонавагу. Риби тріпотіли на морозі. Кож-

ного, хто купував, продавчині питали: це звучало як
рефрен, як мантра. Вухо професора Ендрюса влови-
ло мелодію тієї колядки,і тепер у нього в головіспіва-

ло: «Живучи на місці?» Професор міг лиш здогаду-
ватися про значення. Коли покупецьстверднокивав,
продавчинягупала рибу відважникомпо голові. Риби
знаходили місце свого упокоєння у роззявлених ни-

тяних сітках.

Його пройняв дрож. Він мав враження, що бере
участь у релігійному ритуалі. Убивання риби. «Живу
чи на місці?», ці повторювані слова гіпнотизували

його. Йому раптомзахотілося теж увійти у цю жор-

стоку повторюваністьі піти з мертвою рибоюв сітці,

як усі. Став неусвідомленов чергу, але коли побачив
маленький, чотириособовийпідрозділ солдатів з со-

бакою, то протверезів. Навіть засоромився. Люди
мовчкивідвели погляд від солдатів. Дивилисятепер

на свої ноги або кудисьу повітря. Професор із розпа-

чем подумавпро свій лондонськийкабінет, про книж-

ки й тепло електрокаміна.

Під його будинкомнапаркінгу продавалиріздвяні
ялинки. За ними стоялачерга, але значно меншавід
тієї. Тож він купив ялинку. Ішовтепер з нею під пах-

вою додому, виглядав так само,як усі. Це принесло

йому раптову радість. Насвистував. В'їхав у свою

чужуквартиру,сів у пальті й вушанціза стіл і відкор-
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кував пляшкузісвітлою рідиною. Цебув оцет. «Боже
мій, - подумав він, - неможливо, щоби це діялося
насправді. У мене психопатичний приступ. Зі мною

сталося щось недобре». Намагався відшукати той

моменту часі, коли це могло початися, але його ро-

зум опирався мисленню.Усе, щовін пригадав,це апе-
титні сендвічів літаку.

Професор сам собі дивувався,щотак багато думає
проїжу; його розум приймав ці думки безпомічно-
він звик, що в ньому,як на зручних канапах, розсіда-
лися добре сформованіідеї, абстрактні поняття. А
зараз пам'ять професора була заповнена образом

крамниці за гратами з полицями, повнимитоварів.
«Цесмішно,цього не може бути», думав професоріз

якоюсь звичною веселістю, а одразу потім зі

справжнім жахом. Поставив ялинкупід стіну і розгля-

дав її тоненькі делікатнігілочки. Неохоче усвідомив,

що мусить щось зробити, мусить починатидіяти.

Спакував у валізку своїречі, погасивсвітло,обвів

ще останнім поглядом передпокій і захлопнув двері.

З'їхав ліфтом униз і тепер намагався вкинути в по-
штову скриньку ключавід квартири. Він був гото-

вий на все. Він мусить знайти посольство. Іншого

виходу немає. Перед домом наштовхнувся на огряд-
ного червонопикого чоловіка, який, незважаючи на
холод, відгортав лопатою сніг. Чоловік легенько вкло-

нився і щось сказав, мабуть, привітався. Професор
Ендрюс відчув несподіваний припливенергії і, мах-

нувшина все рукою, сам собі здивувавшись,розповів
йому про останні два дні. Що живе нагорі, що при-

їхав з Лондоназ лекціями, що його гід мала зателе-

фонувати,але телефонизіпсувалися, що танк надворі,
замкнена крамниця,автобус, ялинка,оцет у склянці.

Той стояв і уважно дивився найого губи. Його лице
нічого не виражало.

Потім він якимось чином опинився в маленькій,

заповненій предметамиквартирі. Ледь що можна було
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там рухатися. Він сидів за низеньким столиком, пив
чай зі склянки з пластмасовим вушком раз по раз
піднімав наповнювану поспіхом чарку. Горілка мала

дивний фруктовийсмак. Була такою міцною, щопісля

кожного ковтка професоровіболісно стискалося гор-

ло. Він чув сам себе, як розповідає чоловіковіі його

дружині(опасиста й рожева, вона одразуз'явилася з
гарячою ковбасою,апетитно розкладеноюнатарілці)
про свою психологічну школу, про Засновника, про
передчуття, і як функціонує людська індивідуальність.

А потім його охопив отой раптовий неспокій, йому

згадалося посольство, тому почав белькотливо повто-

рюватиоте одне слово: «Етфаззу», «Віз Етбадзу».
«Маг», відповів йому на це чоловік і схопив обома

рукамиповітрятак, що з нього майже матеріалізува-
лася гвинтівка. Чоловік присів, примруживочій ви-

дав звук, що нагадував стрілянину. Розстріляв уві-

шані виткими рослинами стіни. «Маг», повторив він.

Професор, похитуючись, рушивдо туалету і опинив-

ся у дверях кухні. На столі стояла складна хімічна

апаратура, повна трубочокі краників.Від різкого за-
паху йому зробилося недобре. М'який доторкгоспо-
даря скерував його до лазнички. Професор замкнув
за собою двері, а коли обернувся, побачив, щоу ванні
плаває велика риба. Вона була живою.Він не вірив
власним очам. Тримався за гудзик на штанах і ди-
вився просто її пласке підводне око. Відчував себе
ув'язненимїї поглядом. Риба ліниво ворушила хво-

стом. Над ванною сохлопрання.Він стояв так чи не
з чверть години,не в змозі поворухнутися,аж зане-
покоєнийгосподар почав стукатив двері. «Ш-ш-ш...»,

втихомирював його професор. Вони з рибою диви-
лися одне одному очі. Це було одночасно жахливоі

приємно,сповнено смислу і одночасно абсурдно. Він

боявся іякимось дивовижним чином почувався щас-

ливим. Риба була живою,рухалася, товстими губами
вимовляла якісь нечутні слова. Професор Ендрюс
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сперсянастіну і примкнув очі. Ах, залишитисьу цій

маленькій лазничці, у череві великого будинку, все-

редині великого холодного міста, бути позбавленим
слів, не розуміти і щоб тебе не розуміли. Дивитися в
саму середину плаского, чудесно круглого риб'ячого
ока. Не виходитизвідси.

Дверіз грюком відчинилися,і професор опинився

в теплих, міцних руках господаря. Притулився до

нього, як дитина. Плакав.

Потім вони їхали в таксі через залите холодним

сонячним блиском місто. Професор Ендрюс тримав

на колінах свою валізку. Потім, коли прощався з

огряднимчоловікомпід воротами посольства,той по-

цілував його в обидві не голені два дні щоки. Щоміг

професор сказати йому на прощання? Якийсьчас він

приводив до ладу неслухняний,п'яний язик,а потім

невпевнено вишептав: «Живу чи на місці?» Поляк
подивився на нього здивовано. «Живу»,відповів. ,
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Аріадна на Наксосі

Ані Болецькій

Вонавідгортала килимі лягала вухом до підлоги,
як тільки близнята йшли спати. Саме так вона слу-

хала. Голос доходив притлумлений, заглушений ша-
рами утеплення, ізоляції чи що там ще закладають

під підлогу у великопанельному будівництві. Але все
однозберігав міць. Високі звуки долиналидоїї вуха
з усією своєю силою,але часом втрачала оті нижчі,

саметі, від яких по шкірібігли мурашки. Вона заплю-

щувала очі й слухала, поки її не пробуджувало не-

рішуче, здивоване тупцюваннябосихніжокблизнят.
Обоєстояли в дверях, заспані, з підпухлими від сну
очима, з клаптиком слинибіля рота, з рум'яними
щічками. Певний себе, притомний погляддітей.ЇЇ
сторожа. Тоді вона підводилася, завжди трохи засо-
ромлена,і починалавитиратиїм носи,підтягати пов-
зунки,садила на горщик. Вже підігрівався овочевий

суп. В готовності чекав йогурт. Два донесхочу пере-

сиченіроти, що пробуютьусісмаки світу.

Ніколинезнала, як розв'язати проблему одягання

дітей на прогулянку. Чи спершувона,чи діти. Якщо
діти, то вони, чекаючи,стягали з себе шапки, розв'я-

зували шнурівки. Якщо вона, то розпливався навіть

легкий макіяж, поки позатягає змійки у їхніх курт-
ках, застебне усі гудзики. Тут не було жодного пра-
вильного рішення. Вихід на прогулянкуставав рап-
томсуттєвим стратегічним моментомусього дня,те-
стом на швидкість та інтелект, тактичним уярмлен-
ням світу, маніфестом контролю над ним.

Яснаріч, воліла би з'їжджати з візочком ліфтом,

але тоді втрачала можливість прослизнутиповз двері

тієї. Там, щоправда, не було на що дивитися- двері,
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як усі інші, як десятки інших дверей, сірого кольору,
з отворомвічка, націленим просто на сходовуклітку.

Вона уповільнювала ходу перед тією скляною зіни-

цею, наїжувалась і прислухалася, чи не відізвуться

звідти знову знайомі звуки - лагідна нитка мелодії,

чистої, як діамант. Однак, час прогулянокнебув ча-

сом на спів. Може, та приймалатодіванну або теле-

фонувала до знайомих, може, мила посуд.
Самез цього поверху, з-під дверейотієї вона викли-

кала ліфті з'їжджала вниз. Тепер пакувала хлопців у

візочок і вирушалавдорогу - краєм тротуарудо скве-

рика, там двічі навколо фонтана,потім до парку і на

ігровий майданчик, пісочниця або тільки прогулян-
ка. Тупцяння навколоклумб,збирання каштанів, скла-
дання в букет великого пальчастого листя, розмовиз
дітьми - уривчасті, сонні, алогічні; потім приємність

мовчання, коли вони, похитуючись,відбігаливід неї

і якийсь час займалися собою. І повернення додому
вздовж шереги крамниць. Вона знала напам'ять їх

послідовність: взуттєва, аптека, бар «Колір», деліка-

теси. Закупки робила аж у крамничці, напханій това-
рамипід саму стелю. Саме там, щоби не спокуситися
розпустою делікатесів, щоби купити усе найпотрібні-

шевідразу, одним заходом. Пакетиіз закупками висі-

ли на поруччі візочка, часом небезпечно його перева-

жували. Тоді слід було бути обережною на перехо-
дах. Подвійна зміна штанців для близнят сітки з
закупками- тепер требабуло все це увіпхати в ліфт

і доїхати до дев'ятого поверху, де скрегіт ключа про-

буджував усередині квартири знайомізапахи дітей,
прального порошку, варениховочів.

Найчастішетоді і в тій квартирі поверхом нижче
теж панувала тиша. Весь будинок завмирав,наче ті

нечисленні, яким зранкунікуди не треба було вихо-

дити, відсипали тепер раннє пообіддя. Вона уявляла
їх собі - одні над другими,і ще збоку, у гігантському
кубику рубіка, стиснуті в маленьких кухоньках. З

206



ліктями, спертими на розсувні столи, над тарілкою

підігрітого супу. Потім - западають у травлення, в

короткудрімоту, яка розщеплювалиїхні думки на ма-

ленькі шматочки, ніяк один до одного не підігнані,

вугласті й шорсткі. Були також пусті квартири - їх

важкособіуявити,- залишені рано-вранці, розгарді-

яшені ранковим поспіхом,перегріті від калориферів;

квартири, де єдиним рухом могли бути лиш часточ-
ки пилу, що ліниво мандруютьу повітрі.

Хлопцііли, потім вона садила їх на горщик. Після

того лягала з ними на канапі й монотонним голосом
читала добре знану їм казку. Вони слухали, дивля-

чись у стелю. Провалювалисьу ту казку, їхні очі блу-

кали шпарками у фарбі все повільніше, аби нарешті
заплющитись, але ніколи повністю. З-під повік не-
спокійно поблискувалиїхнізіниці.

Тоді ота починала співати.

Обидві, отож, були якось синхронізовані, їхні рит-

ми таємниче взаємонакладалися, підпорядковуючись
невидимим смугам часу. Вона обережно сповзала з

канапи і навшпиньках ішла в іншу кімнату, де відго|

тала килимі лягала на підлогу, щоби слухати слівті:

"Та починала з гам. Часом тягла Їх довше, часом
лиш хвильку, для розігріву. Голос її зносився й опа-

дав. Переходи між звуками були лагідними й зао-
кругленими,як металеві ланцюжки. Можна було ду-
мати, щодесь там під підлогою вониматеріалізують-
ся в м'якенькі кульки,гелеві м'ячики. Потім плинно

починала новумелодію,і було це так, наче розклада-
ла великі сувої барвистих тканин, шовків і велюрів,

м'яких шифонів, лискучої тафти. Мелодія без труду

зносилася вгору, оповивала кілька сусідніх квартир
легенькою тінню. Ця з вухом біля підлоги більше

відчувала, ніж чула, бо вухо було лиш маленькою
частинкоюїї тіла - живіт, руки і ноги нічим не були
гірші в тому слуханні. Під шкірою легеньковібрува-
ли нерви. Тіло робилося чутливим.
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Вонапізнавала майжевсе. Пізнавала - тобто з пер-
ших же нот знала- цете, а це оте. Не вміла вислови-

ти цього інакше. Казала собі: «це оте гарне», «це оте

сумне» або «це - це оте дивне». Часомта затримува-
лась раптом на якійсь фразі і повторювалаїї кілька

разів, вирвануз цілости,відділену від решти. Робила
це вперто, до знемоги. Затримувала час і копіювала
однуй ту ж хвилину. Ця нагоріне відчувала в повто-

ренняхніякої різниці. Наче оту заїло, наче була ме-

ханічною жінкою. Може, так і було. Жінка з ангель-

ським голосом, накручувана корбочкою, що схована
під сукнею.
А потім починали їздити ліфти, будинок проки-

дався від пополуденної дрімоти. Стукали двері, по-
чинала працювати перистальтика сміттєпроводів.
Якісь діти галасували на сходах, вертаючись зі шко-

ли. У когось вмикалася сигналізація в машині перед
домом. Приглушено дзвонив телефон. Скреготали
ключів замках. Близнята котрийсь там раз прокида-

лися, тепер уже набісквіти з тертим яблуком чи на
солодку моркву, на персикове пюре, на омлет. Треба
було запалювати лампи,поволі, одну за одною, спер-

шу в кухні, потім у кімнатах. Пральна машинавима-

тала своєї порції пелюшок. Ота замовкала, налякана

вечірнім пожвавленням. День входив у свою колію,

тепер уже бігтиме рівномірно, ритмічно, хвилина за

хвилиною,година за годиною в такт великого метро-
нома вечора.

Зрештою,у цей час вертався мужчина-вішав синій

плащ у передпокої, ішов мити рукиі брав хлопців на
коліна.Її цілував у губи. Непомітно вмикався теле-
візор; вони обідализа маленьким столому кухні. Тоді
він говорив, що як усе буде добре, то в новій квар-

тирі буде гарна Їдальня.
Раз на тиждень вони ходилив кіно. Це теж дикту-

вав метроном. Запрошувалитоді дівчину по догляду

за дітьми. Близнята ніяк не протестували проти їхньо-

208



го виходу. Не плакали, коли вони йшли,і вже спали,
коли вони поверталися. Після кіно вони ще йшли

щосьз'їсти, але з цим завжди були проблеми,бо усе

вже було зачинене, тож опинялися врешті у якомусь
турецькому барі над кебабом, який подавали у пла-
стикових мисочках.

Це не було вистежуванням.То надто велике слово
- просто вона пізнала розклад дняспівачки. Вранці

та була вдома. Ранок мовчав. Співати починала близь-

ко полудня,потім наставала тиша. Потім ще раз ожи-
вала десьбіля третьої, часом на годину, дві. І тиша.

Саме тоді вона виходила,а ця, що слухала з вухом
при підлозі, вже чекала біля вікна, щоби побачитиїї
згори,зі свого дев'ятого поверху. Та йшла енергійним

кроком,злегка вивертаючи назовністопи,як досвід-
чена танцюристка.Її волосся,густе, чорне, кучеряве,
трайливо заколоте, спадало на плечі. Плащі носила

довгі, широкі, а під ними завжди щось невеличке,

обтисле. Густі, холодні кольори - малиновий,індиго,

фіолетовий. Сідала в невеличкий чорний автомобіль
і зникала за будинками. Ця з близнятами ніколи не
бачила,коли вертається. Мабуть, пізно.

Невдовзі їй вдалося перекроїти весь денний ритм,

щоби якраз бути у скверику біля дому, коли та вихо-
дить. Хлопці гралися в пісочниці, а вона сиділа на

лавці, розіп'явши погляд між їхніми головами в пісоч-

ниці й дверима на сходову клітку. Підстерігала

Бачила, як наспівуючи щосьпід ніс, витягала з тор-
бинки ключики,якусь хвилькугралася ними,натис-
кала брелок. Машинавідповідала їй лагідним попис-
куванням і підморгуванням. Та кидала торбинку на

заднє сидіння і рушала. Зникала.
Ця друга забирала дітей і верталася додому.

Потім навчилася вже точно передбачати час. Це

не завжди вдавалося,ота не була, мабуть, пунктуаль-

ною. Але коли все виходило, вони миналися на тро-
туарі. Спершу байдуже стільки ж бо є чужих лю-
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дей, котрі минаютьодні одних протягом дня,стільки

облич, плащів, черевиків, портфелів і торбинок. По

якімсь часі вже дивилися одна на одну. Натяки на
усмішки. Нарешті якось ота сказала: «Добридень»,а
вона зробилася уся червонаі нерішуче відповіла на

привітання.Після отієї замашистої залишалася смуж-

ка запаху, легенького, квіткового.

Так це тривало- дві пори року, які лиш трішечки

відрізнялися однавід одної між будинками,де домі-

нуючим кольором булабрудна білина тиньку.
Улітку вона почала боятися, що та раптом виїде,і

не буде вже слухання з вухом при підлозі. Рано чи

пізно це малостатися. У такомумісці не живуть усе

життя, особливо якщоти співачка. Колись вона вже
зникала на місяць, і покинутий нею будинок, незва-
жаючинавсі оті голоси й звуки, отой шум ліфтів,

плач сміттєпроводів, стукіт дверей, арпеджіо дитя-

чих кроків, щобігали наввипередки сходами,зробився

жахливо пустий і глухий, непридатний для життя.

Отоді-то вона й домагалася від чоловіка подвійної

порції запевнень - будиночок серед дерев, велика
їдальня,вихід на веранду і просто в сад. Він притаку-
вав, але якимось чудом це означало «ніколи». Потім

він тулився доїї грудей, ще зовсім недавно повних

молока - вона тоді почувалася сильною. Почувала
себе надійним місцем - місточком над павіддю чи
навіть великим трансатлантичниммостом,і це було,
безумовно, приємнепочуття. Але засинала здивова-
на, що не може притулитисядо себе самої чи саму
себе заколисати,і мала тоді враження, що є тягарем
для самоїсебе, щовона в собі ув'язнена.Клітка, зроб-

лена її власних ребер.
У суботу, коли він залишався з дітьми, вона йшла

робити серйозніші закупки. Брала з собою торбу на
коліщатках,тягнула її нерівними плитами тротуару, і
тоді її торба вигравала ритмічну мелодію, а вона
підспівувалав такт того шуму, віднаходила для нього
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другий голос. Перехід асфальтованою вулицею зміню-
вав ритм - він розчинявся,зникав, але повертався,коли
торба котилася бруківкоюбіля самої шереги крамниць.

Отже, торбана коліщатках -- це грамофоннаголка,яка

добуває з мовчазних поверхонь приховану музику,
думала вона. А ще були бетонні під'їзди, наче делі-
катні порухи смичків, були нервові бубонці булиж-
ників на старій вулиці одразу біля овочевого,булом'яке
гудіння труб у крамничних пасажах, був лагідний окса-
мит фаготів на витоптаних стежках. Земля, у різних

формах,у вигляді піску, гравію, каменів, асфальту чи

бетону, співала під коліщатами візочка на закупки.

Тисячі акомпанементів, які домагалисяїї голосу, ні,

радше голосу отієї, бо сама вона могла добути з себе
лише якесь мугикання, хрипкі шепоти.І хіба неправ-

да, думала вона, що так само, як не можна притулити-
ся до власнихгрудей, так не можна почути зназовні
власного голосу. І що нікому, властиво, не дано поба-
чити себе хоч раз очимасвіту, почути вухамисвіту,

торкнутисясебейого руками.
-Дивися, - казала потім чоловікові, - купила бакла-

жани, купила капусту, купила яблука й сливи.

І повторилацекілька разів. Як фразу. Як рефрен.
Близнята завороженорозглядали вищірені, величезні,

жовтізуби кукурудзи.
Якось пополудні, після великих вагань,вона відва-

жилася постукати в квартиру поверхом нижче. Та
відчинила двері й не виглядала здивованою. Нічого

не сказала. Ця згори, повільно вимовляючи кожне
слово наперед вивченого речення,сказала:

- Менезвуть Б. Я чую, як ви співаєте. Я живу над

вами. -
Та запросилаїї увійти.
Квартира булазовсім іншою,хоча й мала таке саме

планування. Тут не булостіни між кухнею та кімна-
тою, тому простір звучав зовсім інакше. Паперові

абажури ламп лагідно світили молочнимсвітлом.
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Велике біле полотновисілонастіні, як картина. Де-

рев'яна, дуже блискуча підлога. Сріблясте, поросле

пушкомлистяквітів. Та поправила волосся, кучеря-

ве й густе, заколоте. Уважно подивилася наБ.і, ма-

буть, слушнооцінила вік, бо перейшлана ти:

- Отже, ти ота сусідка згори.З близнятами.Котрі
однакові.
- Вони не однакові, - запротестувала.
- Це тільки матерізнають.

Обидвініяково мовчали.Б. водила очима по меб-
лях - легких, простих. Сподівалася оксамитного
драпрі й важких канап, сподівалася товстого килима,

може,навіть звірячої шкури, що виситьнастіні.

- Склянку соли, цукру? Може,два яйця? - та якось

глибокозасміялася,звідкись зсередини тіла. Не мож-

на було не заразитися цим сміхом.
Б. захихотіла.
- НІ, я нічого не збираюся позичати. Я прийшла

сказати тобі, що слухаю тебе.

-- Це так чутно? - та тепер зажурилася.
-- Це дужегарно,твій голос і те, що ти співаєш.

Подякувалаїй за безкоштовні концерти.Та попро-

сила вибачення,що,мабуть, будитьдітей. Б. запереч-

ливо покрутила головою.
- Це гарно,- повторилаі відступиладо дверей.
"Та запропонувалаїй чаю. Б. хвильку подумала про

дітей, що спатимуть ще, либонь, з півгодини. Пого-
дилась. Сіла на високому дзиглику біля бару. Та по-
ставила воду і сипала в чайничок довгі скручені ли-

сточки з чорного блискучого пакета. Питалапродітей,
про їхні імена, і як їм живеться у цьому районі. Б.

стежила за кожнимїї рухом. Зосереджене побрязку-
вання чашками. Шелест целофануй делікатний,апе-

титний шурхіт тістечок, що висипаютьсяна тарілку.
Рукитієї - великі й сильні, рівні рожевінігтіз білим,
молочним бережком. Французький манікюр. Посту-
кування нігтем по порцеляні. Шерех окропу.
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Та була більшою, краще збудованою,аніж Б. дума-

ла раніше. Мала гарне, широке декольте, трохи вес-

нянкувате, великі груди, сховані під сірою м'якою

блузою. Ногив білих вовняних шкарпетках. Б. поду-
мала: розмір одягу 42, взуття 40. Запитала про мело-

дію, яку та останнім часом співала найчастіше. Хоті-

лаїї повторити,адже малаїї в голові. Ї вже набрала

повітря в груди, але стрималаїї власна рука. Закри-

ла собірота.
- Ну, нагадай,- заохочувала її та з дитячою усміш-

кою.- Ну, перестань,заспівай.

Але Б. не могла. Постукала пальцем по поверхні
столу.

- А, мабуть, знаю. Це Альбіноні.
Б. гадала, що та тепер заспіває, але ні. Пила чай. її

здивувало, що тесамегорло,якеспіває, п'є зараз чай.

-Це Альбіноні, - повторилата.

З довгої шереги платівок витягнуладвіі подала і

Наобкладинціоднієї булоїї обличчя. Б. прочитала,

що Шуберт, Моцарт і Вівальді. На коробці з другою
було написано: «Атіатиа а Махоб», Йозеф Тайдн. Вка-
зівним пальцем потягла по пластиковій коробці пла-

тівки.
- Якраз це я зараз розучую.
Але Б. більшесподобалисяпісні. Поставилаїх одра-

зу, коли повернуласязнизу. Близнята заспано дивили-
ся на неї з-понадложечок.Йогурт з фруктами.Бісквіт,
вогкі крихти якого збиралапотім з килима.
- 5роза 50п аїзртеггана, -- співалата з платівки.
Помахалисобіувечері - однана балконі, друга біля

машини.
Відтоді Б. чекала на неї щоночі. Концерти закінчу-

валисьпізно, а потім, як та сама казала, ішла ще з
друзями на келишоквина, бе - казала - ніколи не
їсть так пізно. Отож, ішлося лише про келишоквина,

а він часом тривав допівночі або й ще довше. Б. у

цей час лежала в ліжку, поруч із чоловіком, якому,
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мабуть, снився дім з великою їдальнею,а потім нав-

шпиньках виходила в коридор, аби дослухатися до

звуків зі сходової клітки. Кілька разів їй вдалося

підстерегти поверненнятієї. Ліфт, рипіння дверей

ліфту, легенький подзвін ключів,які витягала з сумоч-

ки, їх безпораднийстукіт, поки вкладаються в доло-
ню,а потім у замок. Клацання, ляскання язичка в зам-

ку, тихе відмикання дверей, кілька секунд тиші. За-

хлопування. Іншим разом те саме, але оздобленечо-
ловічим голосом. Притлумлене хихотіння якусь мить

перед зачиненням дверей. Абсолютна тиша. Спокуса

відгорнути килимі прикласти вухо до підлоги.
Платівку знала напам'ять. Співала подумки ра-

зом з нею,і було цетак, наче ота відзивалася теперїї
голосом. Начеголостієї добував мелодію горла Б.

