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25Л І Т Е Р А Т У Р А

Вона якийсь час дивилась мені в очі з таким виглядом, 
наче  б хотіла в них утопитися. Потім сказала: 

– Я вагітна. 
З ким не буває? Цілком природно, що рано чи пізно це 

мусило трапитися і зі мною. Я заплющив очі і спробував 
уявити себе батьком. Нічого страшного, навіть цікаво. 
Але от її уявити мамою я не міг. Зате уявив її матінку, як 
вона повчає мене життя, і зрозумів, що мушу сказати те, 
що мушу: 

– Добре, я дам тобі гроші. 
– Які гроші? 
– На аборт. 
– А хто тобі сказав, що я буду робити аборт? 
– Ніхто. 
– Ну, от бачиш, – сказала вона з гордо піднятою голо-

вою. 
У цей мент вона виразно панувала наді мною, як Ара-

рат над пустелею. Вона була певна, що вхопила мене в 
жменю, міцно затисла і вже не випустить, хоч  як би я 
пручався. Врешті-решт вона саме цього й чекала – мого 
пручання, мого виборсування з тенет. 

Я витяг з кишені пачку цигарок, повільно розім’яв ци-
гарку і запалив. Був такий період, коли я курив. Рівно три 
роки. Можливо, історія, яку я оповідаю, прискорила про-
щання з цигарками, можливо, ні, але якби я в ту хвилю не 
закурив, то мусив би засвистати, або заспівати. 

Ми сиділи в кав’ярні “Під кентавром”, і клуби цигарко-
вого диму обволікали мене разом з запахами парфумів, 
алкоголю і кави. 

Вона теж запалила цигарку, звитяжно затяглась, не 
зводячи з мене очей, і випустила дим просто мені в писок. 
Потім вмочила фільтр в лікер “Старий Таллінн”, що був у 
келишку, і знов затяглась, заплющивши очі й демонстру-
ючи неймовірну насолоду – водночас від цигарки, лікеру 
і  перемоги наді мною. 

Але я все ще не здавався, я все 
ще прокручував у своїй голові всі 
трафунки, коли  міг залетіти і не зна-
ходив нічого, що могло б хоч трохи 
прояснити ситуацію. Я пригадував всі 
наші здибанки, всі злягання, в моїй 
пам’яті виринали слова, доторки, ці-
лунки і пози, і ніде я не бачив проко-
лу. Я берігся, як Штірліц на бенкеті в 
гестапо. Розбудіть мене о третій ночі 
і спитайте, чим скінчився оргазм 26 
січня 1978 року, і я відповім. Але кому 
це буде цікаво, крім мене самого? 

Проаналізувавши цей прикрий 
трафунок, я був майже певен, що 
мене беруть на понт. Майже – бо в 
коханні ніколи не буває певності ні в 
чому. 

– Про що ти думаєш? – спитала 
вона, усміхаючись.

– Про те, як назвати нашу дитину. 
– Ти серйозно? 
– Звичайно. Якщо буде хлопчик, 

назвемо його Орцьо, а дівчинку 
– Марта. 

– Ти серйозно? – її очі мало не 
вилізали з орбіт, цигарка тремтіла 
в пальцях, і я фізично відчував, як 
тремтять її коліна. 

– Коли ти мене ведеш до своїх 
батьків? 

Вона була ошелешена, вона чекала 
всього – тільки не цього. Просто вона 
не знала, що перед тим, як зустрітися 
з нею, я розмовляв з її подружкою, і та видала, що вона 
залетіла з іншим. 

– Запропонуй, що ти одружишся, і нехай народжує. 
Побачиш сам, вона на це не піде, – сказала Славка. 

