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Брухт — ламані або придатні 
тільки для переробки предмети.

Запозичення з німецького 
ВгисЫ — лом, перелам.

(З словників)
То такий світ буде, що не знати, де мертві, 
а де живі, де народини, а де поховини, 
де верхи, де низи, ворота не вчинятимуться — 
не стане воріт, стане достаток з нічого 
і ніщо нічим.

В ’ячеслав Медвідь. *Кров по соломі»

Підсліпуватий з дитинства. Від народження. Післяво
єнне покоління окуляриків-велосипедистів (колеса на 
очах). Мінус дванадцять діоптрій. В Москві чудеса Свято
слава Федорова, який рятує від короткозорості, але до 
Москви далеко, а до Святослава Федорова ще далі, бо він 
виправляє зір кремлівським бонзам і арабським шейхам, 
а вже всім іншим — як Бог дасть. Там, кажуть, треба пла
тити дикі гроші. Ну, скажімо, Совинський міг би й запла
тити, але їхати до Москви? Після авантюри з Тромбоно- 
вими танками він взагалі нікуди не їздив, сидів у Києві 
прищулено, як миша, не витикав носа навіть до якогось 
там Кагарлика або Фастова.

А тут — треба летіти й шукати якісь Кучугури, де жи
вуть предки Тромбона.

Тромбон, який напередодні нашої великої незалежно
сті потонув у Адріатиці разом з трьома радянськими тан
ками останньої на той час моделі, несподівано (через сім 
років!) виринув з морського дна і дав знати про це Со- 
винському коротенькою депешею, переданою симпатич
ним брюнетом з колись процвітаючої, а тепер неіснуючої 
компанії «Морфлот Одеса». Тромбон писав: «Старий! Мене 
вивудили грецькі рибалки. Я  відсидів у їхній тюрязі, те
пер співаю в рестораціях острова Корфу. Подзвонити до
дому не можу, щоб не засвітитися. Поїдь до моїх предків 
У Кучугури і скажи, що я живий. Як казав Павло Тичина: 
замість сонетів і октав!»



Щоб одразу покінчити з усіма преамбулами й перед- 
історіями, слід сказати, що Совинський ще з перших сво
їх інститутських років мав друга, якого всі звали Тром
бон, бо в нього був унікальний баритон, завдяки якому 
самодіяльність їхнього вузу завжди перемагала на всіх олім
піадах. Так Тромбон добрався й до московської сцени, 
там його почула якась дуже культурна і дуже впливова 
генеральша, і ось до студента-третьокурсника, який гибіє 
в брудному гуртожитку в районі колишньої «Марьиной 
Рощи», з’являється, мов ангел з піднебесся, розкішний 
полковник, везе його до якогось облампасненого й обзо- 
лоченого генералюги, і той генералюга заявляє:

— Плюй на свої університети, переходь солістом в ан
самбль групи військ у Німеччині, через три роки ти заслу
жений, ще через три — ти народний... і не якоїсь там 
Чечено-Інгушетії, як Кобзон, а Російської Федерації...

Хто б же відмовився від такої всенародності?
Тромбон плюнув на свої університети (хай втішається 

цим Максим Горький!), .перескочив до ансамблю пісні і 
танцю так званої групи військ (радянських окупантів, про
сто кажучи) в Німеччині, справді доспівався там до заслу
женого федерації-педерацїї, а коли почалося всенімецьке 
возз’єднання і цілком закономірне випихання з німецької 
землі так званої групи військ з усім її військовим споря
дженням, генерали, полковники і майори, ці діти дико 
прагматичних робітників і селян, маючи в своєму розпо
рядженні цілі еверести страшної зброї, негайно кинулися 
розпродувати це смертельне залізяччя з таким самим спри- 
том, як це робили їхні діди й прадіди, продаючи на рин
ках гусят, качат і поросят. Генерал, який покровительст- 
вував Тромбонові, натякнув, що міг би «виділити«» з своїх 
резервів кілька танків останньої моделі, якими надзви
чайно цікавиться одна арабсько-нафтова держава, але він 
за своїм офіційним статусом не може ввійти в контакти з 
цією державою, коли ж з’являться надійні посередники, 
тоді... Велике діло — баритон! Тромбон виспівав собі не 
тільки почесні звання, але й мільйоннодоларовий конт-
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ракт на продаж радянських танків для... ну, скажімо, для 
того, хто хотів платити за них. Три танки — півтора міль
йони доларів. Генерал був справжнім генералом: я пови
нен мати сімдесят процентів, решта — твоя, транспорту
вання через Австрію, Югославію — твої клопоти...

Що таке щастя? Це звичайний випадок, який помагає 
вам опинитися в належний час у належному місці. Со
ви нський опинився. Завдяки Моммзену. Ну, звісно ж, не 
Теодору Моммзену, який ще 1902 року за свою грандіоз
ну «Римську історію» (Совинський писав по ній диплом
ну роботу) одержав Нобелівську премію (до речі, в галузі 
літератури!), а Гансу Моммзену, третьому в династії вели
ких німецьких істориків, онукові Теодора, синові Віль- 
гельма Моммзена, братові-близнюкові Вольфганга (вони 
народилися 5 листопада 1930 року в Марбурзі, де колись 
учився Ломоносов, здається, побував Сковорода, а вже 
згодом Борис Пастернак), саме Ганс Моммзен цікавив 
Совинського як незалежний розум, що не піддався всеза- 
гальному психозу двадцятого століття, яке впало на колі
на перед залізною технікою, а тверезо проаналізував на 
прикладі найпопулярнішої німецької автомобільної фір
ми «Фольксваген» всі наслідки і загрози від запаковуван
ня цього новітнього монстра. Італієць Марінетгі, який ще 
1909 року проголосив свій маніфест футуристів (майбут- 
ників), недвозначно заявляв: «Автомобіль означає війну». 
Для Ганса Моммзена війна була в криках «Хайль Гітлер!», 
в будівництві бетонних автострад, в ревінні германських 
моторів на автострадах (вони звалися: автобани), в мар
ному намаганні завоювати цілий світ, до чого колись праг
нула Римська імперія, і що, зрештою, скінчилося неймо
вірним історичним фіаско. Отож, третій з покоління 
великих новітніх германських істориків, не так користаю- 
чись спадком свого прославленого діда, як відважно зану
рюючись у щоденні клопоти нашого нещасного суспільс
тва, пожбурив у вулканічні жерла всесвітніх гавкунів своє 
скромне (тепер модно казати: незаангажоване), але по- 
німецьки точне дослідження: «Заводи «Фольксвагена» і 
їхні робітники 1933—1948».
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Small World, як кажуть англійці, — тісний світ. І хоч 
різні континенти, неоднакові боги, цілком протилежні 
ідеології, та спосіб думання все ж однаковий, і для Со- 
винського не було ніякої загадковості в отому неймовір
ному перескоку молодшого з Моммзенів од імперії Цеза
рів до запацьорених заводських корпусів автомобільного 
концерну. Бо й сам він, попри геть незначний свій науко
вий досвід, пережив щось схоже, може, й гротескне.

Дипломна робота по «Римській історії» Моммзена бу
квально на руках вносить тебе в аспірантуру до всемогут
нього «історично-істеричного» академіка (всі наближені 
звали його за Ґофманом «Крихітка Цахес»), на радощах 
ти виголошуєш (проголошуєш, викладаєш, вибалакуєш, 
ви... ви... ви...) своє автономне бачення світової історії 
(звісно, починаючи від древніх греків і римських цезарів), 
а на твою голову, катастрофічно розпечену, як четвертий 
блок Чорнобильської атомної, падає мурчання нікчемно
сті, яку хтось возвів до... Куди?

Крихітка Цахес тоді промуркотів Совинському: «Ви 
хочете бути кандидатом історичних наук? Візьміть темою 
дисертації потрібне для нашого суспільства».

А’що потрібне, питається в задачнику Фалеева ъ Пьйо- 
ришкіна, за яким учився Совинський? Потрібне те, що по
трібне для ідіотів. Він написав кандидатську дисертацію, 
яка називалася: «Роль комсомольських організацій Украї
ни в організовуванні піонерських організацій України». 
Коли б на Україні водилися слони, він тоді нащгсав би й 
про слонів: слоненята — піонери, туптупи — комсомоль
ці, а вже- великі хоботоносці — видатні партійні діячі— 

«Тече вода з-під явора...» Вода завжди тече вниз. 
А люди? Навіть альпіністи, які видряпуються на щонай
вищі вершини, зрештою змушені спускатися до підніжжя 
тих вершин. Розум у Совинського ніби й бунтував, а тіло 
пхало від вершин до низин, Тому коли на бурунах горба- 
човської перестройки, возрадувавшись свободі інтелекту^ 
альних контактів з усім цивілізованим світом, він нава
жився вирушити на пошуки одного з нащадків «свого
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Моммзена» і був налаштований будь-що добратися до 
Марбурга на маловідомій річечці Ланн, його ледаче, 
примітивне, мерзенне тіло зупинилося далеко від тої рі
чечки на доволі багатоводнішій річці Ельбі, в місті, яке не 
мало нічого спільного з Марбургом і називалося Магде
бургом і, попри свою історичність, на цілих півстоліття 
стало примітивним біваком окупаційних радянських 
військ, а де ті війська (класичний евфемізм: група військ), 
там і давній інститутський друг Совинського Тромбон, 
великий український баритон, ощасливлений почесними 
званнями російської педерації, федерації, задирації...

Тромбон зустрів Совинського в Магдебурзі своїм ор
кестром. Туш і «Прощання слов’янки». Звісно, для свого 
давнього товариша обід він влаштував не в гарнізонному 
харчоблоці (суп-каша, а тоді ще одна каша), а в німецько
му ресторанчику з класичним німецьким пивом, супом з 
бичачих хвостів і спеціально приготованими копченими 
свинячими гишечками. >

А тоді, розімлілий від власної доброти, Тромбон під
няв свою п’ятірню перед очима в Совинського і поспи
тав:

— Слухай мене. Ти б хотів мати від ста тисяч до міль
йону? І не рублів, не цих хонеккерівських, навіть і не 
вест-дойче марок, а справжніх зелених? Хотів би ти?

— Хто б же то не хотів? — посміявся Сочинський, вва- 
жаючщце за такий собі жарт.

Але Тромбон не тільки співав усі ці роки, але й мис
лив.

— Мені треба чоловіка, який знає німецьку, — заявив
він. — В тебе як з цим? ' г-

— Ну. Я писав дипломну по Моммзену і чктав його
«Історію» в оригіналі. : - * • ' ■

Тромбонові всі ці моммзени були, як то кажуть, «до 
лампуцьки», він прямував до своєї мети найкоротшим 
шляхом.

— Слухай, Сова. Ти можеш протарабанити через усю 
Цю вонючу Європу три контейнери з танками (під шиф
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ром: сільгосптехніка), а на березі одного симпатичного 
моря я зустрічаю тебе, ми запихаємо ці контейнери в трюм 
якогось грека, я везу все це причандалля туди, де нам 
платять тугрики, а ти сидиш на березі теплого моря, їси 
смажених угрів, запиваєш чорним вином і, всуваючи руку 
в ширіньку, перелічуєш-перераховуєш наш авансик. Як 
тобі така авантюра?

— Ну, — сказав Совинський. — Усі відомі з найдавні
ших часів історики були авантюристами. А я теж такий- 
сякий історик. То чом би й справді не поавантюрничати, 
коли є така нагода?

Совинський прислужився Тромбонові хіба що для того, 
щоб по-братськи розділити авансик за продані антинарод
ному нафтовому режимові танки. Німецької мови Гете і 
Ніцше  ̂якою він пробував спілкуватися з залізничниками 
Австрії й Угорщини, звісно ж, ніхто не розумів, набагато 
більше користі було від найвульгарніших німецьких ла
йок, якими йолодів Тромбон, та, може, саме завдяки та
кому незвичному симбіозу мовної класики і унтер-офі- 
церського жаргону вони благополучно допхали свої три 
контейнери з танками до симпатичного чорногорського 
порту на березі Адріатики (Ядрана, як кажуть чорногор
ці), там уже ждав їх з іржавою грецькою «галошою» агент 
нафтового режиму, контейнери вночі запхнули в трюм 
іржавого грека, Тромбон поплив з ними на той бік гоме
рівських морів, щоб одержати решту «тугриків», а Совин
ський залишився на березі як контрольний талон од спо
діваного мільйонного чека і гарант щасливого закінчення 
цієї фантастичної авантюри. Режим, який купив танки, 
був, ясна річ, антинародний, як і всі режими взагалі. Окрім 
того, вій був антиамернканський, антинатовський, анти, 
анти, анти... і, зважаючи на всі ці «анти*, був проголоше
ний поза всіма законами на рівнях найвищих, аж до ООН, 
його, як різдвяну ялинку, обвішали цілою гірляндою по
карань і заборон: санкції, ембарго, економічна блокада...

І ось два ще доволі молоді українські авантюристи на
важуються порушити світовий порядок і керуються далебі
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не вищими цілями, а, сказати б, досить примітивною жа
добою наживи. Який сором! Яка ганьба! Що скаже благо
родна світова громадськість!

А що вона може сказати? Я торгую зброєю, а не ти. 
Я продаю, а більше ніхто. Тільки я, мов та сорока-ворона, 
вирішую: тому дам, а тому не дам. А хто проти мене, той 
проти всіх! Хто ж проти всіх, той повинен бути знище
ний. І ніяких міжнародних трибуналів у Голландії чи ще 
там десь.

Ну, гаразд. Тромбон був наївний, як усі розспівані птахи 
на весняних деревах. А Совинський із його знанням істо
рії? Чому ж він не передбачив закономірного кінця їхньої 
такої наївної в жорстоко прагматичному світі оборудки? 
Гай, гай, у всьому завинив авантюризм. Дика купа дола
рів нізащо, прогримлення танків по залізницях Централь
ної Європи, відпливання схованих у трюмах іржавого гре
ка танків у тепле море (відпливуть і припливуть) — все це 
діяло заспокійливо, заколисувало, забріхувало свідомість 
так само, як сусловський лозунг: «Все дороги ведут к ком
мунизму».

Іржайий грек з Тромбоном і трьома найдосконаліши
ми танками на борту виплив у гомерівське море, але в 
тому самому морі саме тоді плавав шостий американський 
флот (для захисту американських національних інтересів 
і світової демократії!), і той досить великий і могутній 
флот неодмінно мав виконати своє високе призначення 
і він його виконав, пустивши з одного з своїх кораблів 
не дуже велику, але й не занадто малу ракету, яка про
таранила іржаве підчерев’я «грецької галоші» і пустила її 
на дно Адріатики разом з контрабандними радянськими 
танками і Тромбоном, який їх супроводжував. Торжест
во світової демократії? На щастя, грецькі рибалки поря
тували Тромбона від того торжества, і тепер Совинський 
міг виконати приємну місію, повідомивши батьків Тром
бона про те, що Син їхній живий і співає далі. Знову чи 
далі? Ну, це вже вирішувати українським мовознавцям, 
які «наразі» «геніяльно» обстругують нашу нещасну мову, 
впихаючи в неї «етёри» замість осоружних «есересерів»,
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і
«матеріальний» замість марксистсько;-ленінського «мате- \ 
ріалізму», «лавреатів» замість отої Петрарчиної Лаури.

Кучугури, як такі, на карті генеральній не означені були 
ні «кружком» (як Тамбов у Пушкіна), ні крапкою, ні ко
мою. Навіть не СМТ (селище міського типу), а тільки 
якесь передмістя великого індустріального центру. Отож, 
довелося летіти до того центру, і Совинський довго блу
кав у Київських Жулянах, пробираючись крізь товпища 
волохатомордих, мов орангутанги, бізнесменів, у шкіря
них імпортних куртяках і неймовірно широких (так ніби 
вони там носили грілки для геніталіїв) вовняних штанях, 
з притуленими до м’ясистих вух (ніби соски до губ немов
лят) «мобільниками» і з неартикульованими вигуками, мов 
у африканських джунглях: «Ну! Гм-м!.. Го! Ги!» Розгуб
лений (або, як кажуть наші інтелектуали, «здезорієнто- 
ваний»), він тицявся то в один, то в інший блок реєстра
ції пасажирів, нарешті його стали розшукувати по радіо, 
і Совинський добрався до свого літака, цілком ймовірно 
супроводжуваний мовчазними (аби ж то!) прокльонами 
тих, що вже вгніздилися в сірих кріслах українського «Аеро- 
світу» і нетерпляче шурхотіли газетами, ждучи зльоту і 
перельоту до славетного індустріального центру незалеж
ної України. Коли тобі пощастило заробити (доробитися, 
як колись казали) на продажу кількох радянських танків 
енну суму, то ти б міг літати й на «боїнгах», а тут був 
примітивний авіаперевізник з маркою АН, український 
авіарікша, брудні продавлені крісельця, розраховані на' 
ліліпутів, прохід між ними вужчий за звивини кноського 
лабіринту, примітивне устаткування салону, тіснява, тем
рява, яка ще посилювалася атмосферною чорнотою над 
аеропортом.

Вкрай розгубленого, стюардеса довела Совинського до 
того ряду, де було його місце, не біля проходу, а біля 
ілюмінатора, однак там уже синіло щось, мов соковите 
виноградне гроно, і не просто сиділо, а пишно розлягало
ся, жінка і дама, щось майже блоківське «дыша духами и 
туманами», вона негайно визнала свою провину в окупу- 
ванні чужої території і виявила готовність евакуюватися,
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тобто пересісти на визначене їй в білеті місце, однак він 
великодушно не прийняв тої жертви:

— Не зважайте на мене. Я в ілюмінатори ніколи не 
дивлюся. То тільки Еренбург мав таку звичку.’

— Еренбург? — голос у жінки був такий, що на його 
звук могли б збігтися всі самці Європи, Азії і обох Аме- 
рик. — А хто це такий? Якийсь бізнесмен?

— Ну, — розгубився Совинський, — може бути й так...
Він збагнув, що айюо його синьогронної сусідки дорів

нює нулю, зате все інше... Навіть щільно сповита в діло
вий костюм з грубого твіду, вона вражала буйнощами свого 
розквітлого тіла. Тигриця. Ліниві вигини, ліниві рухи, лі
нивий прижмур спокусливих очей. Нащо їй якийсь там 
давно минулий Еренбург з його пристрастю розглядати 
планету з пташиного польоту? Нащо їй все на світі, окрім 
її розкішного тіла? Пантера. Анаконда. Чи сміються ана
конди? А вона засміялася, демонструючи дві низки своїх 
перлових зубів.

— Фріденбурга я знаю. Він у нас комерційний дирек
тор. А цей ваш Еренбург... То хочете: я звільню ваше за
конне місце?

— Ви так гарно сидите, — поквапливо мовив Совин
ський. — Шкода руйнувати прекрасне видовище. Я не 
можу цього собі дозволити, бо я — естет.

— Естет? А що це таке?
Свята простота чи вона тільки вдавала її з себе? Одна

ково це їй личило. Совинський і досі стовбичив у прохо
ді, літачок вже давно відірвався від бетонних плит Жу- 
лянського аеропорту, хлипав у чорному небі своїми 
турбінами, в сірому салоні сірий морок не розвіювався 
жеврінням електроплафонів, все було якесь несправжнє, 
примарливе, безмежно далеке від тої земної суєти, якої, 
здавалося б, вони щойно позбулися, та водночас і далі 
суще з своєю примітивністю, нікчемністю і свинцевим 
тягарем умовностей, обов’язків, вічних боргів і замолю
вання гріхів:

— Ви нарешті сядете, нестерпний ви чоловіче? — по
цікавилася синя дама.
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— Ну, я можу... Коли це не... Коли ви не заперечува
тимете... Хоча...

— Хоча що? Ви якийсь ненормальний. Ви хто? Бізнес
мен, чиновник, може, з отих право- лівоохоронних орга
нів?

— Ну, я б, сказати, історик.
— Історик? Вперше чую. Істерики мене вже замучили 

до краю, а це ще історик. Та ви сядете коли-небудь? Не 
бійтеся, я вас не вкушу і не проковтну. Наші крісла роз- 
окремлені. Ви ж не боїтеся, що я зламаю перепону між 
кріслами?

Може, це була якась майже геніальна самиця, яка роз
гадала глибоко приховуваний навіть од самого себе страх 
Совинського перед небезпечно щільною близькістю до 
жінки, надто ж до такої жінки, як ця! Чи то через свою 
короткозіркість, чи, може, з голосу предків, жінок він 
сприймав не як наочну агітацію («Слава КПСС», «Пейте 
советское шампанское»), а на дотик. Звісно, коли надава
лася така можливість. Зважаючи ж на пуританське (жорс
токіше, ніж колись у Жана Кальвіна в Женеві) настанов
лення соціалістичного суспільства з його жопомордими 
парткомами, можливості інтимних доторків для нього зво
дилися до нулЯ. Ой, ще, ще, ще, присуньмося ближче ще — 
загрожувало так і зостатися в абстрактній сфері народної 
пісні, до того ж жартівливої, тобто абстрактної плюс...

Сказати сусідці, що він з своїми 185 сантиметрами зро
сту (плюс грандіозні козацькі геніталії) лише абстракція, 
ефемерність, дим і туман? Совинський довго мовчки со
вався в своєму крісельці, тоді нарешті наважився зверну
тися до синьогронної сусідки.

— Коли дозволите, я піду покурю.
— Ви Не можете без цієї гидоти? — бридливо викриви

ла вона свої соковиті губи, цілячись ними, вже й не зна
ти, в які органи Совинського: в печінку, в селезінку, в 
серце, в душу... чи в оте козацьке?

— Ну, — зітхнув він розгублено, а може, й розпачли
во. — Так уже воно якось... Ви дозволите?
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— Хочете, то йдіть, — сказала вона і відвернулася до 
ілюмінатора. Може, так одвертається від нас щастя? Хто б 
же те знав?

У хвостовій частині «аника», сховавшись за сірою з 
цупкої тканини авіаційною завісою, в тісному закамарку 
перед сегментними туалетними дверцятами, два двомет
рові «лоби», в чорних, до самої землі пальтах, доктрину- 
вали в дусі законів ринкової економіки нещасну жертву 
цих законів, яка звалася стюардесою. Побачивши Со
винського, вони возрадувалися новій жертві, накинулися 
на нього з двох боків, немов південноамериканські гри- 
фи-кондори, чи як там їх ще називають:

— Покуримо?
— У мене свої, — спробував захиститися Совинський.
— Що? «Мальборо»? «Філіпп Морріс»? Єрунда собача! 

У нас «Салем». Ментол без підробки. Гамерика! Ну?
— Ментол, то й ментол, — не став заперечувати Со

винський.
— Дмухай туди, — показуючи на заклинений складень 

туалетних дверцят, порадив один з «лобів». З стюардесою 
вони тепер перейшли на мову жестів, перекивування, пе
реморгування, Совинського в сферу переморгування, зві
сно, не включали, коли він докурив сигарету, запропону
вали:

— Ще по одній?
— Ще то й ще, — не став він заперечувати.
Так і «доментолили», поки літачок пішов на посадку. 

«Лоби» заметушилися, випустили стюардесу до салону, 
СовинськоМу порадили:

— Ти не спіши, дай вийти екіпажу.
— А ви — екіпаж?
— Все може бути...
Він зійшов останнім, ні в літаку, ні серед пасажирів, 

які ждали аеропортівського автобуса, його синьої сусідки 
не було, не було й «лобів». Знов злетіли в позахмар’я, мов 
безплотні янголи? Але занадто обфітна плоть у всіх трьох.