Коли воназабувалася у якійсь роботі, прасуючи чи

прибираючив лазничці,з'являвся раптомїї голос, але

тільки нищив звуки, роздушувавїх, хрипко розмочу-
вав. Вона замовкала, неприємно здивована. Це ж я

співаю, гадала.

- Заспівай для мене, - сказала якось, коли принес-

ла їй печені фаршировані баклажани натарілці, при-

критій алюмінієвою формочкою. Як жертву.

ТУ, схоже, розважила ця думка. Її голос поплив у
повітрі, спершу тихий, делікатний, замшевий,потім

усе впевненіший. Б. тоді подивилася наїї відкрите
декольте, швидкийпогляд на тонку, злегка веснянку-
вату шкіру, маленькі зморшкиміж грудьми,тонесень-

ка паперова межа, під якою тече якесь інше, вібрую-
че життя звуків у темних вологих лабіринтах тіла. А

коли та прикрилаочій зникла під звуками, що плив-
ли її вуст, Б. здалося, що бачитьїї серце - велике,

масивне; шмат м'яса, що відмірює час і такти. М'яз,

повний сили,але й тендітний,наче оті впевнені ско-

рочення,оте енергійне пульсування насправді вини-

калоз тремтіння,з дрожі, з неустанних серцевих на-

ладів, більше з умирання, ніж із життя. Вона мала
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враження, що розкрила усю таємницю,і коли та роз-
плющить очі, Б. не зуміє приховати цього знання.
Тому вонаволіла би не знати правди,воліла би відвер-
нутивід тієї голову, подивитися на щось гладке, про-

сте, найкраще щось штучне - поверхня столу, вимі-

рювана, ритмічна конкретність калорифера. Відкрит-

тя, що це співає тіло, щоспіваютьм'язи,нап'яті, тремт-

ливі шматки тіла, розміщені в одвічному порядку
тілесних глибин, відповідно влаштованагортань,ге-

нетично спроєктовані простори, м'ясисті свистки.
Серце - соромливий,інтимний зліпок матерії, який

нагнітає кров. Нутрощі тіла, магічний оксамит таєм-

ниці, повне неспокою уявляння дотику, торкання

кінчиком пальця того, що є недоторканним - пруж-
нихартерій, повних життя непокірних хрящиків, ру-

хомихзакамарків,усвідомленнятендітного чуда. І не-
відомо чому очевидний факт існування серця тієї,

факт безумовної тілесности був одночасно зворуш-
ливим і нестерпним. Уявляння кожного можливого

болю,який міг би порушити працю цього метронома

під веснянкуватою шкірою, викликало у Б. страж-

дання.Її очі наповнилися сльозами,і, моргаючи, вона

намагалася приховатиїх. Вона боронитимеце серце,
сховає його від інших, закопає в саду на околицях

міста, щоби ніколи ніщо не могло його торкнутися.
Стане його хоронителькою.Так вона хаотично дума-

ла, знаючи, що маячить. Це вина музики. Як могла
би жити людинабез серця?

Тазакінчувала, легко похилившисьуперед, не при-
ховуючи зусиль. Насупила брови,тоді якз її вуст

пливлитихієдвабні звуки. Піднесла долонюдовуст,

наче хотіла додати звукам остаточної досконалої ви-

кінчености. Мелодія непомітно злилася з тишею. Та

знерухоміла, розплющилаочі й широко усміхнулася.

Потім помилатарілку від баклажанів і віддалаїй біля

дверей.
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Замість у кіно, Б. витягала тепер чоловіка до опери.
Обоє почувалися там загубленими. Вони бачили оту
здалеку, але, незважаючинаце, та видавалася їй більшою
у драпірованих сукнях, з густим макіяжем, який пере-

творював обличчя сузір'я очей, брів і вуст, досконало
незалежних плям, як у масці. Голос розкрадали чужі

заслухані лиця людей. Він ставав газетою, яка промов-

ляєдобагатьох, а тому наче ні з ким і не говорить.
Після закінчення вони,як завжди, опинялисяв ту-

рецькому барі, а потім машиною, через засинаючі

квартали, добиралися додому. Б. знову прислухалася
до ліфта.

Наступного дня вона згортала кут килима, щоби
слухати. Підлога була кращою за оперу. Вона вже

впізнавала слова: «Тезео тіо Беп! Осе 5еї? Оое зеї и?»
або жалісне «АЙ, аї оедеті, о саго,віа ті5ітіпрейаєзіо».
Образ жінки,яка розпачає на березі моря. Часом їй
здавалося, що поверхом нижче немаєніякої кварти-
ри. Що там лиш скелястийберегі кораблі, які потай-
ки вислизаютьіз затоки. Щосвітитьсліпуче сонцеі

шум моря викликає нудоту. Але коли та відчиняла
перед Б. двері, то верталася до звичноїсвоєї подоби -

поставноїжінкиу сірій бавовняній блузі. Розкидані
на підлозі папери.

- Принеслатобі налисникизі шпинатом,- говори-

ла Б., але в очах мала неприховане прохання:заспі-

вай для мене. Покажи мені, як ти співаєш. Як це

діється, що співаєш? Чому ти співаєш, а я -ні? Звідки
береться твій голос? Чому я цього не можу, чому я

мертва, а ти живеші?

"Таїла і говорила про прем'єру «Аріадни». Що вже

шиютьїй костюм, що сніжнобіла туніка, перев'язана

золотою стрічкою під грудьми. Що волосся високо

заколоте, на грецький кшталт, усе в дрібненьких ло-

конах, як у кам'яних богинь. Що мідні браслети. І

Тесей, невдячний, тепер уже кидатимеїї десятки,

може,сотні разів. Його меч, вимазаний кров'ю Міно-
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тавра, зганьблений лабіринт. А потім усе вертатиметь-

ся до вихідного пункту - будуть жити на яскраво освіт-
леній сцені, наче втрачаючираз за разом пам'ять,і те,

що маєстатися, діється само,по колу, без зусиль і
можливостей зміни. Що цебуде чародійство -- брати
насебе усі утікання, покидання крадькома, втечі по-

тайки, зникнення без слова. Що невдовзі Аріадна

рушить світ, у великіміста, на ще більші сцени, аби
її щовечора покидав чоловікіз закривавленим мечем.

- Ясно, що заспіваю.

Поставила касету з акомпанементом і з канапи над
чашкою чаю почалаарію,але потім, на форте, підве-

лася й, ходячипокімнаті, піднесларуки,голос заві-

брував, пронизуючи усе навкруг маленькими шпи-
лечками. Прикрилаочі, і тепер голос став матовим,
наче перетворився у дотикі м'яким пензлем змітав з
усіх предметів невидимий пил тиші. Б. бачила, як

напиналися м'язи на шиї, як декольте (веснянкувата,

тонка шкіра) зноситься і опадає, а дихання педан-
тичнокеруєголосом,і тоді Б. майжез розпачемусві-

домила, щоніколине збагне цього запаморочливого
зв'язку шкіри, серця,м'язів і голосу. Що між одним і
другим,між тіломі усім, що безтілесне, зяє величез-

на прірва. Діра в існуванні. Що то дві окремі реаль-

ності, які зустрічаються лиш у такі моменти,як цей.

І ніколи вони не зможуть проникнути одна в одну,

ані торкнутися, анінавіть отертися,бо не існує між
ними ніякої схожости, натури їхні протилежні, во-

гонь і вода, матерія й антиматерія. І якщо хоч раз

побачититаку безнадійну спробу зближення,усе тоді.

перетворитьсяв тугу, ніби все ж таки знаєш звідкись
оту неможливуєдність. Вона відчувала, щота, відхи-

лившисьназад, співаючи із заплющенимиочима, теж

мусить страждатиз цієї ж самої причини - маленька

зморшка між бровами, паралельні пруги на шиї. Усе

від усього відділене, кожна річ окремо, так само й

вони дві. На двох кінцяхсвіту.
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Та закінчила, але не розплющила очей - стояла

нерухомонатлікухні, наче заскочена тишею,яку вона

ж і сотворила, і тоді Б. підійшла до неї мало не нав-

шпинькахі поклала головуна її веснянкуваті груди,

чуючи ще під шкірою,як звук завмирає, розпадаєть-

ся на маленькі подихи,снується щев тілітієї, парує.
Відчула запах: теплий, безпечний, лагідний запах

жіночої шкіри.Та не ворухнулася,а потім, вагаючись,

торкнуласяїї обличчя й легенько гладила.
І все. Потім Б. бачила Аріадну на прем'єрі, скупа-

ну в світлі, нереальну. І ще в газетах, бо це був вели-
чезний успіх. І початок великого "іоштее". У квар-

тирі внизу запанувала тиша.
Післяїї виїзду осінь ніяк не могла скінчитися. Весь

час висіло над містомтеплеповітря, тому листя жов-
кло поволі, опираючись падінню. Щодняз'являлося

сонце, хоча все слабше, наче дивувалосяцій аномалії,

сонне. Може, це буде той єдинийрік в історії - але

усе ж згідно законів імовірности, - що зима цього

разу не прийде, постоїть лиш на межі світанків, за

обрієм дня,і на відчіпного приморозитькілька разів
вершечкитрав. Усе буде відтерміноване, непевне, чи

вже сталося, чи щойно прийде на нього черга.
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Гліцинія

Знизу я чула кожен їх крок. Відколи вона вийшла

заміж, я саме цим і займалася - підслуховувала, ви-

стежувалаїхнідоріжки,підраховувалакроки й буду-

вала з них хитріконструкціїобразів. З кухні в кімна-
ту, потім у лазничку, знову в кухню, зновув кімнату,
спальня, рип великого ліжка, ще від моєї матері,а її

бабусі, завширшки два метри, зі все ще пружним
матрацом. Звичайно,я пізнавалаїї кроки (вони були

швидшими й легшими)і його (часом човгав ногами,

наче купила йомузавеликі капці). Кроки розходили-

ся й сходилися, зустрічалися й миналися. Я навіть

зачиняла вікна, щоби краще їх чути, мені бо заважав

навіть далекийпередзвін трамваїв -- тут недалеко було

депо. Живемо ми на околиці у старому порядному
районікотеджів, серед довоєннихбудинків, оточених

рослинами, як і оцей. Холодна сходова клітка, пер-

ший поверх, другий поверх. Я на першому, другий

віддалаїм.

Біля вхідних сходів росте величезнагліцинія, рос-
лина гарна, але й розгнуздана. Розквітає щоліта, а

видовженігронаїї квітів звисають, як соски. Кожен
пагін виростає щороку на метр, тому треба пам'ята-
ти, щоби влітку не залишати відчиненимивікна й

двері на балкон - пагони пхаються в дім, шукають
більшихдірок у неслокійній структурі фіранок, і маю
таке враження, що вони хочуть добратися до меблів,
всістися на стільцях за столом... Ах, я подала би цій

рослинічай у своїх найкращих чашках, почастувала
би масними турецькими тістечками.

Дочаю,однак,я сідала сама, переводила погляд на

стелю і там, по їх кроках, відтворювалаусе їхнє жит-

тя. Нуднувате, одноманітне. Моя донька невміла ство-

рити для нього якихось розваг. Коли там довго пану-
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вала тиша, коли не було ніякого руху, це означало,

що дивляться телевізор - сиділи на канапі. Його рука

на її плечі, стегном до стегна, на столику склянка З

пивом,поряд її апельсиновийсік, розгорнутагазета з

телепрограмою.Вона, мабуть, підпилюваланігті (вона

завжди була схибнута на своїхнігтях), а він читав.

Тишав кухні - отже, вони ідять. Щонайбільше шур-

таннястільця, коли хтось із них підведеться посіль.

Шумводив лазничці- хтось із них купається. Я на-

вчилася розпізнавати, хто саме - вона купалася швид-

ше, він же стояв під душем значно довше, ніж вида-

валося потрібним. Щовін міг там робити, тендітний

і розчинний під струменем гарячоїводи, як гладень-

ке мило? Тер спину? Мив волосся? Нерухомо меди-

тував над доріжками крапель води по голому тілу?

Потім тиша, шум води стихав, мабуть, стояв перед

дзеркаломі голився. Я навчилася докладноце бачи-
ти -- намазував своє гарне обличчя кремом,а потім
старанно знімав його бритвою, поки не з'являлася

шкіра, гладенька й свіжа. З рушникомнастегнах,

босий, з крапельками води на спині він був від-

свіжний. Тоді я уявляла собі, що на мить притуляю-

ся до нього ззаду і щоя безтілесна, що я його відчу-
ваю,а він мене - ні. Він невинний,а я сягаю до його

стегон.Але потім, після його гоління, завжди прихо-
дилавона, чуло натирала його кремом,тоді мусила
провокувати його, засовувала руку під рушник,і тоді
крокивели до спальні й непомітно переходилиу ла-
гідне харчання старих пружин. Урешті-решт, вони

були подружжям.Це нормально,казалая собі. Вихо-

дила в сад. Натягала гумові рукавички й полола гряд-

ки. Робила пальцем дірки в землі й плювала в них.
Обмацувала товсті жиласті корені далій. Мені па-
морочилосяв голові, коли я надто швидко випросто-
вувалась.
Моя донька- гарна темноволоса жінка, яка має в

собі щось східне, немов уже через сам вигляд пахне
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мускусом.Довге, пряме,зовсім чорне волосся, орієн-
тальніочі (від батька). Моїй доньці двадцять шість

років, але я знаю, що це лиш ілюзія. Насправді вона

молодша - я була свідком, як вона затрималася у
дозріванні, колиїй булосімнадцять, якоїсь ночі, яко-
тось дня вона досяглапіку і далі вже котилася в май-

бутнє по якомусь плато, як на ковзанах. Ї їй усе ще

тих самих сімнадцятьроків, і помре вона сімнадця-

тирічною дівчиною.

Яктільки вона довідалася, щовагітна, то приходи-

ла до мене вниз, із відкритим за сьогоднішньою мо-

дою животом,надувалагуби, ставала в характерній

позі вагітної жінки і, вперши руки в боки, казала:
«Мені недобре». Я робила їй чай або запарювала ро-
машку. Ще вона казала: «Олег так непокоїться про
мене, він так любить мене». Однак, мала викидень.
Він відвіз її до лікарні, повернувся, висів на теле-

фоні, потім дзвенів пляшкаминасходах і увечері пив

пиво, дивлячисьтелевізор. Я принесла йому вечерю,

пальцем розмішала йому чай, а потім облизала той

палець. Вкладала його спати на канапі. Він дивився
на мене знизу, здалеку. Я лиш розпустила йому шкіря-

ний пасок; він пробелькотів «дякую» і заснув. Тієї

ночі я сваволила у їхній квартирі. Розглядала гар-
ненько складену в шафі білизну, косметику в лаз-

ничці, смуги від пальців на дзеркалі, поодинокі воло-

синиу ванні, купки брудного одягу у кошикуз лози,
чорний шкіряний гаманець, який м'яко допасувався

до його сідниць.
Моє тіло заважаломені, моє тіло мучило мене, бо

найохочіше я лягла би поруч із ним безтілесно. Це
тіло набухало, коли ми миналися насходах. Він го-

воривзі мноюз надто близькоївідстані, надто небез-

печної, бо повної запахів. Комбінезон, витканий із

запашного повітря, тріщав, наче відкривали замок-

блискавку, а навкруг розігрувались усі можливі же-

сти - як невинні, повні втішання поплескування по
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спині, так і його долоня між моїми ногами. Я казала
йому, щоби зачинявнаніч вікна від гліцинії, щоби

регулярновитягав усе з поштової скриньки, щобице,

щобите.

Я жадала його від того самого часу, як побачила.

Чи це погано? Адже доньки є частинами своїх ма-
терів, як і матері частинами доньок і нічого дивно-

го, що жадання розливається в них обох, як ріка під
час повені, що заповнює весь можливий розташова-
ний нижче простір. Я вже маю свої роки й знаю, що

не можна опиратися прагненню треба бути чутли-
вим меліоратором -- дозволити йому плинути, дати

нестисебе, бо його не можна ані виповнити,ані за-
тримати. Хто думає інакше, той обманює себе. Він
думав інакше.

Але спершу вона повернулася, і в моїй кухні ми

відтанцювалиотой сумний танець - ми колихалисяв

обіймах, переступали в монотонному балетіз ноги на

ногу по всій кухні, від вікна до дверей, знову одна

особа, як до несправедливого поділу. Гладили одна
одну поволоссі, зануреніу своїзапахи,в мої комірці
та її каптури. Я відчувалаїї груди і опустілий живіт.

Але коливін з'явився в дверях, ми відступили одна

від одної, засоромлені,і він забрав її, а потім я знову

чула нагоріїхні кроки.
Я вчила її викопувати коренібагатолітника й од-

ним рухом натягати постіль. Вночі він приходив до
меневнизі, мабуть, боявся мене, бо завжди відгонив
пивом.Я обіймалайого стегна ногами,наче була мо-
лодою дівчиною. Вранці чула його ранковий душ -

ще довший, ще більш нерухомий,ніж до того.

Він, мабуть, думав по-своєму - що кожне жадання
можна заспокоїти, кожне прагнення сповнити, кожен
толод наситити,як і кожен чоловік.
Ми позачиняливікна на зиму, і знову треба було

обрізати пагони куща. Він ще стукав куксами в шиби
у ритмі першихосінніхвітрів, але шансів не мав, при-
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глядався до нас з підвіконня вже безлистий, безси-
лий. Над калориферамитремтілоповітря.

Чивона, моя донька, знала? Якщо була частиною

мене, як я булаїї частиною - то повиннабула знати
правду. Я часом чула, як вона будилася вночі й кри-
чала: «Мамо»,але це зовсім не було кликання,я вже
не мусилазриватися з ліжка й бігти до неї. Вона кри-

чала «Мамої»так само, як моглаби кричати «Аааа!»

чи «Ой!» Цевін туливїї. Він казав: «Усе гаразд, спи,

спи».
Зимарозвивалася поволі, непоступливо затемню-

ючисвіт. Журливідовгі ночі, короткідні, розкришені

у відголосикроків нагорі. Вона не озивалася до мене,
тож і я нічого не казала. Дивилася через вікно їй у

шию,коли вона виходилаз дому. Відчувала її погляд
на шиї, коли я виходилаз дому. Бачила,як вона ніби

ненароком робила парасолькоюдіркив землі, ідучи

на зупинку, і плювалав них. Чула стрімке лопотіння

при натяганнісвіжоїпостелі.

Коли її не було, я багато разів частувала його ка-
вою. Всипала у склянку дві ложечки цукру й мішала

так довго, аж поки солоднеча зм'якшувала гіркоту.
Він пив жадібно, не підводячи погляду, випивав усе

до дна. Я завжди робила перший делікатний крок,

ледь помітний,і зовсім не тому, що це я більшехоті-

ла, а щоби увільнити його від почуття вини, щоб
уможливитийому вигоду бути жертвою, розгрішити
його щедотого, як гріх буде вчинено. Закидала йому

ноги на стегна й стримувалаоте його безмежне ба-
жання тулитися. Я не хотіла, щоб він був слабким,

хотіла, щоб був сильним.
Потім вона верталася і робила йому свою каву.

Солодила двома ложечками цукру й мішала так дов-
го, поки напій не ставав оксамитним.

Так це тривало до весни, коли незмінність добре

виваженоїконструкції стала нестерпною. Того само-

го дня в ії в мою каву друга ложечка не всипала
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цукру. Оскількицесталося того самого дня, нам обом
було ясно, що доньки є частинамисвоїх матерів, а

матері - частинамисвоїх доньок. Іншого витлумачен-

ня не моглобути.Томувін умиравдва рази. Два рази
був неживий. Раз для неї, раз для мене.

Вона боса збігла сходами,і ми кинулися одна одній

в обійми, плачучи й ридаючи. Колихалисяз нею, на

раз і два, втулившись одна в одну, в піжами нічні

сорочки. Вона лиш шептала: «Він помер,він помер».
Я мовила: «Неживий, неживий».

Ми, однак, знали щось, чого він не знав анітоді,

коли ще жив,анітепер, коли помер -- що життя після
смерти є таким самим видомсну, як життя до смер-
ти. Щосмерть насправді є облудою,і можна без кло-
потів гратидалі. І почала цея, цілком відрухово,наче

завжди знала цей важкий ритуал, а вона мене на-

слідувала. Вона швидко зрозуміла, про що йдеться,і

тепер ми обидві шептали в стелю, щоби він вертався.

Менетоді здивувало, чому ми дивилися вгору, бо ж

смерть не має ні верху, ні низу, ні над, ні під, не є

лівою ані правою, зовнішньою чи внутрішньою. Тому

я запропонувала, аби ми виправились,узяли до ува-
ги загальні правила, звертаючись до смерти туди, де

вона була, тобто всюди. Ми вже гатили кулаками в
стіни й підлогу, кричали замість шепотіти. Я зосере-

джувалася, щоби нашісловавзагалідо нього дійшли,

щобивін зрозумів їхнє значення. До того ж, я була
певна, щовін, які інші, гадав, що вмерти - це просто
перестати існувати. «Олеже», повторювалая повільно
й виразно, «Олеже, ситуація значно складніша». Як

переконати когось, кого немає, щоби набравсявідва-
ги і знову почав бути?І вона, ота моя гарна донька з
її східною красою, добре розуміла цю дивну, неспо-

дівано метафізичну проблему - що все можливе, що

в нашихголовах пружаться, готові до зросту, корене-

вища реальности. Є лиш те, у що вірять, щовоноє. Ї

ніяких інших правил. І ми, як фурії, гатили кулака-
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мив стіни дому, з криками й воланнями.Вона повто-

рювала, як дитині, звертаючисьдо його розуму: «Пе-

рестань, прокинься, це страшна неправда, що ти по-
мер, ти лиш подумай логічно».І я: «Олеже, благаю,

подивися на це з іншого боку, зроби одне маленьке
зусилля».

І він нарештіз'явився. Його контури були ще лег-
ко розмитими,наче він вискочивз екранателевізо-

ра. Постать його тремтіла.Він був злийі дезорієнто-
ваний. Я побачила його перша - я ж уже маю свої

роки. Вона - через хвилину. І я одразу торкнулася

його, щоби він не забув про тіло, про своє жадання.

Але все булогаразд. Контурстабілізувався, мерехтін-

ня пропадало.Тоді, наче отримуючи свою нагороду, я
поклалайогона підлозіі міцно поцілувала в губи, а
він палко віддав цей поцілунок. Йогогуби матеріалі-
зувалися під моїми. Потім вона зробила наступний

крок,і було вже ясно, що він живе.

Саменаставчас відчиняти вікна й спокушати тем-
ним нутром будинкусвіжі, делікатніпагони гліцинії.
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Танцюристка

Усю цю руїну вони придбали начебто випадково.
Нібито їхали звідкись,і забракло їм бензину, а що
був уже вечір, то заночували у цьому селі з дивною,
неприємною назвою - Душниця. Колись це був ма-
ленький курорт з бюветом питної води, парком із
фонтаном і двома пансіонатами. Один вже не існує;

залишився лиш той другий, саме отой, який вони

винайняли у гміни за марні копійки, обіцяючи, що

зроблять там театр. Театр Танцю в Душниці.
Їй сподобалося, щота руїна мала сцену.
Це був невеликий будинок,весьіз дереваі черво-

ної цегли - фахверкова стіна. На першому поверсі

колись була рецепція, кухня і невеличка їдальня на
веранді. З північного боку - танцювальназала,як у
кожному порядномусільському готелику. Стіни в
ньому до половини були оббиті дерев'яними панеля-
ми, зараз уже понищеними,від яких відпадали спо-

рохнявілі дошки. І ота сцена - теж дерев'яна, неве-

личка, але ж сцена. Вихід на неї з обох боків при-
міщення, що служило лаштунками.

Надругому поверсі кілька кімнат і дві лазнички.

Оцей усе.
Вонабула худорлява,навіть більш як худорлява -

булахуда, як тріска, і якась висушена. Усе в ній було
вертикальне, стрілчасте - видовжене обличчя, дов-

гий ніс, довге сиве волосся, яке вона носила розпу-

щеним, щотрохи робилоз неї відьму. Жінкиу її віці
мають на голові якісь порядні кучерики чи скромні

коки. Вона мала тонкі руки з довгими пальцями і

стрункіноги, завжди в брюках- і коли на неї диви-
тися ззаду, можна би сказати, що це молодадівчина,

але обличчя зраджувало прикметивіку сітка змор-

щок утримувалариси обличчя намісці, інакше вони
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би вже, мабуть, розпливлися, затерлися. Колись то

мала бути гарна жінка.
Її чоловік, партнер чи ким він там іще був, бо

пізніше,після трьохмісяців роботи над тим театром,

зник, був, схоже, молодшимвід неї - а може, лиш

виглядав так добре. Може, вуса його були фарбовані,
і обманювали червоніта лазурні сорочки, якими він

яскравовідрізнявся від іржіта вицвілої зелені око-
лиці. Казав їй: «Заткнипельку, люба», коли в неї були
оті її напади поганого настрою, безпідставної люти.

Жаль до цілого світу. Або коли стогнала вночі від

болю в спині, з яким уженічого не можнабуло зро-
бити. Він повертався на другийбік і говорив у тем-
ряву: «Заткни пельку, люба».

Невідомо, за яких обставин він кинув її - може,
посварилися, цього разу вже серйозноі остаточно.А

може, мав ужедоситьтієї руїни, яка помітно похили-

лася, дах протікав,а вікна на веранді були вибиті. У
кожномуразі, зник.

Вона поводиласятак, наче не звернула на це ува-
ги. Інколи тільки просила господаряз села, єдиного,
який мав машину, щоби привіз їй щосьіз міста, чи

відіслав пошту, чи сплатив рахунки заелектрику. Їй
регулярно надходилигроші- пенсія чи рента. Часом

вона сама вибиралася до містечка і тоді купувала в
аптеці креми, таблеткиі бальзами. Усе добрихзахід-
них фірм.