– А що, як вона погодиться? 
– Це неможливо. Вона тоді дуже ризикує. Той хлопець 

був грузином. 
От сколопендра! Я уявляв, як поки я був у війську, вона 

кохалася з грузином, а потім знову зі мною і мене опано-
вувала лють. Грузин її підчепив у ресторані, де вона свят-
кувала день народження своєї сестри. Грузинів у ті часи 
багато товклося по львівських ресторанах. Одне слово, як 
вона зізналася Славці, грузин її впоїв і затягнув у свій но-
мер ніби для того, щоб подарувати косметику. А там він 
її далі поїв, аж поки не відрубалася. Прокинулася вранці 
гола. Грузин зник. Речі його теж. Тільки на столі побачила 
сто карбованців і набір косметики. Глянула на простирад-
ло, яке недвозначно засвідчувало події бурхливої ночі, 
і побігла в душ виполіскувати грузинську сперму, запах 
якої забивав памороки. 

Через тиждень повернувся з армії я, і перше, що ми 
зробили при зустрічі, то пірнули у ліжко. А далі чинили це 
регулярно, але постійно пильнувалися. Тому, коли вона 
виявила, що завагітніла, то була стовідсотково впевнена, 
що залетіла з грузином. Хоча не відкидала й іншої мож-
ливості. А раптом! Власне з цією дилемою вона і прийшла 
до Славки, довіривши подрузі те, чого жодній подрузі 
якраз довіряти й не варто. Славка, яка нас познайомила, 
мала розбите особисте життя, і за доброю звичкою усіх 
жінок із розбитим особистим життям відчувала прихо-
вану радість від того, що комусь не краще, ніж їй, тому 
завше з ентузіазмом влазила у чужі проблеми, беручи 
на себе обов’язки третейського судді, а насправді тільки 
роздмухуючи іскорки скандалів, після чого уже із шаман-
ським сп’янінням могла витанцьовувати дикий танок до-
вкола  багаття. Особливу втіху приносили їй розмови то з 
однією, то з іншою стороною, тривалі розжовування, хто 
кому і що сказав, як подивився, що подумав, аби потім 
усе це вже у деформованому вигляді переповісти кожно-
му з розсвареної пари. 

Коли вона оповіла мені історію з грузином, я не пові-
рив. Ні, не в те, що Зірка не могла переспати з грузином. 
Я не повірив у те, що вона могла це розповісти Славці. 
Звичайно, вони подруги, але ж вона знала Славку краще 
за мене. Помітивши мою недовіру, Славка й порадила 

запропонувати Зірці не робити аборту і подивитися на її 
реакцію. 

Зірка потрапила у свою ж таки пастку. Вона твердо ви-
рішила позбутися вагітності, але вину за це вирішила пе-
рекинути на мене. Щоб виглядало так, ніби це я її схилив 
до аборту. Адже  була впевнена, що я дитини не хочу. 
Це, зрештою, була правда. Я не мав сталої праці і ледве 
утримував самого себе, не те що сім’ю. За її розрахунком 
я мав би наводити сотні причин, щоб вона не народжу-
вала. І коли я спочатку заговорив про аборт, вона відчула 
смак перемоги, але вже за кілька хвилин я змінив думку 
і в очах її засвітилася паніка. Тепер виходило, що вона 
сама змушена буде перебирати ініціативу аборту в свої 
руки і вже ніколи-ніколи не зможе мені дорікнути цим. 

– Замов ще лікеру, – сказала, спорожнивши келишок.
Її пальці з цигаркою нервово тремтіли, вона раз за ра-

зом струшувала без потреби попіл, глибоко затягувалася 
і, коли її погляд зустрічався з моїм, відводила очі. Прине-
сли лікер. Зірка знову стала намочувати фільтр цигарки в 
лікері і захлинатися п’янким димом. 

– Ну і що ти вирішила? – спитав я. 
– Який з тебе батько? – знизала плечем, і я зрозумів, 

що вона таки знайшла, яким чином зробити мене ви-
нним: авжеж, я не надаюся на батька родини, хіба можна 
зі мною планувати сім’ю? – Щоб утримувати сім’ю, треба 
мати стабільну платню. 

– Ти говориш, як моя мама. 
– Твоя мама розумна жінка. 
– Але моя мама ніколи б не схвалила аборту. 

– Це інша справа. Твоя мама також не схвалила б того, 
чим ти займаєшся, а проте ти цим займаєшся. Одного дня 
ти художник, другого – вантажник, а третього – фарців-
ник. Тебе взагалі можуть посадити за дармоїдство. 