Кучугури за більшовицької ери було СМТ, тобто сели
ще міського типу, за два десятки кілометрів од центру
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великого міста чавуну і сталі, яке тут просто називали «об
ласть». Назва походила від кучугуристої місцевості серед 
пісків і шелюгу, будувалося воно на початку тридцятих 
років як соцмістечко біля індустріального велетня, при
значеного забезпечувати металоконструкціями «сталінські 
будови комунізму». Крім самого заводу, тут були всі не
одмінні атрибути так званих соціалістичних містечок: дво
поверховий особняк для директора, будинок для ітеерів- 
ців1, котеджі для майстрів (кожен на дві родини), 
«житловий сектор» для робітничого класу, фабрика-кух
ня, будинок культури, кінотеатр, поліклініка, бібліотека, 
школа, заклади для дошкільнят, відділення міліції, унн 
вермаг, гастроном, чайна, належна кількість «забігайлі
вок», пошта і телеграф. Єдине, чого бракувало Кучугу
рам, щоб називатися справжнім містом, а не СМТ, — так 
це транспорт. Не було ні трамваю, ні автобусів, ні тролей
бусів, про таку розкіш, як таксі, до війни ніхто навіть не 
міг мріяти. На роботу і в рай робітничий клас вимушений 
був діставатися пішки, але ніхто, здається, на це не скар
жився. За всі повоєнні роки і з часу здобуття Україною 
незалежності власного транспорту в Кучугурах практично 
не з’явилося, щоправда з «області» ходили сюди маршрут
ні автобуси, але останнім часом навіть ця невеличка роз
кіш стала для кучугурян неможливою через брак пально
го, однак ні «безтранспортність», ні всі інші негаразди, 
про які Совинський згодом довідався від Тромбонового 
батька, не завадили Кучугурам здобути статус повновар- 
тісного міста, з міським головою, депутатським корпусом, 
право- і лівоохоронними органами і підпертим двома бе
тонними стовпами величезним щитом на в’їзді з  напи
сом: «Всі дороги ведуть до Кучугур». Совинський запідо
зрив тут досить одверту «заміну тезису»: ще недавно там 
писалося «до комунізму», тепер комунізм замінили Кучу
гурами так само, як по всіх «городах и весях» незалежної 
України на постаментах, де ще вчора височіли з вистріле
ною в небеса майбутнього рукою постаті лисого вождя,

1 Від ІТР — інженерно-технічні робітники.
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мерщій «водружали» багатостраждального Кобзаря, або, 
як колись сервілістичний румунський режим на догоду 
великому войовникові проти культу особи Микиті Сергі
йовичу відпиляв у велетенської бронзової статуї Сталіна 
(в його знаменитій шинелі і ще знаменитіших чоботах, в 
яких він бродив по людській крові) в центрі Бухареста 
вусату голову, натомість прогвинтивши вусато-бородатий 
лик Ілліча. О, люди-люди, небораки!

Батько Тромбона, Василь Васильович, інженер, так 
званий технічний інтелігент радянських часів, а тепер ні 
те ні се, ніби безробітний, ніби пенсіонер, ніби громадя
нин, ніби українець, ніби ще там щось, а фактично нішо, 
як казав Гегель, ніщо від деякого дещо є абсолютне нішо. 
Тромбонова мати не пережила зникнення сина. Батько 
жив сам. Молодша Тромбонова сестра Ліда працювала в 
області на телебаченні. Її Совинський побачив лише зго
дом, саме того вечора, коли все для нього тут «закучугу- 
рилося». Тимчасом був добровільним сповідником Васи
ля Васильовича.

Інфраструктура, субкультура, номенклатура, акупунк
тура, о Господи! всіх цих словесних перетрясів скромний 
інженер не знав і знати не хотів. Його навіть не обходило 
те, що творилося в так званій соціально-культурній сфері 
Кучугур, де майже легендарна фабрика-кухня 30-х років 
уже давно стала рестораном «Ельдорадо», будинок куль
тури перебудували на «Президент-отель», в бібліотеці від
крили нічний клуб «Голлівуд», а дитячі садочки перетво
рили на дискотеки. Василь Васильович жив поза часом і 
простором і всі його, як тепер кажуть, інтенції зосереджу
валися тільки на його заводі, на індустріальному велетні, 
якому він віддав усе своє життя, на... на... на...

Віддав, присвятив, пожертвував... Хто тепер прийме ті 
жертви-пожертви, які боги й божества, які вищі сили, що 
покликані опікуватися над Україною?

ПСМ — Південстальмонтаж, краса і слава української 
індустрії, велетень, гігант, гордість... З початком війни 
завод «евакуювали», точніше — висадили в повітря. Німці 
відбудували, бо їм потрібні були мостові конструкції для
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спорудження переправ. Відступаючи, знов висадили в 
повітря, до того ж набагато грунтовніше, ніж наші, з суто 
німецькою акуратністю. За Сталіна знов відбудовували, за 
Хрущова давали конструкції для Байконура, за Брежнє
ва — сотні тисяч тонн металу для БАМу, везли через одну 
шосту земної кулі, хоч можна було ближче — з Уралу, але 
«соціалістична кооперація», якою диригували московські 
бюрократи, вимагала послідовного дотримування політи
ки «дружби народів»: з України метал — за Сибір, з-за 
Уралу метал для України (скажімо, на спорудження най
більшої в світі домни № 9 в Кривому Розі). За Сибіром 
сонце сходить... Слава КПРС!..

Тепер завод знов злетів у повітря.
Що миліше людському серцю: будування чи руйну

вання? Спитайте немовля, яке щойно зіп’ялося на ноги. 
Воно так і зирить, щоб підкласти під вас коли не толову 
шашку, то бодай запаленого сірника. Що ж до тверджен
ня філософів, буцімто людина це тварина (єдина з усіх 
сущих), яка споруджує власні гробниці, то... Коли там ще 
знадобиться та гробниця і до того ж не мені, а моєму 
сусідові, а тим часом... Перш ніж щось будувати, треба 
зруйнувати «.,.до основанья, а затем...» і зліквідувати. Ста
лін заводи будував, ліквідовував людей. Тепер — навпаки. 
Що краще: заводи без людей чи люди без заводів? Єврей
ські мудреці казали: краще єврей без бороди, ніж борода 
без єврея.

Тиждень чи й два заломлювався Совинський у скром
ній оселі Василя Васильовича, час від часу вискакував у 
оті кучугурянські «Ельдорадо», щоб купити те чи се, вони 
сиділи удвох, пили, згадували, сповідалися. Перед ким? 
Блаженний Августин сповідався за свої гріховні пристра
сті. Жан-Жак Руссо — за ще гріховніші, Альфред де Мюс
се — за той вік, в якому він і не жив, а вони? Що вони і 
хто? Герої чи жертви?

Всього за якихось п’ятдесят хвилин турбогвинтовий 
літальний апарат переніс Совинського з київсько-хреща- 
тицько-печерського світу марноти і дріб’язкових амбіцій 
всіляких політологів, соціологів, культурологів, іміджмей-
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керів, кліпмейкерів, адміністратомейкерів у жорстокий світ 
щоденності, де люди народжуються, живуть і вмирають, 
згідно з законами природи і не зважаючи на так звані 
державні закони, спервовіку узурповані тими, хто мав силу 
і владу і хто ніколи не дбав про людину з вулиці, людину 
з натовпу, людину як іскру Божу, що здатна осяяти не 
тільки похмурі душі всіх всесвітніх зарізяк, а й усе наше 
безкінечне майбуття.

Совинський опинився в місті Кучугури без кучугур, на 
гігантському металічному заводі без металу, над річкою 
без води (там уже давно текла «вся таблиця Менделєє
ва...), опинився (опинився чи був?) не там і не тоді, де й 
коли треба, і в тій країні, де все було не те і не так: минуле 
не таке, бо його з’їли більшовики, майбутнє не таке, бо 
воно не наше, а чуже, сім’я не така, бо більше розлучень, 
ніж шлюбів, демографія хибна, бо кількість смертей пере
вищує кількість народжень, освіта не така, міста й вулиці 
називаються не так, книжки не такі, мова не така, навіть 
лапки і тире ставимо не так, як американці...

Здавалося, ніби якісь зловорогі сили вирішили зро
бити Україну полігоном пророкованого японо-америкая- 
цем Фукуямою кінця історії: або абсолютне вичерпання 
сил і смертельна нудьга, або, коли стачить сил і бажан
ня, новий, може, й божевільний порив. У Києві з його 
одвічною «ябедою департаментів» годі було сподіватися 
на будь-яке божевілля, тепер Совинський занурювався в 
глибини провінційного життя і вжахнувся ще дужче, ніж 
там, у столиці.

З «області» прискочила з бригадою телевізійників Ліда, 
повна вибухової енергії, як і її брат, схожа на оту київську 
телеамазонку, яка залюбки продає Україну на всі москов
ські і західноєвропейські канали, простукотіла-прогримо- 
тіла по тихих кімнатках Василя Васильовича, знайшла біля 
свого батечка цього занудливого столичного жителя, зра
діло вигукнула:

— Ви? Саме вас мені треба сьогодні ввечері!
— Мене? — не повірив Совинський. — Але навіщо? 

З паблік рілейшн я не контактую.
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— Яке там паблік ріл! — відмахнулася Ліда. — Ви по
винні бути моїм кавалером на урочистому прийомі в «Пре- 
зидент-отелі» з нагоди чергового дня народження прези
дента корпорації «Куч-метал», Героя Соцпраці, кавалера 
й лауреата, почесного громадянина, прославленого члена 
корпусу червоних директорів Ягнича.

Совинський сприйняв це як жарт. Київські телевізійні 
канали занадто серйозні, а провінція, може, більш розку
та, і тут можливе навіть неможливе?

— Це, мабуть, справді цікаво, — обережно мовив він, — 
але хто я і що я для цього вашого Баранника?

— Ягнича! — тупнула Ліда. — Невже ви ніколи не чули 
цього прізвища? Ви ж — історик!

— Римська історія і піонерські організації України, — 
молитовно притиснув до грудей руки Совинський, — як 
бачите, ніякого заліза.

— Заліза в Ягничеві вже не зосталося жодного грама, — 
зітхнула Ліда. — Ну, та самі побачите. Я ж сказала — ви 
мій кавалер і я вас запрошую...

— Там, мабуть, треба фрак чи смокінг, — спробував 
борюкатися Совинський, — а я в светрі і в джинсах.

— Форма одягу не обумовлюється. Кучугури, може, 
найбільш вільна від усіляких умовностей зона в нашій віль
ній Україні. Вам неймовірно пощастило!

Так Совинський цілком несподівано й неждано став 
гостем, учасником, свідком, жертвою фантастичного дій
ства, яке йменувалося: «Іменини президента міжнародної 
корпорації «Куч-метал», Героя Соцпраці Ягнича в еліт
ному ресторані «Президент-отель, Кучугури плюс». Хто 
пив, а мене волочать.

Ліда «організувала» якийсь дорогущий японський джип 
для транспортування столичного гостя, біля входу до рес
торану, згинаючись у три погибелі (Господи, скільки ві
ків українці не гнули шию ні перед ким, а тут навчилися 
за рік чи два!), його стрічали, здається, чи не ті самі «лоби», 
що обкурювали ментоловими «Салемами» в літачку з Ки
єва, в ресторані все було, як у діда Рильського, — «вогні
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горять, музика грає», фантастичний інтер’єр, стіни, сте
ля, підлога — всуціль з екзотичного тропічного дерева на 
колір і, мабуть, на дотик бархатистого, як шоколад «Ко
рона», посеред залу мармуровий водограй з наядами, мена
дами, ундінами, русалками і українськими (національний 
колорит!) мавками, з трьох боків водограй охоплювали 
поставлені літерою П столи (довкола них, зсередини і ззов
ні стільці з високими спинками, ніби для новітніх інкві
зиторів, а на «перекладині» П вже й не стільці і навіть не 
крісла, а щось ніби трони, один найвищий і чотири трохи 
нижчі), біля підніжжя банкетних столів було передбачли
во відведено місце для накопичення гостей (накопичення 
військ перед атакою, накопичення капіталу перед збага- 
тінням, накопичення гріхів перед каяттям), а також для 
невеличкого поп-ансамблика, з спокусливо одяг-роздяг- 
неною поп-дівою, яка втішала ніжно-національний слух 
зібраних тут новоукраїнців, що вистрибнули в Кучугурах, 
мов чорти з пекла, тільки й виключно божевільно-бездар
ною музикою і ще бездарнішими текстами національних 
авторів, прізвища яких неодмінно повинні закінчуватися 
або на «ко», або на «чук»:

«А прийшла лиха година —
Впав козак наш у траві,
Щоб іскрилась Україна 
На гетьманській булаві».1

«Стрілися двоє, як човники в морі,
Може, сьогодні, а може колись.
Серце питається: йти далі поруч 
Чи, постоявши, навік розійтись?*3 ->•

«Я заснути не можу до ранку,
Шепочу я жадане ім’я —
Не коханка я, не коханка,
Я кохана, кохана твоя!»3

1 Слова В. Кришенка.
2 Слова В. Кришенка.
3 Вірші, музика, виконання та всі інші аксесуари А. Матвійчука.
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Асамблея була ніби в імператора Петра Першого. Мун
дири, погони, фраки й смокінги, декольте й хутра, діаман
ти й аксельбанти, генерали й чинодрали, куртизанки й 
спекулянтки. Совинський розгубився, не маючи змоги 
знайти для себе відповідної ніші на цьому ярмарку мар- 
нослав’я, не знав, куди подітися, куди сховатися, де сіс- 
ти-присісти...

Звісно ж, тут були й телебрехуністи з області, а може, 
й з самого Києва. Огрядний телекамероносець в камізель- 
ці, що нагадувала бронежилет доблесного українського 
ОМОНу; меткий носій світла з своїм високовольтним при
ладдям, яке повинне не так тебе освітлювати, як збивати 
з пантелику; всесвітньо-вічний редактор (у американців 
він делікатно зветься «едітор») і головна дійова особа всіх 
телебрехень земної кулі — людина з мікрофоном. Тут нею 
була Ліда.

Вона зустріла Совинського з своєю телебрехогрупою, 
щойно він опинився у вишуканому кучугурянському то
варистві, не дала жодної хвилини на роздуми, негайно 
мікрофон у зуби:

— Що ви можете сказати про Ягнича?
— Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом.
— Отже, ви знаєте про дитинство Ягнича?
— Я знаю про дитинство Тараса Григоровича Шев

ченка.
— Це трохи несподівано для нашого вечора.
— Так само, як несподіваний для цього вечора я сам...
На нього вже косував увесь присутній публікум. Якийсь

хлялий тип, у джинсах і светрі, — що се, хто се і звідки се? 
Коли ж у запрошенні гранично ясно значиться: «Про
симо палів бути при краватках або метеликах, а пань — 
у вечірніх або коктейльних строях»! А цей якийсь диси
дент, опозиціонер, може, й терорист?

Ліда шепнула йому: «Я візьму ще три інтерв’ю, тоді 
сядемо за стіл, наші місця третє й четверте на «лівій нозі 
П», прошу вас, трохи понудьгуйте».
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Йому було смішно й цікаво. Крім «краваток і метели
ків», з’явилися й мундири. Генеральсько-міліцейські і ще 
якісь незнані, може, податкової поліції, з якою Совин- 
ському ще не доводилося мати справи через свою грома
дянську низькоприбутковість. З’явився навіть якийсь за
мшілий морський майор з кортиком і довгоспинною 
«половиною», яка метала ревниві погляди на все присут
нє жіноцтво, тоді нарешті музика заграла хоч і не урочи
стий марш з «Аїди», та все ж щось відповідне, і біля тих 
«тронів», що вінчали П-подібну споруду банкетних сто
лів, з ’явилися головні дієві особи кучугурського вечора: 
сам Ягнич, Герой Соцпраці, червоний директор, промис
ловий диктатор, геніальний організатор, магнат, лауреат, 
депутат і так далі, і так далі, і так... Праворуч від Яши
на — загадкове синє сяйво, якого незмога окреслити всі
ма існуючими словами, ліворуч безмежно дорога нікчем
ність з безнадійно втраченого минулого, а далі — просто 
нуль. Все це пошепки і похапцем пояснювала Совинському 
Ліда, «вводила його в курс», хоч його, власне, й не ціка
вило, хто тут і що тут, коли побачив біля монументально
го іменинника оте синє, мов виноградне гроно, загадко
во-далеке, ніби небесна хмара — жінку з київського літака. 
Ніщо на світі не повторюється, а це — повторилося? Спи
тати Ліду навпростець про ту жінку він не наважився і 
терпляче слухав її шепотіння про присутню кучугурян- 
ську еліту, про ветеранів і патріотів, генералів і чемпіонів, 
банкірів і лауреатів, підприємців і податківців, рекорд
сменів і профспілкових лизоблюдів, церковних ієрархів 
(був навіть єпископ у якійсь білій каструлі на голові!) і 
феміністок, новокозаків (реанімація, реінкарнація?) і пар
тійних лідерів (сто чотирнадцять кучугурянських партій 
делегували свої права трьом лідерам з найповажніших 
блоків). Совинський слухав і не слухав. Як_живий чоло
вік, він був отам біля тої сизої жінки з літака, а тут мимо
волі ставав істориком і вже не стародавнього Риму, а вла
сної держави, і перед його очима поставали не загадкові 
постаті з глибини віків, а нині сущі м’ясисті партійці, чор
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ні, як дощові парасолі, і їхні дружини, в чорному, як вдо
ви, і їхні страшні очі — блудливі (у жінок) і горлорізні 
(в чоловіків).

І допоки Совинський вслухався в ці Лідині балачки, 
біля похмурого іменинника вознеслася синьо-небесна 
хмара і голосом, од якого Совинський готовий був умер
ти, навіть не народжуючись, надала слово найшановні- 
шому з присутніх, ветеранові всіх війн, праці й звитяг, 
найближчому з соратників, трам-тарарам!

І десь, в самому кінці літери П, вознісся маслакуватий 
ветеран, потряс над шановними головами бокалюгою з 
«Першою гільдією» і прорік:

— Од імені й препорученію привєствую і проздравляю!..
Совинський не міг стямитися: невже таке може ще десь

бути, коли вже ні Брежнєва, ні Суслова, ні навіть Кравчу
ка?

— І це все ваш бідний іменинник повинен слухати? — 
подивувався Совинський. Ліда засміялася:

— А він не слухає. Він, як оті буддійські мавпочки: 
нічого не бачу, нічого не мовлю, нічого не чую. У нього 
вже п’ять років та сама хвороба, що в Рейгана. Хвороба 
Альцгеймера. А комічною оперою під назвою «Кучугу- 
рянська корпорація# диригує колега Ледва, яку простий 
люд зве: Дунька.

— По-моєму, я її трохи знаю, — сказав Совинський, — 
вона була моєю сусідкою в літаку з Києва.

— Мабуть, ви були її сусідом у літаку? — лукаво при
мружилася Ліда. — Бо хазяйка літака — вона.

— Хазяйка літака?
— А вона тут хазяйка всього. Не тільки Кучугур, а й 

цілої області... «Колега Ледва» — це для офіційного спіл
кування, а так: хазяйка.

Між тим, колега Ледва своїм хрипкувато-сексуальним 
голосом покликала до тосту чергового промовця, яким 
виявився сусід Совинського на прізвисько Шумій, черво
номордий чолов’яга з патріотичними вусами, що звисали 
аж під стіл. Добродій Шумій, рясно обливаючись потом,
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чесно відпрацював одведений йому час на прославлення 
«гордості і слави незалежної України, великого директора 
Ягнича», тяжко гепнувся на своє сідало, тернув м’ясис
тою долонею те місце, що інтелігенти називають «чолом», 
відітхнув з полегкістю:

— Х-ху!
— Ви добре сказали про іменинника, — похвалив його 

Совинський.
— Я? Про цього комуняку? Та хай би він сказився з 

його залізяччям! То я все заради колеги Ледви, яка прав
диво дала крила для національно налаштованої економі
ки в Кучугурах. З цим мракобісом що ми мали? Метал, 
давай метал то для домен, то для БАМів, то для ракетних 
шахт, то для Байконурів, то для... А колега Ледва нищеч
ком, одним своїм ліктичком відсунула цього шамашедчо- 
го і прикликала справжніх патріотів і спитала: «А що вам 
потрібно для розбудови незалежної Української держави 
в Кучугурах? Ну, тому треба теє, тому треба сеє, а третьо
му ще якесь інеє, а я, відаючи гаразд, як ще за Горбачова 
колега Ледва вознеслася над Кучугурами з малим підпри
ємством у цього варвара Ягнича, я й кажу: а нам аби мале 
підприємствичко. Яке ж і на якій базі? А дуже просто: на 
базі ливарного виробництва, яке тепер ні тпру, ні ну, а ми 
його розвеселимо, почавши виготовляти на радість наро
дові нашому глиняні коники-свищики. Це ж який біз
нес! І колега Ледва відгукнулася на патріотичний наш 
проект! Наразі, за її сприянням, ми вже закупили в Гев- 
ропі знадобу для поливи і станемо продукувати полив’я
них соловейків. Більшовики знищили наших соловейків, 
а ми відродимо, знаєте, отих, що в них наливаєш водич
ки, а тоді Дмеш.

— А куди? — вдав наївняка Совинський.
— Та куди ж? У гузничко.
— Одже, були гузнолизи, тепер — гузнодуї?
— Та що ви таке кажете, пане, — як вас? — сплеснув 

руками довговусий патріот, але Совинський вже не зміг 
далі вести цю досить цікаву балачку, бо від президент
ського столу прибув маленький старий зморщений, як спе-
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чена грушка, чоловік (його місце — по ліву руку від Ягни
ча) і, схилившись над вухом Совинського, прошепотів:

— Вас просють.
Сказав і пішов. Совинський мовчки поглянув на Ліду.
— Там один вільний стілець, — сказала вона. — Ма

буть, він призначався саме для вас. Вітаю.
— То мені йти?
— Ідіть і сідайте.
— А далі?
— За наслідки телебачення не може відповідати.
Ох, ця Тромбонова сестричка була гідна свого авантюр

но-талановитого братика!
Совинський підвівся і під убивчими поглядами кучу- 

гурянської номенклатуро-еліти, в своїх безглуздих джин
сах і ще безглуздішому светрі, боком-боком посунув «во 
главу угла», дійшов і не дійшов до стільців-тронів, один з 
яких ще й досі був вільний і призначався не знати кому й 
для кого, і тут отой небесно-вабливий жіночий голос, за
ради якого мить тому він готовий був умерти, жорстоко й 
нетерпляче хльоснув його, мов сатанинський бич:

— Ви можете нарешті сісти, нестерпний чоловіче?
Вільний стілець (один з п’яти за президентським сто

лом) був поряд з нею, колегою Ледвою, його синьогрон- 
ною сусідкою в київському літачку тиждень тому. Совин
ський відсунув стілець-трон, угніздився в ньому якомога 
вигідніше, роззирнувся туди й сюди. «Пролетариату не
чего терять, кроме своих цепей». Простір його тепер був 
досить обмежений, ще лишалася воля, але й вона звела
ся нанівець, щойно колега Ледва, надавши слово черго
вому славохвальцю, вмостила свій фантастичний зад в її 
законний кучугурянський трон поряд з київським незна
йомцем і без будь-яких преамбул, манірностей і делікат- 
ностей одразу перейшла до діла:

— Ви тоді в літаку втекли?
— Пішов покурити і мене там закрутили якісь два бов

вани.
— То мої охоронці. Як вас звати?
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— Ярема.
— Жах! А прізвище?
— Совинський.
— Кошмар! Звідки це все у вас?
— А що? Ярема — це Єремія. Біблійний пророк. Зда

ється, перший гуманіст. Був колись князь Ярема Вишне- 
вецький — запеклий, але розумний ворог Богдана Хмель
ницького. Були вчені: Ієремія Бентам, Ієремія Айзеншток...

— Перестаньте з цими євреями! Ви знов, як тоді в лі
таку з отим...

— Здається, я тоді вам щось про Еренбурга?
— Замовкніть! Що ви п’єте?
— Що дають. Тут на столах «Перша гільдія» — п’ємо 

«Першу гільдію».
— То на тих столах. У нас коньяки, джин, віскі. Хоче

те віскі?
— Хто б же не хотів? Треба тост чи як?
— Пийте, як у Кривому Розі, — навсидьки, мовчки і 

до дна!
— А ви були в Кривому Розі?
— Я скрізь була.
— Я теж, але, як тепер кажуть, віртуально.
Він щедро налив собі «Чіваса» без будь-яких домішок, 

краєм ока позирнув на владну сусідку, трохи відпив з скля
ниці. Що напій, що сусідка — живи не вмирай!

— Мені як? — обережно поцікавився Совинський, до
пивши «як у Кривому Розі», — повертатися на своє місце?