Суха шкіра, яка це неприємна річ.Її треба мазати

жирними кремами, а найкраще маслом какао,від
нудотного запаху якого потім болить голова. Треба
зволожувати, змащувати, вмасовувати. Бувало, що
найкращі, найдорожчі креми не давали результату, а
допомагала звичайнаолива. Зтакою вона вже шкірою

народилася. Був у неї такий жест: проводилакінчи-

ками пальців по обличчю, по декольте, по плечах.

Здавалося, що суха шкіра тріщить під пальцями.

Нап'ята. Якби люди булипіддатні пожежам,як ліси
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під час посухи, вонапалалаби, як смолоскип. Суха й
гаряча - їй рідко бувало холодно. Щеставала нав-
шпиньки - це був відрух балерини,-- підносила руки,
щобинабратиповітря в груди,і повільно, елегантним
кроком танцюристки рушалавперед, наче танцювала.

Вона не зробила в тій руїні якогось особливого
ремонту. Час від часу наймалакогось із села попри-

бирати, найчастіше дівчину, яка мала нешлюбну ди-
тину і ніде не працювала. Платила їй достатньо,і та

підтримувала порядок, хоча й небагато було там того
прибирання, бо власниця рухалася, як дух, легко і
тихо. Їла небагато - якщо взагалі щосьїла - і не ро-

била ніякого розгардіяшу. Жилав однійіз кімнат на-

торі, до інших не заходила. Тому лиш застилала за
собоюліжкоі час від часу робила невеличке прання.

Неготуваладля себе - їла фрукти, моркву, темний
хліб і мюслі з молоком. По молоко ходила в село.

Пилайого просто від корови, що викликаловідразу

у господині, яка ту корову при ній доїла. У такому

віці треба дбати про кістки. Остеопороз та іншіне-
безпеки. Людинаробиться крихкою, як висохла, пу-
ста всередині стеблина.
У будинкувонане міняла нічого.За стійкою рецеп-

ції і досі висіла дошка з кількома ключами, до яких

були причепленінезграбні, видовжені, обточені дере-
винки з виписаними номерами.Восеничерез розбиті.

шибивітер наносив у колишню їдальню сухого ли-
стя. Заскакували жаби. Тому вона замкнула двері на

веранду на ключі ніколи вже туди не заходила.

Найбільшечасу проводила,яснаріч,у залізі сце-

ною.Там вона поприбирала,повісила під стелею гарні
паперові лампіони, помалювала блакитнимстіни.

Дошкисцени наказала вимити,а потім перевірялаїх

міцність каблуками. Або вибивала чечітку - тоді по

цілому будинку розносився веселий ритм,цокіт. Тук-

турук-тук, тук-турук-тук-тук. З грамофона часто
пливла симфонічна музика, яка спливала до парку і

228



до села,як запах екзотичних парфумів. Вечорами вона
сідала за столикому своїй спальні й писала листи,а

усі починалися «Коханий Татусю!» Ніколиїх не за-
кінчувала. Складала у стару шкіряну валізку. Їх там

уже було безліч, мабуть,тисячі - усі написаніїї ма-

леньким,круглимпочеркомі усі схожі - неповна спи-
сана сторінка. Тисяча початків одного листа. У тем-

ноті валізки блідло фіолетове чорнило.
Писала, наприклад: Дорогий Татусю,уявисобі, яку

я маю для тебе новину: я купила театр! Це гарний

старий будинок початку сторіччя з кімнатами для

гостей, величезною заскленою їдальнею і - що най-
головніше -- сценою. Уявляєш собі, Татусю? Тепер я

нарешті зможу працювати для себе і танцювати кож-
ну роль, яка мені сподобається. То правда, що в моє-

мувіцікар'єра танцюристкивжезакінчена, я це пов-
ністю усвідомлюю, але ж душа танцюристки і досі

молода! Я маю дуже багато планів. Час від часу я ще
й сама потанцюю. Я досі не можу пережити, що ми

посварилися,і гадаю, коханий Татусю, що нам треба

перед лицем старості помиритися. Тепер я найбіль-
ше шкодую, що ти так ніколи й не побачив, як я

танцюю. Може, це були й не головніролі, і через свій

хребет я не стала прима-балериною,але я була до-

статньовідома, і мені з ансамблем аплодували наба-

гатьох сценах. Ти не мав рації, коли говоривмені тоді,

розгнівавшись, коли ми бачилися востаннє, що я не

маю таланту. Це було дуже несправедливо...
У валізку.
Перше запрошення на її виступи жителі Душниці

дістализа два, три місяці після її приїзду. Тоді з нею

щебув отой чоловік. На салатовихкартках було ви-
писано фіолетовим чорнилом:Виступ о 19.00 годині,

фрагменти з балету «Лебедине озеро» Петра Чай-
ковського танцюватиме прима-балерина... Чоловік
особисто приніс їх у кожен дім, додаючи коробочку
цукерок у формісерця. Прийшлиусі, навіть та жінка
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з немовлям.Залу зі сценоюгоді було впізнати. Сце-
ну освітлювали два рефлектори -- один, прикритий

синьою калькою, давав блиск немовби водянистий,

імлистий, другий кидав згори жмут світла і утворю-

вав на сцені ясний овал. Підлога була вистелена бла-
китною блискучоюплівкою,а купки моху й мурави,
принесеніз саду, вдавали берег озера. Молода жінка

з дитиною охнулавід захвату.
Колиусі порозсідалися настільцях,звідкисьіз-за

сцени попливлагарна лагідна музика,а потім з'яви-

лася стрункадовгонога постать у білому тюлі, у блис-
кучих атласних пуантах.

Танцювалавона відважно усі заціпеніли від того
розмаху її рухів, сміливости жестів, раптовости

стрибків - наче боялися, що вона може втратити
рівновагу і впасти на дошки. Тюльспливав поїї струн-

ких ногах, завжди спізнюючись, завжди відстаючи на

митьвід її тіла, здіймаючись навколонеїбілою світли-

стою хмарою.Її ноги в білих обтислих колготах зда-
валися позбавленимизвичайнихстіп, наче вона була
істотою, яка не призначена для звичайного ходіння.

Ці дивні замінники стіп, куксочки, ув'язнені в лис-
кучих пуантах, лиш торкалися дерев'яних дощок
підлоги, тупали якось не по-людському, наче по сцені

бігав кіт. Волосся було заколоте високо у срібний

невеличкий кок, прикрашенийбілими квітками. Гу-

стий макіяж невпізнавано змінював її лице - воно
пасувало до тюлю музики,але якщо дивитися на саме
тільки лице, то витворювало моторошне враження
маски. Так це виглядало.

Дев'ятеро людей, включноз її чоловіком, билибра-

во, а танцюристка граціозно розкланювалась. Під
кінецьусідістали апельсиновийсік, виноград тістеч-

ка. Додому повернулися задоволеними. Зрештою, хто
знає напевно?

Коханий Татусю, якби ти міг собі уявити, що тут

сьогодні діялося, то був би, мабуть, дуже здивова-
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ний. Уперше за кільканадцятьроків я танцювала для
публіки! Танцювала свій коронний номер з «Лебеди-
ного озера». Як шкода, що ти ніколи не мав змоги

побачити мене в ньому. Я знаю, що ти думаєш про
моїтанці. Але хіба справедливо бути про мене пога-
ної думки, ніколи мене не бачивши? Я мрію, щоби

ми побачилися, щоби ти міг сюди приїхати,хоча ні,

для мого Татуся це була би надто важка, надто довга
подорож,і все ж я люблю уявлятисобі таку сцену -
Татусьу залі... Я, може, станцювала би щось особли-

ве, ще не знаю, що. Цікаво, як би ти почувався. Адже

перше, щоти менізакинув,коли я була маленькою -
це щоя взагалі не маю музичного слуху. Тебе драту-
вали мої уроки гри на фортеп'яні. Ти називавїх «ба-

рабанити». А як має грати мала дитина? Ти відпра-

вив учительку, тому я грала на підвіконнях, на сто-

лах. А мої уроки танцю ти висміяв. Ми з мамою три-

малиїх у таємниці. Мама казала, що я ходжу на до-

даткові уроки французької,і я навіть брала з собою

підручник. Ти нічого не помітив! Менібагато разів
спадало на думку, що ти міг не любити мене. Але

чому? Щоя була дівчинкою? Хіба це може бути до-
статньою причиною?І чи може бути таке, що батько
не любить власної дитини? Я, мабуть, помилялася;

твоя любов була іншою - ти хотів для мене якнай-
краще, щоби мені не треба було мучитися, щоби я
жила добре влаштованим життям,а може, ти просто
вважав, щоартиствзагалі не може бути щасливим.А
люди ж так сильнопрагнутьбути артистами, щобиїх
любили. Ні про що інше не йдеться. З якихось при-

чинусі більше люблятьспіваків, танцюристок,пись-

менників аніж шевців чи палітурників, якимиб вони
не були хорошими...

Її чоловік, чи хто він там був. Останньої ночі, пе-

ред тим днем, коли він сказав, що повертається до
міста, вона знайшла його на другій половині дво-

спального ліжка. Притулилася до його м'якої, гаря-

231



чої, оксамитної спини. Його шкіра, підбита шаром

жирку, наче м'якеньким хутром, була живою і при-
ємною надотик. Гріла. Але він щось буркнуві пере-

вернувся навзнак. Вона не моглазаснути, тому чула
нічні концерти короїдів, мишей і нічних метеликів,
які вдарялися в шибу. Чула якісь швидкі кроки за
вікном, далекий крик сови. Не могла заснути через
замерзлі ноги і біль у спині. Матрац був надто м'я-
кий, і її худе висушене тіло провалювалося в нього,

як кусок дерева. Хребет посилав застережливі
ритмічні поколювання. Вранці вона побачила, що він

спить на самому краєчку ліжка, а вона тут же біля
нього. Вночі, мабуть, відбувалисяті самі маневри, що

і вдень - він відсувався, а вона спішила за ним.
Урешті-рештвиїхав.

Коханий Татусю,написалавонатого дня, мушу тобі

сказати, що мене прикро зачепилиоті твої слова, вони
ще й сьогодні бринять мені у вухах. Батьки, проте,
люблять своїх дітей, адже це природно,тому я знаю,

що ти нехотів мене скривдити,а всього лиш застерег-
ти від труднощів артистичного життя. Часом я визнаю,

щоти мав рацію, бо якби менісьогодні довелося ще
раз вибирати,не знаю, як би я вчинила. Не знаю.

Потім настала зима,але була на диво лагідна. Ви-

стачало електронагрівачів, щоби нагріти спальню і

кухню.Під час репетицій вона вмикала в заліза сце-
ною два маленькі піддувала,і за десять хвилин ста-
вало тепло. Вона вправлялася. Звичайно, сама по-

мічала, що музика випереджаєїї, що мусить зменшу-
вати розмах, знижувати стрибки, тільки позначати
нахили.

Якщо людині за шістдесят, важко чекати колиш-

ньої жвавости, колишньоїлегкости,хоч і важила вона
не більше, ніж раніше.

Любий Татусю,я хотіла би зробити тобі якийсь

подарунок на уродини,але справді не знаю, який. Це

справді дивно, що ми вже обоє не молоді - однаково
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рухаємося з часом уперед. Можна сказати, що йдемо
плече в плече. Разом.Тобі буде 90 років, меніза місяць

виповниться64. Я завжди пам'ятаю, що нас розділяє
26 років, і я бажаюсобібути в такій же добрій формі,
яку ти, хочу вірити, маєш зараз. Ми так давно не
бачилися. Майжетридцятьп'ять років тому...

Звичайно, і цього листа вона не закінчила. При-

єднався до інших і замовк на півслові у шкіряній
валізці.
У грудні вона готувала виступ на Різдво. Мала

танцювати «Лускунчика» і сумлінно працювала по

кілька годинна день. Підготувала запрошенняірозі-

слалаїх поштою - тобто вкинула у поштову скринь-

ку в містечку. Вислала також запрошення війтові,
бургомістровімістечка,аптекарці, у якої купувала свої
креми, учительському колективу. Що ж, прийшло

лише четверо людей - господар з жінкою і оті дві

безлітні, сиві й немічні, зігнуті до землі, спраглі ви-

гляду руху. Інші - може, боялися, що вона впаде під
час танцю, що переломиться,як паличка,і вони зму-

шені будуть стати свідками чогось прикрого. Люди
хочуть бути учасниками лише приємнихподій.

Того вечора вона дозволиласобі поплакати. Лежа-
ла навзнак, а сльози всмоктувалисьу її суху, як пу-
стеля, шкіру, так що ні одна крапля не спливла на

простирадло.
НаРіздво отримала кілька листівокіз побажання-

ми,серед нихі від чоловіка, чи партнера, чи ким він

там був - отой у червоних сорочках.
У лютому два тижні село було засипане снігом,

тоді вона покинула репетиціїі цілими днями сиділа

скуленана ліжку, дивлячисьчерез вікно на засніжені
плинні краєвиди. За тижденьхтось почав добивати-

ся до неї. Це був господаріз села, якийзізлістю за-

питав її, чи вона взагалі ще жива. Не подає ніяких

знаків, кругом будинку немаєслідів. З комина не йде

дим. Щотоза звички? Так не робиться. Він іде сань-
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ми до міста, то що їй привезти? Сказала, щоби ви-

нограду, оливкового масла,багатосалату і помідорів.

Той знизав плечимаі під вечір приніс їй пластикову

торбуз буханкоюхліба, мішечком квашеноїкапусти,
салямі та шоколадом. Виявилося, щовонаусе тез'їла.

Тепер він приходив щодня і палив їй у великій ках-

ляній пічці, яка нагрівала весь дім. Казав, що взимку

треба їсти бігосі обов'язково слід випитичаркугоріл-
ки. По ньому було видно, що самеце він робить по-
стійно.

Коханий Татусю, чи ти знаєш, що відчуває люди-

на, якої не кохають? Відчуває, що усе, що зробить -
погано,і навіть коли перестає це робити-- це теж по-
гано. Усе в ній нікуди не годиться. Вона є шматкою,

папірцем,кинутим на землю: Така людинаніколи не
знатиме спокою. Робитиме усе, щоби заслужити ко-

хання, але їй це ніколи не вдасться. Може, з таких

некоханих людейі беруться усі ті, що прагнуть дос-

коналости, бо їх ніколи не задовольнить жоден ре-

зультат; вони працюватимуть, як воли, без можливо-

сти осягнення,без нагороди.Країна Сізіфіві тих, хто
носить воду решетом.

Коли сніги трохи станулиі дорога стала проїжджою,

вона поїхала з господарем до містечка й накупила

фарб та пензлів. Банки, баночки, тюбики. Бачу, що

буде ремонт, усміхнувся господар, але я вам скажу,
що не варто, бо вся халабуда одразу розвалиться,
шкодатільки грошей. Вона сказала, що зробить на

Великдень ще один виступ. Цього разу знову щось
інше, але він лиш усміхнувся якось сумноі нічого не

відповів. Тепер вона проводила залі зі сценою цілі
дні і малювала; в селі було чути музику, яку вона
пускала на грамофоні- така, як у радіо, нудна. До
мелодії долучалося кавкання вороні галок,які цього

року вподобали собі дерева у занедбаному парку.
Пополуднівонагріла водуі відмивалася від тих фарб
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тільки для того, аби наступного дня вимазатися ними
знову. Потім запарювала травиі писала своїлисти.

Воназробила собі справжнє риштовання зі старих
столів, яких повно було на веранді. У пластикових

відрах розводила фарби,у слоїках змішувала кольо-
ри. Коли в березні почало теплішати-деякідні бува-
ли майже весняними,- вона широковідчинялавікно,

тоді було чути, що навіть підспівуєсобіпід ніс. А
коли вибиралася в містечко на поштучи добанку, то
купувала собі пляшку вина. Усі дні виглядали одна-
ково, лише природа виламувалася з отого повторю-
ваного, монотонногоритму, бо морозиспали,і великі
маси вогкого повітря висіли тепер нерухомонад се-
лом.Кора дерев сталалискучою, оксамитною,торішнє
листя оточила хмара гнильного запаху. Нарешті в
парку розквітли проліски.

Коли перед Великоднем,який випадав на початок

квітня, розіслала усьому селу нові запрошення на

виступ, господар ходиввід хати до хати і казав лю-

дям, щоби прийшли, щоби були милосердними,

врешті-решт ті дві години їх не спасуть, а їй буде
приємно,бо ж готувалася цілу зиму, і вона непогана

жінка, може, лиш трошки придуркувата, але якось
по-доброму придуркувата,бо ж нікому нічого пога-
ного не робить, лише танцює. Тому в сам Великдень

пополудні, після ситних обідів знову прийшло на

виступ дев'ятеро людей плюстроєгостейз містечка.
Несміливо заходили до темної зали, скеровувані
стрілками, намальованиминастінах. У напівтемряві

займали місця під акомпанемент вишуканої музики.

Потім розблислосвітло,і в них витворилося вражен-

ня, що опинилися у справжньому переповненому те-
атрі, які показують у кіно - із залою для глядачів,

балконом і ложами,і навіть здавалося їм, що чують

шумсотень людськихголосів. Це вжебула не та сум-

на обдертазала, що раніше. Стіни тепер були покриті
рядами збудженихоблич;лиця сягаливід підлоги до
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стелі. У ложі праворуч виднобулонавіть короновані

голови і когось із пурпуровою президентською
стрічкою, щобігланавскіс через груди.І були капелю-
хи жінокі циліндри чоловіків, а також цілком звичай-

ні обличчя.ТІ, щов залі, були намальовані недбало-

усі схожі один на одного, але ті, що в ложах, різнили-

ся між собою,і якщо придивитися уважно, то можна

булотам розпізнатисвітле волосся Мерилін Монроі
характернузачіску Елвіса.О, і вже задоволено показу-
вали один одному - вусате обличчя маршала Піл-

судського,а може,то був Лех Валенса. Були обличчя

шоколадній бородаті, круглі й видовжені. Булистарі

й були діти. У дальших рядах вони робилися подіб-
ними,а потім були вже лиш парою крапок і двома
перпендикулярнимилініями - ніс і вуста. Але нічого.

Господар гучно сміявся, дивлячись на все це. А то,

холера,маєталант, сказав. І немовля сміялося, а потім
розплакалося, мабуть, тому, що в маленькій дитячій

толівці не вміщалася така різноманітність, така

кількість облич. І тому коли вдарила музика, вони
радісно заплескали, а вона, жінкав білому тюлі, еле-
гантно вклоняласяїм,і взагалі не можна було розпі-

знати, скільки їй років. Вона танцювала перед ними

напрочуд легко,і тепер не стільки вірилиїй, скільки

знали, що вона не вчинить їм прикрости - не впаде, не
розсиплеться на порох, не злетить раптом у повітря,
несена тюлем,як повітряна кулька. Це була якась му-
зика, яка нагадувала дзижчаннякомах,а вона й справді

перетворювалась у шершніві бджіл, тріпотіла руками,
а якась дивна, подвійнадіадема її волоссі справляла

враження, наче то буливеликіочі. Ох, усім дуже спо-
добалося,і навіть викликалиїї набіс.

Наступного дня про малюнкизналовжеусемістеч-
ко, а невдовзі й уся околиця, і на довгий травневий

вікенд приїхалокілька осіб, щоби кинути на них оком.

Вона була ввічливою,але категоричною - нехайза-

лишать адреси,дістануть запрошення на спектакль.
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1 все останнє літо вона регулярно, щонеділі висту-
пала для вражених неюі її залою туристів, і навіть

зняли про неї фільм для місцевого телебачення. Каме-

ра показувала тоїї, то картини.Ну, й живихглядачів,
якісиділи у декількох рядах. Коли вона отримала ту

касету, то дивиласяїї багато разів, майже щовечора,
по телевізору, який спеціально для цього купила. А

потім написала першого закінченого листа.
Коханий Татусю, надсилаю тобі касету з мого

сольного виступу. Я би дуже хотіла, щоби ти поди-
вився її без упереджень. Гадаю, що ми повинні на-
решті помиритися. Я завжди любила тебе і - тепер

уже можупро це сказати - писала тобі майже щодня.
Я й досі маю усіці листи. Якби ти хотів їх колись
переглянути,то я запакую їх у пачку й перешлютобі.
Їх багато. Ти не мав рації. Я мала талант, лиш ти не

міг його розпізнати. Я дуже працювала, і тепер на

мої виступи приходитьбагато людей. Коли я танцюю,

зала у моєму театрі переповнена. Я вже бачу, як ти

дивно посміхаєшся це іронія, я знаю. Я завжди бо-

ялася цієї посмішки. Мене палив сором, що я така,

яка є, що я взагалі є. Але кожне почуття має свої

межі - я вже надто стара, щоби соромитись,а ти вже

надто старий, щоб ігнорувати мене. Може,тепер усе

складеться між намидобре,і ми забудемодавні обра-
зи. Будемояк батькоі донька.

"Того самого дня, коли вона занесла пакунок на
пошту, отримала увечері телеграму. Її батько помер.
Вона зібгала той листок паперуі кинула на підлогу.
На додачу ще й подерла його підборами. Розлючена.

Тієї ночі вона позапалювалаусі лампи, принесла фар-

би й домалювала в залі ще одне обличчя - в четвер-

тому ряді партеру. Потім перехрестилася на нього і
знову почала танцювати.
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Ворожіння на квасолі

Пйотровськийпідвозив його на Саську Кемпу, але
не під'їжджавпід сам будинок; зупинявсяза два квар-
тали, на початку Французької. Гарно вичищенийчор-

ний лімузин занурювався у м'ясисту тінь дерев, про-

те Й так усі, котрі минали його, уповільнювали крокі

з підозрою приглядалися до лискучого кузова. Таких
машинбулонебагато.

Він ішов сам. Пйотровський залишався в машині

і, розвалившись на сидінні, курив цигарки. С. знав,
щовін думає, курячи одну за одною і видмухуючи
дим через опущеневікно. Думає, що він має коханку,
щоце донеїїздитьі для неї має ті пакуночки,загор-
нуті про людське око у звичайнийсірий папір. Ко-

ханка теж була би небезпечною, думав С., але була

би більш людською,зрозумілішою для інших. Біль-
шість із них мала якихось коханок, більш чи менш

офіційно. С. насував капелюха глибокона очі,
піднімав комір плаща, щоби принаймні обличчя не
було видно. Минав маленьку крамничкуна розі, а
потім повертавліворуч, уздовж металевоїогорожі, яка

раптом переходила у хвіртку. Тоді він зупинявся і

обережно розглядався довкруж. Цим жестомвін теж
привертав увагу, наче боявся, що за ним стежать.

Потрісканою бетонною доріжкою входивна трав'я-

нисте подвір'я, а звідти - на тісну сходову клітку.

Сімейство мешкалоу трикімнатній,просторій квар-
тирі на другому поверсі. Вони завжди звідкись зна-
ли, що він прийде - а може, йому тактільки здавало-

ся. Завжди були приготовані. Круглий стіл уже був
прикритий клаптем сірого паперу, збоку завжди ле-
жав той самий хімічний олівець, щоразу менший. У

повітрі стояв запах пасти до підлоги та їжі - соусу,

капусти, розігрітого на сковорідці жиру. Часом з
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кімнати старух долиналамузика з грамофона-- якісь

іще довоєнні танго. С. ставив на столику під дзерка-
лом паперову торбу з подарунками. Найчастіше там

була кава, американський шоколад,баночка кав'яру,
банка шинки, часом пляшка справжнього французь-
кого вина - усе, що він міг нашвидкуруч купити в

буфеті ЦК.
Пані Ядвіга, дрібненька й сухенька, як шкварка,

витягала оті скарби, зітхаючи із захопленням,а пані

Урсула, рум'яна й висока, заглядала їй через плече.

Зиркав також на подарункиїхній брат, наймолодший

з усієї трійки, хоча й сімдесятикількарічний. Вони

його називали Женя, на російський лад, завжди були

з ним надміру дбайливі, як то старшісестри з молод-
шимбратом. Женя радів його приходові. Урсулави-
тягала з буфета пляшку і наливала їм обом по чарці
горілки. Самі вони не пили. Може, цим і пояснюва-

лась радість старенького. Женя радісно випивав од-

ним духомгорілку, потирав сухі, веснянкуваті руки з

білими нігтями, такими блідими, наче поросли яко-

юсь тоненькою плівкою. Жінки сідали на канапіі
раптом ставали дуже схожими - обидві сиві, вису-

шені, з брошками під шиєю. Потьмянілі прикраси

висмоктували решткиблиску з їхніх облич - обидві

бліді, наче напудрені.
«Як там у великому світі?», - ритуально питав

Женя,а С. відповідав: «Кепсько, але йде до кращо-
го». І цей вступ розпочинав пусту розмову про пого-
ду, про чутки з міста, про плітки на вулиці, про
саджанці помідорів, що проросталина підвіконнях і

ніколи не пересаджувалисьна грядку. Потім Урсула

приносила чай, який треба було пити у відносному
мовчанній зі смаком, хоча чай майженіколи не бу-

вав добрим. Ядвіга подавала купленітістечка, поси-

пані цукром, але укладаючи їх на тарілочці, розпиха-

ла печиво довгими тонкими пальцями, і цей жест

відбирав у них усю апетитність. С. так ніколи й не
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скуштував тих тістечок. Мав враження, що це зав-
ждибулитісамі крихкітістечка, які роками викла-

далися на тарілочку, а потім ховались у бляшанудовгу
шабатурку аж до наступного візиту.

Із Женею не можнабулорозмовляти-такою була
правда. Починав хихотіти у найменш відповідних

місцях. Раптом збудженопідхоплювався,потім одра-
зу сідав. Коротко пристрижений чубчик робив його
схожим на якусь підстаркувату дитину, дитину, яка

постаріла внаслідок таємничої хвороби. А однак же,
С. почувався тут на диво добре. Вжеза тим чаєм роз-
пружувався, розстібав комірець сорочки під шиєю,

знімав навіть піджакі вішав його на спинкустільця,

наче прийшов на гру в карти, на бридж до старих
друзів. На найзвичайнісінький у світі бридж. Пані
Ядвіга підсувала йому величезну кришталеву по-

пільничку, і коли він затягався першою цигаркою,то

відчував, що відбувається в ньому якийсь таємничий

процес регенерації, наче він ставав колишнім собою,
ще до війни - молодою, повною планів на майбутнє,
легкою,ні до чого не зобов'язаною людиною-корком,
яка завжди опиниться нагорі, щоб там не діялось.