Вона почала жваво розвивати цю вдячну тему, за-
хоплюючись усе більше і виразніше добираючи смаку. 
Вона розкладала усе по поличках, і для кожного нового 
аргументу, чому не варто народжувати дитину, знаходи-
ла свою акуратну шухлядку. Вона ховала черговий аргу-
ментик у шухлядку, засувала її на місце, а за мить вису-
вала іншу. І все у неї виглядало досить логічно, настільки 
логічно, що я ледве втримувався, аби не спитати: “А як 
поживає грузин? Не пише?”, або “Цікаво, чи на тобі зараз 
саме та косметика, яку чесно заробила в готелі? Можли-
во, саме це і є стабільною платнею”. Усе це мені крутилося 
на язику, але я так і не відважився її ужалити. Не хотілося 
втрачати такого інформатора, як Славка, бо якби я видав 
її перед Зіркою, то більше нічого цікавого не почув би. У 
результаті я змушений був терпляче вислуховувати всі ті 
дурниці, які про себе і без неї знав. Ну що ж, тоді не від-
мовлю собі у задоволенні подрочити її ще трішки. 

– Знаєш, я вирішив... – перебив я її. – Я влаштуюся на 
постійну роботу. 

– Що? – вона не вірила власним вухам. – Ти ж сам мені 
недавно говорив, що для письменника постійна праця 
– смерть. Ти ж не можеш ходити на дев’яту ранку і про-
тирати штани вісім годин поспіль. Одного разу ти вже це 
попробував і переконався, що то були пропащі дні, бо ти 
нічого не міг писати. Це не твої слова? 

– Мої. Але  ситуація змінилася. Ми чекаємо дитини. Я 
збираюся стати зразковим батьком. 

Вона перехилила келишок і припалила цигарку від ци-
гарки. Я знову замовив лікер. Коли я хотів узяти пляшку, 
вона заперечила: 

– Ти що? Ми стільки не вип’ємо. 
Звичайна жіноча логіка: пляшки ми не вип’ємо, але 

якщо келишками, то чому б  ні? 
Тепер я почав засипати її аргументами на користь сім’ї 

і малювати рожеві перспективи. Адже я маю філологіч-
ну освіту,  можу вчителювати. Вчителювання мені могло 
привидітися тільки у страшному сні, але заради сім’ї я го-
товий на будь-які жертви. 

Тепер вона прокручувала в голові, якого чудового чо-
ловіка може втратити. Вона вагається, їй хочеться думати, 
що дитина таки моя, а не грузина. Але страх перемагає. Їй 

боляче в цьому признатися навіть самій собі, адже вона 
змушена руйнувати своє щастя. Зараз ось за цим столом 
щастя її кришиться, осипається і перетворюється в порох-
но. Я вже бачу сльози на її очах. Вона відчуває, що після 
того, як зробить аборт, ми розбіжимося. 

Мені було шкода її. Але ж вона сама винна. Треба було 
мати голову на плечах. Як можна йти в номер до першого 
ліпшого кавалера? Ні, я не осуджував, я намагався зрозу-
міти і уявити собі, що б я вчинив, якби кохав її. Чи виба-
чив би? Можливо. Але аборт робити все одно довелося 
б. 

Не зумівши зламати мого несподівано розбуялого 
батьківського інстинкту, Зірка приречено згорнула пра-
пори, засурмила відступ і завернула полки. 

– Я ще вчуся. Яка дитина? – сказала вона, примирив-
шись із тим, що відповідальність за аборт так і не вдалося 
повісити на мене одного. – Батьки мені голову відірвуть. 
Поки мій дядько в універі, він мене покриває, але він 
іде на пенсію якраз, коли я буду закінчувати п’ятий курс. 
Якщо візьму академку, то потім усе завалю. Ти ж знаєш, 
як я вчуся. 

Я не став більше її переконувати. Досить того, що мені 
вдалося відвернути загрозу односторонньої відповідаль-
ності. Неможливість піти в академічну відпустку мала сер-
йозні підстави. Без дядькового заступництва Зірку вигна-
ли б ще з першого курсу. 