— Сидіть!
— Мене сюди привела Ліда.
— Знаю! Я все знаю.
— Мовби своїм кавалером.
— Тепер будете моїм. Звідси поїдемо до резиденції 

Ягнича. Він запрошує.
— По-моєму, він мовчить.
— А що кажуть китайці? Небо теж мовчить, а всі ми 

ходимо під небом.
— Ви знаєте китайців, а питали про Еренбурга.
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— Я все знаю! І про всіх ваших еренбургів. Он там за 
Фенем сидить Нуль. Може, він і еренбург, а для мене 
Нуль.

— Фень — це той, що мене сюди покликав? Він що — 
китаєць?

— Чабан з Херсонщини. Ягничів друг дитинства.
— А Нуль?
— Нуль — це Нуль. Геній.
— Геній? Чий же?
— Наш. Мій. Вам цього досить?
— Ну... Тобто, я хотів... Дозвольте я ще трохи сьорбну 

цього «Чіваса».
— Пийте, не будьте занудою! Мені подобається, як ви 

п’єте. Але не деріть кирпи!
Вона виставила проти нього лікоть, одгородилася і 

проголосила чергового ягничевого словохвальця. Знов 
патока, єлей, сироп, крем-брюле... А колега Ледва слу
хала і всім своїм виглядом показувала, що ковтає кожне 
слово. Хоч які там, до біса, слова? Лемішка, мамалига, 
замазка... «Воно вам треба?» — хотілося поспитати Со- 
винському, але говорити було ліньки, він налягав на віс
кі, гаразд відаючи, що до сп’яніння так само далеко, як 
Україні до Європи. Хоч лінивий, та міцний.

Однак напої міцніші за чоловіка. А жінка? Надто, коли 
вона ось тут, на відстані доторку, така, здавалося б, досяж
на і водночас недосяжна. Совинський скосив око на су
сідку, потонув у її суцільній синяві, спробував виринути 
і знов потонув.

— Послухайте: чому ви вся в синьому? І тоді в літаку, 
і тепер?

— Ага! До вас дійшло?
— Мене ця синява гойдає, як Тихий океан.
— А прокурорів?
— Прокурорів?
— Ці ідіоти спробували арештувати мого Нуля. При

скочили з області омонівці в масках, трам-тарарам, і Нуля 
в слідчий ізолятор. Що я повинна була робити? Дусті слова 
про право бідних, держава дбала не про нас.
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— Хіба ви вже така бідна?
— Перед державою бідні всі, навіть Сорос. Отож, як 

бідна, але незалежна жінка, я набрала товченої цегли пов
ну пелену своєї дорогущої білої спідниці від «Ескада», сіла 
в «Черокі», поїхала до обласної прокуратури і стала жбур
ляти цеглу в її державні вікна.

— І вас не затримали?
— Я передбачливо заплатила штраф за дрібне хуліган

ство.
— І вашого Нуля випустили після потрощених шибок 

в прокуратурі?
— Його випустили, коли я поклала «на лапу». Але від

тоді я вже не ношу білого, а тільки синє.
— Воно вам личить.
— А вам не личить робити компліменти, здогадуючись 

про мій вік.
— Ваш вік? Даруйте, але я...
— Від двадцяти і до ста, як у біблійної Сари — це ви 

хотіли сказати? Замовкніть! Мені подобається, коли ви 
мовчите і говорять тільки ваші руки.

— Мої руки? Хіба я робітничий клас, який іде до раю?
— Робітничий чи не робітничий, та коли я тоді в ки

ївському літаку побачила ваші руки, я збагнула: ось де 
справжній рай!

— Руки — і рай?
— Чоловічі руки, щоб ви знали! Але ви примітивні 

істоти і нічого не знаєте в цьому світі, де володарюють 
жінки.

— Це — над «жонатиками». А я переконаний холос
тяк.

— Знаю. За цей тиждень я зібрала на вас досьє.
— І що? Там є про все?
— І про танки, які втонули в Адріатичному морі, і про 

жінку, яка зникла в Афганістані...
— Ви як Андропов з його всемогутніми «органами».
— Гроші могутніші за всіх андропових і їхні органи.
— Отже, ви купили досьє на мене...
— А тепер куплю вас.

31



— А коли я не продаюся?
— Не такі у вас руки.
— Ви знов про мої руки?
— Бо жінка розгадує найпотаємніші чоловікові бажан-| 

ня, лиш поглянувши на його руки.
— І?
— Тоді в літаку я побачила, що... Ну, не хочу далі...* 

Зараз я надам слово комусь із цих нулів...
— А головний Нуль за цим столом? Він що —- безмов-; 

ний, як Ягнич?
— Я ж вам сказала, що він — геній. А генії не виголо

шують тостів і промов, вони не повинні знати ніяких слів | 
і мов, бо вони просто генії.

— А що знає ваш Нуль?
— Цифри, числа, банківські рахунки, і більше нічого. І
Хтось там щось проголошував і просторікував, сусідка}

Совинського нахилилася до ньбго, прошепотіла:
— Ви повинні розповісти мені про ту жінку з Афгані-! 

стану!
— З Києва, — уточнив Совинський. — І чому це я п о - | 

винен? Що моє, то моє.
— А коли я  хочу? Ви ж хочете мене? Вже тоді, в ЛІТІЇ І 

ку? І не пробуйте заперечувати! Вас зраджують ваші рукиі 
Жінка це відчуває. Вона чутливіша за всі радари світуІ 
Покладіть свою руку на мою. Боже, які пальці, яке чуд | 
Ви поїдете сьогодні зі мною в резиденцію?

— А коли без резиденції? — обережно поцікавився 
Совинський, ліниво гойдаючись на золотавих хвиля) 
шотландського трунку. — А коли я не?.. Бо я  не те, що те*Ц 
а незалежний ум... Незале.. Неза...

— Тебе зараз відвезуть куди треба, а тоді приїду тудо ^
я, — шорстко мовила колега Ледва, — а тим часом можеш| 
ще досхочу попити свого віскі, я зможу тебе протверези І 
ти, так і знай. Бо я можу все! 'Я

Він провалився в непам’ять, а коли виринув, то знов Ж  
біля нього було синє сяйво і страшна, мов смерть, зваб« 
жіночої плоті і палючий шепіт: «Я можу все! Я можу...
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можу... можу...» Він уже чув ці слова. Слова, що вже були. 
Слова мовби примарливий міст між його перебуваннями: 
там, в безглуздому ресторані, і тут, в якомусь безмежному 
просторі. В ресторані столи були літерою П. В нього вона 
ніколи не викликала особливих симпатій. Навіть зважаю
чи на те, що нею значилися імена двох первоапостолів. 
З цими літерами взагалі морока. Літера Г — класична ши
бениця. А французька гільйотина — хіба це не літера П? 
Колись Нарбут намалював геніальну українську абетку, 
де кожна літера мала свій неповторний образ. Які образи 
в Г і П? А в його Літері Я?

Віскі — прекрасний напій, але воно може діяти на чо
ловіка, як обух на вола. Гах! -- і вже тебе нема. Совин
ський повертався до тями поволі й болісно. Вулканічної 
сили жіночий шепіт, що зміг би підняти навіть мерця з 
могили, чудодійно переніс його з-за гільйотинних столів 
президент-отельного ресторану в цю безглузду, як колись 
казали, храмину, що нагадувала чи то Київський вокзал, 
чи кіносіудійні декорації. Питати — не питати? Що? Де? 
Коли? Може, ще й славнозвісних кантівських запитань? 
Ага, ти напився, як свиня, дармового віскі, а тепер хочеш 
філософствувати? Та все ж Совинський спромігся бодай 
якось стрепенутися після ганебного сп’яніння і послати в 
синій простір, який і далі панував над ним — чи п ’яним, 
чи тверезим, — розпачливо-галюцинаційне благання:

— Де я?
Безглузде запитання для чоловіка, який сидить на яко

мусь безмежному дивані, а поряд з ним розкішна.жінка, 
вся в синьому, як європейські монархині, як мадам Тет* 
чер, як... хто?

У всьому синьому є верх і низ. Вона скинула те, що 
було зверху, і тоді він побачив її голі руки. На відстані 
доторку й дотику. Вона була тут у себе вдома (вочевидь) і 
могла почуватися доволі вільно, скинути жакет, показати 
свої голі руки... Совинський несміливо повів пальцем у 
напрямку тих рук, не наважуючись доторкнутися, спитав 
пошепки:

— Ц-це... що ц-це? '
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Ще плавав у каламутних хвилях сп’яніння, коли 
покинув тебе, як недосяжний берег для потопель 
посеред океану, коли ти вже не живий чоловік, не плоть і |  
судинами, нервами, досконалістю природних форм, ' 
рованих Богом, а безвиразна протоплазма, колоїдний і 
чин, амеба, інфузорія... Яке пониження і яка ганьба! |  

Але диванна сусідка Совинського, здається, не стала! 
надто перейматися його колоїдністю і, трохи посміявшись,! 
просто відповіла: щ

— Це руки. Мої руки. Як вони вам подобаються?
І тоді Совинський протверезів остаточно, та водно ич І 

ще дужче сп’янів, але тепер уже не від якихось там баЩ 
нально-імпортних трунків, а від цього чуда природи, 
найвищого дару, що падає на чоловіка, мов манна небес-Щ 
на. Жіночі руки. Округлі-голі руки. Пишні голі руки. Роз |  
кішні голі руки. Спокусливі голі руки. Запаморочливі і ї 
руки. Цнотливі голі руки. Блядські голі руки. Вбивчі голЦ 
руки. Мудрі голі руки. Звабливі голі руки. Шовкові, і 
голі руки. Відьомські голі руки. О, Господи, українсь , 
голі руки! 1

Совинський був нездатен спитати про-дозвіл, бо н а  
був чоловіком, громадянином, Ношо Sapiens і ще там 
мось, а тільки протоплазмою і всім тим, що присмоктуї 
ється, Приліплюється, прй-при-при, він припав ДО ТИХ ! 

припав, упав ї  пропав. Ц
Без любові, без зітхань і захватів, без обожнювань і треі 

петів, але яка ж безмежна втіха, яке чудо і яке щастя 
жінка біля тебе, для тебе, в усьому тобі, а ти в ній, т и . 
неї, а вона для тебе, для тебе, для тебе, для, для, для... і та 
без кінця, і несила відірватися від цього віднайденого рак»| 
від цього небесного дару, від цього страшного сплетінн^ 
життя і смерті, яке вибухає могуттям вічних існувань.

Підлога вкрита якимсь фантастичним червоним кили
мом з ворсом, мабуть до колін. Як у арабських шейхів. 
Може, те екзотичне килимове покриття арабських шейх® 
викликало в пам’яті Совинського вірш якогось східного 
поета, такий доречний щодо жінки, яку він щойно три-
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мав в обіймах: «Перса твої — білосніжний храм, а циць
ки — мов лампадки в нім. Дозволь молитися там і дзвона
рем стати твоїм». Але вірш так і залишився в пам’яті не- 
вимовлений. В такі хвилини Совинський не вмів говорити 
з жінками, бо для цього треба не нашої буденної вкрай 
скаліченої мови, а мови ангелів. Тому він вважав за краще 
помовчати.

Зате не мовчала його звабниця.
— Дикий інтелігент, — вередливо мовила вона. — На

віть не дав жінці роздягнутися!
Він обцілував їй шию і руки, опустився нижче облич

чям у пропахчені дорогущими парфумами сині бганки того, 
що мало зватися спідницею, пожурхотів шовками інтим
ної білизни, понасолоджувався атласністю могутніх сте
гон, врешті здобувся на якісь слова.

— Ну, то поскидай з себе оцю валютну мануфактуру.
— Хам і грубіян! — обурилася вона — 3 ким я зв’яза

лася? Невже в тебе не може знайтися хоча б одного ласка
вого слова для жінки, яка дозволила тобі...

Совинський цілував їй те, що дозволене, і те, що не 
завжди дозволене.

— Я не знаю, як тебе називати, — пробурмотів він. — 
Колега Ледва? Смішно. Євдокія? Мов у паспортному сто
лі. Явдоха? Скажеш, що це сільська баба. Дунька? Ще 
гірше. Дуся? Чехов так називав Кніппер-Чехову...

Вона затулила йому рота долонею, пропахченою, як і 
все її вбрання, паризькими парфумами, пропахченою, 
мабуть, до самих кісток, може, й самі кістки вже мали 
гарантію славетних парфюмерних фірм на стійкий аро-, 
мат, що триватиме десятки, сотні й тисячі років на сім і 
на тім світі, бо хіба ж півтисячі років тому довірений папи 
римського Лева Десятого домініканський монах Тецель, 
розпродуючи в німецьких землях індульгенції, не обіцяв 
одпущення гріхів на 200 тисяч років наперед? Проти релі
гійного циніка вистудив Мартін Лютер — і це був поча
ток Реформації, яка "вирвала Європу з лабет середньовіч
ної дикості і поклала початок нинішньої цивілізації, а хто 
сьогодні виступить проти засилля всесвітніх торгашів,
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надто цих з п’янливими неземними ароматами, що ними 
вони з диявольською вмілістю пронизують жіноче тіло?

Совинський розметав з неї всі залишки вбрання, за
сліплений її нестримно-безсоромним тілом, підвівся над 
нею, знеможено заплющив очі, простогнав:

— Хочу тебе ще!
Вона розлягалася під ним, мов сита, лінива тигриця, і 

в її примружених очах (очі тигриці, пантери, а може, гіє
ни?) дрімало не тільки заласся, але й ненависть, зневага, 
бо жінки завжди зневажають чоловіків, що пробують ви
вищитися над ними.

— Я тебе вичислила тоді в літаку, — промуркотіла 
вона. — Твої руки все мені... Тобі треба гарему, а в тебе — 
нічого. Зате в мене є все. Все, все, вс...

Він занурився в неї, як у Тускарору. Тисячобарвні сві
ти вигойдувалися під ними, спліталися мільйонами жагу
чих сув’язів, риби співали в українських ріках, птахи смі
ялися й щебетали на гіллястих деревах, звірі стогнали в 
непробивних пущах, прислівникові бабаки свистіли в по
нищених пестицидами українських степах, він нічого не 
чув, не знав, не бажав, окрім цієї жінки для нього, що 
пішов за нею, «якоже вол на заколеніє ведется и яко пес 
на узы или яко єлень оуязвлен стрелою в ятра и спешит 
яко птица в сеть», а вона, коли б знала предковічні слова 
високої любові, то покликала б його, жадаючи могуття 
чоловічого тіла, словами ще пристраснішими: «простира
лами покрих одр мой коврами же сугубими постелях иже 
от Єгипта и шафраном посипах ложе моє и дом мой ко
рицею, приді і насладимся любве даже до утра, гряди и 
поваляємся в похоті»;1

І вже, як у Пастернака: «Сплетенье голых рук, судьбы 
сплетенье». Голих рук чи голих тіл? Совинський був ро
мантик і для нього голі руки були, може, звабливіші за 
голі тіла. А ця жінка?

— Хочеш, я називатиму тебе Євдоксією? — спитав він.
— А хто це така?

Притчі Соломонові, 7, 18.

36



— Тисяча п'ятсот років тому. Візантійська імператри
ця. Прославилася не так тим, що тримала свого мужа ім
ператора Аркадія, мов вола на налигачі, а переслідуван
ням і гоніннями одного з найбільших отців церкви-Івана 
Златоуста-Хризостома.

Вона стала обціловувати йому груди, і тільки тепер 
Совинський помітив, що волосся в неї обстрижене, мов у 
хлопчика. Жінку ніколи не охопиш одним поглядом, вона 
ніби велетенський материк, що обіцяє нові й нові від
криття.

— Євдоксія! — це ім’я так пасувало до її хрипкуватого 
голосу. — Імператриця! Який ти добрий! А ці плебеї: ко
лега Ледва, Хазяйка, Шефиня... Фе! Ти ж щойно з’явився 
і вже: імператриця! Господи! Що на мене найшло тоді в 
літаку, що я тебе обчислила! Імператриця! Ніхто й ніколи 
мені... Тільки ти... То чому ж ми валяємося тут на підлозі?

— На запаморочливих килимах з арабських еміратів, — 
підказав Совинський.

— Ти ще не знаєш, що в мене є для тебе, — обпалила 
вона йому вухо гарячим шепотом, — у тебе Візантія, а в 
мене Китай. Восьмикутне ложе і восьмикутні дзеркала у 
восьмистінній спальні, де народжується пристрасть і звід
ки їй немає виходу.

— Не сміши мене, — погмикав Совинський. — Хочеш 
показати куплені за неправедні гроші плебейські храми
ни — показуй. Та не пробуй мене здивувати, бо я — істо
рик, а історики знають навіть те, чого не знає ніхто.

— То ти йдеш, нарешті, чи не йдеш?
Вона стояла над ним у золотистому сяйві прихованих 

світильників, дивитися знизу на її тіло Совинському було 
лячно, він сів, облизав пошерхлі губи.

— Я забув тебе спитати, навіщо ти постриглася під 
хлопчика? Тобі це не личить.

— Коли б ти знав, які в мене були коси! Але цей зві
рюка Ягнич тягав мене за коси по всіх поверхах дирек
торського особняка, намотував на свої клешні, топтав 
ногами...
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— Моя бідненька, — він нарешті підвівся, став біля 
неї, обережно обійняв, нахилився над вухом. — Мені бра
кує слів, щоб говорити з тобою. Все це сталося так неспо
дівано — і таке щастя... Я б хотів, щоб від моїх слів засві
тилася твоя душа, так само як оце світиться твоє тіло.

— Дурнику, — ковзнула вона губами по його щоці. — 
Чудик епохи незалежності. У комуністів було повно при- 
дурків, а в наших патріотиків — чудики. Для маскування. 
Патріотики це сьогодні хто? Ті, що вже накрали, ті, що 
крадуть, і ті, хто хоче накрасти ще більше. А поперед себе 
виставляють отаких чудиків. Як колись Суслов щити з 
написом: «Слава КПРС».

— А коли я скажу, що теж належу до тих, хто роз
краює державного пирога?

— Ти? Не сміши мене! Мужчина ти неповторний, але 
не більше.

— Сама ж хвалилась, що зібрала на мене досьє і навіть
розкопала ту історію з танками, про яку жодна жива душа 
не знає. А це мільйонний контракт. 4

— Твій контракт американська ракета пустила на дно 
Адріатичного моря.

— Я одержав аванс.
— Тебе обкрутили довкола пальця спритники в това

ристві з обмеженою відповідальністю у Києві на Подолі.
— Зрештою: я старший науковий співробітник Між

народної фундації аналізу ще не проаналізованих аналіза
торів аналізування!

— Триста гривень щомісяця, яких тобі не платять уже 
два роки? Іди за мною і будь зі мною!

Простір, у якому вони опинилися, був мов символ без
кінечності. Восьмигранна спальня, безмежне восьмикут
не ложе, восьмигранні світильники — плафони, на гра- 
нях-стінах восьмигранні дзеркала, в яких плавала невагома, 
мов наяда, білотіла Євдоксія.

— Як сказав один мудрий чоловік, дзеркала прекрасні, 
бо збільшують кількість населення, — пробурмотів оше
лешений Совинський.
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— На жаль, я вже застара, щоб збільшувати кількість 
населення, — сказала вона.

— Ти — застара?
— А ти ж думав! Сидиш там у цій ідіотській столичній 

фундації аналізацій, надимаєш морду, морщиш свого ви- 
сокоінтелектуального лоба, а того й не знаєш, що коли 
тобі вже сорок, то тебе не захоче ніяка молодша жінка, а 
тільки старша, старіша, свічка, що перед остаточним зга
санням завжди яскраво спалахує. До самого неба! Ти чув 
про таке? Ти знав про це? Жінка живе пристрастю. І що 
вона старіша, то більше в ній пристрасті. їй подобається 
подобатися дужче, страшніше, безмежно. Вона повинна 
спокушати, зваблювати, зводити з розуму, знетямлювати, 
робити з чоловіків баранів. їй потрібні тіла, а не душі. 
Чоловіча душа? Це однаково, що так званий курс реформ 
на Україні. Всі про нього говорять, але ніхто не знає, що 
це таке. Бухгалтерська відомість для мене стократно цін
ніша за всі ці розбалакування. Тоді в літаку я вдавала з 
себе дурочку, допитуючись, шо то за пуріц Еренбург, а 
насправді — в мене повнометражна вища освіта, еконо
мічний факультет металургійного інституту...

— Тоді навіщо ж ти вдавала, що нічого?..
— Нічого не знаю? А звідки я знала, хто ти і що ти? 

А може, ти був плебей, хам, невіглас, який сподобався 
мені просто, як самець?..

— Ну, ми, здається, зачепилися тоді за Еренбурга, і ти 
вже могла б якось зорієнтуватися...

— Це була гра. Я побачила, яка я стара поряд з тобою, 
і мені треба було тебе переграти.

— Ти не знала, що я історик. А історика не можна 
переграти ні розумом, ні хитрістю.

— А чим же?
— Тільки таким тілом, як у тебе. Я можу вільно блука

ти в садах древньоримського історика Саллюстія, але ціл
ковито безпорадний у вертоградах твого палючого лона.

— Восьмигранного, — прошепотіла вона.
— Тисячогранного!
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І, як співалося в давній революційній пісні: «А поутру 
они проснулись, кругом помятая трава». Трави не було. 
І нічого. Ні колеги Ледви, ні Євдоксії, ні восьмигранного 
невситимого лона.

Тільки лакей. Гранатова уніформа. Пустоокість. Гос
поди Боже мій, невже це українці?

— Чай? Кава? Алка Зелцер?
— Пішов ти, знаєш, куди? Де колега Ледва?
— У них прес-конференція з шведськими інвестито

рами.
— Ну, тоді давай свою алка Зелцер, бо я вчора трохи 

перебрав. Ти перебирав? Ні? Дозвольте висловити вам наші 
співчуття.

— Без проблем, — чемно усміхнувся гранатовий моло
дик. — Ми не п’ємо.

— Хто — ми?
— Вся команда колеги Ледви.
— Команда?
— Так.
— Не п’єте і ніколи не хочеться?
— Так. Своєрідний добір кадрів. Коли дозволите, то я...
— Що саме? Прошу, прошу...
— Ви не можете пам’ятати всіх своїх студентів, а я па

м’ятаю, як ви вели у нас семінар по римській історії.
— Римській? Я?
— Ну, цього грецького історика Полібія, що пробув 

двадцять чи тридцять років афінським заручником у Римі 
і так вподобав Римську імперію, що, повернувшись, на
решті, додому, написав сповнену захватів її історію. Ви 
так хитро вели цей семінар, що ми сприймали його, як 
тонку алегорію на всіх продажних українців, які готові 
рачки повзти до Москви і восхваляти її й превозносите, 
аби лиш одержати від неї дулю.

— І що? Ніхто з вас не наклепав на мене куди треба за 
цю тонку алегорію?

— Для хлопців ви були національним символом, а для 
дівчат... символом сексуальним.
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— Чому ж я нічого про це не знав?
— Деканом тоді був Юрій Юрійович. Всі ми звали його 

Юр-Юр. А ви Ярема Петрович, але ми відкидали «Пе» і 
звали вас Яр-Яр. У Юр-Юра дівчата закохувалися, бо він 
декан, а в Яр-Яра, бо він — секс-символ.

— Шкода, що так пізно довідуєшся про приємні речі. 
Як вас звати?

— Дмитро.
— І давно ви тут?
— Три роки.
— А як же Полібій і Тацит?
Гранатовий Дмитро зітхнув.
— Кому сьогодні потрібні історики?
— Виходить: потрібні колезі Ледві?
— Ви знаєте: у неї вся обслуга з вищою освітою. І тіль

ки гуманітарії.
— Може, тому, що комуністичний режим привчив їх 

лакействувати перед владою?
— Ну, не знаю. У нас навіть у фінансових структурах 

корпорації — зовсім несподівані люди: бібліотекарі, ви
кладачі музики, художники-мультиплікатори.

— Для намноження капіталу?
— Капітал тут малює хтось інший. А в колеги Ледви є 

щось таке... ніби укус...
— Гадюки?
— Та ні, ангела.
— А хіба ангели кусаються?
— Не знаю. Але в неї щось таке схоже... Ви снідати

будете?
— Навряд. Після вчорашнього — навряд.
— Колега Ледва прибуде на обід з вами.
— Прибуде? Термінологія, мов при королівських дво

рах.
— Вона ознайомить вас з резиденцією...
— Ознайомить? Знов мало не по-королівськи! Хіба тут 

може бути ще щось особливе, окрім цієї восьмигранови- 
гої палати?