Потім сідали біля того круглого столу, покритого

папером, тобто сідав він і Женя. Жінки приносили

мішечокквасолі, клали перед братом і верталися на

канапу. Ї тепер починалося. Схвильований Женя ста-

вав серйозним. Знову потирав оті свої висхлі руки,
потім однією стискав другу, аж вони неприємнохру-
пали, наче демонстрували зібраним, що тіло Жені

складається з кісток, кісточок, лиш ледь поєднаних

між собою тонкою, перепончастою шкірою. Тепер

Женя в мовчанні висипав квасолининапапір,а потім

усував подві з купки й відсував набік. Повторював

це дійствобагато разів, аж С. починав відчувати сон-

ну втому. Він тоді вертався думками на роботу, не-

уважно відтворював весь робочийдень,сухі, задушні

приміщення кабінетів, візерунок перського килима
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біля свого столу, якесь обличчя, випадково побачене
на сходах, документина підпис, силуєт Ріти, яка роз-

в'язувала кросворд у «Пшекруї». Дрейфував по тих

образах, приспанийбурмотінням старенького. Пальці
Жені перебирали квасолини, які вдаряли одна одну
з сухим, приємнимдля вуха тріском.І щоразу С.тоді

думав, що він утомлений, що перепрацьовується і -

що найгірше - щоусійого зусилля є не так зайвими,
як підозрілими, як, зрештою, усе навкруг. Він роз-
пружувавсяі робився сонним. А Женя хімічнимолів-

цем малював між квасолинами якісь випадкові, зда-
валосьби,лінії. Ї починав говорити. Наприклад, по-

вторював: «Застій, застій». Або: «Чоловік по твою

праву руку має задум, який стане початком небез-
печних для тебе змін. Уникнути цього не можна. Ти

мусиш пізнати його задуми, щоби приготуватися.

Чоловікз лівого боку хворий,і йому загрожуєсмерть.

Так, він помре напевно». «Кожен помре», - мала до-

дати щосьвід себе Урсула. «Ця інформація неточна.

Ти мусиш сказати, коли помре». Женя, роздратова-
ний цим втручанням, нахилявся над квасолинками й
кліпав від зусиль повіками. «Звідки я знаю, коли?
Якти така мудра, то йди сюди сама». С. під час цього
обміну словами замислювався, ким може бути «оцей
справа», а ким «оцей зліва». Чи йдеться про розмі-

щення кімнат, чи Женя послугується якимись неяс-
ними метафорами? Хто є більш «лівий», а хто «пра-
вий»? Чи йдеться про світоглядні, чи політичнісхиль-

ності, чи, може, це якась моральна оцінка - лівий і

правий.

Але саме з отим умиранням справдилосятільки

так. Товариш Каспжик, начальник С., захворів рап-
том на запалення легеніві за два тижні помер. Пост-

фактум С. визнав, що той був «лівий». Розповів про

це сімейству при найближчій нагоді. Женя втішився.
«А я ж казав, казав?» - збуджено повторюваввін.
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Так, Женя говорив речі загальні, таємничі, які

справджувалися найнесподіванішим чином. Майже
ніколи буквально.Він передрікав речідрібні, банальні.
ЩоС.загубить ключівід дому, що «хтось від маши-

ни подвоїться» (у Пйотровського народилися близ-

нята) або що С.на якусь мить перетвориться у змію
(Ріта вигукнула в якійсь черговій сварці: «Ти змія

холодна!»). І усяке таке. С. думав, як це могло відбу-
ватися, якою могла бути засада тих збіжностей. З

опором природженого реаліста він фантазував, що
квасольні пророцтва були насінням усіх можливих

подій, які розвинуться в майбутньому, хоча й до кінця

невідомо, як. Насіння квасолі знають природу іншого

насіння, тобто тих подій, які ще не відбулися. Потенції
можуть взаємопроникатиі розпізнаватися.Так він собі.

це тлумачив.Тому не все моглобути ясним.Ясна во-

рожба була би підозрілою. Оскільки майбутнього ще
немає, то немає й мови, якою можна би його назвати.

Це й є причиною неяснихметафор у вустах Жені. Коли
в лютому чи навіть наприкінці січня 53 року стару-
шоксказав про «велику смерть,яка для тебе оберне
світ на краще», С. подумав про якогосьдалекого ро-
дичаі його спадок, це було перше, що спало на дум-
ку, але тепер, постфактум,було ясно, що йшлося про
смерть Сталіна.І за рік С. був переведенийз п'ятого

поверху на другий і враз став їздити у чорному ліму-

зині, а Ріта одразу ощасливилася великою кварти-

рою. Але щоз того, якщоусез'ясовувалось лишепост-
фактум, лишез перспективи часу можнабуло зрозу-
міти дивацькі твердження Жені.

С.думав: «Навіщомені такі знання? Навіщо мені
таке знаття майбутнього,яке набуває сили лишепост-
фактум, з яким нічого не можна зробити?» І якось

попиваючиз Рітою коньяку кухні(вона в отому своє-
му екзотичному халатіз павами, у пантофлях з пом-

понами, завждиакторка,навітьнакухні), він усвідо-

мив, що йому зовсім не йшлося про майбутнє. Влас-
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не кажучи, його не цікавило, що станеться. Йому
йшлося просенс, про керунок. їшлося про порядок.
«Чи є в усьому цьому порядок?»- спитав він Ріту, а

вона відповіла, прикурюючицигарку:«Є -такий, який

сам собі створиш». Але йому цього не вистачило. «А
більший,загальний, понад нами?» - запитав. «Ясно»,

буркнула вона, цідячи хороший коньяк із відомого

буфету. «Ясно. Історична справедливість,діалекти-

ка, класова боротьба... Дурного вдаєш?»

Він не міг сказати їй про Женю. Навіть вона не

знала. Женя мав залишатися таємницею, соромли-

вим секретом, схованим на дні шухляди, як пачка
порнографічних знімків.

Пйотровському вінчас від часу давав пляшку шам-
панського або півкілограмовупачку кави. Нічого при

нім не казав. Усвідомлював, що оті його поїздки на

Саську Кемпу могли би знищитийогокар'єру - його

могли би звинуватити в шпигунстві, в зустрічах з
агентом розвідки, не має значення, що немічним. За
допомогою квасолин він передає йому таємні відо-
мості, а усе це ворожіння - ніщо інше, як ворожа

діяльність, скерована проти народної держави.
Вертаючись додому після чергового візиту, він ду-

мав, що якщовзагалі можназазирнути в майбутнє, а

це, мабуть, мало правдоподібно, власне кажучи, не-
можливо,бо ж час біжить однією колією від А до Б у

тривимірномупросторіі реальність існує об'єктивно,
об'єктивно,об'єктивно- він жував це слово, бо дум-

ки йому раптом повтікали,- отож, навіть якщо при-

пустимо, що майбутнє можна передбачувати, то

виходить із цього якась страшна правда. І зосере-
джений, переляканий, він раптом усвідомлював її:
існує непорушний, зовнішній порядок, на який не-

можливо вплинути;нас рухаютьрухибільші, ніж ми
самі, і ми не знаємо, що важливе, а що ні. І чому ж

загублені ключівід квартири мали би бути менш важ-
ливими,ніж просування по службічи закордоннапо-
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їздка. Чи є близнята Пйотровського менш істотними
для світу, ніж зміни у кріслах ЦК після чергового

пленуму?І отой вигукРіти у якомусьсліпому забут-

ті, безглуздий вигук- змія холодна! - хіба має менше

значення, ніж паніка після смерти Сталіна? Може,
саме так і є - що ми не знаємо справжньоїієрархії

цінностей, - але як тоді жити, чим керуватися?
А якщопізнання майбутнього неможливе, і Женя

його дурить,а він, як дитина, дозволяє божевільному

старому водити себе за носа? І немає ніякого май-

бутнього, ніякого визирання поза час. Існують про-

сто наслідки теперішніх дій. Тоді відвідини на Саській

Кемпі - це лише психологічний ритуал, пошукзамін-

ників безпеки, щось на зразок ходіння до церкви. Ї

така візія є ще гіршою від попередньої, бо тоді б ми
були лиш заручниками тут і тепер, гарматним м'я-

сом хаосу, жертвами ілюзій інших людей, стадом

лемінгів, яке мчить наосліп.
Він не хотів про це думати.Як тільки лімузин ру-

шав із Саської Кемпи вертався на другийбік Вісли,

він мав забути про Женю і про його сестер. Часом,
вертаючись мостом Понятовського, він непереконливо
обіцяв собі, що більше до Жені не поїде. А за тиж-

день, за два, за місяць знову відчував те саме праг-

нення, наче йшлося про те, щоби випитигорілки, щоби
послабити дотеперішній порядок, і він лиш кидав

Пйотровському гасло «Саська Кемпа»,і їхали туди
увечеріпо ту саму порцію розпачу. «Про щомені, до

біса, йдеться, про що мені йдеться?»

Наступного дня вранці він з'являвся в будинку,
швидкопіднімався до себе широкими мармуровими
сходами, дивлячисьпід ноги,і лиш злегка кивав го-
ловою чоловікам у синіх костюмах, які його минали.
У себе одразу западав застіл із нестерпним почут-
тям, що він для цього місця зовсім не годиться, що

він через силу мусить щоранку урухомлювати якусь

особливучастину самого себе, щоби все це витрима-
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ти. По суті, його гарний кабінет збуджував у ньому

відрух нервовихпозіхів, почуття психологічно немож-

ливе, суперечливе саме в собі - смертельну нудьгу

поєднану з тваринним жахом. Ця дивна мішанина

спричиняла, що він починав пітніти протягом пер-

шоїгодиниі часто мусив міняти сорочку, завжди на

таку саму (приносивїї в портфелі, старанно запако-

вану Рітою), звичайно,за зачиненими дверима, щоби

не помітила його секретарка,їй-бо він вірив наймен-

ше. Потім,однак,і він,і його тіло, у дружньомузв'яз-

ку, який утверджувавсяз хвилини на хвилину, напо-
мацкивіднаходили одне одного,а допомагалау цьо-
му чарка коньяку і кілька викурених цигарок. Він
підозрюваву себе звичайну неврастенію,перевтому.
«Це мине, це само мине», - повторюваввін. І минало.

Свіжий, вже спокійний, підходиввін довікнаі зі

зростаючим почуттям тріумфу кидав погляд на рух-

ливу круглу площу біля ЦК.Звідси було видно,які
прості правила керують вуличнимрухом,і може,так

було зі світом - зеленіта червонісвітла змінюють-

ся з чудесною ритмічністю,а в самій середині хаосу
стоїть поставний міліціонер і з вишуканістю архан-
тела показує людям правильний шлях.
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Журек"

- Треба було нам взяти візочок, - сказала одна
другій, коли вони вийшли на давно вже не чищену
від снігу дорогу до автобусної зупинки.

Старша несла дитину, завинену в ковдрочку, яка
зараз, коли швидко сутеніло, зробилася сірою, наче
була брудна. Молодша йшлаза матір'ю,ставила ноги
простов їїсліди наснігу, так було легше.

- Треба було нам їхати вдень, а не на ніч, - знову
обізвалася старша.

- Треба булой требабуло, - сказала молодша. - Не
встигла я.
- Не треба було так наряджатися.
- Ти теж наряджалася.

- Зовсім не наряджалася. Шапку не моглазнайти.
Наавтобус ледве встигли. Той приїхав весьу парі,

майже пустий - бляшана видмушка. На задньому

сидінні тіснилася група підлітків. Їхали, мабуть, до
містечка на дискотеку. Молодшаприглядалася до них
спідлоба, але жадібно. Оцінювала дівчат, особливо
одну, у шкіряній куртці й обтислих джинсах. Мати

про щосьтихо запитала доньку, але та лиш буркнула

у відповідь. Потім протерла вкриту парою шибу й
дивилася в морокза вікном,який час від часу бли-

мав світлами. Памолодь поїхала далі, а вони обидві

вийшли нанаступній зупинці, де бічна дорога поєдну-

валась із дворядною,поякій з гуркотом проносились

великівантажівки.
Поминулисвятково освітлений мотель і дійшли до

рибного ресторанчика. Постояли хвильку перед на-
писом «Завжди кока-кола», який, наче великий чер-

вониймісяць, освітлював фасад недавно відремонто-

ваного дому.

м Традиційний польськийсуп на заквасці з борошна.
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- Покличемойого сюди чи як зробимо? - запитала
мати.

- Ти йди, а я тут почекаю з дитиною.

Старша жінка увійшла й одразу повернулася.

- Немає його. Пішов додому.

Подивилися одна на одну і пішли на подвір'я.

Загавкав прив'язаний до будки собака. Автоматич-

но запалилосясвітло. Сніг милосердно покрив увесь

будівельний розгардіяш - купи дощок, пачки сти-

ропласту, запаковані в плівку, піраміди пустотілої

цегли. Пан Владек будував гараж.

Він вийшов до них. Поставний рудавий чоловік у
в'язаному светрі, рукави якого немилосердно поро-

лися. Здивовано подивився на них.
- А що то ви тут робите в такий час? - запитав без

привітання.

-- Маємосправу.

- Так? - запитав він протягло, ще більш здивований.

- Можнаувійти?

Він завагався, але лише на мить, майже непомітно.

Впустив їх усередину, у свіжо тинькованісіни,з гру-

дочкамицементу, які зараз хрупали в них під ногами.
Увійшлидо захаращеноїкухні. Він, мабуть, майстру-

вав щось біля мийки, бо шафка була відсунута від

стіни, відкриваючи таємницітрубі колін.

- Можнасісти? - запитала старша.

Він поставив Їм два стільці, майже посеред кухні, а
сам закурив і сперся на ту відсунуту шафку. Лише
зараз побачив дитину й усміхнувся.

-- Хлопець чи дівчинка?

-- Хлопець, хлопець, - відповіла молодшаі розгор-

нула на дитині ковдрочку.
Відсунула їй з очей блакитну вовняну шапочку.

Дитинаспала.Її маленьке зморщене личко нагадува-
ло пану Владкові свіжо вилущений волоськийгоріх.

Булонегарне.
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- Гарний, - сказав він. - А як звуть?

- Щеніяк, - весело сказала молодша.

- Владислав, - швидко встряла старша.
- Владислав? - здивувався він. - А хто ж тепер

називає дитину Владислав?

Скривився. Затягнувся цигаркою.
- Ну, то що то за справа?
- Тебе звуть Владислав,і він Владислав... - тягла

старша.
- Може бути й Владислав,хто сказав, щоні.

Замовкли. Чоловік струшував попіл на підлогу.

- Ну?
Жінка швидко відвела очі на кінчик спертого до

стіни карниза й промовила у тому напрямку:
- Це твоя дитина, Владек. Ідуть свята, тож хочемо

її охрестити.
Лице чоловіка застигло.

- Ти, Галино,хіба охуїла. Як це може бути моя ди-
тина? Ну, Івонка, - звернувся він до дівчини,- як це
можебути моя дитина, що ви обидві вигадуєте?

Івонка прикусила губу і почала швидко колисати

дитину. Та прокинулася й заплакала.
- Хто батько? запитаввін.
- Ти батько. Це твоя дитина.

Мужчинапідвівся й загасив черевиком цигарку.
- Вийдіть звідси, але вже - обидві.
Вони неохоче підвелися. Івонка насунула немов-

ляті на очі блакитну шапочку.

- Ну, вже, вже, - підганяв він.

- НУ, добре, Владек,тоді батьком твій син, Яцек,

- сказала раптом матір уже від дверей, не обертаю-

чись.

- Він був тут на Великдень, - задирливо додала

Івонка.
- Забирайтеся.
Дверіза ними зачинилися. Вони мовчки стояли на

брудному, втоптаному снігу. За мить згаслосвітло.

248



- Ну, і що? - запитала ЇІвонкав матері.

- А що має бути? Нічого.

Автобус мав прийти лиш за годину, тому рушили

назад пішки.

-- А казала ж тобі взятивізочок. Тепер будемо йти
з годину.

-- Кращейти,ніж чекати на зупинці й мерзнути.
Вночі дитина була неспокійна. Івонка спала, як

убита, тому її мати мочила ріжок пелюшки в теплій

воді і давала його малому смоктати. Він незграбно
ворушив маленькими губками. Крізь шпари у блясі
пічки миготів вогонь.

Вранціобидвібули в крамниці, Івонка купила собі
морозиво «Магнум». Коштувало маєток. Мати дорі-

кала їй, що не йдеться навіть про гроші, але ж засту-

диться,і пропаде молоко.Івонка спокійноз'їла моро-

зиво і знизала плечима. Дитина спала у блакитному

візочку.

-- Який гарний хлопчик, - нахвалювала продавчи-

ня; вона вийшла насхідці перед крамницеюв білому

нейлоновому фартусі, накинутомуна светр. - Ох, як

холодно.
Невдовзі у крамниці зробилася черга, як то зав-

ждибуває близько полудня. Цього разу тут були не
тільки місцеві чоловіки по дешеве вино або проїжджі

по колуй горішки для подорожідо кордону. Сьогодні
прийшлигосподині порізніесенції до печива, по ва-

нільний цукор, маргарин, родзинки. Продавчиня з

дбайливістю аптекарки зважувала пташине молоко,
таляретки в шоколаді й спеціальні святкові цукерки,

у яких найбільшецінувалися лискучі золотисто-фіо-
летові обгортки. Ці малі прикраси висітимуть на

ялинці. Людямзовсім не залежало, аби черга посува-

лася швидко,зовсім ні - кожен,хто тільки діставався

до прилавка,заводивіз продавчинею розмову,а вона,
покинувшиколонки цифр,пакетики з порошками для
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печива, спиралася на прилавокі вислуховувала при-
несені оповіді. Виглядало це навіть так, наче люди

платили не грішми, наче гроші були лише ритуаль-
ними камінцями. За родзинки, порошки для печива,

дешеве вино платили невеличкою історією, питанням,

дотепнимслівцем. Тому це тривалотак довго.
Перед крамницею затримався темнозелений еле-

тантний автомобіль, із тих найновіших, які маютьви-

сокий, схожий на коробку зад. На його даху їхали

лижі. З машини вийшовчоловік, одягнений у фірмові

штани й куртку, у смішній шапці на голові. Сказав

щось жінці, яка з двома дітьми-підлітками залиши-
лась у машині. Чоловік легковибіг східцямиі став у
кінець черги одразу за Матушеком.
- А є журек? - запитав фірмовийчоловік, потира-

ючируки,і додав без зв'язку: - Уфф, як холодно.
Від цього питання про журекскис якось крамнич-

ний гомін. Продавчиня,яку вернули доїї занять по-

середині монологу, неприязно подивилася на при-
їжджого.

- Журек,такий у пляшці. Або може бути в баночці,
не знаю,які у вас тут звичаї: пляшка чи баночка.
- Журек,- підказала продавчиніпані Матвіюкова і

почала пакувати в пластикову торбу свої маленькі
закупки.

Усі непомітно окинули поглядом чужинця. Сніг

танув на його кольорових, модних високих череви-

ках. Жовтий напис на блакитній куртці звістував

чужою мовоюякусь яскравуістину. Продавчиня гля-
нула на нижню полицю.

- Є, - сказала. - Остання пляшка.
-- Отже, у пляшках. У нас на півночі журек маємо

в баночках, - розтлумачив чоловікі весело оглянув
людськіобличчя. - Минасвята їдемо до Австрії, на

лижі, і жінка вперлася, що має бути журек,а це остан-
ня крамниця перед кордоном,- сказав він ужетихі-

шеі невідомо чому звернувся до Матушека.
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Матушек відвернув голову і спокійно розглядав

різні гатунки цигарок, виставлені за склом вітрини.

Черга мовчки посунуласяна одну особу. Пані Матві-

юковалічила біля дверей решту.

- Щото за свята без журека? - знову обізвався
чоловік. Його високий, гучний, самовпевнений голос

якосьрізав вухо. - Це ж наша польська присмака. Я

вже стільки побував у різних країнах в Европі й у
світі, але журека нема ніде. Ясно, що мають якісь свої

присмаки,але не журек. Тому, подумав я, як тут не
куплю,то вженіде. У Чехії нема журека.

Ніхто невідізвався. Чоловік почав притупувати й

хухати в долоні. Продавчиня, ота балакуча продав-

чиня, збентежена присутністю чужого, робила свою
роботу справно й ретельно. Черга швидко рухалася
вперед, надто швидко,бо ж ніхто не спішив.

- Холодно, - сказав чужий до Матушека і ще й

потер театрально долоні.

Матушекглянувнанього і майже непомітноусміх-
нувся з гречности. Відвернув голову до цигарок у
вітрині.

- У нас замовлені апартаменти в Альпах. Пане,які

там канатні дороги,яка база. З'їжджаєш годину або

й щебільше. А в готелі внизу бар і басейн. Їмо за
власним графіком.В усіх апартаментахє кухні, тому

жінка й зможе зготувати той журек. І ще я візьму
шмат ковбаси, але доброї. А тут є добра ковбаса? -
занепокоївся раптомвін.

Від прилавка неохоче відійшла наступна жінка.
Продавчиня розсунула під шиєю блискавкусветра.

- Бачу, що є ковбаса,але як ковбаса коштує шість
злотих, то не може бути добра,- сказав чоловік.

Загудів клаксон. Чоловік підійшов додверейі впу-

стив у крамницю клубчасту хмару морозногоповітря.
Тукнув щосьу бік машиний повернувсяна своємісце.

- Нервується жінка, бо ввечері маємо бути в Аль-
пах. А менітут іще журеказахотілося.

251



Матушек купував цигарки, апельсиновий запах,
півлітру й хліб. Продавчиня вправно підрахувала

колонку цифрі в цей рахунок загорнула пляшку.

- Ї журек,- сказав він. - Пляшку журека.

У крамницістало зовсім тихо. Продавчиня з бла-

гоговінням подала йому ту пляшку. Матушек швид-

ко заплатив.
- Пане... почав було зовсім остовпілий чоловік у

куртці, але Матушек умить зібрав свої покупки й
вийшов.

Перед крамницею побачив Галинуз її трохи-не-
того донькоюі віддав їй пляшку.

- Візьми. У нас не їдять журека, тільки борщ, -
сказав він і ще нагадав їй прийти увечері по давно

обіцяну ковдру.

 

Івонка соромиласьувійти. Стояла біляплоту і кла-

цала зубами,невідомо,від холоду чи від страху.

- Чого ти, дурна, боїшся? Не з'їдять же тебе. Рані-
ше треба було боятися, не тепер, - сказалаїй мати.
- Тамє якісь хлопи.Ти йди,а я тут із малим заче-

каю.
- То й добре, щоє, може, зараз нам щосьвдасться

зробити.Присвідках. Ну, йди!

Дівчина неохоче рушила.

У кухніза столомсиділо четверо чоловіків. Мату-

шек саме розлив по останній. Матушкова, велика й
товста, поралася із проціджуванням молока. Було

тепло й приємно.

- Тей, матір, дівчата прийшли по перину, - ствер-

див Матушек.

Присунувїм одного вільногостільця. Галина сіла
на краєчку, а Івонка стоялаз дитиноюбіля дверей.

- Ну, то будьмо, - сказав Гуральі вихиливчарку.

Інші зробили те саме мовчки. Хекнули, запили оран-

жадом.
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Матушкова вийшла в кімнату і одразу повернула-

ся з клунком, запакованим у плівку і перев'язаним

мотузком. Защебетала до дитини.
- Як звуть?
- Щеніяк, - швидко відповіла Галина.

Іванка нервово затупцювала на місці.

- Коли хрестини?
Талина знизала плечима.

- Це добра перина, - сказала Матушкова. - Ціле

літо вивітрювалась на горищі. Маєш що натягнути?

- То він батько, - понуро кинула раптом Івонка з-
під дверей і показала головоюна Гураля.

Запанувала повна збентеження мовчанка.
- Ну, Івонко? - заохотила матір.

- Ти батько, - вона тепер подивилася йому просто
вочі.

Матушковавідсунула немовляті шапочку з чолаі

уважно до нього приглядалася.
- Я своїх маю четверо, - озвався нарешті Гураль. -

Дай меніспокій,дівчино, сама не знаєш, хто з тобою

спав.
- НУ! - грізно сказала Галина.
- Я з нею спав,- вигукнув Кавка.
Язик у нього заплітався,а очі п'яно блищали. Не

мав хлоп здоров'я до горілки.

- Так, спав з нею, - повториввін протягло. - Але

с-п-а-а-в, був такий п'яний, щовідразу заснув, зна-
чить,це не я.
- Вона вже була у Владка, його пробувала вроби-

ти. Хтотам знає, чия то дитина...
- Дитина то дитина, - сказала Матушкова.

- Туляла з солдатом із застави. Усі це бачили, -

додавГураль. - Шукайголкив сіні.
Підвівся, зняв шапку з вішака і рушив до дверей.
- Боже ж ти мій, - бідкалася Матушкова.- Чого ж

ти її не пильнувала? То твоя вина, Галино,твоя вина.

-Так гадаєте? Що,малаїї за ногу прив'язати? Ціка-
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во мені, як би панідала собі раду. Це ж бо дитина у
тілі здоровоїбаби.
- Єжик? -звернулася раптом повнапідозр Матуші-

кова до наймолодшого чоловіка, свого небожа.

Єжик почервонів аж до кінчиків вух, здавалося

навіть, що його дивовижно блакитні горальськіочі
засвітилися.

- То не я, цьоцю.Я обережно.
Кавка вибухнув скрекотливим переривчастимсміхом.

- Без півлітри нє разбєрьош. Ну, пані Матушкова,

треба щось поставити.
Матушкова безрадностояла посередкухні й диви-

лася то на Єжика,то на Гураля,то на чоловіка. Зда-

валася зараз іще товстішою, важкою, як шафа. Усі

чекали, аж щось скаже, вона злегка ворушила губа-
ми, наче виліплювала особливе слово, щоб назвати
усе одразу, від початку до кінця. Схоже, однак,їй це

не вдалося, бо підійшла до столу, плеснула долонею

ло цератовій поверхні й сказала:

- Кінець із питтям.Ідіть уже, завтра святий вечір,

маєте вдома роботу.
Схопила клунок і увіпхала його в руки Галини.