– Ходімо до тебе, – раптом випалила вона і, погасив-
ши цигарку в попільничці, рішуче підвелася з-за столика. 

Дорогою вона попросила купити пляшку “чорнила”. 
– Навіщо? – здивувався я, знаючи, 

що вона міцних вин не п’є. 
– Побачиш, – відказала сухо.
Я купив пляшку портвейну, який 

вживали тільки алкоголіки і студенти, 
та пляшку сухого югославського вер-
муту. Грузинського вина мені чомусь 
сьогодні не хотілося. 

У мене вдома вона напустила  у 
ванну гарячої води, роздягнулася і, 
опускаючись у воду, голосно засича-
ла. 

– Ти зваритися хочеш? – гукнув я. 
– Пусти зимної води. 

– Ти нічого не розумієш... о-о-ой! 
Фу-у-у! – видихала вона голосно по-
вітря вся у клубах пари. – Відкоркуй 
портвейн і принеси сюди разом зі 
склянкою. І одне уклінне прохання: 
що б я тебе не попросила, ти викона-
єш без зайвих суперечок. Обіцяєш? 

– Обіцяю, – буркнув я, нічого не 
розуміючи, і слухняно подав їй вино. 
Зірка налила повну склянку і випила 
одним духом. Я отетерів. Такого я  від 
неї не сподівався. 

– Що це ти витворяєш? 
– Налий мені, – скомандувала 

вона розслабленим голосом. 
– Може, з тебе вже досить? 
– Роби, що кажу. Ти ж обіцяв. На-

лий. – Я налив півсклянки. – Повну. 
Випила трохи повільніше, ніж пер-

шу, але теж не смакуючи. Обличчя її 
налилося рум’янцем. 

– О-ой, яка гидота! – кривилася вона. 
– То не пий. 
– Налий ще. 
Вона вже говорила сп’янілим голосом, рухи її були по-

вільні й незграбні. 
– О ні! Якщо ти вирішила покінчити  життя самогуб-

ством, то тільки не тут. Я не збираюся тобі асистувати. Ви-
лізай. 

– Налий. Ти обіцяв. 
– Ти ненормальна? 
– Ні, я знаю, що роблю. Не бійся. Зараз ти будеш мене 

трахати. Приготуйся. 
– Я готовий. Але, здається, такої п’яної баби я ще не 

грав.  
Вона розсміялася: 
– Наливай скоро. Це треба робити швидко. 
– Що робити швидко? 
– Оце все, дурню. 
Я вилив решту вина до склянки і подав їй. Видно було, 

що вона з великим зусиллям вливає у себе цей напій ра-
бів. Допивши, підвелася і скомандувала: 

– Витирай мене скоро. 
Я обгорнув її рушником і заходився витирати, а вона 

гойдалася у моїх руках, як тополя під вітром. 
– Тепер неси в ліжко. 
Я заніс її загорнуту в рушник до ліжка, поклав на по-

стіль і накрив ковдрою. 
– Давай скоро, – лепетала вона, – давай, трахай мене. 

Сильно. Сильніше. Не бійся. Так... так...
Голова її безвільно хиталася з боку на бік, язичок ласо 

облизував вуста, з яких зривалися якісь безглузді слова 
впереміш із командами. Вона була така розігріта, що під 
ковдрою ми швидко впріли і я став уже ковзатися по ній. 
Ковдра мені заважала, але я не міг її скинути, щоб Зірка 
не застудилася. 

Після цього галопу вона заснула. Я вибрався з-під ков-
дри, прийняв душ і ліг собі на канапі з книжкою. Так і про-
минув той вечір. Зірка проспала до ранку, а вранці пояс-
нила мені, що то було. Виявляється, ми таким способом 
переривали вагітність: гаряча ванна, пляшка шмурдяку і 
гострий секс. Усе це в комплексі мало дати позитивний 
результат. І таки дало. Але після цього ми й справді роз-
біглися.

СЕАНС ГОСТРОГО СЕКСУ
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