— О, тут ще, крім камінного залу поряд з цією пала
тою, є зал почесних гостей, зал подарунків, зал антиква
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ріату, кінозал, комп’ютерний зал, телевізійний зал, вівтар
ний зал, нарешті — башта, куди колега Ледва після хворо
би генерального нікого не впускає.

— Бачу, що залів тут у вас, як в Ермітажі. А бодай 
скверненька бібліотечка тут є? Чекаючи колегу Ледву, чом 
би не погортати якісь раритети.

— Колега Ледва ненавидить книжки. Вона вважає, що 
друкування книжок — це викидання грошей на вітер, за
копування в землю, плюндрування капіталу.

— Плюндрування... В своїх семінарах про древній Рим 
я вживав цей термін?

— Здається, тільки тоді, коли йшлося про завойовані 
провінції, а так...

— Гаразд. Дякую, Дмитре, за наші несподівані конвер- 
сації, яких, очевидячки, ваша колега Ледва не могла пе
редбачити, попри всю свою фінансово-комп’ютерну пе
редбачливість. Останнє запитання: чи можу я звіятися 
звідси?

— На жаль, ні. Електронна сторожа для всіх, хто тут є.
— Отже, сидіти й жцати?
— Увесь інтимний блок колеги Ледви у вашому розпо

рядженні. Звідси є вихід на велику терасу, ви побачите 
сади, басейни, хату генерального директора Ягнича, ко
шару...

— Кошару?
— Я не маю повноважень. Це вам пояснить колега 

Ледва. Може, все-таки поснідаєте?!
— Пропав апетит. Хіба що не на колегу Ледву... От 

кого б мені хотілося з’їсти, то це вашу так звану хазяйку. 
Ви ж так її звете?

— Шефиня.
— Мало не шахиня. Втекти звідси можна?
— Виключено. Стіна шість метрів. Електронна охоро

на. Кремль плюс цивілізація.
— І все це щоб охороняти колегу Ледву?
— Генерального директора. Він весь час рветься в сте

пи. Вже двічі пробував утекти.

42



— Впіймали? Винні покарані?
— Пробачте, мені вже треба йти. Я й так надто довго... 

Коли що — тут бар. В сусідньому залі теж. З тераси непо
вторний вид.

— Майже, як у садах Саллюстія? Ви ж пам’ятаєте мої 
семінари?

— Пам’ятаю. Спасибі вам. А тепер я піду.
Він зник майже миттєво, якось загадково, не знати в 

яких із восьми прихованих дзеркалами дверей у цьому 
безглуздому помешканні. Совинський сповз із восьми- 
кутнього ложа, надибав восьмигранний бар, хлюпнув собі 
содової, а тоді чогось міцнішого. Бокали, як усе тут, теж 
були восьмигранні. Восьмигранний психоз колеги Ледви. 
Вночі він був занадто п’яний, щоб помітити, яке у неї 
лоно — традиційна ущелина чи містичний восьмигран
ник.

Скляні двері на терасу відчинилися самі при його на
ближенні. Автоматика. Тераса була безмежна, але ще без
межніший виявився простір унизу. Малий Версаль або 
справжні сади Саллюстія. Два басейни, що каскадами пе
реливалися згори донизу, розкішні водограї по боках, віч
нозелені насадження, клумби й куртини для літа, біло- 
мармурові статуї повсюди, — егей, Совинський, куди ти 
вскочив? А на увінчання цього кучугурянського шедевру 
садово-паркового мистецтва (багатства?) — уздовж лівої 
цегляної стіни найпримітивніша херсонська кошара з сот
нею покошланих брудних овець і баранів, а навпроти, 
під протилежною стіною, ніби гордий виклик отій непра
ведній розкоші, — бідна українська глиняна хатка на три 
віконця, під солом’яною стріхою, з чотирикутним тем
ним димарем і лелечим гніздом на краю покрівлі.

Як казав колись товариш Сталін: «Вещичка сильнее, 
чем «Фауст» Гете». Совинський від народження належав 
До міських жителів. Село для нього визначалося міщан
ською формулою: «Село — це дача». І зненацька таке не
ймовірне сплетіння доль: нинішнє злодійство (бо казково 
багатим на Україні за ці кілька років могли стати лише 
злодії) і вчорашнє злиденство. Широкі сходи (звісно ж,
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мармурові) вели з тераси вниз, і ноги самі понесли Со
винського туди, але не до витворів садово-паркового ми
стецтва, а до тої убогої хатки.

Хатка була справжня. Глиняні стіни, рами у віконеч
ках зі старого обшмаганого дощами й вітрами дерева, две
рі з такого самого дерева, щоправда солома на покрівлі не 
зовсім натуральна, а просякнута якимсь бурим консер
вантом, зате цілком справжній колодязь з журавлем і ще 
справжніший дерев’яний нужник під «кремлівською» сті
ною.

Незрима сила вела Совинського далі. Він опинився біля 
дверей. Побачив те, що звалося колись клямкою. Непо
вторний витвір сільських ковалів, якому на зміну при
йшли електронні запори. Ніяких тобі кодів і персональ
них магнітних карток, досить натиснути великим пальцем 
правої руки (звісно, коли ти не ліворукий президент Клін
тон) — і двері відчиняються, і ти вже в темних сінях, де 
пахне глиною і мишаками, а тоді ще одні двері і ще одна 
клямка, і ти нарешті в хаті, де все, як було сто і двісті 
років тому: велика піч з лежанкою, рогачі й кочерги біля 
неї, дерев’яний мисник навпроти, ікони на покуті, під 
ними стіл і два ослони, накриті ряденцями, і на ослонах, 
один навпроти одного два чоловіки, мовби живцем пере
несені з учорашнього ресторанного дійства, — гігантський 
Ягнич, в чорному парадному костюмі, з орденами й меда
лями від шиї до поясниці, мідногрудо-золотогрудий, і за
сохлий, як грушка в попелі, чоловік-мікроб Фень. Вра
ження було таке, ніби вони ще й досі не лягали спати, а 
далі грають безглузду комедію, що почалася вчора ідіот
ською помпезністю, а тепер триває вже в якомусь паро
дійно-бурлескному стилі.

Дійові особи не звернули ніякісінької уваги на Со
винського, який так незвано вторгся в їхнє обиталище. 
Навіть від випадкової мухи, яка залітає до помешкання, 
людина відмахується. Совинський для тих двох був не
помітніший за муху. Вони його не зауважили, заглибле
ні в самих себе, замкнені в неприступності власної сві
домості, яка у висушеного на тріску маленького Феня ще
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жила і діяла, а в мідногрудого Ягнича вже давно прова
лилася в чорні прірви забуття і небуття, з яких Фень на
магався її видобути, повертаючи до минулого, до давніх 
витоків пам’яті, до далекого дитинства цього забронзо- 
вілого чоловіка.

— А пригадуєш, Кузю (Ягнича звали Кузьмою), як 
овечок кликати?

— Овечок? А як?
— Бирь-бирь-бирь!
— Гму...
— А коней як? Кось-кось-кось! Не забув?
— Гму...
— А корівок? Напасуться, молочка дадуть. Мань-мань-

мань!
— Гму...
— А бугаїв? Биць-биць-биць!..
— Гму...
— А курочок? Тю-тю-тю! Курчаток же: ціп-ціп-ціп! 

А качечок: вуть-вуть-вуть! А гусей: гусь-гусь-гусь! А гин- 
диків: путь-путь-путь! А тоді свинюшок: паць-паць-паць! 
А кішечок:' киць-киць-киць! А собачок: цюць-цюць- 
цюць! А чоловіка не треба й кликать, сам прибіжить, лиш 
встигай відганяти.

— Гму...
— А ти думаєш, Кузю, в Гамериці знають ото, як усе 

кликати по його назначенію?
— В Гамериці?
— Атож. Там, де Рейган був.
— Рейган?
— Атож. З ним таке, як оце з тобою, та зате ж ти зна

єш, як овечок кликати, а він не зна.
— Не зна? Хто — Горбачов?
— Та ні. Горбачова вже нема. Рейган.
— А Рейган є?
— І Рейгана нема.
— Гму... А хто?
— Кажуть, Кучма.
— Гму... А де він був?
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— Кажуть, отой, як його, — Байконур.
— Я туди металоконструкції. Мені — Героя. А йому 

дали?
— Кажуть, не дали.
— А мені?
— Дали.
— І я Герой?
— Герой.
— Герой, герой, а в сраці геморой. І в тебе, Феню. 

геморой?
— Так я ж за вівцями бігав, а не в кабінетах жопу па

рив. У мене срака на старість зсохлася, як бараняча ґля- 
ґанка, а в тебе розрослася, наче в твоєї Дуньки.

— Гму. Дунькозада.
— Гму! Тепер і я тобі скажу: гму! То як ми кликатиме

мо овечок?
— Куди?
— Та куди ж? В кошару.
— Фень!
— Га?
— Ти тут?
— Тут.
— А «Слава КПРС» де?
— В жопі.
— У чиїй?
— Твоєї Дуньки.
— А що тепер?
— Незалежна Україна.
— А ми з тобою куди?
— В степ і в кошару.
— А там?
— Барани, вівці, ягнята...
— Гнатюк співав: «Вівці, мої вівці...» Ти чув?
— Де б я чув? У степу?
— А він співав: «Вівці, ще й отари...» А тепер нічого. 

Як ти казав: Рейган?
— Нема.
— Може, хоч цей дурак Горбачов?
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— Нема.
— А я? Хто я тепер?
— Чи я знаю? Може, .баран. Може, всі ми барани, а 

ти — Герой.
— Герой, Герой, а в жопі геморой! В степ хочу!
— В степ Дунька не пуска.
— Вб’ю!
— Тепер нікого не вб’єш, у всіх охрана. А в Дуньки

ціла дівізія. *
— Фень!
— Га?
— Як оте молоко з баранячою...
— Гляганкою? Згляґане?
— От би покуштувати.
— Та де? Тепер оці собачі йогурти, та кефіри, та ще 

якась бенеря, від нас уже нічого й не зосталося, хіба само
гонка, та й ту ж тепер женуть з сахарю, а ми колись гнали 
з кураю. Ото була штука! Куди там усім гамериканським 
вискам-дрискам. Хочеш спробувати, Кузю?

— Курай-хурай?
— Кура-курва...
І обидва довго сміються майже так, як сміялися мали

ми. Пригаданий сміх. Від маленького херсонського чаба
на Феня пахне сухими степовими травами, давніми й да
лекими травами скіфського степу, а від генерального 
директора Ягнича — шорсткий дух металу і тлінний дух 
вчорашніх часів. Руїна. Ще вчора цього чоловіка заполо
нював процес переходу всього видобутого із земних надр 
у творіння людських рук, він володарював величезними 
масами людей, гігантськими механізмами, йому впоко
рювалися не тільки земні, але й космічні ритми, ще й 
сьогодні його руки велетня нагадують сталеві ковші зем
лерийних машин, що загребущо черпають вугілля, залізну 
руду, марганець, титан, в цих могутніх руках безміри пра
ці, зусиль, творінь, подвигів, страждань, поразок, пере
хрестя величі, прогресу, надій, фантастики, нездоланність 
людської сили і похмура потужність машин... І ось те
пер — нічого. Лише уламок декорації з примарливої спо
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руди, що згадується всіма, ніби дикий кошмар. Народ ще 
якось може перенести навіть найтяжчий кошмар, але окре
ма людина, надто коли це промисловий магнат, червоний 
директор Ягнич, зрозпачено чіпляється за все, що вже 
ніколи не вернеться.

— Фень! — гримить він над головою свого колишньо
го однокласника.

— Ну? — той готовий на все.
— Поїдемо до Брежнєва!
— Вмер.

. — Тоді до Щербицького!
— Вмер.
— Гму... Тоді хоч до Павленка.
— А хто це?
— Керуючий Держбанком.
— Про Павленка не знаю. Мо’, й він вмер. А про 

Держбанк Дунька сказала, наче його на Україні й не було 
ніколи.

— Не було? А кредити мені відкіля давали?
— Дунька сказала: була філія Держбанку Сересер. Рес

публіканська філія. А в нас — нічого. Самі філії. Може, й 
нас не було, а самі оті філії.

— Тоді хто ж я?
— Ніхто. Філія.
— Я — філія? Фень, ти чуєш? Вони нас обдурювали. 

Я — філія? Де Дунька? Я з неї шкуру спущу.
Совинський позадкував у сіни. Нечутно причинив за 

собою хатні двері. Міг би хряпнути ними, грюкнути — ті 
двоє нічого б не зауважили. Жертви історії. Вчорашні го
ловні дієві особи історії назавтра завжди стають її жертва
ми. В цю глиняну хату можна було б поселити двох гайда
мак, козацького ватажка і його джуру, навіть київського 
князя з вірним воєводою, — однаково були б вони тільки 
жертвами часів минулих, всього сподіяного не так, як тре
ба, грішного, злочинного, ганебного. А він? Хто він? Сві
док історії? Історик за фахом, самозваний суддя мину
лого? Як дикий Тамерлан, що вигніздюється на піраміді з
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сотень тисяч людських черепів і повеліває долями ше 
живих, погрожуючи їм стати такими самими черепами?

Та перш ніж розмірковувати про історію, слід було 
поголитися, а все туалетне причандалля Совинського за
лишилося в домівці Василя Васильовича. Що краще: чо
ловік без бритви «Жилет», чи бритва без чоловіка? Мо
нументальними сходами Совинський піднявся на ще 
монументальнішу терасу, проник у восьмигранний «зал 
утіх», обстежив усі виходи з нього. Одні двері вели до 
їхнього вчорашнього пристанища з колегою Ледвою, що, 
очевидячки, мало зватися «камінним залом», другі — до 
гардеробної, треті з’єднували з приміщеннями обслуги, 
в кожній з восьми стін-граней були двері, всі вони ку
дись вели, нарешті Совинський натрапив на двері най- 
розкішніші — і опинився в царстві вод. Тут міг би жити 
навіть сам Нептун. Сауна з глибоким (звісно ж, восьми
гранним!) басейном, повним блакитної, як в Адріатиці, 
води, традиційне для «нових» українців джакузі з брон
зовими (може, золотими?) кранами, італійські мармуро
ві умивальники з венеціанськими дзеркалами, кілька ду
шових кабінок, масажні столи, гігієнічні кушетки, ніби з 
кабінету якогось американського психоаналітика. І по
всюди, де крани і вода, великі і малі бойлери, різної 
форми, різних кольорів, різних конструкцій, а коли він 
придивився ближче до одного, другого, третього, — на 
всіх той самий напис: «Made in USA». Поки в київських 
міністерських кабінетах стогнуть і ламають руки, скар
жачись на недостатній обсяг торгівлі з Сполученими 
Штатами, Кучугури вже освоїли американський ринок 
побутових технологій, бо там навіть Статую Свободи 
взимку обігрівають такими бойлерами.

На мармуровій поличці одного з ренесансових уми
вальників Совинський з подивом виявив своє приладдя 
для гоління, зубну щітку і навіть зубну пасту, привезену 
ним з Києва. Подбала колега Ледва, чи, може, Ліда, здо
гадавшись, що його тут ув’язнено?

Поголений, натуалетиний, збадьорено-розслаблений 
(життя прекрасне!), він пройшов до «камінного залу» (два
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велетенські каміни з дикого каменю, дивани й крісла по
криті звіриними шкурами, телевізори, бари з напоями і 
вчорашній на всю підлогу килим од арабських шейхів) 
і на одному з крісел побачив свій портфель (знак, що по
вернення до Василя Васильовича вже не буде). Там піжа
ма, кімнатні капці і книжка про Сесіля Родса, завойов
ника Південної Африки. Рівно через сто років його девіз: 
«Розширення — це все» повторюється і стає панівним, 
але вже не тільки в Африці, а й на одній шостій земної 
кулі, бо «НАТО розширюється на схід», а Міжнародний 
валютний фонд і Всесвітній банк розвитку теж «розши
рюються» до самого Китаю. Звужується тільки одне: наше 
життя. Як шагренева шкіра. До речі: осляча.

Совинський ввімкнув один з телевізорів. Перша про
грама сервілістичного Українського телебачення. Небаче
ні масштаби мислення: на цілих чотири дні наперед! Сьо
годні 14 березня, а УТ-1 стало відомо, що 18 березня два 
мільйони чоловік хочуть вийти на вулиці, протестуючи 
проти політики уряду, спрямованої на нищення народу. 
Національно налаштований «РУХ» оголосив про свій на
мір всіляко захищати і підтримувати уряд (в нищенні 
українського народу?), «політичні оглядачі-переглядачі» 
кинулись обливати помиями організаторів акції 18 берез
ня, бо то, мовляв, комуністи. Невже тільки комуністи? 
Плямкав губами так званий директор так званого центру 
так званих громадських досліджень, тоді віяв по екрану 
густою чорною бородою вчорашній комсорг Київського 
університету, за ними, мабуть, товпилося ще з десяток 
державних підхлібців, ганебне лакействування перед усі
ма існуючими владами було відоме Совинському вже й не 
на кілька днів наперед, а на цілі роки й десятиліття.

Він перемкнув канал. Досить. Як у Кіплінга: «Ми про
сіяли безліч книг і газет і урагани промов». Затримався на 
якійсь програмі. Етнографія. Виявляється, сьогодні день 
Явдохи. Свята Явдоха ластівок скликає, тому вони прилі
тають у цей день. Явдоха помагає дівчатам, які в цей день 
чарують своїх ворогів. Молитва до неї: Явдохо, замкни 
моїх ворогів, щоб мені на дорозі не стояли й мене хреще
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ну — молитвенну рабу Божу поганими словами не нази
вали... Не називали... Не називали... Не...

Синій вихор ввірвався в тихе пристанище Совинсько
го, зашуміло, загуділо, заклацало, просторий телевізійний 
екран вмить зменшився до світляної крапки посередині і 
налився чорнотою, вмерли всі звуки, а натомість запану
вав у просторі божевільно принадливий хрипкуватий жі
ночий голос:

— Ти це дивишся? Тобі нічого більше робити? Ці об
ласні тележурики ненавидять мене і щоразу щось знахо
дять, щоб ущипнути! Явдоха... Яка я їм Явдоха?

— Гей! — вигукнув Совинський. — Але це ж одне з 
весняних свят, яке українці відзначають уже тисячу років!

— Відзначають — то й нехай. А я не хочу! Твого Ярему 
коли відзначатимуть?

— Це аж у травні.
— От і підстрибуй! А я не хочу! Зараз я в душ, а за 

півгодини обід. На обіді в мене завжди всі свої і гості. 
Сьогодні ти — теж.

— Гість?
— Ні, моя довірена особа.
— Я ще не давав на це згоди.
— Зате я тобі дала більше, ніж згоду. Тобі привезли 

твої речі?
— Ти ж бачиш: я поголений і дезодоризований. А як 

потрактувати притарабанення моїх манаток із скромної 
обителі Василя Васильовича в цей україно-буржуйський 
анклав? Мене вже записали в твої сексуальні раби?

— Тобі ще мало, що сьогодні вночі я стала твоєю сек
суальною рабинею, задля чого ти не поворушив навіть 
пальцем?

— Ну, пробач, — зітхнув Совинський, — чоловіки зав
жди невдячні. Але це сталося так зненацька. Я й досі не 
можу стямитися.

— Звикай. Тепер ринкові відносини. Неконтрольова- 
ність і лібералізація у всьому. Ну, я в душ!

Обід був, як банкет Тримальхіона. Щастя, що Єфдо- 
кія, випурхнувши з сщого царства вод, звісно, знов у всьо
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му синьому, хоч трохи полегшеному порівняно з діловим 
одягом, заздалегідь втаємничила Совинського в незмін
ний ритуал цього дійства.

Найперше, звісно: Вона. На ній тут усе тримається. 
Хоч найнепохитніша підвалина: Ягнич. На всіх робочих і 
урочистих обідах він головна дійова особа, а той друг його 
дитинства, маленький чоловічок з китайським іменем 
Фень, незмінний і неодмінний Сателіт, без якого ми ри
скуємо втратити Ягнича безнадійно й назавжди. Стіл у 
цій їдальні, мабуть, був розрахований на міжнародні кон
ференції, але міністри іноземних справ держав першоряд
них і другорядних не вельми квапилися зайняти за ним 
стільці, тому Євдокія, Явдоха, Євдоксія, колега Ледва 
передбачливо сама визначала місця біля себе, поруч себе, 
навпроти себе.

— Сьогодні наш гість — лідер християнсько-прогре
сивної партії, — повідомила колега Ледва.

— А що, в Кучугурах є ще й християнсько-регресивна 
партія? — насмішкувато поглянув на неї Совинський.

— В Кучугурах є все! — гордо заявила колега Ледва. — 
У нас самих тільки християнських партій кілька десятків, 
не те, що в Києві, де дві чи три християнські партійки, 
та й ті гризуться між собою, як собаки. А в нас мирно 
співіснують і розвиваються, звісно, не без допомоги кор
порації Ягнича, християнсько-соціалістична, християн
сько-республіканська, християнсько-демократична, хри
стиянсько-народна, християнсько-націоналістична, 
християнсько-консервативна, християнсько-ліберальна, 
християнсько-радикальна, християнсько-центристська, 
християнсько-робітнича, християнсько-селянська, хрис
тиянсько-трудова, християнсько-інтелігентська, християн
сько-козацька, християнсько-жіноча, християнсько-пат- 
ріотична...

— Здаюсь! — Совинський підніс догори руки. — І хто ж 
сьогодні представляє тут цей християнсько-кучугурський 
Вавилон?

— Лідер християнсько-демократичної партії пан Жу
равель. ,
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— Якийсь із вчорашніх секретарів райкомів партії?
— Можеш не іронізувати. Його приймав сам папа Рим

ський!
Гей, Совинський! У яке вишукане товариство ти по

трапив?
— Ти сидітимеш по ліву руку від мене. Гість навпроти 

нас, правобіч од Феня, а той — коло Ягнича, бо він годує 
його, як малу дитину.

— Начальник міліції теж буде на обіді?
— Навіщо він тут?
— Ну, міліція ж покликана тримати на безпечній від

далі зубожілий народ від таких супербагатих дам, як ти.
— Я сама це роблю доволі успішно, щоб ти знав.
— Але такий грандіозний стіл і всього п’ятеро за ним?
— Буде ще Нуль. Він завжди обідає з нами. Щоправда, 

він їсть тільки соєвий хліб і свіжі огірки, які йому приво
зять літаком з Голландії, тому, щоб не псував апетиту го
стям і мені, я відсаджую його на той кінець столу.

— Не краще місце для співбесіди. Звідти не докри
чишся.

— А Нуль не говорить.
— Як то?
— Дуже просто. Він не знає слів. Тільки цифри. І люди 

для нього — що вони є, що їх немає. Комп’ютер Петя 
Пентіум і електронна пошта Є меля — E-MAIL, Це його 
царство.

— Але цариця над усім — ти.
— Я колега Ледва.
— Ти не Ледва, а Лядва.
— А що це таке?
— Те, що для чоловіків у жінці найпривабливіше: її 

стегна.
— Не хуліганствуй!
— Май на увазі: я вихований на древніх текстах. В «Із

борнику Святослава 1073 р.»: «От чрЪслъ и лядвии». Або: 
«Лядвия моя наполнишися поругания». Або ще: «Не мо- 
гоущю оуснути, дроизи ему нозе гладять иннии по ляд- 
вьям тешать его».
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— Ніколи не думала, що ти такий занудливий пере
вчений тип! Щастя, хоч у постелі трохи інакший.

— Трохи?
— А ти ж думав?
Обслуга за обідом була вся чоловіча. Вже відомий 

Совинському Дмитро і ще четверо його товаришів. Усі 
однаково високі на зріст, молоді, мовчазні, меткі, догід
ливі, одяг: гранатові блейзери, чорні штани, на шиях пла
скі золоті ланцюги завтовшки в палець — іронічний на
тяк колеги Ледви на всіх отих неправедно розбагатілих 
«братків», од яких вона щосили прагнула дистанціонува- 
тися, бо вона ж не якась там «тіньовичка», а генеральний 
директор цілком офіційної могутньої корпорації, прези
дентом якої є всіма знаний і високо шанований, прослав
лений Герой і лауреат Кузьма Ягнич.