Галина обняла його, як велике, потворне немовля,
притулила лице до плівки і розплакалася. Матушко-

ва гарячково почала збиратизі столу. Гості мовчки

встали і рушили до дверей.

Тоді озвавсяїї чоловік.
- Зараз, зараз, - сказав. - Чекайте.

Замовк,ніби ще роздумував,ніби вирішував щось,
і стукав пальцямипостолі.

- Я є батьком того малого.
Настало довге мовчання.Він сидів. Його дружина

стояла посеред кухні,а усі інші скупчилисябіля две-

рей у калюжі розталого снігу.

- Чи ти здурів? Ти ж не можеш мати дітей. Ми ж
уже двадцять років не маємодітей,і усі знають, що

ти не можеш мати дітей, бо мав випадок.
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- Тихо будь, жінко. Закрий рота. Це моя дитина.
Кавка, хитаючись,підійшовдостільця сів.

- Ну, й добре. Яктак, то треба щось поставити...
Івонка, переступаючи з ноги на ногу, байдуже ко-

лисала дитину.
-- Але ж... - знову почала пані Матушкова,її пухкі

долоні знайшликрай фартуха і притислийого доочей.

Потім вона вибігла, грюкнувши дверима.
Матушекполіз у буфет і витягнув пляшку. Вийняв

із мийки чарки й розливгорілку на шістьох.

- Вона ні, - сказала Галина. - Вона ще не має

вісімнадцяти.І годує дитину, - показала на Івонку.

Випилив урочистому мовчанні.

- То коли хрестини? - запитав Матушек.

- Ксьондзказав, що можна би на Новий рік.
- Ну, то за хрестини на Новийрік, - забелькотів

Кавка і ще раз раніше завсіх вихиливчарку.

Потім Матушек наказав їм усім іти додому. Ска-

зав, що завтра Святвечір і що мають роботу. У две-
рях Галина витерла рукавом сльози і поглянула на
Матушека з усмішкою.
- Дякую пануза журек, - сказала.
Вони пішли додому навпрошки по чистому неза-

йманомуснігу. Івонка ставила ноги в материнісліди.
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Бажання Сабіни

Тепер буде про Сабіну, яка раз на тиждень приби-
рає в домілікаря М.,його дружини,пані Йолі,і доньки

Казі. Прибираєкілька років, тому тих прибирань було
вжекількасот, одне схоже на друге. Спершу кабінет

лікаря, почекальня для пацієнток, туалет. Потім кімна-

ти Й велика кухня, а також спальнінагорі - одна пан-

ства М., друга Казі. Часом, рідше, кімната для го-

стей, особливопісля свят,після довгих вікендів, після
іменин. Є ще дві веранди - передняі ззаду. Обидві

треба позамітатиі вимити підлоги з гладенькихкахлів.

П'ятдесят кілька прибирань щороку; п'ять-шість

разів на рік миття усіх вікон; чищення порохотягомі

пластуванняпідлогіз теракоти,десьіз двадцять разів

на рік; вибивання килимів - три, чотири рази. Сабіна
аж надто добре знає кожну поверхню, кожен пред-

мет. Деякі з них їй подобаються (дерев'яна поверхня

столу, торшеріз вітражним абажуром), інших терпі-

ти не може (бронзові горщики, якими заставлений

весь камін, вічно брудна поверхня плити), ще інші
любить (рожевий килиму кімнаті Казі, ідеально білі
кахлі в лазничці).

Сабіна приходить у п'ятницю, у той день, коли
хлопці у неї вдома розігрівають собі четвергові на-

лисники. У лікарському домітоді ідять рибу - вона

потім відшкрябує пригорілу сковорідку. Приходить

вона вранці. Приїздить червоним міським автобусом

із Підгір'я під саму елегантну віллу лікаря М.Їдучи
тим автобусом через весь Вальбжих,почувається вона
чудово,почувається так, наче іде на прогулянку. І їй
завжди шкода, що ця подорож із сумного, обдертого

смердючого Підгір'я до тінистого, жасминного Щав-
на триває так коротко.Сабіназаймає місце біля вікна
або одразу - якщов автобусітісно - місце для при-
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вілейованих. Бо Сабіна вагітна. Вона найчастіше
більш чи менш вагітна, має ж зрештоюп'ять синів -

усі хлопці! - і вагітність Сабіни є її визначальною,

природною рисою.Її ніколи не нудить, ніколи не па-

морочиться голова, не буває раптових змін настрою,
ненормального апетиту. Ані вона не товстіє особли-
во, ані особливо не худне. Сабіна не переймається

своїм тілом. Запаковує його зранку в дешевий
спортивний костюм або квітчасту ситцеву сукню і

так уже парадує цілий день до самого вечора. Десь

там, всередині, під ситцевою поверхнеюїї тіло живе

власним життям. Не варто цим перейматися.

Тепер, однак рідко, але все ж, - Сабіна розглядає

своє тіло у великомудзеркалілікаревої, у її спальні,

і дивиться,чи, бува, живіт виглядає не так, як зви-

чайно. Відомо ж, що на дівчаток живіт стає широ-

ким,куполоподібним і м'яким. На хлопця - навпаки

-- виступає вперед, гостро націленийу світ, твердий,

як м'яч. Коли її зловила недавно на цих оглядинах

пані Йоля, лікарева дружина, Сабіна засоромилася.
Почервоніла і вдавала, що чистить дзеркало.
«Вагітність тобі до лиця»,сказала лікарева жінка. «Ти
тарно виглядаєш».

Сабіна старанно й обережно розкладає кинуті на

крісло убраннягосподині. Блузки і сукнібере за пле-

чики,наче це живістворіння, домашнітварини. Вішає

їх на дерев'яних плічках у шафі. Вдихає запах, який
живе там і просочує гардероб. Це запах дозрілих
квітів, вона не знає, яких. Запах жіночости лікаревої

дружини,делікатний, дразливий, недоступний. Менш
охоче порядкує вона убрання лікаря. Ніби тканини
сорочок і піджаків такі самі м'які, як суконь і жа-
кетів, але перед тим, як торкнутисяїх, рука Сабіни
на коротку мить затримується в повітрі, вагається.
Немає причин, щоби дозволяти собі таке вагання,

ніяких причин, тому Сабіна робить своє. Як це на-
звати, ці півсекунди, коли пальці опираються доти-
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кові. Відчуття колючої чоловічої щоки? Жорсткість

чоловічих рук? Суворістьбрів? Відголос важких роз-
мірених кроків на сходах? Легкий запах алкоголю?

Нарештівже по всьому; Сабіна зачиняє шафу, ми-
нає поглядом себе, відбиту в дзеркалі на розсувних
дверях.

Якраз тоді, коли вона кінчає спальню, приходить

зі школи додому мала Казя.Її чути вжез холу. Сабі-
на, як і Казіна мама,біжить униз привітатися з дівчин-

кою.На якийсьчас забуває про все інше.

Казя сидитьна підлозіі розв'язує шнурівки. Відпо-

відає на материні запитання. Усміхається Сабіні. У
Казісвітле до пліч волосся, м'яко завите в невиразні

кучерики, веснянкувате личко,чисті ясні очі. Делі-
катнігуби, наче не для того, щоб їсти, а для пташи-
ного щебету - вузенькі, бліді. Великі зуби - зворуш-
ливі. Так думає Сабіна. Забирає у неї ранець, щоби
віднести його нагору. Прибирання Казіної кімнати
почне з того, що покладе цей ранець на місце. Казя

тим часом пообідає, а одразу потім прийде вчитель
англійської, ще дві дівчинки-сусідки, і відбудеться
урок. Внизу,у вітальні. До Сабіни долинуть лиш го-
лоси чоловіка Й дівчаток, а також - часом - телевізо-

ра, уривчасті, чужі діалоги, зовсім незрозумілі гор-
лові звуки.Ї тільки чуєз» вловить Сабінаіз задово-

ленням.

У цей час для Сабіни настає найприємніший мо-
мент дня. Казіна кімната, Казіна кімната, навіть сло-

ва бринять, як гогель-могель, як халва. Вона рожева,
уся рожева. М'який килимпід ногами збуджує у Са-
біни побожну пошану. Вона ніколи б не насмілилася
стати на нього в черевиках. Наколінах вибирає з нього
меншікубики, окрушинитістечок. Потім чистить його

порохотягом,два, три рази. Часом Сабіна у хвилини
слабости, чи смутку, чи як це назвати - Сабіна не-
вправна у називанні таких речей, - особливотоді,
коли... ах, краще про це не думати,отож, часом вона
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лягає на цьому рожевомукилимі, на бік, щоби живіт

не заважав,і так лежить якусь хвильку. Кімната, яку

вона бачитьз підлоги, видається їй ще безпечнішою,

ще затишнішою. Могла би так лежати, перебирати
кінцями пальців у м'якому рожевому мохові. Розма-

ритись, розігрітися зсередини, запасти у легенький,

неглибокий сон, у якому думки переставляються й

міняються місцями.«У25, ує5», говорять знизудівчачі

голоси.Сабіна підводиться,бо має встигнути. Міняє

постіль на ліжку дівчинки, постіль чисту, невинну.

Довго збиває подушку, щоби зробити її найзручні-
шою для Казіної голови. Стріпує ковдру, щоби пух
розклався рівномірно. Потім, подумавши,із задово-

ленням вагається щодо кольору пошивок- у Казіній

шафіїх кілька: рожева в парасольки, ясноблакитна в

слоники,гладенькабіла, рожеваіз сатину, гладенька,
як лід, а також постільз батисту із вибивнимигілоч-

камибузку.
Потім Сабіна робить порядокна столі малої - па-

стельніолівці, стругачки, зошити,заповнені незграб-

ними кривулями. Прибирає недогризкивід яблук,
папірці від цукерок, скоринки помаранчів. Витирає

пил. Гарненько розкладає ляльоку ліжечках і візоч-

ках. Стежить, щоби мали обидва черевички, щоби

платтячко було застебнуте на спині. І це теж гарний

момент кожноїп'ятниці - дотик до ляльок, поправ-
ляння їм волоссячка, розсаджування їх на полицях.

Сабіна не знає навіть, як про це думати, лиш усмі-
хається сама до себе. Бачить, однак, що її пальці,
тверді й злегка напухлі, не даютьсобіради із зав'я-

зочками й гудзиками лялькових одеж. Тоді завжди

приходить пані Йоля. Ніби шукає чогось, але річ у
тім, щоїї непокоїть отой час, який Сабіна проводить

у Казіній кімнаті.
«Вона інфантильна,ця Сабіна», сказала якось чо-

ловікові. «Вона там хіба грається тими ляльками».-

«Не жартуй»,відповів він без зацікавлення. І додав:
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«Скажиїй, що вона мала зробити гемоглобін і що я

зможуоглянути її наступного тижня». На те пані

Йоля: «Поставив би ти їй спіральку». - «Бачині, - він

на те, - я просто не встигну, бо вона тут же знову
вагітна. Скажи їй, щоби прийшла на УЗД».

Порядокусталено давно.Тепер Сабінап'є в кухні
чай і їсть тістечка. Часом із цукром, часом кокосові.
Пані Йоля в обтислих лосинах лиш під'їдає, бо вона

завждинадієті. Розмовляють уривчасто. Сабіна роз-
повідає їй про своїх хлопців, що найстарший уже
вчиться в технікумі, а наймолодший щойно починає

ходити. Пані Йоля плутає їхніімена, але вдає, що ні,

що пам'ятає. А ще пам'ятає, що не слід питати про
чоловіка Сабіни. Знає, що Сабіна тоді брехатиме, ска-

же, щоусе гаразд, що працює, щоповісив удома кар-
низи, що навіть спік щось, що попідв'язував помідо-

ри на їхній ділянцібіля залізниці, що ходили в не-

ділю докостелу, щоїздилиавтобусомза місто настав-

ки, аби діти могли скупатися. Щонеп'є. Ні, не ска-

же, що неп'є. Взагалінічого не згадає про пиття чи

непиття, ані про інші речі. Чого не згадуєш, те не
існує. Це саме ота вправність у неназиванні. Рідкісне

вмінняковтати слова ще дотого, як вониз'являють-
ся у вустах, готові до вимовлення. Пані Йоля кидає

тоді крадькома нанеї погляд. Сабіна підноситьсклян-

ку до вуст. Її плечі здаються тоді дивно вузькими,

крихкими.
Після чаю настає прасування. Купа чистої, шорст-

кої від прання одежі. Рушники. Постіль. Сватання
одна з одною шкарпеток,зв'язування їх у м'яку кульку.

Витягання простирадел. Пришиванняобірваних під
час прання гудзиків. Прасувальна дошка цестійка,

з-за якої Сабіна розглядаєвечір.
Дівчатка прощаються з учителем і йдуть нагору.

"Та друга - темноволоса, з великими очима. Третя -
світла й пухкенька, рожево-палева. На сходах домов-

ляються про правила гри. Діляться світом. Я маю
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сьогодні Бланку і Циганку. Ти - Принцесуі Сусанну.

Ти вчителька, я лікарка. Ти приходиш до мене 3

дітьми. Будемо запрошувати однаоднуна гриль. Бу-
демоїздити до Тунісу.

Сабіна весь час бачить їх куточком ока. Праска
лишаєгладенькийслід, випростує те, що криве.

Дівчатка розкладають іграшки, руками окреслю-

ють простір. Тепер, переходячи невидиму лінію, тре-
ба казати «добрий день»,доімені слід додавати «пані».

Сабіна бачить, як вони кладуть ляльок на роже-

вий килим, як розв'язують зав'язочки їхніх плаття-

чок,ті самі, які вона недавно зав'язувала, як роздяга-

ють ляльок догола. Ах, ні, не догола, лялька ніколи
не буває голою. Рожева нап'ята шкіра струнких,ко-

маших барбі. Вони не можуть бути голими, бо не
мають нутра і зовнішнього боку, у цьому й полягає

їхня досконалість. Вони - як коштовні прикраси.

Дівчатка не припиняютьрозмови,але Сабіна їх не
слухає. Тобто - не слухає слів, їй достатньо самої

мелодії того щебетання, пташиної, ритмічної, пест-

ливої. Рух праски уповільнюється, стає механічним.
Нудиться під нею біле простирадло.
Щобулоби,якби Сабіна раптом покинула ту прас-

ку, якби, радісно підстрибуючи, пристала до трьох
дівчаток? Якби сіла з ними на рожевому килиміі
дозволила, щоб її захопила пластмасова чулість,без-

печна, умовна материнська любов? Якби почалава-
рити обід у маленьких каструльках і подавати його

на тарілках завбільшки з гудзики? Що би сталося?
Чизавалився бисвіт? Ох, Сабіні слід бути уважні-
шою,мало не припалила комірець паналікаря.

Під час кожного прасування Сабіна грає у певну
тру, невинну забаву. Ніхто цього помітити не може,

бо це гра в уяві, в думках,а крім того,її важко висло-
вити. Але я спробуюїї описати. Отож, Сабіна уявляє
собі, що є тією лялькою,яка лежить на килимі. Вона
вжезнає, як лежиться на килимі, томуїй легко при-
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гадати м'яко-твердий, рожевий ворс килима під спи-

ною.Воназнає запах килима,тому навіть зараз може
відчути цей синтетичнийзапах. Вона знає, що видно

з килима, тому може уявити собі несподівано вели-

чезнийсвітніг стільців і столу, коробок під шафою.І
бачить похилені над нею гладенькі личкадівчаток,і

чує, як вони балабонять, фрагменти не розмов,а роз-
мовок, лагідні покрикування, замшеві зітхання,

ніжний, яблучнийзапахз їхніх уст. А найголовніше,

щовідчуває дотик їхніх рук, ручок, маленьких паль-
чиків, як пташині сліди, як легенькі швидкі кроки

ласки.Ці дотикизастібаютьі розстібають гудзики її

фартуха, зав'язують комірець під шиєю. І тоді вона

відчуває, як весь світ якимось чином меншає.Усе стає

умовним,несталим, усе дзюрчить, як вода з несправ-
ного крана,і з'являється раз у тому, раз в іншому

вигляді. Усе може статися, хоча мало чого діється.

Це,мабуть, і є щастя.
Сабіна під гущею маленьких дотиківвідчуває рап-

том своєтіло, відчуває його так, наче воно є картою
світу, наче маєрічки,озераі гори, наче ним мандру-
ють стада антилоп, слонів, відчуває на ньому жар
пустель і морозні віхури усіх антарктид. Її шкіра

оживає- відповідає приємним здриганням.Рука,яка

тримає праску, слабшає, кволіє (тоді вона відставляє

праску у безпечне місце), волосся одразу над чолом

немов твердіє, у кожному разі, вона відчуває його і
дивується, як можнавідчувати власне волосся. Руки

трьох дівчаток одягають ляльку.
Прасування - це останній пункт програми. Саме

чути ситнал новин. Родина М.вечерятиме. Дзвінок у
дверізвістує, щопосусідськихдівчаток прийшли їхні
мами. Розмовляютьу дверях.

Сабіна ховає гроші у кишеню спортивного костю-
ма, збираєсвій пакет - зараз вона зробить закупки в
супермаркеті. Купить курча на суботній обід, марга-
рин кілька буханокхліба. «Ах, скільки вони їдять
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хліба», зі сміхом говорить вонапані Йолібіля две-

рей, а за мить її ноги вже шурхотять на гравієвому

під'їзді.
«Сабіно»,гукаєїї пані Йоля. Вагається якусь хвиль-

ку. «Сабіно... Ти вже скоро не зможеш працювати

(Сабіна морщить чоло). Ми з чоловіком подумали,
що... аби ти придумала собі якесь бажання,на свята

чи не на свята. Ї ми його виконаємо. Щоби ти щось

для себе забажала. Щось реальне», швидко додає вона.
Сабіна не розуміє, скривлює голову і дивиться

підозріло.

«Мабуть же ж є щосьтаке, щоти хотіла би мати,
щосьтільки для себе, не для твоїх панів, а для себе»,
уточнюєпаніЙоля, а Сабінасміється і стає червона.

Добре, що вже темно,і цього не видно. Вона червона,
як буряк.

Я не розповідатиму, щобуде цього вечора. Згадаю
лишепро спішну вечерю. Про миттясковорідкипісля
налисників,про перевірку, чи в ранцях у хлопців не

поневіряються залишки канапок. Хлопці вовтузять-

ся на підлозі. Стріляють один в одного з виделок.

Стіл накритий картатою цератою,а на ній розлите

молоко. Достатньо.

Наступного тижня Сабіна приходить у новій сукні

длявагітних. Вона свіжа й пахка. Підфарбувала хною
волосся, підколола його у вільний кок. Пані Йоля

відчиняєїй дверіякась урочиста. Дивується її вигля-

дові. Наливає їй у склянку апельсинового соку і каже:

«НУ, то як? Яке ж це бажання?» Але Сабіна викру-

чується. Вона скажепотім, коли поприбирає. У две-
рях з'являєтьсянавітьлікар М.зі скляночкоюв руці.
«А ми вже знаємо,хто народиться», піддражнює її

пані Йоля, коли Сабіна складає брудний посуд у ма-
шинудля миття. «Менедивує, що ти не хочеш знати.
Мені б одразу захотілося», продовжує пані Йоля і
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починає розповідати про те, як вона носила Казю.
Сабіна знає цю історію. Усі жінки рано чи пізно роз-

кажуть одна одній, як вони були вагітні і як наро-
джували. Так воно вжеведеться. Сабіна прибираєлаз-
ничку, і коли пані Йоля нарешті зникає, колиїї роз-
повідь стихає у просторих приміщеннях будинку,

Сабінапіднімає руки і нюхає себе під пахвами. Потім
розглядає своє обличчя у дзеркаліі м'яким туалет-
ним папером витирає чоло, щоби не блищало. Вона
спішить і не обдумує, як завжди, кожної своєї дії.

Навіть не зчулася, як помила ванну. Казіну кімнату
прибирає зі звичною ніжністю,але сьогодні має вра-

ження, що моститьїї для себе, наче для себе висти-

лає її рожевою, невидимоюпостіллю. І прасування

іде в неї як по маслу, чах, чах, шу, шу, Сабіна підспівує,
сприскуючиводоютверді комірці лікаря. Пссс, скар-

жаться комірці.
І от їй вдалосяусезакінчити так, як вона собіза-

планувала. Дівчатка на сходах знов тасуютьсвоїролі,

встановлюютьправиласвіту. Сабіна бачить зі сходів
їхні потилички. Ангелочки, перепілочки,веснянісе-
режки на ліщині, пухнасте насіння тополь.

І лиш тоді сходить вона до кухні. Пані Йоля ку-
рить і читає якийсь часопис. Виглядає так, наче вона
чекаєнанеї, ця добра ворожка. Незабаромз'являєть-
ся її чоловік. «Ну, то як? Настав уже час?», питає

пані Йоля.І Сабіна говорить. Відважно,усе впевне-
ніше з кожною хвилиною,несподівано висока і доб-
ре збудована. Миші, думає пані Йоля,вагітній жінці

відмовити не можна,бо усе з'їдять миші.
Бажання Сабіни. Вона хоче погратисяз дівчатка-

ми, хоче бути лялькою,лягти на килимі, і щоби вони
її розчісувалиі дотикали, щоби розплелиїй волосся,

щобизав'язували їй під шиєю хустки й зав'язочки,

щоби одяглиїї і роздягли (ось тут у неї светр, вона
навмисневзялайого), щоби гладилиїй руки і щоби
прикладали вухо доїї живота й слухали,як він там
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дихає. «Я знаю,це зновубуде хлопчик», говорить вона
лікарю М.Сабіна хоче дівчачих пестощів, хоче чути

їхній щебет не здалеку, а біля самоговуха, хоче бути

їхньою лялькою, їхньою великою, теплою, пузатою

барбі, хоч такихі немає в крамницяхз іграшками.І

ще більше, бо Сабіна має враження, що вже колись

так було - хоч і не вміє цього висловити, - що вона
вже була малим беззахисним предметом,і аби жити
далі, це треба повторювати, як причастя у церкві.
Адже один раз не запевнить спасіння. Треба зсуну-
тись у свою найбільшу слабкість, щоби бути силь-
ним. Тому вона хоче лежати на рожевому килиміі

розглядати меблізнизу, заглядати під канапу Й під
стіл, дозволити предметам вирости до неба, людей

звести до двох ніг у капцях, знову не розуміти, що

вониговорять. І ще хоче, наприкінці, щобиніхто не
дивувався цьому бажанню, ніхто щоби з нього не
сміявся, а якби з тим бажанням були якісь клопоти,

то вона швидкозабуде і попросить собі дезодорант

Імпульс, або нові товсті колготи,або срібну каблуч-
ку, або сукню з Ітаїа 5Пор.

Лікар М.(зі скляночкою в руці) вибухає сміхом.

Пані Йоля сердито осаджуєйого. Довго дивиться на
Сабіну зі смертельно поважним виразом обличчя.Її
злегкастягнені вуста наче тремтять. Бере Сабіну за
рукуі ведеїї нагору, без слова. І Сабіна лише тепер
робиться червоною,як півонія, як рожа, як мак, як
вино,якїї власний язик, як нутрощі її тіла.
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Генеральна репетиція

Останнім повідомленням,яке вони почули по ра-

діо, було, щоби щільно затулити вікна. Потім радіо
замовкло.Він, проте, приніс приймач на кухню, ви-
тягнув антену на всю довжинуі раз по раз крутив з
надією ручку. Часом йому вдавалося піймати ту саму

далеку станцію. Голос, який всупереч шумовій тріскам.

добувався зі смугастого динаміка, говорив якоюсь
чужою мовою- вонине розумілинічого. Потім зав-
мирав, щоби несподівано озватися знову, щораз слаб-
ше, щораз невпевненіше.

- Як під час воєнного стану, - шепнув він сам до

себе.
- Лишицерадіо, ідіоте, - сказала вона йому. - Тре-

ба ущільнити вікна, ти що, не чув? Навіть у такий

час нема від тебе ніякої користи. Лазиш квартирою,
як сонна муха. Самі лиш клопотивід тебе.

Вонавилізлана стілецьі впихалакінці старої ков-
дри у лутку балконних дверей. Ковдра падала. Тоді
зназовні до них проникало коричневе світло. Непри-
ємне, як помиї.

-- Подай мені молоток,чого стоїш і витріщаєшся,
не бачиш, що меніруки терпнуть?

- Кращеб заткалася, - буркнув він під ніс і рушив
у передпокій, аби в тумбочці під телефоном знайти
молотоку скриньці з інструментами.

- Швидше, ти що, не бачиш, що я не можу так
стовбичити.

Він торкнувїї кінцем молотка, немов то була вели-
ка, неслухняна тварина. Сказав їй, щоби відсунула-

ся. Тепер вона дивилася, як він незграбно прибивав
цвяхами ковдрудолутки.Він відчував цей холодний

критичний погляд.
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-- Щосьговорили про сховища. Це те, що я зро-
зумів, - озвавсявін із цвяхому роті, аби відволіктиїї

увагу від своїх рук.

- Це я теж чула. Які сховища? Звідки тут схови-

ща? Подуріли.
- У Швайцарії мають сховища під кожним будин-

ком. У разі чого виживуть тільки швайцарці. Ной буде
швайцарцем. Уявисобі, новийсвіт, заселений швай-

царцями. Чуєш? Самі лиш банки,сири й годинники.
Час від часу шоколад Мілка.

Він захихотів і зліз зі стільця. Вона подивилася на

нього зневажливо.

- Ти безнадійно дурний,- сказала лиш. - Недороз-

винений.Які усі чоловіки.

Він зігнорувавїї. Підійшов до тумбочки, на якій
стояв телефон,і підняв трубку.

- Не працює.

"Так він сказав, але насправді йому здалося, наче
щосьпочув. Безліч голосів, що накладалися насебе,

як шум у великій почекальні. Одні нетерплячі, інші

сонні, монотонно розповідаютьякісьісторії, від по-
чатку до кінця. Так, навіть якийсь дитячий плач,

якийсь далекий собачийгавкіт. Він здивовано гля-

нув на трубку, наче у ній сподівався знайти пояснен-

ня. Телевізійну картинку. Телебачення в телефоні. Він

знову захихотів. Вона, мабуть, перехопила отой його

здивованийпогляд,бо підійшла,взяла у нього з рук
трубку і приклала до вуха.

- Тріщить,- сказала.

Вонипосідали крісла зі штучної шкіри,і він зля-
кався, що вона почнебідкатися, що знову згадає їхню

доньку, яка учора, ще до того, як усе це сталося,

преспокійно виїхала автобусом до Варшави. Виїхала

до того,як стало коричневимнебо, до того, як люди,

остерігаючи одні одних і посилаючись на якісь по-

відомлення,почалитікати по домах.Бігли з підняти-

ми комірцями,як під дощем.
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- Як під час воєнногостану, - сказав він тихенько
сам собі. Він шкодував, що не знав у своєму житті

жодноївійни(зі світової він нічого не пам'ятав, був

ще дитиною), жодного катаклізму (ну, була колись
повінь, але це не те саме).І пам'ятав лишеотой суро-

тат війни.

- Що ти кажеш?
- Нічого.
- Я ж чула, як ти щосьсказав.

- Щотак,як під час воєнного стану. Що жалкую,

що не пережив у житті жодноївійни, може, був би
сильніший.

Вона задерлаголову, і він побачивїї горло- біле,
товсте, розліноване вогкими зморшками,наче тонень-
кими нашийниками.Він знав цей жест. Зараз скаже:

«Люди,не смішіть мене».
- Люди, не смішіть мене, - сказала. - Війни тобі

хочеться? Так, я не помилялася, ти інфантильний,ти

так і не виріс. Ви, чоловіки, ніколи не виростаєте. А
на старість до цього додається Альцгаймер- і готово.
Сумна карикатура людини.
Якийсь час вона задоволено мовчала. Вичерпана,

як після акту. Він відчув приплив огидливости.
Вона знову озвалася.Її голос, уже награні плачу,

звучав, наче добувався з колодязя.

- Чому ти не думаєш про дитину? Боже, чому вона

поїхала саме тепер? Чому ми її відпустили? Може,
лежитьзараз десьу рові, поранена чи вже...
- Ну, вона ж не дитина... - він спробував заморози-

ти першу хвилю близькоївже істерики.

Сприймав її як небезпечну, але дурну тварину, знав,

щозараз треба зробити. Закурив цигарку.
- Ще курити будеш? Ти що, не бачиш, щотут і так

нема чимдихати?Ти що,зовсім дурний? - гукнула вона.

Він загасив цигарку і пішов у свою кімнату. Там

закуривїї знову. Сів на козетці, поправив ковдру на

вікні, а потім подивився на обидва свої акваріуми: один
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зі скаляріями, другий - повний гуппі. Скалярії, бліді,

матові, непорушнозавмерлитут жепід поверхнею води.
Туппі зринали на поверхню догори животами.

- Голокост,- сказав він сам собі.

Затягнувся цигаркою. Подумав, що не скаже їй про

риб,і це рішення принесло йому задоволення.

Вона говорилав другій кімнаті:
- Якщо це сталося вчора близько полудня, оця

пітьма, а вона виїхала рано вранці, то, може, кудись

доїхала. Може, їх евакуювали з автобуса, адже на
вокзалах маютьбути сховища. Наприклад, у Вроцлаві

під вокзалом є ж великі сховища.Ти чув? Боже, Боже,
як ми це витримаємо. Боже, ми помрем. Якщоце ви-
промінювання,то ми не виживемо,ніхто не виживе.

Він почув,якїї голос непомітно переходитьу плач.

-- Припини,- гукнув він донеїі загасив цигарку.

Він перехиливсятак, щомігїї тепер бачити. Вона

опанувалася. Закривала вуста долонею. Одна сльоза
затрималасьна тій долоній усоталася в шкіру. Вона

пальцем, крадькомавитерлаочі. Його зворушив цей
жест. Він любив,коливона раптом ставала слабкою.
Узяв учорашню «багеїє ТуБогсгд»і всівся в сусідньо-
му кріслі. Кинув оком на заголовки, наче шукав ого-

лошення про катастрофу. Знайшов відсоткові

співвідношення і оцінки результатів виборів.

- Ну чому ти в таку хвилину читаєш газету? - за-

питала вона. - Невжети зовсім бездушний?
Зновув голосібулаістерія.
-- Відчепися,бабо.

- У тебе Альцгаймер, знаєш?

- А в тебе хвороба скаженихкорів.
Вона склала рукина грудях і повернулася до ньо-

го боком. Першусторінкугазети він уже знав напа-

м'ять. Тепер вивчав другу. Перша інформація проте,

щопомервідомийпіаніст. Наступна - роздача Оска-
рів. Клепсидра якоїсь жінки з двома прізвищами.

Краєм ока побачив, що вонапідводиться й підходить
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до вікна. Побачив, що в неї завернулася спідниця.
Побачивїї поріділе волосся на потилиці.

- Цікаво, що це було? Щовзагалі сталося? Ти зро-
зумів щосьіз того, що казали вчора по радіо?

Він спустив очі на клепсидрув газеті.

- Катастрофа,війна, комета,біс його знає.

- Знаєш, я подумала, що ми ніколи не знали чо-
тось справді... справді страшного. Ніякоївійни.

- Воєнний стан... Шістдесят восьмий... сімдесятий...

- Цього не можна порівнювати.

Він не відповів. Подумав про рибок, що не скаже

їй. Зрештою, то були його рибки. Треба їх позбирати
і викинутив туалет.

- Щоговорилинасходах? - знову запитала вона.
- Ніхто нічого не знає. Той знизу казав, що засто-

сували якусь зброю.
Її лице змертвіло. Зморшки навколо губ робили

його схожим на лице потопельника. Він знову поду-
мав про рибок, що не скаже їй.

- Зброю? Хто?
- Мабуть, росіяни. Може, це знову Чорнобиль.
Рибки.
- Може, ми би пішли до них, простопосидіти.

Рибки
- До кого?

- Ну, до тих знизу.

Він намагався пригадати, як вони звуться. По-

дружжяв такому ж віці. Він мугир, вона цілком при-
стойна. Тепер він читав новиниз біржі, йому нікуди
не хотілося йти.

- Минавіть не знаємо,як вонизвуться.

- Цезовсім непотрібно. Навіщо нам знати, як вони
звуться. Ти якийсь смішний.

Рибки,він їй не скаже.

- Ї про що ти говоритимешіз ними,аджевсе і так

ясно, це кінець. Сталося. Хтось урешті не витримав.

Шановнепанство, це кінецьсвіту.
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- Може, вони щось знають... -сказала воназ надією.
- Я знаю їх з вигляду. Він цілком пристойний, вона

така мімоза.

- Ну, то йди.

Ніхто з них не ворухнувся. Якбине заслоненівікна,
подумаввін,було би так само, як завжди.НІ, чогось,

однак, бракувало, щось було нетак. Він неспокійно
поворухнувся. Темніше, світло торшера не пробива-
лося до кінця крізь морок. Чи в цьому річ? Смерть

скалярій? Голоси в телефоні? І раптом на якийсь

момент, на мить, його охопив жах. Короткий, про-

низливий укол, як серцевий напад. Він подивився на

курс акцій. Той падав. Він відчував, що сповзає, ра-

зом з акціями, з усім. Вона кашлянула. Тоді він з

полегкістю збагнув, що це телевізор, що вимкнений.

Ось воно що. Саме це не так. Телевізор. Він підхо-
пився з крісла й увімкнув його. На екрані сніжило.

Не булонічого. Дистанційкою він перемикав канали.

Усюди те саме. Стишив лиш звук, щоби не шуміло,і

помалу заспокоювався.

-- Навіщо ти увімкнув? Ти ж знаєш, щовід учора
нічого немає. Ми ж перевіряли? Чого ти?

Він не відповів. Сів на своє місце. Паніка розпли-
валася у сріблястому мерехтінні.

- Рибки. Мої рибки здохли,- сказав він згодом.

- Ну, й добре. Спершувони,потім ми.

Він знав, що вона втішилася.

- Я хочуїсти.

Вона подивилася на нього зі сповненою недовіри

ненавистю.
- Як ти можешхотіти Їсти, як узагалі можна дума-

ти про їжу в такий час. Чим ти став. Рослина ти,

рослина. Альцгаймер.

- Корова.

Він підвівся й пішов на кухню. Витягнув із холо-

дильникаогірок і почав різати хліб. Затримав ніж,
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занесений над хлібом, і за мить уже шукав щось у
нижній шухляді. Тримав у руці фінку, гарцерський
ніж із давніхчасів, з потрісканимруків'ям. Його зво-

рушив цей вигляд. Фінкабулатупа,але йому вдало-
ся відрізати дві скибки хліба. Поклав їх на тарілку
разомз огіркомі приніс у кімнату.

- Це вже залишкихліба,нез'їж меніусе... Врешті-

решт требабуде вийти,хоча б у крамницю,- сказала
вона засніженому телевізору, не ворухнувшись.

Він хвилькувагався над тарілкою,а потім порізав

хліб і огірок на дрібні шматочки.Її частину зсунув
на другу тарілку і встромив їй у долоню. Вона по-

кірно взяла. Коли поволі почали їсти, десь далеко

завила сирена. Вона підвелася й підійшла до вікна,

обережно відгорнула ковдру і виглянула. Він поба-
чив смужку коричневого неба між будинкаминад її

толовою.

- Нічого не видно,- сказала вона шибі,а він ско-

ристався з нагоди й поцупивїй з тарілки кілька ку-

сочків огірка.

Їли мовчки.Вона - наче їй було все одно, що. Його

це дратувало. Він наколював шматочкиїжіна кінчик
фінки Й клав у рот, старанно пережовуючи. Йому

пригадався гарцерський табір багато, багато років
тому. Добірнийогірокз хлібом кращий,ніж вечеря в
дорогому ресторані.

- Голод - найкращийкухар, - озвався він з повним
ротом.

-- Гадаю, що вона доїхала. Як їй хоч трошки поща-

стило, то вона доїхала щасливо. Зараз вона, мабуть, у

нього. Сидять у якомусь сховищі, бо ж у Варшаві,

напевно,є багато сховищ, щез останньоївійни,і вони
безпечні. Кажутобі.

Він притакнув.

- Краще нам було не дочекатися цього. Померти
раніше. Знаєш, що тепер робитиметься, коли люди
почнуть вмирати,як мухи,хто їх буде ховати?
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- Так.
- Щотак?

- Нічого.

- Ти щодня читаєшгазети, дивишся телевізорі нічо-

го не знав? Ніщо не віщувало лиха? Може,іншізна-

ли? Може,тільки ми не знали? Може, інші мали час

підготуватися? А ти нічого не вичитав з отих твоїх
дурнихгазет. Який же ти дурний.

Воназітхнула і відклала пусту тарілку. Наслине-

ним пальцем зібрала щекілька окрушин.
- Ми мусимо економитиїжу, - пояснила.

Він вів за нею поглядом, коли вона протиснулася

за стіл і шукала чогось на стінах, повних килимів і

сільських пейзажів. Нарешті знайшла шмат голої

стіни, вклякла перед ним, склала молитвенноруки.
- Щоти робиш?-запитав з іронічною посмішкою,

бо вже знав, що вона збирається робити.

-Гівно,- вона заплющила очіі почала молитися.-

Ангеле Божий, охоронцю мій, завждибіля менестій,

вранці, увечері, вдень і вночі завжди будь готовий

мені помочи...
- Ненормальна, - сказав він собій відніс тарілки

на кухню.Вагався, чи помитиїх.
-- «борони й стережи душій тіла мого і провадь

мене до життявічного. Амінь.

Підвелася й обтрусила коліна. Потім узяла дистан-
ційку від телевізора і перекинула кілька каналів. На
усіх однаково сніжило.Він став у дверяхі запитав:

- Знаєш, як виглядають помідориу цій пітьмі?
- Як?

- Дивно.Учора,як я був на городі, ми ще не знали, що

не можна виходити з дому, то стояв там і лиш дивився.

Він замислився з усмішкоюнавустах.

- Ну, і що? - запиталавонаі сіла у своє крісло.

- Вони гарно виглядали, це дивнесвітло якосьтак
їх опромінювало, вони наче світилися, повні кущі

помідорів, як шкода... такі гарні, а їсти не можна.
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- Треба було назривати, може, ще вчора не набра-
лися, - спокійно сказала вона.

- Ага, вже. Світили би нам зараз удома. А якби їх

з'їсти, в животах би світили? Уявляєш - ми обоє хо-

димо, а з-під одягу пробивається світло, усе тіло

світиться, весь живіт,і... і потім в уборній.

Вонихихотіли обоє. Він аж досліз. Витирав очі

рукавом, а сміх ще кілька разів спазматично повер-
тався. Потім, виснажені, мовчки розвалилися у

кріслах.

- Гадаєш, ці ковдри щось поможуть, це ж просто

старі ковдри... - запитав він трохи згодом.

- Усі мають ковдри на вікнах, весь отой дім. Ка-
жуть, у деяких містах є сховища. Ти щось чув про
якісь сховища?

Він багатозначно подивився нанеї.

- Ми вже говорилипро це.

- А про що не говорили?

- Ні про що.

- Знаєш, що мені болить? - запитав він раптом. -
Щоми з нею не попрощалися. Уже ж можемой не

побачитися.
Вонапочала плакати. Втягала повітря носомі за-

ходиласьусе сильніше.Зігнулася в кріслі навпіл. Ще

мить - і зсунеться на підлогу.

- Перестань, - сказав він і подумав, що не чекав

такої реакці

- Це ти перестань, - виплакала вона.

- Ти з нею була недобра. Вічно сварилися, наче
вам робити немачого.

- Зате ти був добрий. Ти завжди маєш бути кра-
щий,в усьому... Добрий татко... Телепень.

Він підвівся й вийшов, аби закурити. З кімнати
чувїї безмірний, безутішний плач, як у дитини. Ще

щось казала крізь той плач, він присунувся до две-
рей так, щоби не бачилайого,і слухав:
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- «народилася, то весь час плакала. Я ще питала
акушерку, чи то нормально. Начеусе їй боліло. Пла-

кала й плакала. Інші діти спали, а вона плакал:

Боже, які ми всі нещасні, які слабкі.

Він сперся об стіну і подивився вгору. Очі його

наповнилися сльозами,і краплі котилися тепер одна

за другою, відбивалися від вовняної камізельки й

падали напідлогу. Всотувались у килим. Попіл з ци-

тарки впав туди, куди Й сльози, але не всмоктався.
Він послинив палець і попіл приліпився до пучки.

Вкинувйого в акваріум. Потім повернувсяі крутив
регуляторрадіо, але чули вони лиш тріск. Цейтріск,
наче шепіт, заспокоївїї. На хвильку впіймалася якась

станція, обоє напруженослухали,але то була якась
чужа мова.І усе стихло. Він повернувся на своє місце

у кріслібіля неї.
-- Пам'ятаєш Бобика? Скільки ж то років, як він

здох? - запитав.
Вона подумкилічила.

- Чотири,п'ять? Менедратував той пес.
-- Пам'ятаєш, як зносивнасвій ліжникрізніречі?

Як поцупивтвого нового черевика? він захихотів.
- Так. Розумомвін не грішив. Крав різні речі... -

Вона склала рукинагрудях і поринула в спогади. -

Найбільше мені подобалося,щотреба було рановста-
вати, бо він вимагав прогулянки. Ти йшовз собакою,

приносивгазетиі свіжийхліб з делікатесів. Бо в бу-
лочній був поганий. Потім прогулянка після обіду і
після фільму... Подумати тільки, як той пес організо-

вував наше життя. Завжди усе робив послідовно,ніко-
ли не порушував порядку. Вранці після прогулянки

мав дістати сухарик. Якось у крамниціне було суха-
риків, не завезли,і я повиннабула пекти йому і одра-

зу висушитив духовці... Але ж я була дурна - собаці
пекти печиво! Уявляєш?

Він малоне перебивїї, раптом пожвавившись,збу-
джений.
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- Пам'ятаєш, що сказав ветеринар, коли Бобик
потрапив під машину? - вигукнув.
- Щобиприспатийого,- відповіла вона.

Він опав на крісло, якийсь виснажений, заспокоє-

ний обуренням.
- Чому про тварин говорять «приспати»? Адже їх

умертвляють, - запитала вона, незадоволена

-Людина вмирає, тварина засинає. Я не знаю, чому.

- Заснулі риби.
Він подумав, що повинен викинути тих рибз аква-

ріума,але не хотів бачитиїх знову. Потім, подумав.

- У собак є оті їхні ритуали,- сказав.

- Як і в людей.
- У собак це сильніше. Людська психіка може вивіль-

нитисяз таких ритуалів. Тварина на них приречена.
Він був задоволений, щов нього це так гарно вийшло.

- Приречена, - повторив знову, насолоджуючись
звуком цього слова.
Вони мовчали, звернені одне до одного боком на

коричневих кріслах, обличчямидовікна, прикритого
картатими ковдрами. Потім вона сказала:

- Як же це було гарно... Пам'ятаєш,як він лягав на

канапі,хоча знав, що йому не можна.Алелягав тільки

тоді, коли ми сварилися,наче хотів звернути на себе

увагу...

-- А ще він лягав, коли ти виходилаз дому, - додав

він задоволено.
-- Правда? Лягав? - вонаневірила.

- Я куриву кімнаті, так, одну цигарку за одною,і

ти ніколи потім не знала. Курив, пив собі пиво, а

Бобик лежавнаканапі.
- А ти гадаєш, я не знала, що ти пив? Ясно, що

знала. Просто дозволялатобі. Вдавала, що не знаю. І

про цигаркизнала, не знала тільки, що він лежав на

канапі.

Він раптом підвівся.

- У буфетіє пиво.
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-О, що то,то ні, вона посадила йогозмахомруки,

а він слухняносів. - На потім.

Він відчув, як на нього накочує хвиля злости.
- На яке потім? Ти що,зовсім тупа? Немає ніякого

потім.

Вона,мабуть, не помітила його вибуху, бо спокій-

но продовжувала:
- Це вона його принесла. Сказала:або я, або соба-

ка. Пам'ятаєш?
Він із хвилину мовчав, ображений, аж нарештіза-

доволено сказав:

- Ти не знала, як повестися і що сказати. Вона по-

деколи вміла показати характер.
- Чому ти говориш в минуломучасі? Думаєш, що

щось? Що ти думаєш?

-- Дай мені спокій, - він підвівся й пішов у свою

кімнату. Зробив шпару між ковдрою і луткою і ви-
глядав назовні. Усюди те саме. На вулицяхнікого.

-Заслонинегайно,ідіоте скінчений,ти ніколи нічо-

то не навчишся... Хочеш, щоби тобі баньки випали-

ло? - сказала вона, засунувшиголову йогокімнату.

- Цемоїбанькиі моякімната.
Вона вийшла. Він витягав рибок сачком, зробле-

ним із панчохи. За хвильку мав їх там цілу купку.

Великі очіскалярій дивилися просто в стелю. Йому

тремтіли руки, коли їхні маленькі хвости заплутува-

лись у дірках сачка. Викидаючиїх в унітаз, заплю-
щив очі.

- Може, вибухнув вулкан, і це вулканічний пил,
який потрапив в атмосферу, говорилавоназ кімна-
ти. - Тому так темно.Тоді не було би ніякого зара-
ження,і можна було би вийти. Так нібито погинули

динозаври.
Він щось буркнув.
- Нічого не росло, вони не малиїжі й здихали.

Раптом вони почулибрязкрозбитої шиби. Обоє зав-
мерли.Він, нахилившисьнад унітазом,вона біля крісла.
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- Щоцебуло? - запитала пошепки.

- Мабуть, не всі сидять удома. Може, грабують
нашу крамницю.

- Заберуть усю їжу. Хулігани. Дзвони в поліцію.
Він подивився на неї і постукав себе пальцемполобі.
- Телефон не працює. - Але усе ж підійшов до две-

рей на сходовуклітку і подивився через вічко. Потім

обережно прочинивдвері. Чути булоголоси,які не-

сла луна поверхами будинку.
- Я піду чого-небудь довідаюсь, - шепнув він їй,

але вона схопилайого за рукав і скривилалице, праг-
нучи затримати його цією гримасою.

Він висмикнувруку. Зник у темному прямокутни-

ку дверей. Вона висунула голову назовні й слухала.

Потім повернулася докімнатиі почала прибиратизі

столу тарілки. Витягнула з банки квашенийогірокі

швиденькоз'їлайого.Сіла біля столу і тихенько сиді-
ла, як статуетка. Він повернувся збуджений.

- Я запросив отихзнизу, - сказав.

Вона схопилася за толову.

- НУ, й навіщо? Про що ми говоритимемо з ними?
- Вони зараз прийдуть.
Вонапочала змітати зі столу окрушки й виглади-

ла скатертину.
- Слава Богу, що газ ще є. Постав воду.

За хвилину гості зашелестіли у передпокої. Почувся

тихийстуку відчиненідвері. Сусід пропустив жінку
вперед. Вони привіталися.
«ський,- сказавсусід.

ик, - відповів господар.
- Стільки років ми живемопід вамиі ніколи у вас

не були. Добрийдень.
- Проходьте,будь ласка. Зачинимодвері, - сказала

вона.
Сусіди нерішуче стояли в коридорі, потім погоди-

лися зайти до кімнати. Зайняли обидва місця в
кріслах. Якийсьчас усі ніяково мовчали.
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- Може,вип'ємокави? - запитала вона, стоячи над
ними з рушникому руках.

- Ах, ні, шкода клопоту... - стримувавїїсусід.

Маленькасусідка сиділа на краєчкукрісла. Госпо-
дар присунувсобістільцяі сів біля них.

-- Добре було би випити кави. Невідомо, як довго

буде газ.. Може, це остання кава в нашому житті... -
він намагався пожартувати.

- Ах, припинивже, - сказала його дружина непри-
родно веселимголосом. - Мелену чи розчинну?
- Мелену, якщо можна.

Воназниклав кухні. Він нетерплячезапитав:

- Чи ви щось знаєте? Щоце було?І взагалі.

- Кажуть, що був страшний землетрус, усюди, що

ніби зниклопів-Европи, що Голландія вже під водою,

що Штати і Японія перестали існувати.
-- Але ми нічого невідчули, - сказала вона, стоячи

у дверяхз пакетомкави руці.
- Бо ми на несейсмічній території, - зганив він її

цією простою відповіддю.
Сусід продовжував:
- Усе їм повибухало, атомні станці

рять про зараження.
-- Це - і, мабуть, вулкани. Томутак темно. Я ж ка-

зав тобі, - звернувся він до дружини, яка вже несла

на таці каву.

- Мій чоловік висунувтакугіпотезу, - сказала вона,
розставляючи чашечки,- що сталося те саме, як ко-
лись із динозаврами...

У цей момент маленька сусідка безрадно розпла-
калась, ховаючи лице в хусточку. Сусід погладивїї
поруці.

- Жінки завжди все переживають сильніше, -- по-

ясниввін. - Наші діти в Штатах. Двоє. Малиприїха-

ти на Різдво.

- Не буде ніякого Різдва, - невиразно схлипнула

маленька жінка. Виглядала вона так жалісно, що в
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усіх стислося в горлі. Настала тиша, яку знищило

одночасне дзенькання усіх чотирьох ложечок у ча-
шечках.

- Наша донька теж якраз учорапоїхала до... нарече-
ного, - озвалася господиня. - Якраз уранці, а це все
сталося через кілька годин, тому ми теж переживаємо.

- Чому ми завжди переживаємозадітей,навіть як
вони вже дорослі, а не за самих себе? -- по-філософ-
ському запитавїї чоловік.

- Як ти можеш? Часом як ляпнеш щось...
Усі ще раз помішаликаву, цього разу з якоюсь за-

взятістю. Озвався сусід:

- Тому й не працює нірадіо, ні телебачення. Оте

ніби випромінювання перешкоджаєрадіохвилям і

взагалі електроніці. Якісь радіації не дають проводи-

ти чогось... - він погубився в умовиводах.
- Отож,тільки газ нам і лишився... - тихо промо-

вила його дружина, підносячидо губ чашку.
-- Але треба сподіватися, що й газ перекриють.
Господиня поворухнулася.

- То що ж тоді буде? Чуєте, вже смердитьз каналі-
зації. А як заб'ється?
- Чим ви займаєтеся? господар змінивтему.

- Пенсіонери. Просто пенсіонери, - ухильно
відповівгість. - Я був службовцем.А вас часто бачив

в автобусі. Ви ж тринадцятимїздите, правда?

- Так, тринадцятим,я висідавбіля міської управи.
Я працював у школі...

Дружина перебила його:
- Кажуть,під міською управою є бункери,і усі пра-

цівники там сховалися. Кажуть, там запаси водиі кон-
сервованаїжа на рік для кожного. Навітькінозала.

Господар подивився на неї здивовано.
-- Хто це тобі таких дурниць нарозказував?

- Я чула таке.
Вінзігнорував її і знову звернувся досусіда.
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- Ви гадаєте, ці ковдри щось поможуть? Адже це
звичайні ковдри... Нас якось повиннінавчити, що нам

робити.
- Кажуть, що ходили в комбінезонах і роздавали

листівки. Були у тому домі, - він якось невизначено

показав рукою.-До нас ще не дійшли. Може, дійдуть.

- А ви не гадаєте, що нам треба якось організува-
тися, хоча би нам,з цієї сходовоїклітки? Ви ж були

у якомусь гарцерстві?
- Коли я був молодий, гарцерства не було, була

Спілка польської молоді.
- А отже, були якосьорганізовані,- уїдливо сказав

тосподар.
-- Пам'ятаю, що якби стався атомний вибух, треба

було лягати під самимвікном і накрити голову руками.
- Дуже би то помогло. Якраз як оті ковдри на

вікнах.

Він підійшовдовікнаі відслонив маленьку шпарку.