Ягнич возсідав кінець столу, в чорному костюмі, з зо
лотою зіркою, з лауреатськими медалями, з орденами й 
відзнаками, мідногрудий, як ассирійський ідол, монумен
тальний і монструозний теж, як ідол, і дрібненький, вису
шений на тріску херсонським степовим сонцем Фень, що 
метушився в нього під правим ліктем, був майже непоміт
ним і ніби й неприсутнім. Головний гість пан Журавель 
теж не міг похвалитися надмірною масштабністю своєї 
статури, зате надолужував природну недоміркуватість ка
тегоріями іншої площини: солідністю постави, індичен- 
ням, роздуванням горла, нутряним робленим басом, який 
він пускав не крізь зуби, а крізь ніздрі.

Скосивши око, Совинський спостерігав за своєю си
ньою сусідкою. Нічого не скажеш — фантастично, до за
паморочення принадлива жінка (самиця?). Але невже ж 
треба було пограбувати довірливий і добрий український 
народ на сотні мільйонів або й на мільярди доларів лиш 
для того, щоб жити в отакому звіринці?

Великий український етнограф професор Хведір Вовк 
писав: «Українці являють собою доволі однорідне плем’я, 
темноволосе, темнооке, вище середнього або високого 
зросту, брахіцефалічне, високоголове, вузьколице, з пря
мим і доволі вузьким носом, з порівняно короткими верх
німи і довгими нижніми кінцівками».
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Совинський пам’ятав ці слова, бо то був мовби його 
власний портрет. Тепер він ось уже скільки років був свід
ком нашестя на Україну якогось іншого племені. Серед 
народних (і антинародних депутатів), в міністерських де
партаментах, в усіх отих так званих наукових інституціях, 
центрах, фундаціях — короткострижені, круглоголові 
(справді брахіцефали, але не європейські, а радше афри
канські, гутентотські), зріст нижче середнього, носи ши
рокі, з пожадливими ніздрями (всьорбнути всі блага світу 
свого!), нижні кінцівки коротенькі, мов підпірки для ма
сивного тулуба, зате верхні — довгі, загребущі, пожадливі 
для цих невситимих істот, товстопалих, товстовухих, тов- 
стощоких, товстошиїх, товстозадих... Невже ж це україн
ці? Ще як були ми козаками... Та чи справді ж були ко
лись?

Кучугурянський християнсько-демократичний пан 
Журавель цілковито вписувався в класифікацію Совин
ського. Ніже того слова, ніже того звука, поглинав і про
ковтував усе подаване, глухий і німий до всього довкола, 
собачими очима втуплений у колегу Ледву. Ждучи її по
велінь, слів, щонайнепомітнішого скинення бровою. 
З такими людьми і такий обід! Як у Московському Кремлі 
на честь його Високоповажності пана Леоніда Кучми, 
Президента України, і пані Людмили Кучми: ікра зерни
ста; розстегай з судаком, сьомга малосольна з цитриною, 
качка фарширована з копченостями, щі свіжі з грибами, 
осетрина по-російськи, корейка свинна з капустою, жгле 
цитринове, кава, чай...

Ну, а що ж споживали сильні світу сього?
Великий Ягнич і його одноосібний рудимент навіки 

минулого Фень «лемішку й галушки лигали», як герої не
вмирущої «Енеїди» Івана Петровича Котляревського. Ко
лега Ледва колупала срібною виделкою на дорогущій та
рілці саксонської порцеляни щось слизьке і аморфне: 
смажений у оливі кабачок. На далекому, недосяжно дале
кому кінці столу Нуль жував свої голландські огірки з соє
вим хлібом. І заради всього цього треба було грабувати 
Україну?
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Тоді на ювілейному вечорі Совинський, захопившись 
консумуванням вишуканого шотландського віскі, якось не 
звернув уваги на істоту під назвою Нуль і лише тепер спро
бував придивитися до нього пильніше, надто що, як ви
явилося, обіди в колеги Ледви — абсолютна абстиненція. 
Навіть без пива. Як на з’їздах КПРС.

Що таке Нуль? В десятеричній системі цифр це, влас
не, й не цифра, а знак, ніщо, порожнеча, вакуум. А яким 
уявляється нам вакуум? Це абсолютна округлість, ідеаль
не коло, ні туди, ні звідти. Третій закон термодинаміки? 
Нуль не був ідеальним нулем. Сплющений, ніби його про
пустили крізь безжальні катки слябінга. Сидів, мовчки 
жував голландські огірки і соєвий хліб, а може, то огірки 
жували цього примарливого чоловіка, хоча насправді він 
мовби й існував: і прозоро-сірий костюмчик, і білий ко
мірець, і райдужна краватка, все було, все як треба, та все 
таке нереальне, вже й не звична матерія, а ніби марля 
(тільки уявити: він сідає в машину, а в нього пальто з 
марлі!), мало не павутина — і вже немає до чого пришпи
лювати нові й нові ордени незалежної України, для про
славлення якої в міжнародних фінансових сферах стільки 
зробив цей фізично кволий, як зимова муха, але невтом
ний, мов шашіль у дереві або терміт в африканській пус
телі, комбінатор.

Мабуть, Християнсько-демократичний пан Журавель 
був учора серед ресторанних гостей, та все ж господиня 
відрекомендувала його для Совинського («Пан Журавель, 
наш видатний християнський демократ») і Совинського 
для нього («Пан Совинський, історик з Києва»),

— Радість і честь, честь і радість, — проплямкав пан 
Журавель, — а я саме захопився «Церковною історією»... 
забув автора...

— Мабуть, Євсевій? — підказав Совинський.
— Еге ж, еге ж, мабуть що він...
— Міг бути й Поснов1?

1 Поснов М. Е. (1873—1931). История христианской церкви. Брюс
сель, 1964.
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— Міг, міг.
— А то й сам Йосиф Флавій1.
— І Плавій, і Плавій...
— А ще ж і в Михайла Сергійовича2: «З історії релігій

ної думки на Україні».
— У самого?
— У самого ж. Та починається таки з Євсевія3, хоч він, 

кажуть, самоскопився, щоб не піддаватися мирським спо
кусам.

— Самоскопився? Дак це ж гріх?
— Ну, може, то й не він, а один з отців церкви Ори- 

ген4. Все було так давно, що й не добереш. А ось ми з 
вами живемо сьогодні — і що ж: ще вчора «Короткий курс 
історії ВКП(б)», а сьогодні «Церковна історія»? І як воно 
лягає в душу?

— Треба мати широку душу, щоб усе в ній вляглося, — 
поважно мовив пан Журавель. — Широчінь поглядів не
втомно прокламує голова нашої партії, добре знаний усім 
народний депутат. Широчінь поглядів і конструктивна 
співпраця з владними структурами незалежної України.

— Ага! Співпраця з владними структурами! — Совин
ський майже з залассям вхопився за останні слова цього 
вчорашнього партократика районного виміру. Йшлося, 
власне, не про якісь там принципи, бо які до біса прин
ципи серед суцільної безпринципності? Просто йому кор
тіло обшмагати словесним будяччям свого товстопикого 
візаві, не дати йому всмак запихатися осетриною по-ро- 
сійськи чи по-московськи, чи як там вона звалася в кулі
нарних рецептах. — А тоді як же з чистотою риз і чисто
тою рук молитовних? Чи могли б ви, пане... Журавель, а 
разом з вами і голова вашої партії, як ви кажете, загально 
і всюдизнаний народний депутат, чи могли б ви, зібрав-

1 Иосиф Флавий (37—100). Иудейские древности.
2 Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. Львів, 

1925.
3 Євсевій Кесарійський (260—340) — автор «Церковної історії» в 10 

книгах.
4 Ориген — славетний християнський богослов і філософ (185—254).
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шись докупи, разом і гаразд, як казав колись князь Свя
тослав, чи могли б ви, питаю я сьогодні, згадати часи, 
коли б пророки і сподвижники Господні не закликали 
боротися проти зажерливості багатих і самоуправства во
лодарів неправедних. Авраам відважно викривав Німвро- 
да; Ісайя сміливо докоряв Ахазу; Єремія щосили протиді
яв Іоакиму і Седекії; Даниїл мужньо виступав проти гніву 
Валтасара і Дарія; Іоанн Хреститель викривав кривавого 
Ірода; Афанасій Великий не злякався самого імператора 
Костянтина; Василій Великий зміг протидіяти імперато
рам Юліану і Валенту; Амвросій Великий доблесно боров
ся проти самовладдя імператриці Юстини та імператора 
Феодосія; Іоанн Златоуст не злякався всевладдя імперат
риці Євдоксії... Приклади можна множити без кінця... 
Питається: чому ж мовчать наші сьогоднішні ієрархи? Де 
вони і що вони? <

— Дай чоловікові поїсти, — прошепотіла Євдокія. — 
Ти бачиш: він не може прожувати.

— Хай ковтає ціляком, не прожувавши. Чорти його 
не візьмуть! Коли хоч, то він і тебе проковтне, не прожу
вавши.

— Подавиться! Але ж я тут хазяйка і я хочу, щоб усе 
було о’кей... Скажи йому щось заспокійливе...

— Єлей на рани?
— Ну, я там знаю?..
— Пане Журавель, — послав на той бік столу голуба 

миру Совинський, — даруйте за ці мої словесні філіппіки, 
бо, мабуть, усі історики так само нездержливі в спілку
ванні, як оце я сьогодні...

— Та що ви, пане Совинський, — запихаючись (на
решті!) дармовою осетриною, заспокоїв його пан Жура
вель. — Було вельми цікаво прослухати вашу високоін- 
телектуальну лекційку на тему фактів незнаних або ж 
малознаних, і коли я буду в столиці нашої незалежної 
держави, то неодмінно доведу до відома шановного го
лови нашої партії все тут сказане вами...

Совинському хотілося випити, хотілося з’їсти свого 
ближнього, хотілося вирватися з цих кретинських сути-
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чок на оперативний простір, хотілося простору і волі, хо
тілося безмежжя, як у великого Лисенка: «Безмежне поле!..»

— І що? — вчепився він у останні слова пана Журав
ля. — Ви так часто буваєте в Києві? Благотворна дія Гель
сінських угод, свобода пересування ідей і людей?

— У Києві я щотижня! — гордо заявив пан Журавель.
— І щоразу привозите масу конструктивних ідей?
— Ну, пане Совинський, які конструктивні ідеї з на

ших Кучугур? — проплямкуючи осетрину, помуркав пан 
Журавель. — Для нас головне: прислухатися до того, що 
там угорі. Я щотижня відвідую столицю для отримання 
високоцінних вказівок...

— Ну, коли ви щотижня в Києві, — Совинський глу
зував з цього провінційного надмуханого чортика вже від
верто, — коли ви там у вищих сферах...

«Плям, плям, плям!» — масногубо вторив його словам 
пан Журавель.

— Коли ви вже там, то... Чому б не підкинути висна
женій політичними баталіями метрополії кілька продук
тивних ідей з чорноземних степів, з глибин, як казали 
древні, ad fontes, тобто, від джерел?

— А що? — накукурічився пан Журавель. — А хоч би й 
що? І що ж, пане Совинський?

— Ну, для прикладу. Нещодавно у вищих сферах про
лунало: хто в опозиції, не може бути на державній службі. 
Питається: яка ж різниця між новітньою українською де
мократією і звіринцями для людей, влаштованих колись 
двома вусатими тиранами, засунутими в чоботи? Це ми
моволі надихає на деякі ідеї адміністративно-державних 
реформ.

Перше: 3 огляду на потребу дотримання вірності нині 
діючому Президенту ввести в церквах щоденну молитву 
лояльності, надавши права на її проголошення тільки 
УПЦ Київського патріархату, чим буде усунено всі інші 
конфесії.

Друге: Передати всю владу створеній Президентом 
партії середнього класу, яку сформувати тільки з колиш
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ніх шкільних і вузівських трієчників. Жодного відмінника 
ні до партії, ні до влади не підпускати.

Третє: Разом з податковою декларацією громадяни 
повинні подавати декларацію про лояльність, але не раз 
на рік, а щомісяця, коли ж виникне нагальна потреба, то 
й щодня.

Четверте: Перейменувати на Український штиб назву 
«Президент» (від латинського рге-вісіео — той, що сидить 
попереду) на «Передсидяк», коли ж нинішній Президент 
стане балотуватися на новий строк, тоді йменувати його: 
«Пересидяк».

П’яте: На догоду Європарламенту і для одночасного 
заспокоєння найзвіролютіших наших громадян перейме
нувати смертну кару з «найвищої міри покарання» на «най
вищу міру благодаті» і виконувати її привселюдно під уро
чистий спів Гімну «Ще не вмерла Україна».

Шосте: Поміняти назви міст і сіл, річок, вулиць, лю
дей, свійських і диких тварин, Гудзики в солдатів і труби 
магістральних газо- і нафтопроводів (викинути всі росій
ські труби і прокласти українські).

Сьоме: Перенести Адміністрацію Президента України 
на Говерлу, а в Закарпатському місті Рахові, яке є геогра
фічним центром Європи, викопати найглибшу в світі яму 
для європейського сміття, встановивши приймальну ціну: 
один американський цент за тонну. Ліцензію на приймання 
євросміття видати представникам найпатріотичнішої з 
українських партій...

Семи божевільних пунктів Совинського не витерпів 
навіть мідногрудий Ягнич. Він поворушив розчепіреними 
пальцями перед дрібненьким личиком Феня і голосно 
промовив:

— Гму!
— Та ти його не слухай, — заспокоїв його Фень. — 

Чоловік з Києва, а там усі дурні.
— Гму! — припечатав його оцінку Ягнич.
— Дякую всім присутнім, — підвелася господиня, — 

обід був прекрасний і хочу сподіватися, що всі наші гості 
залишилися задоволені.
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— Я ще не встиг запитати цього надутого бевзя, коли 
вони скликають дахуй своєї вигаданої партії, — пробур
мотів Совинський.

— Ти забуваєш, що поруч з тобою жінка! — обурилася 
Євдокія. — Столичний учений і такі вислови!

— А що? — вдав святу невинність Совинський. — 
Дахуй — це по-китайськи «з’їзд». Уяви собі: Леонід Ілліч 
Брежнєв виходить на кремлівську трибуну, клацає встав
ною щелепою і заявляє: «Двадцять сьомий дахуй КПРС 
оголошую відкритим».

— Господи! Коли б я знала, що ти такий цинік!
— То й що?
— Нічого.
— «Ніщо від деякого дещо є точно визначене ніщо». 

Гегель. Тобто: Я — ніщо.
— Ну, не зовсім. Скажімо, в тебе є дещо.
— В тебе теж. Але дещо восьмигранне, як увесь цей 

твій анклав у Кучугурах. В Америці Пентагон, а в тебе 
Октогон — восьмигранник. Усе восьмикутне, восьмигран
не, навіть твоє найсокровенніше мовби восьмигранне...

— Не будь хамом!
— Даруй за відвертість, але це — від щирого захвату. 

І майже від вмирання біля твоїх ніг, біля всього, дарова
ного мені так зненацька, нізащо, ні...

Вона вдоволено затулила йому рота своєю маленькою 
долонькою.

— Помовч. Я не люблю базік. Я бізнес-леді, тобто ді
лова жінка. Оці мої обіди — це бізнес-обіди. Мій, як ти 
назвав його, октогон, — це бізнесцентр, оформлений за 
рекомендаціями найвидатніших дизайнерів.

— Нездарних пройдисвітів і хапуг. Це вони тобі «ди- 
зайнували» пародію Версаля і в кутку — примітивну гли
няну хату XIX століття?

— Ти бачив хату Ягнича?
' — Ну, звісно ж. Прокинувшись без тебе, нудьгуючи і...

— Коли Ягнича спостигла ця страшна хвороба, найня
ті мною швейцарські медики порадили створити для ньо
го умови, в яких він перебував у початках свого життя.
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Я знайшла його шкільного товариша Феня, тоді з давно 
вже знищеної херсонської хати Ягничів привезли напічне 
віконце (більше нічого не збереглося), я замовила в Італії 
білий мармур для стін, а в Данії солом’яну покрівлю, але 
тут Ягнич заревів: «Хочу подихати глиною!», і довелося 
ставити для нього звичайну глиняну українську хату.

— У Ягнича хвороба однакова з Рейганом, але ти для 
нього створюєш такі умови, яких, мабуть, Ненсі Рейган 
не здогадалася створити для свого мужа, попри їхні міль
йони.

— А чим Ягничеві мільйони гірші рейганівських? Ти 
знаєш, хто такий Ягнич? Гігант! Єгипетські піраміди? Він 
витворив металу на тисячі таких пірамід!

— Сам?
— І сам і з усіма, хто був з ним, хто вмів щось робити, 

хто... Та що я перед тобою сповідаюся? Що ви там у тій 
вашій столиці взагалі робите? Що робить твоя так звана 
фундація?

— Ти мене ображаєш. Не просто фундація, а міжнарод
на. В незалежній (від Москви, від Москви, нарешті, на
решті!) Україні тепер усе або національне (аж до питомих 
дурнів), або міжнародне. Інститути, центри, асоціації, 
об’єднання, комісії, комітети, форуми, конгреси, конгре
гації... І всі те й знають, що качають бочку.

— Качають — що?
— Ну, це вимагає пояснення. Колись в античній Гре

ції жив такий собі філософ Діоген. Його можна б назвати 
античним дисидентом, бо він усе заперечував, не визна
вав ніяких суспільних цінностей, для житла обрав собі 
бочку (точніше: величезний глиняний горщик для збіж
жя — піфос), яку прилаштував у глухому завулку передмі
стя Корінфа, і жив, як птах небесний, на ті крихти, що 
падали звідти чи звідти. Та ось до корінфян долинула зві
стка, що на їхнє місто йде македонський цар Філіп (до 
речі, батько Олександра Македонського), звісно, жителі 
цього вільного поліса і в гадці не мали піддатися бруталь
ному завойовникові, а тому всі взялися зміцнювати обо
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ронні вали й мури Корінфа, кувати зброю, запасатися збіж
жям. Діоген в принципі заперечував будь-яку людську 
діяльність, але він найвище ставив людську свободу, а тут 
саме йшлося про її захист. Тому, щоб бодай якось соліда
ризуватися з корінфянами, та водночас і не порушувати 
своїх філософських переконань, він просто став переко
чувати свою бочку з місця на місце, сюди й туди, качати 
бочку.

Ось так сьогодні «качають бочку» в незалежній Укра
їні тисячі вчених дармоїдів, а з ними й ваш покірний
слуга.

— Твоє щастя, що ти докотився до наших Кучугур, — 
засміялася вона.

— Тобто? — Совинський не хотів так легко здаватися.
— Побачиш. Ти ще побачиш. Добрався до Ягничевої 

глиняної хатини, а мою восьмигранну башту бачив?
— Ну... якось ще не встиг... Щось там ніби стирчало.
— Щось?
— Ну, може, димар. Досі димарі були округлі, може, 

чотирикутні, а тут, скажімо, твоя примха, щоб димар — 
восьмикутній...

— Господи! Димар! Моя Третьяковська галерея, а для 
нього — димар! Ти хоч уявляєш, що може бути в тому 
твоєму «димарі»? Мовчи. Мене завжди доводив до розпа
чу куций чоловічий розум, але повинні ж існувати якісь 
межі!

— Скажімо так: куца безмежність. Або: безмежна ку- 
цість. До речі, в перший рік української незалежності я 
став жертвою саме оцих меж-безмежностей-обмеженості. 
Купився на рекламу спритних хлопців київського Подо
лу, дав солідний внесок, щоб стати членом новоутворено
го акціонерного товариства з обмеженою відповідальніс
тю «Контрактова площа», а незабаром виявилося, що 
Контрактова площа на Подолі є, а мого акціонерного то
вариства, на жаль, не існує. Як і моїх грошей. І нікого 
спитати, бо ж «обмежена відповідальність», тобто...

— Але ти хотів розбагатіти.
— Ну, щось таке справді було...
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— Отже, ти все-таки нормальний чоловік. Бо не хо
чуть стати багатими тільки останні бевзі.

— Оскільки мені відомо, історія це підтверджує. Хоча...
— Хоча?
— Хоча та сама історія свідчить, що всі багаті завжди 

були негідниками.
— Ох, теоретик! Вночі, здається, в тобі переважав прак

тик?
— Я був п’яний. Це собаче віскі... Дванадцятирічна 

витримка в обпалених зсередини дубових бочонках... Якого 
чоловіка не поставить на коліна такий трунок.

— «Трунок» — це нагадує мені мого останнього чоло
віка. Він теж любив незвичні слова, все незвичайне взага
лі, мене теж полюбив за мою незвичайність, бо таких жі
нок, як я, вже, мабуть, не зосталось на світі.

— Гму! — як сказав би Ягнич.
— А що? Для тебе Ягнич не авторитет? А ти знаєш, хто 

такий Ягнич?
— Гігант.
— Більше! Він титан. Він вище хмар. Десь там з раке

тами і самими богами. І ось цей...
— Титан.
— Помовч. У тебе тільки те, що в джинсах, а в ньо

го... Я поведу тебе в мою башту і покажу, щоб ти поба
чив...

— Я раб, — здійняв догори руки Совинський.
В одній з восьми граней Євдокіїної спальні був замас

кований вхід до швидкісного ліфта (кабінка з нержавію
чої сталі на дві особи), який виніс їх нагору, у восьми
гранний зал башти. Спершу випустіть жінок і дітей, а тоді 
виходьте самі. Господиня гордо понесла своє кшталтне 
тіло поперед Совинського, не дбаючи про те — йде він за 
нею чи ні. Бо й куди мав подітися в цьому химерному 
просторі. Вісім вікон, вісім простінків між ними, все сіро- 
синього кольору, майже як костюм колеги Ледви, посе
ред залу восьмигранна стесана піраміда, на всіх восьми 
похилих гранях якої — спливаючи додолу, дві велетенські 
краплі, дві зухвало випуклі півкулі, поділені смаглявою

64



улоговинкою, дві динно-золотисті гемісфери в божевіль
них розблисках пекельних кольорів (то вогненний пурпур 
і кіноварь, то примарливо-потопельний ультрамарин з 
кобальтом, то пронизливо нестерпна, мов з-за райських 
брам зеленість), мовби фантастичний плід з глибин дале
ких джунглів або океанських атолів, з якихось незнаних 
вищих світів.

Совинський розгублено-знетямлено озирнувся на ко
легу Ледву. Вона стояла біля одного з восьми вікон, схре
стивши руки (не на грудях, як Наполеон в час своїх пере
мог, а під грудьми — цією одвічною жіночою гордістю): 
дивилася на Совинського чи то насмішкувато, чи то, може, 
й співчутливо. А може, мстиво? Є російське слово, яке 
йде з глибини віків, — «ошеломить», тобто вдарити воїна 
по шолому, забити йому памороки, запаморочити, при
голомшити. Вона бачила, який приголомшений Совин
ський, і відверто втішалася цим.

— Тут що? — непевно промурмотів Совинський. — 
Неоднакове освітлення, чи якась незнана гра кольорів, чи 
я там знаю? На всіх картинах ніби те саме, але ніби все 
неоднакове.

— Все те саме, — спокійно повідомила вона.
— Тоді що це? Плід Сейшельської пальми?
— Пальми? — Ніщо не може мати такої вибухової сили, 

як жіноча зневага. Колега Ледва ладна була вистрибнути 
не те що з свого сіро-синього твіду, а й з свого пишного 
тіла (звісно, коли це можуть дозволити закони природи, 
ще не відкриті нами). — Я показую тобі своє найсокро- 
венніше, а ти про якусь пальму!

— Ну, пробач, — Совинський пішов до неї, став на 
коліна, поцілував руку (вже «розхрестилися» з-під грудей 
і готові були карати й милувати). — Ти не попередила, а 
це таке несподіване. Ці гігантові краплі мовби з інших 
світів, ці зухвалі шовковисті півкулі, з яких струменить 
могутнє тепло першонароджень... Мені мимоволі спала 
на згадку історія про плоди Сейшельських пальм з остро
вів Індійського океану, що стали відомими Європі (отже 
й цілому світу) десь двісті з чимось років тому. Англійські
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моряки, що запливали в ті широти, побачили, як плаває в 
океанських хвилях щось мовби безкінечно вабливе з жі
ночого тіла, їм здалося, ніби потрапили в рай, і вони стри
бали з палуб своїх парусників, щоб упіймати оте райське, 
жіноче... а насправді то були велетенські (до 25 кілогра
мів) горіхи сейшельських пальм, що формою своєю нага
дували жіночий...

— Ну, так, — вона відверто глузувала з Совинського, — 
то що ж тобі нагадує цей твій плаваючий горіх? Встань, 
підійди і поглянь ще раз.

— Я б тобі сказав...
— То скажи..
— Це мов зойк блаженства у світі, де панує страждання.
— Ах, як пишно! А що коли це просто мій портрет... 

ззаду. Мій останній чоловік малював мене вранці, вдень і 
ввечері, при різних освітленнях, він хотів... я не знаю, 
чого він хотів... Він був театральний художник, казали, 
надзвичайно талановитий, його макети театральних кос
тюмів були популярніші за самі спектаклі, для яких він 
готував ті костюми... А коли він побачив мене... І не по
думай, що голу. В отакому синьому костюмі, тільки не з 
м’якого дорогого твіду, а з примітивного, грубого, як мі
ліцейська шинеля, сукна, це було в якомусь задрипаному 
буфеті на проспекті Металургів у Області, я нахилилася 
перед заскленою вітриною з закусками і, звісно ж, за па
скудною жіночою звичкою випнула свій зад, випнула яко
мога дужче, спокусливіше, безсоромніше, а він з друзями 
саме зазирнув до того бару, щоб «обмити» якусь халтурку, 
і тут перед його очима — цей безсоромний жіночий зад! 
Він був справжній художник і від його досвідченого ока 
не могло приховатися те, що було під грубою синюю мате
рією, воно не приховалося б від нього навіть тоді, коли б 
я закутала свій зад найнепробивнішою в світі сталінською 
шинелею (це сказав він мені вже згодом), я й досі не знаю, 
чи він тоді вже встиг з своїми друзями «обмити» чергову 
художницьку халтурку і був трохи напідпитку або й геть 
п’яний, а чи був тверезий і чистий у всьому, як бувають 
чоловіки перед жінками, яких обожнюють, але він, у тій 
запльованій забігайлівці, став на коліна біля мене так само,
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як оце ти став тут, простягнув руки, мовби ніжно обхоп
люючи мій зад, і не сказав, а вистогнав: «Дозвольте бути 
вашим придворним живописцем».

Я саме брала в буфетниці пащтет з якоїсь там печінки, 
до того в мене вже було два чоловіки і обидва зрештою 
виявилися «паштстамц», тобто безнадійними імпотента
ми, а тут «придворний живописець»! Я не знала, що це 
таке. Ще молодою, коли їздила до Дніпра вудити рибу, 
стояла в воді, показуючи свої стегна, на які хтиво розплям- 
кувалися чоловіки-риболови, то, не знати чому, звала всіх 
тих розплямкувачів «художниками». І ось тут справжній 
художник. Він зачарувався мною, я згодилася на це, бо 
без жіночої згоди ніщо чоловіче не може відбутися.

— Це натяк на мене? — подав голос Совинський з-за 
площини з зображенням «найтропічніших» гемісфер.

— А ти вваЖав, що тоді, в літаку, ти обрав мене, а не я 
тебе? Примітивне чоловіче нахабство! Художники вище 
цього. Вони йдуть до жінки, як Адам до Єви, — в чистоті, 
незайманості і вічному захваті. Ніхто не може дати жінці 
більшого щастя, ніж художник.

— Нічого не маю проти, — покірливо схилив голову 
Совинський.

— А тебе й не питають. Нарешті після всіх нещасть, 
страждань і принижень я прорвалася в сфери, де можу 
бути незалежною. Як вітер у степах довкола наших Кучу
гур. Ти знаєш, хто був моїм першим чоловіком? Доцент 
політекономії з нашого інституту. Ми його прозвали «До
даткова Вартість», бо він без кінця бурмотів щось про цю 
ідіотську додаткову вартість. Мені було дев’ятнадцять, йому 
сорок. Але ж доцент! І я здуру вискочила за нього заміж. 
А він виявився імпотентом від народження і скупердяєм, 
як у отих всіх класиків...

— Шейлоком? Гарпагоном?
— Та ні. Нашим.
— Плюшкіним?
— Ну! Я плюнула на того Плюшкіна, і мене вже з за

водської АГЧ\ де парять жопи півсотні старих дів, од са-

1 Адміністративно-господарська частина.
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мого вигляду яких хочеться повіситися, висмикнув мос
ковський генерал, що приїхав приймати якісь там наші 
труби для ракет, чи для підводних човнів, чи, може, для 
кремлівських туалетів. Генерал був старіший за мене на 
тридцять років, перед цим він вже загнав у могилу двох 
своїх жінок, але ж генерал та ще й*з Москви! Я поїхала за 
ним, навіть забувши поцікавитися, чи в нього зосталося 
бодай що-небудь чоловіче, окрім звання «генерал» і ши- 
ріньки в штанях з лампасами. Дурепа з вищою освітою! 
Мала б знати, що всі справжні генерали вбиті на війні або 
стоять у бронзі, як маршал Жуков. А ці нинішні — або ж 
боягузи, які плазують перед начальством, або ж циніки, 
для яких немає нічого святого. Цей спорохнявілий, як 
бздюха-печериця, одержавши таку розкішну молоду жін
ку, — як би мав назвати її?

— Богиня?
— Розганяйся від самої Камчатки! Після нашої першої 

так званої шлюбної ночі, коли він тільки обслинив мене і 
обклацав своїми вставними щелепами, та зате пожадливо 
обмацав усі мої скарби, генералюга видав наказ по гарні
зону, звелівши іменувати мене (звісно, для нього самого): 
Дунь-Плюнь! Цьому старому кретину понашивали лам
пасів на штани, але забули втовкмачити в його тупу дов
бешку про елементарну повагу до жінки. Ну, то я змуше
на була покинути червонозоряну Москву і знов зайняти 
свій твердий стілець в товаристві старих металургійно-еко- 
номічних дів, але відтоді заприсяглася коли вже й мати 
біля себе чоловіків, то тільки молодших за мене. Худож
ник був молодший на десять років. Так само, як ти.

— Звідки ти знаєш про мій вік?
— Я все знаю. Я ж казала тобі: для грошей не існує 

таємниць. Всі оті державні служби, починаючи від КДБ, 
американського ЦРУ, англійського Скотленд-Ярда, ізра
їльського Моссада, — це лиш димова завіса, державні 
фокуси перед очима наївних платників податків, цих віч
них жертв своєї довірливості, що зветься пишним словом 
«патріотизм». Десять років я живу в імперії, яка зветься
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«Імперія грошей», і тепер для мене на цім світі не існує 
ніщо, окрім грошей.

— Отже, я теж не існую, бо я в цій імперії не засвітив
ся надмірними грошима?

— Ти засвітився тим, що мені сподобалося. Чому ти й 
досі стоїш там біля моїх «в’єтнамських» кольорів і не піді
йдеш до мене?

— Боюсь.
— Ти ж не генерал, щоб бути боягузом?
— Але я історик. А вони лякаються наближення до іс

тини.
— То яка ж моя істина?
— Це питання ще слід проаналізувати.
— Нестерпний тип! Коли ти мав щастя провести зі 

мною цілу ніч, то які ще аналізи-переаналізи!
— Я ж казав тобі, що числюся в міжнародній фундації 

аналізування того, що ще не проаналізоване, але вимагає 
детального і глибокого аналізу і так далі... Але ти не ска
зала, куди подівся твій художник. Як його звали?

— У художників не буває імені. У них тільки прізви
ща. А в нього прізвище було якесь ненаше: Тишбан.

— І він?
— Зарізався!
— Який жах! Хто ж його довів до цього? Братгя-худож- 

ники?
— З браттями він не мав нічого спільного. Він був го

ловним художником нашого обласного театру. Ніякої кон
куренції, ніяких інтриг, його декорації і костюми завжди 
викликали овацію глядачів. Його запрошували до Києва і 
до Москви, але він зостався тут, бо я сказала, що нікуди 
не поїду, а коли поїду...

А коли поїду, то що може бути в Києві або в Москві, 
де стільки блискучих чоловіків? Від найменшого натяку 
на це в нього темніло в очах. Бо він ревнував мене страш
ніше, ніж отой мавр свою Дездемону. Ревнував до теат
рального героя-любовника, який завжди ходив з розстеб
нутою ширінькою, до всіх офіцерів місцевого гарнізону,
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до чиновників, що приїздили на спектаклі персональни
ми автомашинами, ревнував навіть до студентів, цих се
лянських і робітничих синів з дикою ще козацькою чоло
вічою потенцією. І хоч суто чоловічими гідностями він 
особливо не відзначався, я навіть у гадці не мала зраджу
вати йому, пам’ятаючи про мої попередні нещасні одру
ження, я щосили зберігала вірність, але він був наділений 
чутливістю майже надлюдською, він відчував, що мені його 
мало, недосить, що рано чи пізно я не витримаю і...

-  І?
— І одного ранку, одного прекрасного ранку, як пи

шуть у книжках, яких я тепер нарешті можу не читати, я 
знайшла його в ванній кімнаті з перерізаним горлом.

— З перерізаним чим?
— Я ж сказала: горлом. Він не визнавав ні електро

бритв, ні всіх отих «Жилетів», брився старорежимною бри
твою «Город Горький, завод «Труд Вача», і того ранку в 
його руці була ця бритва, обличчя намилене для бриття, а 
на шиї від вуха до вуха кривава рана. Правоохоронні ор
гани списали все на нещасний випадок, я знала, що це 
самогубство, спричинене зовсім не моєю поведінкою, а 
тільки моїм тілом, та кого це тоді цікавило і хто б став, як 
ти кажеш, глибоко аналізувати.

— Непроаналізоване, — підказав Совинський.
— Не будь циніком. Всі чоловіки, одержавши від жін

ки те, чого їм хотілося, підсмикують штани і біжать далі 
розбудовувати держави, демократії, системи...

— Це не я. Я не побіжу.
— І не заріжешся заради жінки.
— Не заріжуся. «Я б дерся радісно, спинався б скільки 

сили на пагорби колін, на стегон крутосхили»1.
— Що це?
— Великий французький поет. Уявляю, що б він на

писав, побачивши це грандіозне живописне відтворення 
альтернативи твого переду.

Ш. Бодлер. Велетка (переклад Д. Павличка).
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— Хоч ти й дико занудливий тип, але іноді мені подо
бається те, що ти говориш. Бо довкола мене або онімілі 
лакеї з роззявленими ротами й ще роззявленішими, як 
унітази, вухами, або ж Нуль з його цифрами та на додачу 
Ягничеве «Гму».

— Чому його зациклило на цьому «Гму»? Що це озна
чає?

— Так його колись називали: Генеральний металіст 
України — ГМУ. Хвороба Альцгеймера знищила його па
м’ять, але цей уламок якось зберігся. Мозок зачепився за 
цей вигук і, може, саме це не дає вмерти цьому страшно
му чоловікові.

— Чому — страшному?
— Бо він — страшний. Брежнєв, заклопотаний своїм 

прогресуючим склерозом, нездатен був контролювати все, 
що діялося на одній шостій земної кулі, і тоді розплоди
лася ціла орда генеральних директорів, які заграбастали в 
свої жменяки всю державу, всі її надра, землі, ріки, моря, 
міста і села, заводи й машини, а заодно — і всіх людей, 
населення, народ...

— І Ягнич заграбастав тебе?
— А ти ж думав? Після смерті Тишбана мені було — 

хоч повіситися. Роботу, поки з ним жила, я кинула, за
ощаджень у нас не було ніяких (бо які заощадження в 
художника провінційного театру?), картин від нього не 
зосталося — самі ескізи театральних костюмів та декора
цій і хіба що оця, як він ЇЇ називав, «осьмопанорама». І мене 
врятував Нуль.

— Нуль? А хто він і звідки?
— Звідти, звідки й усі ви. Але всі чоловіки примітивно 

однакові, а Нуль — виняток. Він ріс сиротою. Батько по
кинув його матір після народження сина, мати незабаром 
померла, малого виховувала його тітка, що працювала в 
нашому театрі гардеробницею. Він так і виріс там у теат
ральному гардеробі, блукаючи поміж нагольних пальте
чок наших небагатих громадян (не шуб, бо які там шуби!), 
здається, навіть не закінчивши семирічки, бо дух театру 
подобався йому набагато більше, ніж затхлість шкільних

71



класів. Хтось там з театрального люду помітив малого, 
щось йому доручили, кудись послали, тоді хтось із «бор- 
зовиків», цих вічно гнаних і упосліджуваних розповсюд
ників театральних білетів, взяв його собі «на підхват», він 
поміг одному, другому, третьому «борзовику», його виок
ремили, прийняли на пробу до свого клану, малий хло
пець за місяць-два обставив усіх зубрів, зумівши продати 
(на аншлаг) білети на спектаклі абсолютно «дохлі», як за 
отою ідіотською п’єсою, де робітники якогось заводу друж
но відмовляються від належної їм премії в ім’я успішного 
завершення чергової сусловської (чи я там знаю?) п’яти
річки. В початках його кар’єри «борзовика» за абсолютну 
непомітність і, власне, нікчемність малого прозвали Нуль, 
бо люди злі повсюди, а в театрі ще зліші через свою вічну 
убогість. Так до нього й прилипло: Нуль. За кілька років 
він став генієм і добрим духом театру. Він продавав білети 
на всі заплановані спектаклі за п’єсою Шекспіра «Прибор
кання непокірливої» (наші театральні дотепники видря
пали в якогось українського класика суто українську на
зву «Уговкання пурявої»)' головам приміських колгоспів, 
ті привозили десятками автобусів сільських дядьків і тіток 
до нашого театру, та щойно відчинялися двері автобусів, 
дядьки й тітки розприскувалися на всі боки і бігли не до 
театру, а до міських магазинів, поки вони ще не зачини
лися. Коли на вимогу партійних органів театр ставив чер
гову халтуру «з життя робітничого класу», Нуль примуд
рявся спродати всі білети завкомам індустріальних велетнів 
області, завкоми розповсюджували білети серед передо
виків виробництва, передовики, звісно, чхали на всі ті так 
звані мистецтва, спектаклі відбувалися в ідеально порож
ніх залах, але театральні фінанси, завдяки таємничій діяль
ності Нуля, трималися на відповідному рівні.

Я тоді не знала Нуля. І нікого не знала і не хотіла 
знати. Несподівано помітила його під час одного з сеан
сів, наших з Тишбаном сеансів мого найсокровеннішого. 
Він причаївся десь у кутку майстерні, серед декорацій,

1 Термін Ю. Федьковича.
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непомітний, як мікроб, але від жінки не сховається навіть 
мікроб, я обурилася, я б затоптала і всі ті декорації, і того 
нікчемного Нуля, що спостерігав за всім моїм найтаємни- 
чішим. Я була тоді по-жіночому несамовита: як це так? 
Чому? За яким правом?

Тишбан (крім диких ревнощів щодо мене, в житті він 
був фантастично спокійним) заспокоїв мене:

— Хай.
— Але ж він сидить і дивиться!
— Мікроби теж дивляться, та ми їх не проганяємо. 

Дивляться і мовчать. І Нуль дивиться і мовчить.
Він мовчав до самої загибелі Тишбана. А після його 

смерті прийшов до мене і... заговорив.
— Я домовився про виставку Тишбана, — сказав він.
— Виставку? Яку? У Тишбана не було картин.
— Ескізи театральних костюмів, — сказав він, — дуже 

багато. А картини — ті, ваші. Назва виставки: «Спідниці й 
сідниці». Я домовився з генеральним директором металіч
ного гіганта в Кучугурах. Це поряд з Областю. Вони все 
забезпечують. Закуплять всю виставку для заводських при
міщень: будинок культури, адміністрація, робітничі й іте- 
ерівські їдальні, спортзали.

— Закуплять? Я нічого не продам!
— Як захочете. Я домовився.
Він притарабанив на відкриття «Спідниць і сідниць» 

самого генерального директора, повелителя металу, лау
реата й Героя Соцпраці, хама і грубіяна з овечим прізви
щем — Ягнич, і той, щойно забачивши октоптих Тишба
на, загримів:

— Беру для директорату!
— Ви забули поцікавитися, чи вам їх віддадуть, — спо

кійно зауважила я. Юрба лакиз, які супроводжували Яг
нича, обурливо зашурхотіла: хто така, як насмілилася, 
проти кого підносить голос? Але генеральний нахаба вти
шив підчихвістів одним покивом пальця, нахилився до 
мене і промурмотів майже винувато:

— Пробачте старого дурня. Я б хотів запросити вас на 
вечерю і там усе обговорити. Коли не заперечуєте.
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Я тільки знизала плечима. Що обговорювати? І чому 
саме за вечерею, як у всіх отих ідіотських американських 
фільмах? Але зовсім забула, що десь поряд невидимий і 
нечутний мікроб — Нуль. Він вигулькнув, мовби з-за моєї 
пазухи, майнув і щез, але встиг прошепотіти: «Згоджуй
тесь на все, а ціна: мале підприємство, і ви — директор». 
Ну, що таке оті малі підприємства, вигадані тоді Горбачо
вим і Рижковим, я добре знала, бо я ж — економіст за 
освітою. Гусінь на зеленому листі, паразити, що присмок
туються до державного індустріального тіла і випивають 
з нього всі соки, ансамбль ліліпутів, де актори маленькі, а 
гроші великі. Заводи, хоч і наймогутніші, не мали права 
без дозволу Держплану (без так званих лімітів) продати 
бодай грам своєї продукції, коли ж на їхній базі створю
валося так зване мале підприємство, цей виплід горбачов- 
ської перестройки, то воно безперешкодно, поза всіма 
дозволами, лімітами, квотами і обмеженнями, могло віль
но розпродувати і всю продукцію безпорадного промис
лового гіганта, і всі його неліквіди, та навіть розпродува
ти і самі ті гіганти, як співалося колись у популярній 
пісеньці, «по кирпичику, по фунтичику».

Нуль прошепотів «мале підприємство» і щез. А мені 
треба було вечеряти з повелителем доброї половини всіх 
металів Української Радянської Соціалістичної Республі
ки. Вечеря була в кучугурянському ресторані «Металіст» 
(інших назв тут не визнавали), звісно, для Ягнича тут 
існував окремий «кабінет», але генеральний директор, 
справджуючи своє прізвище, поводився не як вовк, а саме 
як ягня, сором’язливо відкрився мені, що не так хотів при
дбати унікальний октонтих Тишбана, як зблизитися зі 
мною, бо, щойно побачив мене, то все залізо, серед якого 
прожив життя, сублімувало, мов кристали йоду з твердого 
стану в газоподібний, і він тільки тепер збагнув, навіщо 
живе на світі.

Це було смішно, примітивно і навіть ганебно. Я сказа-. 
ла йому, що думаю про його незграбне зальотництво. До
сить було вже мені доцентів, генералів і невизнаних гені
їв! Я незалежна жінка! Я розкішна жінка! В інші часи така
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жінка, може, могла б належати імператорам, великим пол
ководцям, геніям? А тут цей золотогрудий директоряка, 
від якого йде густий дух металу, немов од залізничної 
цистерни.

Він пив коньяк і бурмотів, бурмотів, а я мовчала, слу
хала — не слухала, мовчала й мовчала і не помітила, коли 
він сп’янів (хоч, здавалося б, як може сп’яніти від кількох 
келишків коньяку такий велетенський чоловік?), і отями
лася тільки тоді, як він став плакати. Цей гігант радян
ської індустріалізації, цей промисловий магнат, непохит
ний, мов Московський Кремль, цей червоний директор, 
викуваний з найтвердіших марок сталі, плакав, плакав 
перед жінкою, в якої, крім її тіла (треба сказати, приваб
ливішого, ніж у сотні чортиць!), не було нічого! Тепер я 
вже знаю, плакати перед жінками можуть тільки справді 
великі чоловіки, а дрібнота здатна лиш до комариних уку
сів, але там, в «кабінеті» кучугурянського ресторанчика, я 
здивувалася, розгубилася, спробувала втішати (незграбно, 
незграбно!) Ягнича, а що всі відомі жіночі втішання кін
чаються відомо чим і де, то й моє так само фінішувало на 
величезному, як стадіон, Ягничевому ліжку в його ген- 
директорському особняку. Ніч була безплідна, знов конь
як, плачі й скарги на трагічну невлаштованість життя (дру
жина — москвичка, за тридцять років шлюбного життя 
жодного разу не приїхала не те що в Кучугури, а навіть на 
Україну, а для нього тут — все!), але на ранок потужна 
пружина обов’язку клацнула в Ягничеві, його кликав ме
тал, і він пішов на той поклик, але не забув про мене, 
гладив мої руки, допитувався:

— Що я можу зробити для тебе? Скажи — і я зроблю 
все. Але щоб ти була зі мною. Така, як на отих картинах, 
і така, як ти є жива.

Він діяв майже за Адамом Смітом: гроші — товар — 
гроші. Як і будь-який товар, мене купували, не дбаючи 
про мою думку. «Що я можу зробити для тебе?» Ах, ах! 
Так, ніби будь-коли існували сили, здатні ощасливити 
бодай одну жінку на світі! Що зробила б на моєму місці 
будь-яка жінка, справжня жінка? Вона плюнула б у мор
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даси цьому знахабнілому від безмежної влади технократо
ві — і кінець! Але я була навіки зіпсована економічною 
освітою. Тому сказала: «Я подумаю над вашою пропози
цією». Тобто цинічно, ганебно торгувалася з ним, але він 
не образився, не обурився, не дозволив собі ні щонаймен
шого хамства, тільки покірливо спитав:

— Коли?
— Ну, завтра, — сказала я, хоч треба було б сказати: 

«Ніколи!»
Нуль сидів тоді в тому ресторані, жував якусь траву 

(соєвого хліба при Горбачові ще не було в таких закутках, 
як наші Кучугури), коли Ягничева «Чайка» повезла мене 
додому, він теж не знати як опинився в кутку салону, 
непомітний і безмовний, як мікроб.

— Ну що? — спитала я його. — Це ти мене продав?
Він не вмів пояснювати, не знав оправдань, жив у сві

ті, неприступному для людей з вулиці, він ширяв у сферах 
фінансових, хай навіть вузько обмежених метушня вою 
театрального «борзовика», але ж з великими надіями про
рватися, продертися, про, про, про...

— Мале підприємство «Брухт», — прошепотіло це ніщо.
Як він міг розгадати мій настрій? Коли зламане моє

життя, то ось вам: я ламатиму метал! Трощитиму, знищу
ватиму, перетворюватиму на утиль, на покидьки, на іржу, 
на труху! Помста, яка прекрасна, розкішна, безумна, п’ян
лива помста! І хто це вигадав? Нікчемний Нуль, амеба, 
інфузорія, вірус... А може, він геній?

В державі од Бреста до Камчатки, «от тайги до брита
нских морей» гомоніла й реготала горбачовська «пере
стройка» — пересирка, одурілих радянських громадян ста
вили В тисячокілометрові черги за горілкою, милом, 
пральним порошком, електропрасками, на Кавказі, в Се
редній Азії, в Криму, в Молдавії, на півдні України виру
бували виноградники, пускаючи столітні й тисячолітні лози 
на паливо, Горбачов розпродував усе, що міг розпродати: 
так званий соціалістичний табір, принципи й прерогати
ви, марксизм і ленінізм з усіма теоріями, догматами, па-
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м’ятниками на площах і кретинами в кабінетах, я вдячна 
Горбачову (чи кому там ще?), що вони в тому ідіотському 
гаморі надибали на таке примітивне слівце «мале підпри
ємство», але воно стало справжнім спасінням, не знаю, 
для кого як, та для мене і таких, як я, покинутих душ, — 
то це вже точно. Прямо з Ягничевої «Чайки» я повела 
Нуля до себе додому, посадовила його за столик на кухні 
(а де ж іще?) і спитала, що він мав у своєму куцому розу
мі, ляпнувши про отой брухт.