- Цікаво, як пахне це коричневе повітря. Адже по-

винно якось пахнути. Озоном? Гаривом?

- Може, вулканічним пилом,- підказав сусід.
Тосподар затримавсябіля стінки і почав щось шу-

кати на полиціз книжками.Витягнув альбом. Якийсь

час роздивлявся його сам, ніби хотів пригадати, чи

там і справдіє те, чого він шукає. Затримавсяна одній

зі сторінок і показав їм. Сказав:
- «Страшний суд» Мемлінга. Людивстаютьз мо-

гил, архангел Гавриїл з палаючим мечем. Пекло -

людські фігури летять у вогонь. Небо над пеклом

червоне, стирчать чорні згарища.
- Навіщо ти нам це показуєш? Здурів, може? - за-

питала вона, а потім звернулася до гостей: - Я не
знаю,навіщо чоловік вам це показує.
- А я не боюся дияволіві духів. Я можу боятися

тільки людини,-- хвацьковідреагував сусід. - Хтось

же мав це спричинити, прийняти якесь рішення.

-- Але ж ні, ви казали, що це землетрус.
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- Все одно, землетруси теж мають причину... Пар-
никовий ефект так далі.

Тосподиня відставила чашку.
-- Часомдіються речі, на які людина не має впливу.

Власне кажучи, дуже часто. Людинанічого не знає,
нічого не розуміє, нічого не може собі запланувати,
бо й так усе діється, як має діятись. Людина самої

себе не розуміє, бо нею керують якісьемоції, інстинк-
ти... Помідори, ми посадилисобі помідоринагрядці,

і вони тепер достигли, якраз тепер вони найкращі, а
ми не можемоїх зібрати.Усе діється інакше, ніж по-

винно.

Тим часом сусідка загіпнотизованим,переляканим

поглядом вдивлялася в репродукцію, яка зараз лежа-
ла перед нею настолі. Їй, напевно, було недобре, бо
на чолі в неї виступили крапелькипоту. Кави вона не

торкнулася.

- Я погано почуваюся,- сказала вона чоловікові.--
Може, вжепідемо?

Він немов отямився.
- Котра година? запитав.
- Сьома... - відповіла господиня і, повагавшись,

додала: «вечора».
Тодігості підвелися.

- Гадаю, ми вже підемо. Перший візит не пови-

нен.., ох, що це я кажу. Може, завтра заглянете до

нас?

Біля дверей, коли попрощалися, прозвучали останні

фрази:
- Якби ви чогось довідалися...
- Будемов контакті.

 

  

Обоє вернулися насвоїкрісла і посідали на своїх

старихмісцях. Відсунуливід себе чужі чашки.
- Навіщоти їх привів?

Але він не відповів. Зацікавлено переглядав якусь
старугазету.
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- Сьогодніпісля новин мав бути фільм...
- Вони були нецікаві. Були такі самі, як ми, пере-

ляканій нудні. Бачив, у якому вона буластані?

Він знову не відповів, тому вона підвеласяі покла-

ла альбом намісце.

- Я не боюся, поки не починаю думати, але коли

думаю, починаю боятися,-- сказала. - Якби хоч той
телевізор був. Як називався той фільм?

Він відклавгазетуі підпер голову. Заплющивочі.
- Не знаю.
- Товори щось.

Він не поворухнувся.

Вона підвелася й знову почала шукати місця, аби

молитися. Вклякнулав тому самому місці, що тоді,
з лицем зверненим до завішеноговікна. Він спосте-

рігав за нею з-під примруженихповік, крадькома.
- Ангеле Божий... - вона подивилася на нього, а

він швиденько заплющивочі.-- Ангели Божі, охоронці

наші, завждибілянасстійте. Вранці, увечері, вдень і

вночі завжди будьте готові нам помочи...

-- До чого ти молишся, до килимків? - тихо запи-
тав він.

- Стережіть і бороніть душі тіл нашихі провадьте
нас...
- Немає ніангелів, ні Бога. Люди постають з пилу

і в пил розпадаються.

рю життя вічного. Амінь.
Вона звелася з підлоги, відрухово обтрусила колі-

на і повернулася на крісло.

- Я оце подумала, що ангели мають для нас бути
кимось таким, як ми для наших собак. Опікуються
нами. Знають, що для нас краще. Бобик не знав, що
для нього добре. Не хотів ковтати таблеток від

глистів... То, може,зараз діється щось подібне... Він

нас лікує від глистів.

- Хто? - він розплющивочі.
- Бог.
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- Ти хвора наголову.
Вона подивилася на нього зі злістю.

- Який же ти прикрий, який прикрий.

- Я не обманююсебе.
Вонапідвелася,зібрала чашкиі пішла докухні.

- Ти маленька зла людина. Слизька змія, - сказала.

Вонисиділиу своїх кріслах майже в темряві. Світи-
лася тільки маленька лампочка в передпокої. На ній

була розтягнута,запрана нічна сорочка, на ньому -

смугаста піжама. Він приніс маленькусвічку і запа-

ливїї на столику. Вона здивовано подивилася на ньо-
то, втираючи в руки крем.
- Треба економити електрику, - сказав він змов-

ницькимголосом.
- Завжди,коли ставалотемно, мені було якось не

по собі. У темрявіусе здається гіршим, страшнішим.

Потім,уранці, я дивувалася, що так боялася вночі.
зараз весь час темно.Ти гадаєш, з нею щось сталося?
- Гадаю,нічого.

У світлі свічки він розкладав три гатунки табле-
ток купкамиі складав їх у коробочку на завтра.
- Кого ми ще кохаємо?- запиталавона по якімсь

часі.
Він від здивування застигз таблетками в пальцях.

- Про кого ми ще можемонепокоїтись?

- Мало тобі? - він повернувся досвого заняття.
Вона закрутила тюбикз кремомі підійшладовікна.

Потихеньку відсунула краєчок ковдри.
- Їде машина, - раптом вигукнулавона.
Він підхопивсяз крісла й кинувся до вікна.

- Де? Покажи.

Вони штовхалися біля шпари.
- А я казалатобі, що люди не сидітимутьпо домах,

що почнуть виходити. Це жорстоко, дозволити, щоби
нас так позакривали. Краще одразу померти.
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- Я гадаю, що грабуватимуть крамниці. Забирати-
муть продукти.

Вона подивилася на нього.

- Ми теж мусимо вийти і щось забрати. Що ми
будемо їсти, як це ще потриває?

- А ти подумала, що вже завждитак буде? - запи-

тав він.
Повернувсядо столика й позбирав таблетки. Вона

віднесла крем у лазничку. Стояли тепер одне напро-

ти одного у коридорі.

- Може, ти би сьогодні прийшов до мене спати?

Було би якось безпечніше... - запитала вона.

- Ти хропиш... Я б не зміг заснути.

Рушили до своїх кімнат, але вона, з рукою на
клямці, затрималась ще на мить.

- Як ти гадаєш, Бобикбуде спасенний? - запитала.

-- Ненормальна, - промовиввін тихо,і обоє зачи-

нили за собою двері.
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Гра на багатьох барабанчиках

Отож, виглядаю я так: не висока і не низька, не

надто товста і не надто худа, волосся моєанісвітле,

ані темне. Колір очей невизначений. Я ще не стара,

але вже Й не молода. Одягаюся звичайно. Легко губ-
люся в натовпі. Коли засиджуюся довшев кав'ярні

на розі, люди підсідаютьдо мене,але не звертають на

мене уваги.Я їх не зачіпаю, не дивлюся на них. До-

пиваю своє пивочи кавуі йду.
А проте, мені завжди здавалося, що я якась особ-

лива і неповторна.

Моївалізки,коли я приїхала доміста, були позна-
чені наліпками з іменем і прізвищем. У записнику

було повно кредитних карток, квитанцій, пінкодів.

Рубрикизаповненііменами й прізвищами інших лю-

дей, їхніми адресами і телефонами. Ще я мала свої
парфуми,ті самі вже багато років. Я носила одяг

улюбленихфірм і користувалася перевіреною косме-
тикою.Їдучи з аеропорту, я розмовляла в метро з
якимось чоловіком,і ми обоє у цій випадковій роз-

мові повторювали: я люблю те, не люблю того, це
мені подобається,а оте не подобається. А коли забу-

валися, то взагалі поминали дражливусуб'єктивність
цих оцінок і казали - це чудове, а оте дурне й не-
прийнятне. Така розмова була приємною,бо нам не
вистачало простого факту існування - ми прагнули

бути ще кимосьвизначеним,абсолютно неповторним.

Мояквартира, на перший погляд, могла видатися
понурою.Високістелі, ледь освітлені слабким світлом.

нічних лампочок,і відсутність симетрії у розміщенні

зумовлювали, що я попервах блукала нею ночами,
намагаючись потрапити до лазнички. Заплямлені
підлоги були пам'яткою від попередніх власників,
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мабуть, художників, у яких з пензлів густо капала

фарба. Крейдянабілість стін непокоїла менеі дома-
галася хоч якихось кольоровихакцентів. Вид з вікон

міг би викликатипригніченість у когось менш стійко-

го. Бо з одного боку вікна виходили на пустий май-
данчик, оточений голими щетоді деревами, майдан-

чик собак, що бігали за палицями,які їм з розмаху

кидали їхні господарі, майданчик собачого лайна і
зацікавлених сорок. Протягом дня тут гралися

підлітки - дівчатка в чадрах копали м'яча так само

справно, як і світловолосі хлопці. У день весняного
сонцестояння смагляві чоловіки з густими вусами
розпалювали вогнище й витоптували траву в зосе-
редженомутанці- кілька рядів танцюючих, один за

одним, як вправи на уроці фізкультури.
Інші вікна виходили на костел з двома вежами,а

кожна з них була увінчана опасистим ангелом. Поки

їх не заслонилив травнідерева, повнігалчачихгнізд,
я щоранку зустрічалася з буйними, екзальтованими

ангельськими постатями. Вони беззвучно сурмили
побудку усьомумісту.
Я ревнувала тих ангелів, заздрила увазі, яку вони

присвячували іншим людям. Ходилаголапокімнаті,

щобизвернутина себе їхнібілі очі. Раз на тиждень, у
неділю,в моємукостелі дзвонилидзвони,і хоч гримі-

ли вони голосно та істерично, проте їхня релігійна

афектація не давала бажаного результату - стежкою
через майданчик ішлодокостелу ледь щокілька осіб.
Костел пробував зануритисьу зелень, наче соромив-
ся своєї надмірної величини, відступав ніяково до

річки, до східноїчастинимістаі, мабуть, найохочіше

присів би між багатоповерховими будинками.
А вікна кухні відчинялися на велике подвіря,

відділене від решти світу цегляним муром будинків,

подвір'я затишне, тінисте, оаза у центріміста. Серед
старих кленів і лип тут стояли фургони наколесах і
барвисто розмальованіхалабуди,підперті скелетами
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велосипедів, скриньками від екзотичних фруктів,

ключкамидля гольфу, автопокришками.Їхні меш-
канці притягали мене від самого початку, тому най-
більше часу я проводилав кухні. Я присвячувала їм

усі трапези - присунуластіл до вікна і тепер, повільно

жуючисніданки й обіди, не відводила від них очей,

стежилаза їхніми нечастими пересуваннями між ха-
лабудами. Серед них не було звичної метушніані
поспіху. Щойносходилосонце, вони виходили надвір

ісиділина східцях, підставляючи сонцю обличчя.Їхні.
діти гралися спокійной без крику. Навіть їхній соба-
ка здавався якимось стишеним, собака-філософ, що

споглядаєз абияк позбиваної веранди хаотичний рух

птахів.

Час від часу, пополудні, ці кольорові люди влаш-
товували концерти. Виставляли надвір потужні ди-
наміки і пускали старі блюзи або Паваротті (з ним,

на жаль, пробували співати разом), а коли смеркало-
ся, міняли оперу на монотонне, похмуре й болісно
сумне техно. Звуки горою видобувалися з подвір'я,
наче дим,і непокоїли ангелів на костельних вежах.
Я пізнавала цих людей поволі, приглядаючись до

них через вікно. Щогодинивставалавід паперів, щоби

випростати кості. Підходила до вікна і дивилася. Я
пізнавалаїх, жуючи свіжу редиску, потім полуниці й

перші мірабельки. Пізнавала їх сливками, яблуками
і врешті кукурудзою, вареною в підсоленій воді й
намазуваною маслом. Колистало тепло,їхнє життя
точилося вже поза халабудами. Вони, як кочовики,
готували їжу на спиртівках або просто навогні, роз-

паленому в бляшаних котлах. Пили пиво, курили
маріхуану, видмухуючи дим догори, щоби йшов до
неба. А коли ставалозовсім темно, витягали бараба-

ни - великі, маліі зовсім вже величезні, як оті у філар-

монії, які звучать на концерті два-три рази,а їхній

звук стискає серце залізним короткочаснимобручем,

а потім лагідно відпускає на свободу.
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Барабанили вони під час моєї вечері. Я ставила
стілець навпротивікна. Настіл клала серветку, ніж і
виделку, наливала келишоквинаі їла - випростова-

на, із серветкою на колінах, наче була в екзотичному

ресторані. Поволі, день за днем я усвідомлювала, що

барабаннийбій зовсім не припинявсявдень; його лиш
переносили досередини халабуд, редукували до од-
ного інструмента, він підсихав у сонячному світлі.
Вночі, зовсім як отой екзотичний кактус, звук бара-

банів розквітав цілим оркестром.
Я це бачила. Барабани завжди стояли колом-- щось

на зразок інструментів самообслуговування, бо коли
тому, хто грав, набридало барабанити,він відходив у
темряву, поміж халабуди,а його заступав хтось інший,

хтось свіжий і ще не стомлений, хтось,хтоміг увійти

у вібруючий ритм або, навпаки, спробувати його
змінити.Тоді я ще була однією особою. Перед сном
втирала в обличчя крем. Відчинялананічвікна. Ба-

чиласни. Вранцізаписувала ті сни і пила каву. Сіда-
ла працювати -- читала, робила нотатки, писала ли-
сти, підписуючи їх завжди однаково. Мала плани й
списки покупок. Реалізувала їх пункт за пунктом.

Проте усе починаєш бачити інакше, чуючи щовечора

такий барабаннийбій. Барабани б'ють тривогу, б'ють
застережливо,б'ють побудку.

Школу я знайшла на околицях міста, мені пора-
дивїї хтось зі знайомих. Це навіть добре, що так да-

леко, думала я, бо їзда потягом через місто завжди
заспокоюємене,вгамовує. Тут з потягу не видноміста,

а лиш поодинокі, відокремлені один від одного бу-
динки,завжди,зрештою,в розпалі ремонту, в розгар-
діяші будівництва - крани, кольорові паркани,які

" відділяютьїх від вулиці. Часом виднокілька вулиць,
щойносаме викінчених, з яких недавно прибралибілі

сліди заправиі бетону, але які залишаються незасе-

леними,наченіхто не має достатньовідваги,аби все-

289



литисяв цілком новісучасні простори. Може, в май-

бутньому у цей спосіб місто зовсім обезлюдіє - що
більше буде нових будинків, то менше людейхотіти-
ме їх заселити, що більше будинків, то менше людей

- проста й одночасно таємнича засада, яка повинна
бути відома будівельникам. Або люди будуть вперто,

з розпачем і в страсі перед новим гніздитися в не-

трях, у мазанках, у халабудах, розставлених у закут-
ках парків, а пустим сріблястим багатоповерховим
будинкам залишиться меланхолійно відбивати небо,

пливкітанці хмар - рух летючий і нелюдський.

Коли я вперше їхала залізницею через місто, то

мала дивне відчуття ця їзда, вид з вікон, лагідний

шурхіт коліс по рейках розмазували мене. Бо місто з

вікон вагона видавалося особливо безформним,не-
рішучим,тому і я втрачала обриси. Воно було вели-
ким повітряним цепеліном,який суне по небу, а його

змінюють швидкоплинні конфігурації хмар, подмухи
повітря. Воно ніби весь час лишалося тим самим

містом, але потім я вже щодня помічала якісь нові
деталі. На пустих площах протягом ночі виростали
засклені будинки. Бувало й так, що станції метро не

зберігали послідовности, вискакували одна перед од-
ною або, навпаки,зволікализ виходомна сцену. Крам-

ниці. Вони мандрували цілком відверто, а години,

коли вони відчинялися, були для мене абсолютно

непередбачуваними.На моїй вулиці ніколи не мож-
на було мати певности, чи знайдеш ту саму крамни-
цю,яка тут булавчора. А якщовонай була,це зовсім
не означало, що там буде те саме вино, той самий

сорт хліба, як і тиждень тому. Виглядало також, що

люди швидконудилися. Постійно можна було бачи-
ти великі вантажівки, повні меблів - це мешканці

переїздилиз однієїдільниці в іншу. Мандрували му-
зейні колекції - туристи мали з цим найбільший

клопіт, бо звиклитрактувати музеї як найбільш сталі

й соліднімісця на землі. Може, десьі так, але не тут.
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Тому слід було бути дуже уважним.Я мусилади-
витися. Дивитися. Спостерігати місто, щоби воно не

вийшлоз-під мого контролю.Їдучи залізницею через

нескінченні передмістя, квартали гаражів, підфарбо-

вані сумні житлові райони, я поволі усвідомлювала,

що почуваюся щасливою.Для мене то був чи не най-
природніший спосіб існування: неуважно спостеріга-

ти навідстані, не брати участи в житті, лиш пригля-
датися до його виявів, минати, кидати погляд. Пере-

суваючисьзалізницеюпомісту, я була, як ті туристи

старшого віку, котрі наймають кліматизований авто-

кар і сунуть, як моторизовані духи, розпливчасті за

затемненими шибами - минущісвідки подій. Саме
так було й зі мною: я спостерігала з-за шиби зникомі

образи, жанрові сценки, що зводилися до декількох
жестів - єдиний вид людського спілкування, який

можнабуло звідси побачити. Узагальнені дерева, пар-
ки, що зливаються в поодиноку лагіднузеленустрічку.

Факт, що я ні на чому не можу затримати погляду,
лагідноліквідував усе моє набрякле, вічноготове«я».

Я віддавалася минанню,якеуніфікує все, щоназовні.
З вікна вузькоколійкидетальвтрачала назву, анулю-

валася.
Мабуть,тому, коли я виходила навідлеглійстанції,

звідки мала ще йти пішки добрічверть години, мене
часом охоплював особливий голод на деталь. І я ін-
стинктивно спішиладо кіоску з газетами (друковане
видання - це справжній тріумф деталі) або йшла по-
дивитися на звичайну ятку з готовими букетами. Там
розмазаний поїздкою погляд організовувався заново,
чіплявся за фіолетові прожилки фрезій, заспокоювався
на кремовім облямуванні пелюстків троянд.

Місто,побачене з вікон вузькоколійки, не вигля-
дало як місто, радше як безладно заповнений будин-
ками простір, зборищепунктів, зосереджених навко-

ло спусків у підземне метро. Мене, звичайно,бенте-

жило, що я бачу щось інше, аніж усі. Усі-бо повторю-
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вали із захватом: місто, місто, маючи, мабуть,у го-

лові якусь об'єднувальнуідею,яка для мене - зовсім
тут чужої- була незбагненною. Чи була я сліпою на
щось, що вони помічають, на таємничі зв'язки між

безладно розкиданими місцями, нанизуваними як

неоднакові коралі на поплутані нитки підземки?

Місто, місто, повторювали вони гордо, піднесено,

спільно беручи участь у незрозумілій для мене

містерії. До них, однак, долучалися й приїжджі,і ці

бували ще більше охоплені ентузіазмом. Вивчали
місто на розкладених у парках картах, вели пальцем
по його артеріях, мандрували дном висхлихканалів,

ба! купувалинавіть крихкі уламки розваленихкілька
добрих років тому будівель. Чи були щетакі, як я?
Розгублені, але зі щирим прагненням схопити якісь

обриси того сну, що звався назовнімістом.

Я тричі пересідала, щоби дістатися до школи. До-

рогою їла канапки. Дорогою приглядалася до подо-

рожніх. Зі здивуванням помічала, що жоденіз них не

був однорідним, не утворював цілости - кожен мав

щось одне, що його характеризувало (мабуть, щоби
матерініколи не могли сплутатиїх із кимось чужим),
і на тім кінець - решта була розпливчастай нечітка.

Чоловік Чорна Шкіра, Хлопець Гарні Вії, Жінка

Широке Обличчя, Старець ВодявіОчі. Хіба люди не
є лиш низкою рис? Місцем,через яке пливе осяяний

кольорами час?
Якби хтось отак згори міг простежити візерунки

моїх мандрівок містом, якби міг слідувати за мною і

накласти на папір цей складнийвізерунокабонавіть

позначити мене(уві сні, коли я нічого не відчую)

так, як окільцьовують птаха, а потім роздивлятися в

комп'ютері той дивнийслід, який я залишаю за со-

бою - то побачив би, що це слід без чоловіків. Бо

пізнавала я майже тільки жінок. Як це може бути?
Кудиподілися в місті чоловіки, чому їх було менше,

так мало,а коли я й зустрічала їх, то видавалися пе-
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ребіжними, неуважними, недокінченими, умовними,
наче їх намалювали слабенькоюлінією, ледь м'яким

олівцем? Я підозрювала, що, може, вони мають власні

дільниці, десь на околицях міста,або - так, так - тяж-

ко працюютьу солідних урядовихбудинках з черво-
ної цегли. Звідтіля, напевно, керували містом. Їхні

низькі голосивібрували,і може, саме звідти походив

отой неперервний шум міста. Може, готувалися до
наступної війни? Я неслушнопідозрювала, що місто

було поділенена чоловічіта жіночімісця неіснуючи-

ми лініями, невидимимистрічками, що їх якась ле-

тючаполіція розвішувалав повітрі. Яснаріч, це була

неправда. Розпливчастість стосувалася-бо не тільки

облич, не тільки окремих людей,алеі статей. Я бачи-

ла чоловіків-балерин,чоловіків-вамп, чоловіків-опер-

них див. Вони висіли на мурах, частково заслоняли

собою будівельні майданчики. Вони мали розмальо-
вані обличчя, тюлевісукні на вузькихстегнах, пласкі

груди,і були вони більш жіночими,ніж жінки. Я при-
дивлялася до нихбагато разів і нарешті почала втра-

чати певність - може,це справдібули жінки, які при-
кидалися чоловіками-балеринами. Може, це були
балерини,які прикидалися жіночнимичоловіками чи

чоловічними жінками. Пізніше я мала це ствердити

вже раз і назавжди - місто у своїй глибинній суті

було андрогінним,з легкістю затиралооте вульгарне

розрізненнянадві Богу духавинністаті, відмінність,
яку ще плекають парвеню на краяхсвіту.

Школабулав дільниці поодинокихрозкиданихвілл

і своєю архітектурною поміркованістю нагадувала

мені моє місто. Я радісно йшла через сквери.

Урокивідбувалися в залі, розташованім у цоколі
будинку, звідки виднобулостовбуридерев у парку й
людей, які проходили під вікнами - але лиш до по-

яса, саміноги. Тільки діти мали змогу кинути на нас

погляд, коли мисиділиза довгими,гладенькимисто-
лами й зубрили щось під чуйним наглядом Корнелі
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Корнелія, моя вчителька, говорила двома мовами

навперемінно. Жодноїз них я не розуміла як слід, а

вона ще Й самачарівно їх плутала, щоби врешті звер-

нутися по допомогу до латини.Я вдивлялася її сірі

очі, в рухиїїігуб (наче була глухонімою)і в цей спосіб
вгадувала смисл її розпорядженьі пояснень. Спершу

я боялася, що наші смисли - її і мій - можуть по

дорозі розминутися,як дві паралельніпрямі, які на-

чебто віками перетинаютьнескінченність, не дотика-

ючись, не тужачи одна за одною.

Я ніколи не знала, чого Корнелія вчитиме нас цього

разу. Це якраз і було головною засадоюїї системи -

захопити зненацька,а отже, міцнішеувійти в пам'ять.

І фактом є те, що на самому початку вона вчила нас

пісеньки про маленького барабанщика:

Сказав малий барабанщик нам

в зимовутемнуніч:

не золота й каміння міць
сюдиприніс я вам,

а пісеньку свою -
- тарам тарам тамтам.

Іншим разом вона виписувала на дошці непра-
вильні формидієслів у чужій мові. Один із перших

уроків примусив мене замислитись - ми дістали в

руки грудкуглинизавбільшкиз кулак, вона зав'яза-
ла нам очі нашими шаликамиі сказала виліпити з

тієї глини щось хороше, щось дуже близьке. Я хотіла

зробитизвірятко- менітак сильно бракувалов місті

звірят - оленяткочи хочаб собаку. Коли мені зняли

з очей шалик, я побачила, що виліпила якесь чуже

обличчя.
Якраз обличчя і впорядковували місто. Я помалень-

ку відкривала (може, саме в цьому і полягав намір
Корнелії), щомісто зовсім не складається з будинків

чи перехресть,ані навіть зі спусків у метро, а є шере-
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тою облич,які переходятьодне в одне,як у тому зна-
менитому комп'ютерному моделюванні. Місто скла-
даєтьсяз облич,які перемішані, розкиданіпо дільни-

цях, але часом унаслідок збігу обставин відбивають-
ся якусь мить одне в однім, наприклад, на ескалато-
рах - одне обличчяїде вниз, друге вгору; в потягах,
що ідуть у протилежнихнапрямках -- одне рухається
праворуч,друге ліворуч; в обертових засклених две-
рях - одне вперед, друге назад.

Неперервність облич- захопливаріч, бо усі були
схожими між собою. Цікаво, чи виглядала ця зако-
номірність, як крива Гаусса, чи мала одноманітно
рівномірний розподіл, чи можна би її охопити про-

стим математичним виразом, переконливішим ніж
будь-яка література?

Коралія часто звертала нашу увагу на повсюдне
існування подібностей. Усе між собою схоже, це лиш

питання перспективи. Подібності пов'язують речі в
хитромудрусітку, яка утримує складну зачіску світу

в лагідному порядку.