— Реалізацію всіх неліквідів металу в імперії Ягнича. 
У нього необліковуваних запасів на п’ять років роботи 
комбінату. «Вибив» у Москві, в Держплані.

«Вибив» у Москві — це я знала. Московський Держ- 
план планував кожен грам металу, кожен гвіздок, кожну 
цеглину, кожну жменю цементу, кожну дошку для нуж
ника і краник для умивальника. Директори заводів прав
дами й неправдами «вибивали» для своїх заводів понадлі
мітне й позапланове, і на всіх складах і заводських дворах 
Радянського Союзу роками валялося, іржавіло, пропада
ло без пуття ще п’ять або десять «Радянських Союзів» — 
торжество планової системи і принципів марксизму-лені
нізму. Ну, я це знала, бо казала ж тобі, що маю економіч
ну освіту і парила жопу в АГЧ величезного металургійно
го комбінату. Але звідки все це міг знати Нуль, театральний 
«борзовик», нещасний шнурок, безхребетна, безмозка, 
безбарвна істота?

— Звідки тобі відомо про п’ятирічні запаси у Ягни
ча? — спитала я.

— Ну... — цей тип не вмів нічого пояснювати. — П’я
тирічні і унікальні. Спецсталі, рідкісні сплави, хром, ні
кель, титан, ванадій, вольфрам, навіть цирконій. Він спо
руджував стратегічні об’єкти, йому давали все.

— І цирконій? — я хотіла познущатися з цього нахаб
ного хвалька, назвавши метал (чи що воно там таке?), про 
який і сама ні сном, ні духом, але Нуль не зрозумів (чи не 
хотів зрозуміти) моєї іронії, він був суцільна серйозність і 
до цирконія додав ще й паладій.
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— Може, золото і платина? — вже знущалася я.
— Може бути, — Нуль був холодним, як жаба.
— І куди це все?
— Реалізувати. Державні підприємства не мають права 

не залежної від Держплану комерційної діяльності, малі 
підприємства цілком вільні.

— Реалізувати урали, кавкази й карпати брухту? Куди? 
Кому?

— За рубіж. Таким самим комерційним структурам, як 
і ми. Відправляємо з Одеси десять сухогрузів по десять 
тисяч тонн брухту. Сто тисяч тонн — десять мільйонів 
доларів. Гроші — на рахунках зарубіжних банків. Розпо
ряджаєтесь ви, генеральний директор.

— А ти, хто ти?
— Я директор по продажах.
— Ну, продаси Ягнича. А далі?
— Продамо весь брухт в області.
— А тоді?
— В сусідніх областях, на всій Україні...
Цей гад добре знав (але звідки, звідки?), що на Україні 

назбиралося стільки заліза, що від нього вже вгинається 
земля — торжество планової економіки соціалізму! І він, 
мов підмосковний вовк, що санітарно «чистить» ліси, по
жираючи хворих і покалічених звірят, виступав добро
вільним і самозванним визволителем української землі від 
надмірного тягарю, наваленого на неї нерозумними ко
муністичними діячами. Благородний Нуль, ще благород
ніші його наміри, а вже я то благородна безмежно!

Так я почалася. А може, так і почався так званий біз
нес на Україні? Ось ти історик, спробуй знайти початки.

— Історики стоять в кінці. Початків, як правило, ніхто 
ніколи не знаходить. Хіба що прокурори.

— Щастя, що ти не прокурор, а просто класний са
мець, якого я вичислила.

— Не треба бути цинічною, — спокійно порадив їй 
Совинський. — Жінку це не прикрашує. Навпаки.

— Може, тому ти так ніколи й не зміг одружитися?
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— Ну, не знаю. Хоча... Я тебе тут не затримую? У тебе ж 
справи... бізнес... українські бізнесмени хваляться, що 
працюють по вісімнадцять годин на добу...

—• Працюють? Низькопробна брехня. Не працюють. 
Махлюють! І нікому спитати, щ^ж вони такого напрацю
вали за ці роки так званої незалежності? Президент мов-- 
чить, Верховна Рада ніяк не вирішить, чи зрубати герб 
Української Радянської Республіки на історичному фаса
ді й приліпити тризуба, чи все зоставити як було... А наш 
бізнес... Він або є, або його нема. І всі оті шістнадцять- 
вісімнадцять годин на добу так званої діяльності — для 
задурювання примітивних умів. Що ж до мене, то я актив
но працюю в своїх офісах не більше чотирьох годин на 
добу. Як Суслов.

— Звідки ти знаєш, скільки працював Суслов?
— Ягнич! Він усе знав. Про склероз Брежнєва, про те, 

що рішенням Політбюро Суслову «для зберігання його 
дорогоцінного здоров’я» дозволено було працювати лише 
чотири години, він знав ще й про те, шо цей сухоребрий 
ідеолог КПРС перепаскудив усіх секретарок в апараті 
Політбюро. Парткоми від Москви до самих до окраїн ін- 
квізиторствували над нещасними ширінькодержателями 
«за моральний розклад», а цей кремлівський кащей нахаб
но гречкував, бо він же «перший теоретик партії, видат
ний ленінець, видатний марксист». Написала б якась з 
отих перепаскуджених «марксистом» жінок спогади, щоб 
хоч тепер люди довідалися...

— Повії і лакеї мемуарів не пишуть.
— Ух, який ти розумний! А хто ж їх пише?
— Видатні особистості. Хто залишив свій слід в історії.
— А коли по жінці потопчуться цілі табуни чоловічо- 

слонячих лапег, то сліду від неї ніякого? Тільки на ній 
ваші сліди?

— Ну, я не знаю... Це вже з царини моралі. Історія ж, 
як наука, не керується мораллю. У неї свої закономірнос
ті... Аннали, літописи, метрополії, собори, тріумфальні 
арки, пантеони...
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— Піди порозказуй про це піонерам і пенсіонерам, а 
не такій жінці, як я. Я повертаюся задом — і вже тріщать 
твої тріумфальні арки, розсовую стегна — і всі твої зако
номірності тонуть, як титаніки в темній воді. Ти тут гра
єш мені інтелігента, як герой-любовник нашого обласно
го театру, а сам облизуєшся на божевільно розмальований 
моїм нещасним покійним чоловіком зад колеги Ледви і 
не можеш від нього відірватися.

— Теорія, мій друже, мертва, але вічно живе зелене 
дерево життя...

— Господи! Ти б міг помовчати біля такої жінки, як я? 
Повчився б у Ягнича!

— Він що — завжди мовчав біля тебе?
— Він слухав, як я стогну під ним. І тепер, коли розум 

його скаламутився, він однаково ж хоче чути моє стог
нання.

— І рветься не до тебе, а в степ?
— Бо для нього степ стогне, як жінка. Ти цього не 

можеш зрозуміти. І ніхто не може. А я відчула.
— Коли з ним сталося це нещастя?
— Підривали першу ракетну шахту. Наїхало міністрів і 

генералів, прискочили американці заглядати в нашу шах
ту, як сорока в маслак, запросили на це так зване торже-і 
ство і Ягнича: його метал, його конструкції, його облад
нання. Ну, гахнуло, трахнуло, бахнуло, все на друзки, на 
попіл, а верхня кришка люка шахти (вісім тонн спецста- 
лі) захурчала цілісінька просто в отих столичних гузноли- 
зів, ледве вони встигли порозскакуватися, а в Ягничеві 
щось надірвалося в душі і вже звідти його привезли не
стямним...

— В тебе не виникало думки щодо Києва? Все ж там 
світила, можливості...

— Можливості? А що — в Америці менші можливос
ті? А вона не може порятувати від безумства свого вчо
рашнього президента Рейгана. Повезти Ягнича до Києва? 
Там він буде просто одним з десяти чи скількох тисяч 
перпенсів — і більш нічого. Кредитів на нього не дасть
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ніхто. Кредити дають тільки в Кучугури, бо тут велика 
металічна імперія і її всемогутній імператор Ягнич. Ти 
для мене — теж столичний кредит. Я хочу, щоб ми спус
тилися вниз до мого восьмигранного ложа.

— У тебе все восьмигранне: вілла, кімнати, ложе, дзер
кала, столики, ця башта і безумний октоптих у ній, ще б 
тобі на додачу до всього, як древній богині, — вісім ніг...

— Ти з двома впорайся, нещасний історику! — вихну
ла вона перед ним своїми розкошами, простуючи не до 
ліфту, а до запасних сходів, які, очевидно, не пильнува
лися всюдисущими тут електронними очима.

Совинський тупав гвинтовими закрутистими сходами 
слідом за обфітним (не мальованим, а справді сущим) за
дом колеги Ледви, вниз і вниз, з вершин до низин, від 
надхмарностей інтелекту, яким ти пишався всі ці роки, до 
ницості, тваринних захватів, що очікують тебе з цією все
владною жінкою, дарованою тобі випадком.

— Там хоч буде щось випити? — промурмотів він їй у 
потилицю.

— Тобі мало мене?
— Негідники, які заволоділи моєю державою, змусили 

мене жити за принципом: мені мало всього!
— І мене?
— Може, й тебе. А тому треба щось випити.
— Ну, вип’єш, вип’єш, столичний ковтальнику! Чого 

тобі хочеться більше — випити чи мене?
— Може, тебе.
— Може? Інших слів у тебе немає?
— Це понадсловесно...
Вони вже були внизу, там, де вчора вночі, там, де все і 

нічого, де початок і кінець, де вознесіння й пропад... Вона 
обернулася до нього, заступила собою весь простір, весь 
світ, прошепотіла:

—- Обійми мене! Об!.. О-ох!..
Ні стриманості, ні повільності, ні краси, ні обмежень, 

ні самого Бога, а тільки надприродне, майже тваринне 
відчуття доторку, проникнення, злиття, взаємне злиття і
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взаємна байдужість, безсенсовість буття, світу, всього су
щого, голе існування, незалежне ні від чого, п’янлива, 
запаморочлива, знетямлива невичерпність, могутня радість 
тіла, титанічна сила вознесіння над усім світом і солодке 
зісковзування вниз, темне падіння, і яскріння вибуху, як 
у колісниці міфічного Фаетона, що зухвало наблизився до 
Сонця, і тисячі сонць у твоєму тілі, запалені цією жіно
чою плоттю, прекрасною і жахливою, невичерпною і ни
щівною, повною темного сорому, солодкого сорому, не
зборимого сорому і благородно безсоромною, як безмежні 
українські степи, джунглі Африки і тропічні острови в 
океані.

Він ще блаженствував у своїх чоловічих нестямах, а 
вона вже стрепенулася і щезла, бо голос сексу втих у її 
ушах, натомість, мов ревун перед морською гаванню, роз- 
лунювався поклик бізнесу, від якого не було ніде ні схов
ку, ні рятунку.

Голий, як Адам, Совинський вирушив у мандри по 
восьмикутній ложниці. Майже коханець леді Чатерлей. 
Коли точніше: колеги Ледви. Ледва — майже леді. З деякою 
долею припущення. Не будемо занадто прискіпливими. 
Так званий інтер’єр, в якому опинився Совинський, був 
облаштований, крім восьмикутнього сексодрому, доволі 
практично і вишукано. Багатющі бари в усіх восьми про
стінках, бронзові пересувні столики з цілими батареями 
дорогих напоїв, розставлені в художньому безладі вось
микутні китайські лакові столики, інкрустовані перламут
ровими картинами на сюжети чи то імператорські, чи, 
може, конфуціанські: біля восьмикутніх палаців і пагод 
над восьмикутніми водоймами мудрі рибалки в восьми
кутніх брилях з рисової соломи в сподіванні вивудити вось-7 
мигранну рибу, якої ще не знав світ.

На одному з тих перламутрових столйків Совинський 
виявив (звісно ж, зоставлений для нього колегою Лед- 
вою) бегемотистий об’ємністю і розкричаний нахабно- 
плебейськими кольорами медіа-бастер «Магнат». На ро- 
жево-синій лакованій обкладинці м’ясистий, в барвах
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бичачої печінки, кулак, на середньому пальці тяжкий, як 
гиря, золотий перстень з розкаряченою літерою «М». Ніби 
на парканах, за якими довбає землю київський метробуд. 
Біля журналу тригранна (восьмигранних шотландці чо
мусь не випускають) пляшка зеленого скла. Гленфідціч. 
Вишукане віскі. Малт. Ще крутіше, ніж «Чівас» з прези
дентського банкету. Зворушлива турбота колеги Ледви. 
Віскі можна було б вважати жіночою подякою за його 
чоловічі подвиги, але нахабний медіа-бастер з недосяж
них висот рекламованих ним багатств мовчазно кричав 
про зневагу до всіх, хто не має нічого, — чи то вони так 
звані трудящі, чи перевчені інтелектуали, чи ніким не 
кликані й не звані борці за справедливість. Совинський 
дивувався, що в безкінечному переліку залів цього кучу- 
гурянського лабіринту не було бібліотеки. Ну, то ось тобі, 
«бібліотека»: журнал для обраних, а не для отих нещасних 
жертв всезагальної радянської освіченості, журнал ручної 
роботи, як «Мерседес-600» на замовлення, друкований 
орган верхнього класу суспільства, де він спокійно прого
лошує свої погляди рівним собі, а не широкій публіці. 
А до «Магната» — шотландський малт. Пий і читай. Чи
тай і пий.

Він знайшов содову й лід, зробив собі «дрінк» за сма
ком, вигідно всівся в кріслі, став гортати «Магнат». На
звав Євдокію Євдоксією, та то був тільки комплімент, бо 
як же далеко нашій українській Дуньці, навіть найбагат- 
шій, до візантійської імператриці! Там була тиранічна на
тура, позбавлена всього людського, а тут — наївна жінка, 
розгублена від багатства, що впало на неї, як сніг на голо
ву, безладна у сво'іх вчинках, може, навіть безпорадна. Хоче 
приголомшити свого чергового (звісно ж!) коханця най
дорожчими напоями? Але ж, зібравши на нього досьє, 
мала б знати, що він після продажу трьох радянських тан
ків (не цілковитого, а тільки авансового, та однаково ж 
багатомільйонного) мав можливість спробувати напої на
багато коштовніші. Та найголовніше: знала ж вона, що 
Совинський — історик? А що для історика — всі оті олігар-
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мусь не випускають) пляшка зеленого скла. Гленфіддіч. 
Вишукане віскі. Малт. Ще крутіше, ніж «Чівас» з прези
дентського банкету. Зворушлива турбота колеги Ледви. 
Віскі можна було б вважати жіночою подякою за його 
чоловічі подвиги, але нахабний медіа-бастер з недосяж
них висот рекламованих ним багатств мовчазно кричав 
про зневагу до всіх, хто не має нічого, — чи то вони так 
звані трудящі, чи перевчені інтелектуали, чи ніким не 
кликані й не звані борці за справедливість. Совинський 
дивувався, що в безкінечному переліку залів цього кучу- 
гурянського лабіринту не було бібліотеки. Ну, то ось тобі, 
«бібліотека»: журнал для обраних, а не для отих нещасних 
жертв всезагальної радянської освіченості, журнал ручної 
роботи, як «Мерседес-600» на замовлення, друкований 
орган верхнього класу суспільства, де він спокійно прого
лошує свої погляди рівним собі, а не широкій публіці. 
А до «Магната» — шотландський малт. Пий і читай. Чи
тай і пий.

Він знайшов содову й лід, зробив собі «дрінк» за сма
ком, вигідно всівся в кріслі, став гортати «Магнат». На
звав Євдокію Євдоксією, та то був тільки комплімент, бо 
як же далеко нашій українській Дуньці, навіть найбагат- 
шій, до візантійської імператриці! Там була тиранічна на
тура, позбавлена всього людського, а тут — наївна жінка, 
розгублена від багатства, що впало на неї, як сніг на голо
ву, безладна у своїх вчинках, може, навіть безпорадна. Хоче 
приголомшити свого чергового (звісно ж!) коханця най
дорожчими напоями? Але ж, зібравши на нього досьє, 
мала б знати, що він після продажу трьох радянських тан
ків (не цілковитого, а тільки авансового, та однаково ж 
багатомільйонного) мав можливість спробувати напої на
багато коштовніші. Та найголовніше: знала ж вона, що 
Совинський — історик? А що для історика — всі оті олігар
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хи, магнати, плутократа і наші питомі ренегати, коли він 
уже давно знав і забув крезів і мідасів, тримальхіонів і 
шейлоків, фуггерів і гобсеків, ротшильдів і рокфеллерів!

Коли б тут була колега Ледва, він сказав би їй усе, що 
думав про її, сказати б, обмеженість, але вона завбачливо 
зникла (вдоволена, але не втомлена?), лишивши для ньо
го ці символи свого достатку, а може, й своєї зверхності й 
пихи. Що ж, така жінка за своє мимовільне тілесне рабст
во так чи інакше повинна була мститися.

Совинський попив дорогущого трунку і знічев’я став 
гортати глянцеві сторінки друкарського шедевру незалеж
ної України. Майже, як у французького класика: блиск і 
злиденність куртизанок (щоправда, тут були здебільшого 
куртизани). Магнати, магнати, магнати. За одні штани для 
магната можна зодягнути сто тисяч китайців (може, й 
українців?), автомобілі — тільки від півмільйона доларів і 
вище, годинники мільйоннодоларові, як у Павла Лазарен- 
ка, садиби — як рокфеллерівський Покантіно-хіллз: чо
тириповерховий особняк на 50 кімнат, довкола парк в сім
десят гектарів, а вся маєтність тисяча сімсот гектарів... 
У магната біла хата (з карарського мармуру). Від україн
ської хати до вілли магната. Та земля багата, що зродила 
магната. Магнат — це звучить гордо. Магнати всіх країн, 
єднайтеся! У нашого магната кишеня багата. Гей, магнати 
й магнатки, купуйте тільки дорогі манатки! Магнатами не 
народжуються — ними стають. їх знали ще в древності. 
Цицерон казав про славетних громадян (magnificus civitas), 
Саллюстій писав про блискучих мужів (vir factis magnificus), 
а Тіт Лівій закликав їх зневажати (in algare magnifici). Ну, 
а Шевченко: «Мій краю прекрасний, розкошний, бага
тий! Хто тебе не мучив? Якби розказать про якого-небудь 
одного магната історію-правду, то перелякать саме б пек
ло можна». Та що їм селянський син Шевченко, коли в 
них перед очима взірці вже й не людські, а якісь мовби 
механічні, як отой майже міфічний Рокфеллер, що від
творений за кресленнями, якими обклеєні стіни пекла! 
Номер «Магната» був персонально Ягничів, але на імен
ній Ягничевій сторінці (привілей передплатника!) вміще
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но було не його портрет, а кольорову фотографію колеги 
Ледви і логотип корпорації — особливий шик!

Ах, коли б магнати знали Гегеля!
«Погана (Schlechte) людина є неістинна людина, тоб

то людина, яка поводиться невідповідно своєму призна
ченню, або своєму поняттю. Однак ніщо не може існу
вати зовсім позбавленим поняття і реальності». («Наука 
логіки»).

Тепер вони мали своїх гегелів, дюрінгів, прудонів і 
навіть карлівмарксів, своїх апологетів магнатерії: «Лише 
незначна кількість наших магнатів викликає негативні 
емоції в населення, а переважна більшість — це нормаль
ні, розумні, діяльні і патріотично налаштовані люди, які, 
на жаль, потрапили в ненормальні умови. Тільки цим 
пояснюються їхні помилки або навіть злочини, які радше 
слід би називати фінансово-комерційними пустощами і 
бізнесовими іграми. Всі бачать лише те, що магнати на
живаються. Але чому ніхто не помічає, що, наживаючись, 
вони водночас рятують державу. Держава всього лиш ве
ликий непорушний камінь, який не має ніякої цінності, 
допоки лежить. Вартісність йому надають ті, хто зрушить 
його з місця і, як геніальний скульптор, стане витісувати 
з нього статуї неперевершеної краси. Магнати — це мікель- 
анджело і родени незалежної України!».

Гай, гай! Мав рацію Герберт Спенсер, коли писав: 
«Коли говорить золото, все замовкає».

Совинський шкодував, що ні з ким посміятися над цією 
людською марнотою. Ну, з’явиться колега Ледва. Та вона 
просто йому жінка для постелі так само, як він чоловік 
для її постелі. Не стане ж він казати їй, як Іван Грозний 
князю Курбському: «Прочтях, понях и вразумех», або ци
тувати Рильського: «Він витівки та жарти своєрідні од дав
нього магнатства перейняв».

Казати не довелося нічого. Як справжня жінка, Євдо- 
кія продемонструвала йому свою цілковиту несподіваність 
і непередбачуваність. З’явилася нечутно, підкралася з-за 
спини, затулила йому очі м’якими долоньками.

— Досить тобі вже читати!
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— Сама ж підклала цей бастер.
— Журналюга для товстошиїх ідіотів!
— Тоді навіщо ж — мені?
— Щоб поглянути на вашу інтеліхентську фізіономію!
Вона відтулила йому очі, виступила з-за спини. Була

не в звичному твіді, а (ось і несподіваність!) в довгому 
просторому халаті (звісно, теж синього кольору), на голо
ві капюшон з гостряком, ніби в куклускланівців.

— Що це? — здивувався Совинський. — Карнавал у 
Кучугурах?

— Он у тій шафі чоловічі халати, — діловито мовила 
вона, — вибирай за розміром, зодягайся і підемо мити 
Ягнича.

— Мити кого-що? — не второпав Совинський.
— Я ж сказала: Ягнича.
— Мкти?
Вона мовчки пішла до дверей, які вели, мабуть, до залу 

водних процедур. Совинський знайшов у вказаній Євдо- 
кією шафі халат (теж з каптуром, як у інквізитора), загор
нувся в нього, поплентав за владною господинею.

Картина, яка відкрилася його очам, була, як то ка
жуть, справді гідна пензля Айвазовського. Серед білих і 
рожевих джакузі і більмастих душових кабінок височіла 
монументальна ванна з темного сріблистого металу (зго
дом Совинський довідався: титанова, бактеріцидна), до
вкола неї метушився маленький Фень, голий, у самих 
плавках (херсонський чабан у плавках перед жінкою!), а в 
тих модерних ночвах брьохалося щось схоже на бегемота, 
з темною, як дерево в бабусиному комоді, шкірою, не
зграбне, неоковирне, відворотне.

Магнат!
Євдокія була сама зосередженість.
— Ми його миємо щотижня. Я спереду, Фень ззаду, 

тепер ти нам поможеш. Митимеш посередині. Ось губки, 
щітки, все що треба.

Совинський мимоволі пошкодував, що в студентські 
роки не наймався на підробіток у зоопарк мити слонів і
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носорогів. Надто, що їхній інститут знаходився неподалік 
од зоопарку.

Ягнич гмукав, хрипів, пирхав, бризкався, пускав нізд
рями бульки й цілі фонтани, як кашалот. Тепер Совин
ський збагнув доцільність «спецодягу», який йому запро
понувала Євдокія. Захищена від бризків (вода в ванні мала 
якийсь попелястий колір) широким халатом, вона відваж
но йшла на штурм здоровенної Ягничевої головешки, а 
ззаду ше відважніше вистрибував жвавий, попри свої да
лебі не молоді роки, Фень. Він шкріб і обполіскував усе 
чоловіче Ягничеве причандалля, майже з акробатичною 
вправністю ухилявся від тяжких і загрозливих збрикувань 
його товстелезних лапищ, ще й встигав пояснювати не- 
просвіщеному киянину особливість цих дивних «водних 
процедур»:

— Вони (так шанобливо величав він Ягнича при лю
дях малознайомих або просто чужих) не зносять ніяких 
отих шанпуній і загряничної піняви. Усе, як у нас колись 
у селі. Луг з попелу від гречаної соломи. Нічого ж м’які
шого на світі! А Кузьма ж м’який чоловік. То тут він дирек- 
торював і гримів, і казився, як залізний чорт. І всі його 
лякалися. А покликали мене, то я й той... Він же м’який 
був, як віск... А тепер кажуть — гримить і реве. І ніхто 
нічого, один Фень. А мені всьо равно, аби платили. А там 
чи Кузьму годувати, чи обмивати, чи з-під їх виносити, 
чи там шо, чи я там знаю? Ну, мужчина тілесний, трудно, 
та коли платють більше, як в степу коло отари, то... 
І смирний же ж... Мо’, там коли й якось, то тут же ж і...