Можнабигадати, казала Коринна, що наш досвід
укладається в загальноприйнятийвізерунок причин

і наслідків, які йдуть одні за одними, охоплюючире-

альність приємнимдля ока, гармонійним ланцюжком.
Немає нічого більш хибного - говорячи це, вона

піднімала палець. Концепція причини наслідку - це

лиш підпора для розуму, виразимо це метафізично:

це ескалатор, який, щоправда, підносить нас кудись
угору, але позбавляєзусиль ступання.Кроки, ступан-
ня. Чи крок лівою ногою є причиною кроку правою
ногою? Чи крок правою ногою є наслідком кроку

лівою ногою?- питала. Звичайнож,ні, - відповідала
собі. Кроки, творячиходу, співіснують тому, що вони

між собою подібні. Подібності взаємопритягаються.
Так само, як протилежності. Але ж протилежність є

оберненою подібністю. Так?

Минезнали,як маємоїй на це відповідати.
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Усіх нас вона записала в зошит. Ім'я та прізвище.

Вік. Колір очей. Вона знала нашіздобуткиі поразки.

Згідно з тим зошитом викликала нас відповідати.
Согіте,)є зиїз/аїівибе, І ат їїнед, Існ Біп тіше, говори-

ла я. Я погано почуваюся, вертаюся додому. Сьогодні

я сама не своя. У такий момент вона могла прикла-

сти мені до чола електронний термометр і задоволе-

но ствердити, що температурия не маю. Потім диви-
лася мені допитливо очі(її були сірими,мої- нія-

кими)і повторювала: треба бути кимось, виходу не-

має. Ми завжди є кимосьвизначеним,хочацеЙ боліс-
но. Навіть брак якоїсь риси теж є рисою. Навіть

позбавлена одягу, ти й надалі є ти-гола. Навіть не-

притомна-- це ти-без-притомности;навіть смерть не
увільнитьтебевід цього, бо тоді ти будеш ти-мертва.

Балачки, думалая, їдучи в метро і розчиняючись
на пробу у величезних будовах, що проминали за
вікном,є вихід - можнаігноруватисебе, ігнорувати

власну повторюваність, передбачуваність, переноси-
ти пункти прийняття рішеньзсередининазовні, поза

мене,у світ, у парк, віддаватися на волю випадку. Це
була би важка робота - треба було би перестати
співвідносити усе з собою, уникати простих реакцій,

трактувати себе так, наче ти предмет серед інших
предметів. Відмовитись від сталости поглядів, ви-

словлювати випадкові оцінки, такі, які прийдуть у

голову, наче слина на язик, не мати більше нізвичок,

ні навиків; говорити весь час «не знаю, не знаю, не

маю своєї думки».

Звідки бралося таке дивне прагнення? Я підозрю-
вала, що виннебуломісто. Адже науці відомийзв'я-

зок між людиноюі місцемі той факт, що міста впли-

вають на людей. Париж начебто робить нас фриволь-

ними й рафінованими. Нью-Йорк же - уконкретнює

й спускає на землю.Так кажуть.А це місто саме було

якимось безмежним,нерішучим, змінним. Пливло.
Пропливало повз мене, як веселий пароплав. Воно
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не мало властивостей, тому так і притягало. Ловило

нас усіх у своїсіті. Оскільки було невизначеним,то

обіцяло виконання кожного найдивовижніщого ба-
жання;оскільки було безформним,то спокушалоре-

алізацією кожної мислимої можливости; оскільки не

мало центруані околиць,то могло зробити нас вільни-
ми й рівними.

Часто мені набридали мудрування Корнелії; я що-
раз рідше приходиланазаняття або ж спізнювалась.

Я з дитинства мала клопоти з часом - він зникав і
непокоїв. Часстав болісним одного дня,колиза одну

коротку мить я раптом усвідомила, що таке «зараз».
Бо «зараз» означає - «вженіколи». «Зараз» означає,
що щось,що є саме у цей момент, перестаєбути, осу-
вається, як прогнила сходинка на сходах. Це поняття
страшне, вражаюче, оголює усю жорстоку правду.

Менібулотодікілька років, і я їла помідор перед
своїм будинком. Була друга половина дня, яка вже

спливала в тінистий морок парку, щоби розсипатись

урештіна мільйонидрібок. Невідворотно. «Зараз» -
це колишнісніги, воланнякрука, жорстокістьквітнів.
Бузок, якийзацвівбіля мого дому в Собачому Парку
- мені знову не вдалося схопитиповнійого цвітіння,

бо коли його малесенькілілові бутони розкривалися,
одночасно починалося й відцвітання. Затемнення

сонця два роки тому теж було схоже нацвітіння буз-
ку - темний щит місяця міг бути тільки сось-ось»
або «вже після». Момент звершення був лиш перехо-

домз одного стану в інший,абстрактною,вирахува-
ною математично оманою. Був суспільною умовні-

стю, етикетом, наближенням,поп-фактом, створеним
для розумового спокоюі загального порядку.
Я звірила ці сумніви Корі. Чому б нам не говорити

про себе тільки в минулому читільки в майбутньому
часі? Чи не узгоджувалось би це з істиною, чи не

було б це повною мірою чесним, якщо вже маємо про
щось говорити? Але вона мала свою думку стосовно
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цього, дуже рішучу, як то в неї. Казала, що це най-
більший привілей людини- матизараз; ми тільки це

й можемо мати. Для цього й вигадали мову - щоби

контролювалаперенесення подій з минулого в май-

бутнє, а отже щоби мала владу над часом, щобиза-

тримувала час,хоча б на ту коротку мить, коли ми з

усією повагою вимовляємо«я є». Мати «зараз» - отже,
бути свідомимсвогоіснування, перебувати в нерухо-

мому центрі циклону,стояти там і придивлятися до

вируючихподій, відкрити їхній обертовий, знову й
знову повторюваний порядок. А ще казала, що за ці

особливізнання треба дорогоплатити -- бо коли ти в
епіцентрі, то перестаєш бачити самого себе; власне

кажучи, зникаєш для себе.
Це була, мабуть, наша остання розмова - я зникла

щеі для неї. Сачкувала. Я вирушалавранці, ще маючи

в головімету, до якої прямую, але вже через кілька
кварталів забувала, куди я йду. Мене збивали з доро-
ги жіночі ноги у фантастичного кольору колготах, со-

баки,якібігли через пішохідний перехід у найближ-

чий скверик, подвійні колиски близнят, пожежні ма-
шини, які насилу продиралися крізь вуличний рух,

бомжі, що подзенькували пляшками.А колия під вечір

верталася додому, біля Собачого Майданчика мене вже
кликали знайомі барабани. Мої сусіди пильнували.
Одного вечора, коли було вжезовсім темно,я одяг-

лася в усе чорне - щоби ще менше впадативочі - і
зійшла на подвір'я. Вони там сиділи навколо бочки,

в якій горіло якесь сміття. Більшість із них розмов-

лялапівголосом,інші пили пиво,а пусті банки шпур-

ляли кудисьу темрявуза себе. Кілька з них вдаряли
долонями в нап'яту шкіру барабанів. Коли стомлю-
валися,їх одразу заступали інші, тому ритм весь час

змінювався,барабани шукали один одного в темряві.

Щобільше час просякав темнотою, то більше рук
долучалося до барабаненняі виразнішимставав ритм.
І ще були маленькі барабанчики,які легко поміща-
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лися на колінах абонавіть у долоні, ці особливо ча-

сто переламувалиритм, домагаючисьуваги, як надто
вразливідіти, як горобці. Тієї ночі я ще не насміли-
лася заграти. Сиділана кінчикудовгоїлавки, мабуть,
ледь помітна у пітьмі; мабуть, у темряві виділялося

тільки моє обличчя,світліша пляма,яка з'являлася й

зникала залежно від пломенів вогню. У якусь мить
відпочинку,колинаварті був лиш один єдиний ритм,

я розповіла їм про Жижку - щов моїх рідних околи-
цях був дуже давно один шаленець, який оголосив
війну усьому світові. Йому навіть вдалося зібрати
достатньо велику армію, але врешті вороги допали

його і вбили. Але перед смертю він наказав, що коли

помре, нехай зроблять з його шкіри барабан і його
звуком підхльоскують до бою тих, хто лишився. Пум...

пум.. пум - прозвучали неголосно поодинчі удари.

Вони уважно дивилися на мене. Моя маленька роз-
повідь стала чимось матеріальним, мені здавалося,

щовона лежитьперед ними, наче подарунок. Над ра-
нокхтосьприніс барабанчик.Якасьдівчинав мініі в
сітчастих колготах повісила його мені на шию і пока-

зала, як у нього треба ритмічно вдаряти. Відтоді я
приходила туди майже щовечора, а вони називали

мене Жижка.

Ту дівчину звали Карла. Вдень вона завжди з'яв-

лялася з дитиною або біля грудей, або носила на
спині в кольоровій хустці. Любила на всі способи
показувати довгі стрункі ноги - а отже міні, високі

шкіряні шнуровані черевики, обтислі шкіряні курт-

ки. Але потім я бачилаїї й іншою - чіпляла до свого
короткостриженого волоссяцілі оберемки барвистих
кісок, загорталася в якусь помаранчеву сукню і йшла
вулицею в бік Собачого Майданчика і ще далі, аби
нарештіприсісти біля виставленого на вулицю сто-
лика якоїсь кав'ярні, де ліниво розмовлялазі схожи-

ми на неї людьми, не перериваючинавіть тоді, коли

тодувала дитину груддю.
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Я теж підсідала до неї. Замовляла каву з молоком

або біле вино. Ми ліниво дивилися,як делікатніав-

томобілі перелякано тікають від пішоходів, що

стрімголов летять кудись.

Кароліна, барабанниця від народження,твердила,

що треба бути дуже обережниміз грою набарабанах.
Щоу початківців часто з'являється щось схоже на

сон наяву, до нього приводить захопленість ритмом.
Якась частина свідомости дозволяє ритмові приспа-

ти себе, і тоді ти не зовсім притомний,казала. Пока-

зала мені також спосіб, як опритомніти,як усвідоми-

ти, чи То сон, чи ява. Подивитися насвої долоні. Це

повертає тебе до тями, тоді ти знатимеш, що ти є,
казала.
Тому як тільки я над ранок втрачала орієнтацію,

б'ючи в барабанчики,або вдень, коли чула барабан-
ний бій під вікнами, коли я провалювалася в бара-

банний бій або коли він проникав в інші види моєї
діяльности чи допадав мене раптом, коли я їла, я
відкладаланіж і виделку, витирала рота серветкою і

дивилася насвої долоні.

ЩеКарла твердила, що ніколи не можнабути пев-

ним,чи це сон, чи ява. Казала, що звичаєвою,загаль-
ноприйнятою цезурою є спання і пробудження. Це

дуже проста теорія - усе, що зі мною трапляється,

коли я сплю, це сон; а все, що відбувається під час

денноїдіяльности це явлення. Явити це вона пер-
шавжилатаке дивнедієслово. Воно меніне подоба-
лось. Явлення - це щось, щоне відбувається насправді.

Колия кажу: «мені явиться», звучить цетак, ніби я

не до кінця впевнена, чи щось є насправді, чи мені

тільки здається, що є. Має бути якесь інше слово,

протилежне до снити.

Тієї осени в усьому відчувалася зміна, яка набли-

жаласязвідусіль. Це було видно неозброєним оком.
Черевикиз гострими носамивитісняли ті, щоз ква-
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дратними, фіолетове воювалоз хакі, а чорне помалу

заповнюваловітрини крамниць, спихаючиістеричне
червоне на периферійнівулиці.

Я сходила до них вже майже щовечора. Колизакін-

чувала свої нудні обов'язки, оте сидіння в паперах,
перекладання їх з однієї купки на іншу, впорядкову-

вання записів, формулювання реченьі цілих абзаців

стосовно якихось неважливихсправ, я брала з холо-

дильника банку пива чи коробкуз тістечками і йшла.
Майже завжди це булине ті самі люди. Хтось до-

давався,когось бракувало. Пломені вогнища, що го-
ріло в металевій бочці, змінювалириси обличчя. Міня-
лися і барабанчики. Найбільше я любила,колиз'яв-

лявся старий, полинялий роммельпот- саметак він

називався. Це був барабан високий, поштивий,з дірою
в мембрані, через яку протягали мотуз-барабан роз-
мовляв, сповідався цілимигодинами,голосиві співав.
Цевін був королем,а не великий турецький барабан,

який приносилидвоєхлопціві гатилипотім з одного
і з другого боку м'якими довбешками. До роммель-
пота була черга, коженхотів забутися в ритмічному
потиранні, чуттєвому і шерхкому; над ранок терпли
вжеруки і піт заливавочі, тіло слабшало, але немов-

би ніколи не моглонасититись. Ніколи не булоцього
досить.
Одна гарна чорношкіра дівчина приносилаіндій-

ський дамарн з двома кульками, прив'язаними на
ремінцях з обох боків; коли крутити рукою з бара-
банчиком,кульки вдаряли в пругку мембрануі тво-

рили ритм неспокійний, нервовий, ритм, який був

неначе передвісником якогось грому, який щойно
прийде,який вжестоїть за горизонтом,уже наростає,

щоби за мить обрушитисягромом і блискавками на
наші тіла, як град. Дівчина пускала той дамарн по

колу, і кожен хотів взяти участь у цьому звістуванні

катаклізму очищення. Також маленький тібетський

барабанчик, схожий на калатало, застерігав і драту-
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вав. Монотонне клацаннябуло як жалобний псалом,
як скарга. Завжди з'являвся хтось не зовсім твере-
зий, хто хапавсяз розгонуза тамбурин, найбезпечні-
ший, найбільш знаний інструмент. Йому це дозволя-

ли. А нехай же йомуздається, що повернувся в дитя-
чийсадок. І той гатив тепер кулаком по мембрані, аж

лопотіли бляшані кружечки, аж той металевий звук

ставав нестерпним. А коли п'яний тамбурин підхоп-
лював нас до притомности,до нього, ясна річ, долу-
чався барабаннийдріб, той мілітаризований родич,і
робилося загрозливо - дріб говорив, що грім, який
наближається,є, по суті, кульмінаційним моментом

боротьби, котру треба розпочинати щодня заново,і
не можна її уникнути. Шум ставав несамовитий,і

тоді долучалось усе інше: африканський дундун, хрип-

кий ідіофон, який імітував людську мову, тимпан, на

якомуграли тільки жінки,безліч подвійних наккарів,

поодинокі барабани, які робили вдомаз чого тільки
можна,дитячі барабанчики, які купували у крамни-

цях іграшок, а також вишукані, екзотичні му-ю у

форміриби. І щойно тепер поставала справжня сим-
фонія звершення - ритми накладалися один на оден,
резонували, розділялися. Відкривали цикли, твори-
ли асиметрію, щобиодразуїї впорядкуватий закрити.

Коженіз нас був своїм власним вібруючимнеспокій-
ним збудженням і поглинав ритм зназовні як щось
важливіше, ніж отой жалісний писк нашого я. Ритм

перекочувався через нас, нищив нас, аби ми були го-
тові до приходу бурі. А коли вже приходила,ми підда-
валися їй з недовірою, з примруженимиочима, як

дощовим струменям.
Потім усе стихало. Залишавсятільки який-небудь

незначний звук дитячого барабанчика, який упоряд-

ковував час симетричноі по годиннику - тік-так,тік-

так. Ритм починав творити часзаново. І так діялося
кілька разів протягом ночі. Музика наростала й сти-

хала. Над ранок залишався вже лише хтось один, як
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вартовий,і пильнував, щоби барабанення не перери-
валося.

Це була єдинасталарічу місті, яка мені трапила-

ся. Власне кажучи, може, завдяки цьому барабанен-

ню місто ще тримало себе в руках, хоча само, ясна
річ, не знало, кому цимзавдячує.

Я заприятелювала з Карен і щораз меншесиділа в

своїх паперах, зате тепер майже щоденно сходила до
мазанок,доїї халабуди. Ми разом дивилися телевізор,

я доглядалаїї дитину, коли вона виходила. Я зав'язу-

вала собі хустку на животіі йшла до інших халабуд,
присаджувалася настарих канапах і мовчки дивила-
ся з ними телевізор. У них було шість телевізорів

(один із них стояв надворі, під деревом,а від дощу
його захищала велика чорна парасоля, вбита в зем-
лю), які завжди показували коженсвоє. Тому, пере-
ходячивід одного до іншого, можнабуло матинаоці
цілий світ. Війни, пластичні операції на Бермудах,

дикі звірі в саванах, людський секс,військові паради
в Північній Кореї, нескінченніпокази мод. Часто мене

брали за Карен, особливо якщозі мноюбула її дити-
на. Я не протестувала. Ми обидвічасто сиділи попо-

лудніна лавці в Собачому Парку і розглядали жінок
у чадрах, закутанихвід голови доніг, або бородатих

старців у нитяних шапочках.
Чити вмієш не думати?якось запитала вона мене.

Звичайно, сказала я. Я сиділа, спершись на спинку
лавки, уп'явшисьочима в кінчики черевиків і зану-
рювалась у гущу власних думок - одні думки були

товсті й пругкі, інші слабенькі й летючі, поєднува-

лись у ланцюжкий брості, переходили однав одну,
закручувалися врешті, як кренделі, як чорні цукерки
з лакриці, а потім ставали як гель, повний бульба-
шок, що здіймалися вгору. Ми всі - оманний потік

образів, повторювала Каріназ якимосьзахватом,особ-
ливотоді, колиїй вдавалося підкинути комусь дити-

ну і спокійно закурити самокрутку. Немає ніяких
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постійних усталених місць, немає керунків, є лиш

неустанне протікання, невпинне поставанняі негай-

не зникнення. Тому якби здійснити мандрівку всере-

дину кожного моменту, виявилось би, що те, що ми
вважаємо головними цеглинкамиіснування- це пу-
сте місце між «вже було» і «щойно буде». Світ скла-
дається з пустки,і немає, на жаль, слів, щоби це ви-
разити.А те, що ми беремоза реальне, також і самих
себе - це її тимчасовий пароксизм, порушеннядоско-

налости неіснування. І що? допитувалась я, бо вона

мала звичку глибоко затягатися цигаркою і довго

випускати дим гарними кільцями.Нічого, відповіда-
ла вона за хвильку. Єдине, що нам лишається - пово-

дитисьтак, наче це все справдііснує, так, як хоче це

відчувати наше таке ж нереальне і ненавикле до пу-

стки тіло. Жититак, наче має силу істина, котру ми

щойно піддали сумніву. Підпорядкуватися чуттям і
тому, що вони говорять. Трактувати це як абсолютні

закони. Філософські еталони з Севра під Парижем.
Щоранку вимазуватиз повік пустку і занурюватись

у вібруючийструміньілюзій. Давати нести себе і ро-
битися кольоровим міражем. Але пам'ятати правду.
Я подивилася насвоїдолоні.

Спершу я купила шапку з причепленими до неї

чорнимикісками. Вони робили темнішимимоїзіниці.

Коли я вперше примірялаїї біля дзеркала, то поба-
чила, як на мене наповзає якасьдівчачість. До неї я

додала широкі штани,які трималися тільки на стег-
нах, важкі черевики і вирушила на велосипеді у не-

стале місто. І.я справдібулатимдівчатком, бо такою

мене бачили інші. Саме такою відбивалася я в лицях

інших людей, а що більш я була такою для них, то

сильніше ставала такою для себе. Я вже не курила

цигарок, не цікавили мене папери настолі й важливі

рубрики. Мене тягнуло у місця витоптані, повні го-

лосної музики, повні схожих на мене - купки перед
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дискотекою, на парковомуберезі міського озера, в
інтернет-кафе, де я радісно відкривала сторінки про

моду і Брітні Спірз. Мій голос став вищим,пискляві-
шим, моя шкіра гладшою і вже легше поглиналаза-
пах вітру і води. Я зустрічала інших, таких як я, і

проводила в розмовах з ними прозорийі плиткий час.

Я домовлялася на наступнийвечір, але ніколи не мала
певности, чи прийду.

Яка це полегкість - стати хоча б на хвильку кимось

іншим.У місті це було неважко,бо місто переповнене

салонами й найрізноманітнішими крамницями,будь-

якого стилю, будь-якого кольору. Існують також се-
конд-хенди,де одяг, який знімаєш віддається у вжи-
ток іншим. Є помади та олівці, лаки й фарби, печери

татуювання і темні, затишні кабінети терапевтів. Не-

достатньо переодягтися, змінити колір волосся чи про-
бити ніздрі й губи срібним кульчиком. Треба щей ану-
лювати самого себе. Засинати нікимі будитися ніким.
Є ж нескінченнодовгі стежки інших людей, які пере-

хрещуються одна з одною,і власне кажучи, що мало
би нас повстримати від перевтілення? Виходити з дому
як А., а вертатися як Б. до іншого дому.

З тканини,купленоїза копійки на турецькомуба-

зарі, я зробила собі довгу до землі сукню,а із за-
лишків - справжню чадру. Витемнила брови хною.
Їздила на метро в екзотичний квартал і там розчиня-

лася в натовпі. Мацала достиглі кавуни. Спускала
очі, коли ловила поглядивусатих чоловіків. Приєдну-

валась до багатодітних родині йшла за ними,наче їх

маловажна далека родичка. Доходила аж до дверей

їхніх квартир у багатоквартирних будинках. Часом

непомітно входила за нимиі сідала на канапці до со-
лодкого міцного чаю,який пили з маленьких скляно-
чок, а потім закінчувала різне залишене на столику

рукоділля - дитячі шкарпетки, нитяну шапочку, май-
стерне мереживона краєчку хусточки. Я вже почи-
нала, властиво, бурмотіти щось їхньою важкою мо-
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вою, вже допомагала приноситиз кухні солодкі горіш-

ки й бралася виліплювати з каші солодкі вимоченів

сиропі кульки. Але під вечір мені ставало душно,і

щосьгнало менедалі, тому я ще накілька годин ста-
вала хлопцем у бейсбольній шапочці, в картатій со-

рочці, який врешті опинявся там,де й інші,і гатив у

турецький барабан довбешкоюз повстяною голівкою.
Це не було важко.Так змінюватись.Я витягалаоті

інші постаті з себе, як кріликів з капелюха.Я не тво-

рилаїх, нічого не вдавала.

Посуботах я робилася старою, недомитою бомжи-
хою,яка тиняється барахолкою у пошуках пощерб-
лених чашок| тріснутих люстерок. Мені подобалося,

як інші трималися тодівід мене здалеку. Ніколи я не
мала для себе стільки простору, як тоді.

Раз на місяць я зупинялася в якому-небудьготелі.

Вдавала іноземця-бізнесмена. Тоді наповнювала по-

пільнички недокурками цигарок і стежила по теле-

візору за курсом долара. У лазничці я лишала після
себе запах одеколону сліди пінки для гоління. На
чай покоївці - завжди трошкибільше, ніж водиться,
аби запам'ятала того когось,кого не було.

Мене це не мучило. Ніколи. Власне кажучи,у цих
перевтіленнях не було ніяких моїх зусиль, я не вда-

вала, не грала, це не був театр. Усю роботу виконува-
ли інші. Оскільки йшлося зовсім не про мене,зусил-

ля пов'язувались не з моїм існуванням,а з тим, як

мене бачилиінші --в цьому завжди полягала уся таєм-

ниця. Мабуть, саме тому, хоч я ледь передчувала своє
відкриття, мене тягло у великі крамниці, величезні

торговельні центри, збудовані навколо ескалаторів,
щоби їздити туди й сюди,вгору і вниз. Іншим,ма-
буть, це теж спадало на думку - що в таких місцях

можнасховатисянетільки від інших, але Й від само-
го себе, від кружляння навколосебе і виснажливого

складаннясебе з окремихвідчуттів,як із кубиків лего.
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Тож я й рухалась,якусіоті брати й сестри хаосі,

ці приятелів явленні, ці співучасникигри, між осві-
тленими, блискучими прилавками, повними годин-
ників, торбинок, шкарпеток, парфумів, французьких

сирів і модного взуття. Рухалась - ледь що марний

додаток до власного погляду. Я проходила між пах-
кими прилавкамиі байдуже минала гарних продав-

чинь з ніжними пальцями,які вигравали філігранні
мелодії на клавіатурах кас. Я блукала в лабіринтах
розвішених костюмів -- вони виглядали, як тимчасо-

во позбавлені життя постаті, які сплять у почекаль-

нях складів, поки не стануть справжніми, живими

людьми з допомогою якогось несвідомого тіла, що
колись знайде їх. Невтомно мандруваласеред стосів

порцеляни,скла, столових приборів, що виблискува-

ли сріблом,м'якихгір рушників і ковдр, спускалася

сходамивниз, весь час у потоці інших, щоби на най-

нижчихрівнях,там,де бари й бістро, відпочити хвиль-

ку за кавою,а потім знову працьовитозіп'ятися на-

гору, щоби знову дозволити собі замазуватись, роз-
пливатися, затемнюватись,бліднути,стиратися,роз-
миватися.
Я йшла сміливо, великими кроками,і багатократ-

но відбивалась у величезних шибах. Насбуло багато,

тисячі, може, мільйони. Біля входів у метро сиділи

кольорові людиі били в барабани.
Перуки, доштуковане волосся неоновихкольорів,

чадра, але також і натуральна сивина, яка додає по-
ваги, дестилює з обличчядосвідченулагідність - бу-

вала я Й такою жінкою,яка скнить цілими днями над

столом, повним паперів, і розмовляє часом по теле-

фону. Це вона, стоячи увечері перед дзеркалому лаз-
ничці, стираючи ваткою залишки макіяжу, відкриває

зі здивуванням, що під тонкою шкірою є щось тверде

і варте довіри -- череп. З цією думкою лягаласпати.
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Ця жінка приходила часом до нас із Клариною

дитиною. Присаджуваласьна лавці. Розповідала якусь
дивнуісторію прочоловіка, який наказав зробитизі
своєї шкіри барабан,але ніхто з нас уже не пам'ятає,

як його звали.
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Зміст

Розплющ очі, ти вже мертвий

Місяць у Шотландії

Суб'єкт
Острів

Бардо. Шопка
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Гра на багатьох барабанчиках
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1
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