— Гму! — проревів Ягнич. — Фень, ти де?
— Я ззаду, — відгукнувся Фень.,
— А спереду?
— Явдоха.
— Явдоха-блядьоха? Дунькозада? А отам у мене дря- 

пається?
— На тулубі?
— Гму!
— Прицюцюркуватий з Києва. Мать, до Дуньки.
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— Гму!
Совинський майже зрозпачено (а може, й з ненавис

тю) поглянув на колегу Ледву. Коли б мав надмір сили, 
втопив би цього дредноута в його титановій ванні, повній 
лугу з гречаного попелу, а заодно, може, і цю жінку, може, 
найхимернішу з усіх українських жінок-відьом.

Євдокія самими очима заспокоїла його розклекотаність: 
не зважай, не переймайся занадто, не вистрибуй поперед 
батька в пекло, терпи, жди, сподівайся: я з тобою, я з 
тобою, я з тобою. Щось майже турецьке. Може, половець
ке. Половецький субстрат в українській крові. Половці 
щезли, аки обри, а субстрат живе, гомонить, реве і стогне.

З ревінням і стогонами видобувався Ягнич з ванни. 
Маленький Фень вправно попровадив його до масажного 
столу, всадовив на нім, став витирати тулубище, руки, ноги, 
манатки. Манатки, як на таку гігантську плоть, були до
сить мізерні. Може, своєрідна помста природи? Євдокії і 
Совинського Ягнич більше не помічав. Вони могли стоя
ти поряд, могли собі піти — для нього тепер існував Фень. 
І не ця трагікомічна істота в модних плавках, а тільки як 
нагадування про ті далекі часи, в яких ще затримувалися 
окрайці враженої страшною хворобою свідомості.

І Фень, ніби досвідчений лікар, майже геніально грав 
на тих давніх струнах, примушуючи їх бриніти коли й не 
надто гучно, та все ж чутно.

— А згадай-но, Кузю, як ми ото до дівчат...
— Гму!
— А як до дівчат, то ти ж — у нові штани?
— Гму!
І вже маленький чоловічок нацупив на гіганта і труси, 

і широченні директорські штани.
— А до нових штанів та ще й нова сорочка?
— Гму!
І вже брунатний тулуб декоровано білою сорочкою, 

навіть з галстуком.
— А до сорочки ж і спінжак?
— Гму!
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— Та ще такий, як оце в тебе з горденами! В тебе ж 
горденів, як у маршала Жукова або й у самого Леоніда 
Ілліча — цілий пуд.

— Гму! У Леоніда Ілліча — два пуди!
— Воно й у тебе, як повишкрібати всі миндалі, то на- 

собирається на два пуди.
— Гму!
Напинаючи (з допомогою доморобної «пропаганди й 

агітації») одяг на циклопічне опудало «червоного дирек
тора», Фень незауважувано вміло й швидко зодягався й 
сам, і ось уже він виводить свого підопічного з цих па
лат, веде до їхньої майже херсонської глиняної хатки, і 
велетенський Ягнич тупає по дорогих підлогах, мов ці
лий табун африканських слонів, ніби камінна статуя Ко
мандора, і коли б таке страховисько побачила Леся Укра
їнка, то, мабуть, ніколи б не писала свого «Камінного 
господаря».

— Ти його не боїшся? — спитав Совинський Євдокію.
— А я нічого не боюсь! — блиснула вона своїми ві

дьомськими очима. — Коли в жінки є гроші, за які вона 
може купити все на світі, вона вже не знає страху. Ну, 
Ягнич, ну, звір, і варвар, і одоробало, і... Але з нього сип- 
ляться гроші, як з отого грального «однорукого розбійни
ка» при виграші. Я рвонула важіль і виграла, і гроші сип- 
ляться на мене, як град з літньої хмари, і я тепер доскочу, 
чого хочу, а хочу, то й перескочу. Коли летіла з Києва, де 
купувала міністерських хаполюбів цілими оберемками (і 
хоч би ж тобі один мужчина — самі штаноносці!), і поба
чила в літаку тебе... Після тих жирних міністерських кур
дюків... Ти був худий, блідий, високий і красивий, як апо
стол...

— Апостоли ніколи не були красивими. То лисі, як 
Павло, то чеверногі, як Петро...

— Це для примітивних жінок некрасиві, але не для 
мене. Я тоді подумала: ось, нарешті, ВІН, і я його куплю.

— Апостоли не продаються.
— Це колись. Давно. А сьогодні продається все. Аме

рика закупила весь світ, і нам залишилися тільки такі-
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сякі місцеві фінансові трансакції, тому треба використо
вувати свої шанси.

— То ти не колега Ледва, а колега Шанс?
— Можеш називати навіть колега Шанселевич...
— Це з анекдотів. А ти з легенд.
— Ми будемо вечеряти, чи оте?
— Хочу оте!
— І я, і я, і я!
Яке то щастя після настирливого видовища надмірно- 

відворотньої чоловічої плоті мати перед очима це фантас
тично розкішне жіноче тіло! Повільні пещення і нетерп
лячка без листяного весняного вітру, весняних вод, дикого 
звіра перед пострибом, і потужніння, шалене, нестримне, 
неокрає. Вона впускала його в себе з неквапливим залас- 
сям, гордливо кривила губи, може, зневажала, ненавиді
ла, проклинала? Яке йому діло! Хто бореться з потвора
ми, можуть самі стати потворами. Жінка — це кноський 
лабіринт. Не примітивна заморока з Мінотавром на дні, а 
хитро вибудувані пастки й приваби, солодкі святилища 
лише для обраних, таємничість раю, в глибинах якого 
немає правди, зате є насолода, смак тіла, свята низотність 
жінки.

Він брав її нахабно, грубо, недозволено, без співчуття, 
без милосердя, співмірність їхніх статевих органів — при
родний дар чи щастя випадку? Яке йому діло! Як у того 
автора «Дрібного біса»: «Приходите и соответствуйте»'. Не 
можеш «соответствовать», не лягай під мене. Не лягай! 
Не ляг! А лягла — «соответствуй»! Ні розуму, ні сорому, ні 
почуття провини (бо перед ким?) — тупа зажерливість, як 
у диких тварин. Жах і заласся. Насолода в непристойнос
ті. І в злитті. Безмежному, безкінечному, страхітливому і 
прекрасному. «Яко ртуть, тако оубо и тЬло нашего естес
тва кождо кь своей части разливается»2. Може, це жіноче 
тіло послане йому в нагороду за всі його поразки: в науці, 
любові, в спробі розбагатіти, зрештою — у всьому його 
житті. Отже, не він для Євдокії з усіма її безмежними

1 Ф. Сологуб.
2 Ізборник Святослава, 1073 р.

90



можливостями, а вона для нього, як відплата за всі остан 
ні гріхи нашого нещасного суспільства. Платять не бідні, 
а багаті. Ти багата, ти зневажаєш усіх, хто бідніший, але 
сьогодні ти не можеш без мене, ти будеш мені знати, коли 
я знов і знов оволодіватиму тобою, пануватиму над то
бою, козакуватиму, знущатимуся, звірствуватиму.

Коли тіла наситилися одне одним, тоді душам теж хо
четься насичення.

— Ти мене геть розтерзав, — знеможено прошепотіла 
Євдокія. — Після нашої першої ночі тобі не закортіло 
втекти від цієї старої жінки?

— По-перше, я був п’яний. А по-друге, старих жінок 
не буває.

— А що ж буває?
— Душа. Коли стара душа, тоді лихо. Кінець усьому.
— Це для таких перевчених ідіотиків, як ти. А для жін

ки головне — тіло. І нема рятунку від його старіння.
— Ти ж знаєш, що в жіночому тілі є річ, яка не старіє 

ніколи. Авраам сплодив із Сарою Ісака, маючи сто літ, а 
Сарі було дев’яносто дев’ять.

— Перестань зрівнювати мене з Сарою!
— А я й не зрівнюю. Може, ти ще вище. Звісно, я 

далеко не наш праотець Авраам, але досі не можу збагну
ти, як ти могла... ну, зацікавитися... просто помітити тоді... 
в літаку?

— Я ж тобі, здається, вже казала, що жінка (справжня 
жінка, а не ступа!) відчуває чоловіка і обчислює його тіль
ки за їй відомими ознаками, як банківський рахунок. Ясна 
річ: вигляд, постать, зріст, вимитість, зовнішня і внут
рішня, для мене ще: руки. Господи! Яке це чудо чоловічі 
руки! Крилатість самої кисті, перебірливість пальців, їхня 
нервова видовженість, їхня майже безкінечність. Вони ді
стають до самого серця... І коли я побачила твої руки...

— Руки як руки. Мені й за моє кандидатське звання 
не платять по півроку, а за руки? Можете скаржитися в 
мою міжнародну фундацію...

Вона лагідно налягла на Совинського тяжким теплим 
стегном, поклала йому на уста короткопалу (досить шор
стку, треба зазначити) долоньку.
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— Помовч. Коли я побачила тоді тебе в тому захлюпа
ному «перевізнику», то... Щастя, що ти пішов курити і 
мої архангели затримали там тебе до самої посадки. Я зв’я
залася по мобільнику з Нулем, він «поклавав» на всіх на
ших комп’ютерах, і коли «антик» вдарився своїм шасі об 
бетон нашого обласного аеропорту, я вже знала про тебе 
все.

— Але ж, як незалежний громадянин незалежної Укра
їни, вийшовши з цього запацьореного київського літач
ка, я...

— Ти? Що ти? Я захотіла — і ти був, як мікроб під 
мікроскопом! Мої люди простежували кожен твій крок.

— Ага. Мікроб під мікроскопом. А тепер ти спиш з 
цим мікробом, бо даного природою мільярда своїх влас
них мікробів недосить?

— Пробач. Я дурна. Хіба не здурієш біля такого чоло
віка?

— А може, це я біля тебе дурію?
— Який ти добрий!
— Добрий, а ти до мене, як Берія! Мерщій вистежу

вати.
— Коли б ти знав! Я вже нікому не вірю на цім світі. 

Жінки не повинні вірити нікому, бо їх завжди обдурю
ють. Та не треба про це. Я відчула тебе так, як ще ніко
ли не відчувала жодного чоловіка. Щось мені вдарило в 
груди і голос: «Оце!» І більше нічого. Тільки одне слово: 
«Оце!»

— Пузце, яйце, вітамін це...
— Не будь циніком. Краще розкажи мені про афган

ську жінку. Я про неї нічого не знаю. Знаю тільки, що 
вона зникла в Афганістані.

Совинський мовчав. Вдавав, ніби не чує Євдокіїного 
шепоту. Чоловіки жінкам про жінок не розповідають. А про 
Єлизавету він не став би нічого казати й на Страшному 
суді. Може, для когось вона й зникла в тих диких азіат
ських горах, але для нього вона жила всі ці роки, в роз
блисках свого сліпучого тіла з’являлася перед ним найтем- 
нішими ночами, золотою тінню супроводжувала в сірій
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нудьзі буденності, далеким голосом жаги кликала туди, де 
вони були колись і вже не будуть ніколи. Який це жах: 
чути єдиний голос на світі і не мати змоги відгукнутись! 
Він ненавидів себе, ненавидів своє безголосся, хотів зда
вити горло, задушитися, покінчити з собою, бо навіщо 
жити, коли немає біля тебе цієї жінки! Чи пробував він 
шукати схожу на Єлизавету? Як у Рильського: «Вже всі 
знайшли, а я шукаю». Та ні, він не належав до шукачів, 
надто що був зачарований одною-єдиною, навіки став її 
добровільним рабом.

З чого починається рабство чоловіка перед жінкою? 
З першого погляду. Чорна іскра, зроджена силами, може, 
позаземними, пролітає між ними, і вже ти ладен довіку 
сидіти в підземній темниці, аби лиш бачити крізь заграто
ване віконечко, як проходить вона мимо золотими своїми 
ногами, у золотих сандаліях.

' Совинський тоді був на третьому курсі. Ще на першо
му закохався безтямно й безглуздо, бо його кохана Ніноч- 
ка вискочила заміж за сина українського дипломата, який, 
згідно з рекламованою радянською ідеологією теорією 
«робітничих династій», доблесно продовжував «династію» 
свого номенклатурного предка і вчився, звісно, не в яко
мусь там зачуханому українському вузі, а в Московському 
МІМО1, всім випускникам якого зелена вулиця в зару
біжні посольства і представництва «Страны Советов».

Відтоді Совинський, як це завжди буває, зненавидів 
жіночий рід (не в граматиці, а в студентських взаєминах) 
і навіть заприсягнувся ніколи, ніколи не...

Жив він з батьками в старому дореволюційному будин
ку на Гоголівській. До сімнадцятого року там, мабуть, 
мешкали дійсні статські радники, займаючи цілі поверхи 
на вісім кімнат, радянська ж влада в своєму безмежному 
демократизмі раз і назавжди покінчила з буржуазними роз
кошами і втулила в ці обурливо індивідуалістичні апар
таменти здоровий радянський колектив будівників со
ціалізму за принципом: вісім кімнат — вісім сімейств. На

1 Абревіатура: Московский институт международных отношений.
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щастя, батькові Совинського, як фронтовику, дісталася 
найбільша кімната, зал у колишнього царського генерала, 
до того ж з вікнами на далеку дзвіницю Софійського со
бору. Тому можна було б сказати, що дитинство Совин
ського осяяне було золотом Софії і, може, саме завдяки 
цьому він вирішив стати істориком. Сімейство їхнє, на
віть зважаючи на чималі обшири генеральського залу, жило 
в тісняві: батько, мати, дві доньки, найменший він — Со
винський. На час його студентства сестри встигли вже 
вийти заміж, старша сестра двічі розлучувалася, шукаючи 
щастя, інша якось трималася родинної платформи, але 
щоразу при зустрічах із своїм братиком трагічно обхоп
лювала голову руками і стогнала: «Ой, я нещасна!», Со
винський у свої двадцять з чимось років вважав, що вимі
рювати життя категоріями щастя чи нещастя це суто жіноча 
справа, для нього ж особисто набагато ближчими були 
поняття справедливості й несправедливості. Надто що з 
несправедливістю довелося зіткнутися, сказати б, через 
дорогу.

їхня вулиця ще з давніх часів забудовувалася без суво
рого архітектурного плану, хаотично, примхливо, але в 
цьому була якась особлива мальовничість, той неповтор
ний український дух, який Шевченко висловив одною- 
єдиною фразою: «Садок вишневий коло хати». Будинки 
на Гоголівській ставилися далеко один від одного, між 
ними лишалося доволі простору для садків, сквериків, 
навіть невеликих парків, навпроти їхнього будинку теж 
був такий сквер, у якому росло десятків зо два старезних 
лип (Совинському хотілося думати, що вони тут ростуть 
ще з часів Київської Русі і бджоли, що гудуть над ними 
щоліта, теж ще князівські бджоли Володимира Святого і 
Ярослава Мудрого). Для радянських трудівників, напако
ваних у комунальні квартири, як шпроти в банку, отакі 
зелені оази посеред кам’яного міста були справжнім раєм, 
тож можна було уявити, з яким обуренням співмешканці 
Совинського довідалися, що хтось хоче вирубати «ЇХНІ» 
липи, а на тому місці поставити житловий будинок. Звіс
но, громадяни найдемократичнішої держави на світі не
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просто обурилися, а й колективно запротестували, напи
сано було відповідні листи до всіх можливих керівних ін
станцій, а на додачу до листів усі мешканці будинку вирі
шили цілодобово пікетувати «СВОЇ» липИ, щоб не пустити 
туди хижих рубачів з їхніми безжальними сокирами. «За
хистимо зелену красу Києва». «Не дамо сплюндрувати наше 
неповторне диво». «Геть брудні руки від наших золотих 
лип!»

З такими плакатами (тексти виписував найосвіченіший 
з мешканців студент Совинський) пікетувальники терп
ляче вистоювали вдень і ввечері і навіть до пізньої ночі, 
але терпіння людське так чи інакше вичерпується і має 
свої межі, можна стояти на добровільній сторожі ніч, дру
гу, третю, а на четверту або п’яту вже й не вистояти і піти 
додому, щоб поспати бодай годину-другу, перш ніж іти 
на роботу добудовувати соціалізм, оті ж з «брудними ру
ками» весь цей час не спали, вичікували, коли стомляться 
захисники зеленого дива, щоб удосвіта прискочити до 
безпорадних дерев і стяти їх під корінь не якимось там 
предківськими сокирами, а наймодернішими бензопил- 
ками «Дружба».

Тільки леньки від буйних ще вчора лип. Плакали люди 
над тими пеньками, а студент-історик Совинський, може, 
вперше тоді збагнув, що несправедливість не має вимі
рів — чи то її чинять жорстокі римські цезарі, чи тупі 
радянські чиновники. Несправедливість безмежна і все
осяжна, і залити її не можуть ні сльози, ні піт, ні кров.

Од їхніх сліз пеньки не проросли, від проклять земля 
не запалася, натомість перед їхніми очима нахабно виріс 
п’ятиповерховий будинок з червоної цегли, з високими 
вікнами, заскленими лоджіями, двома під’їздами, вдень і 
вночі зачиненими міцними дубовими дверима, з-за яких 
іноді вигулькували червономорді міліціонери. Дім для парт- 
номенклатури.

Поселення-переселення тривало довго і так само кри- 
чуще-нахабно, як і саме будівництво. Досі вони десь жили 
і, мабуть, не в такій тісняві й занедбаності, як Совин
ський з батьками, коли незмога було купити звичайний
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диван, і батько — ветеран війни вимушений був «стояти в 
черзі» за цим примітивним предметом домашньої обста- 
ви, та й те ще вважалося хіба ж таким привілеєм для вете- 
ранів-інвалідів!

А ці сусіди навпроти, «розширюючись» в своїх житло
вих можливостях, везли сюди тільки нове і тільки імпорт
не. Пакування з гофрованого картону, Югославія, Фін
ляндія, Румунія, тьмавий полиск лаку, дорогі гобелени, 
крикливі кольори модерних тканин оббивки диванів, крі
сел, стільців, громіздкі рулони килимів, міцні короби з 
чеськими люстрами. Слідом за меблями настала черга 
домашнього скарбу. Посуд. Емаль, нержавійка, порцеля
на, фаянс, скло. Одяг. У набехканих валізах і пакуваннях, 
на переносних вішалках, просто жужмом. Тоді книжки. 
Складені в кубічні квадри, як цегла на будівництві, акурат
но перев’язані шпагатом. Передплатні видання — нездій
сненна мрія кожного радянського інтелігента. Блакитний 
Толстой, зелений Тургенев, синій Чехов, Достоєвський в 
колоніальних, майже кіплінгівських кольорах, бордовий 
Ромен Роллан, золотистий Шиллер, ніжно-кремовий 
Шекспір... Таким, як Совинський, треба було вистоювати 
цілі ночі в тисячних чергах на бульварі Шевченка біля 
крамниці передплатних видань, щоб «вихопити» бодай 
якогось класика, а для цих, виходить, не було ніяких про
блем. Совинський тоді мріяв про Соловйова, Ключевсько- 
го, про двотомник Тацита, виданий у серії «Літературні 
пам’ятки». Де там! Цілком випадково його чернігівський 
товариш надибав у батуринській книгарні Тацита (завезе
ного туди замість усіх можливих книжок про Мазепу!) — 
і яка ж то була радість!

Він ще не знав тоді, яка найбільша радість його життя 
очікує в кінці того переселення навпроти.

Допоки там панували матеріальні речі, це могло 
сприйматися чи то з відповідними заздрощами, чи то з 
іронією, чи то зі зневагою (останнє — для Совинсько
го). Та ось переселення-вселення завершилося, таємничі 
господарі номенклатурного будинку нарешті задомовилися

96



в ньому і, так чи інакше, вимушені були явитися світу, 
просто кажучи, вирушати на роботу. Вирушали вони не 
таким примітивним способом, як увесь радянський на
род, тобто пішки або на трамвайно-тролейбусно-автобус- 
ному громадському транспорті.

Вони «відбували» з місця свого проживання до місця 
своєї державної діяльності на персональних машинах мар
ки «Волга» і чомусь неодмінно чорного кольору.

Совинський не мав нічого спільного ні з «Волгами», ні 
з чорним кольором. В студентському будівельному загоні, 
підіймаючи економіку Підмосков’я на світовий щабель 
(завалимо Москву м’ясом і овочами Підмосков’я), він за
робив трохи грошей і купив моторолер «Вятку». Яскраво 
виражений радянський транспортний засіб: не ти на ньо
му, а воно на тобі їздить. Совинський поставив ролик на 
тротуарі перед їхнім будинком, знічев’я колупався в його 
примітивних механізмах, ходив на лекції, не остерігаю
чись, що хтось може вкрасти його «техніку», бо всім доб
ре відомо: радянські нерухомі транспортні засоби — най- 
нерухоміші в світі.

Заняття в інституті ще не починалися, він мав досить 
вільного часу, щоб полагодити свого ролика, мало не з 
досвітку виходив до нього, покурюючи дешеві сигарети, 
щось там вигвинчував-загвинчував, щось стукав-цюпав і, 
звісно ж, краєм ока спостерігав, що діється довкола, які 
нові істоти з’являються там, де ще вчора шелестіли зелені 
липи. «Ви слухали, як липа шелестить? Кохана спить, 
кохана спить...» У нього не було тоді ні липи, ні коханої. 
Примітивний залізний «ролик», вранішня роса на тротуа
рах, хряпання дверцят чорних номенклатурних «Волг» на 
вузькій вулиці, вимощеній горбатим камінням, передчут
тя нудьги в затхлих інститутських аудиторіях... І зненаць
ка серед отої номенклатурної тупотняви навпроти щось 
зблиснуло, мов одна з тих зірок, на яких, як казав Олек
сандр Блок, тримаються всі слова в поезіях, зблиснуло, 
промайнуло і щезло, заступлене й затулене темною квад
ратовою постаттю, а тоді вкрадене чорною залізною ма
шиною.
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Совинський одуріло супроводив поглядом чорну «Вол
гу», яка везла, відвозила, викрадала в нього, може, най- 
коштовніший скарб усього життя. Що там та «Волга» і що 
той чотирикутний кучерявий брюнет, який захряпував 
дверцята! Жінка! Вона вийшла з ближчого під’їзду, не 
вийшла — з’явилася, випливла, мов на небесній враніш
ній хмарі, і не ступала по грішній землі, а грала-вигравала 
понад нею веселими, безумно вабливими ногами і грала 
лицем, усім своїм жіночим тілом, знетямлюючи всіх ймо
вірних представників чоловічого роду, які могли трапити
ся на її шляху.

Очі Совинського нещасно й болісно покотилися до тієї 
незнайомої жінки і вмерли біля її літучих ніг непомітно, 
затоптано, безнадійно... Однак вона зауважила його від- 
чаєний погляд, хоча не очима, а устами, які лукаво вигну
лися в ледь помітній усмішці (чи то заохочення, чи само
вдоволення?), але саме тоді квадратовий чоловік затулив 
собою жінку з її усміхом, і Совинський залишився найса- 
мотнішим на всім білім світі.

Наступний день був з дощем, люди в плащах і під па
расолями, де там жіночі лиця, де усмішки, де лукаві виги
ни уст? Та він був терпеливим і діждався сонця і теплої 
іронії її неповторних уст.

Для млявої натури Совинського це було щось мовби 
навіяння. Незнайома (одружена!) жінка. Без імені. Без 
голосу. Без можливості доторкнутися бодай до її мізин
ця. І водночас — вся в ньому, заповнює його без решти, 
заполонює, знищує задля власного панування і торжест
ва. Колишня його молодіжна закоханість до однокурсни
ці тепер здавалася не смішною, а просто безглуздою. Тоді 
він у молодечому запалі, як здавалося йому, на все життя 
зненавидів усе жіноцтво, але тепер ладен був відступити
ся від свого закляття, зробивши виняток у всьому жіноц
тві для одної-єдиної жінки, яка несподівано з’явилася 
йому, мов послана з небес.

Він був упертий, як усі українці, і далі щоранку ко
лупався у своїй «В’ятці», народжувався і вмирав од спо
глядання за з’явленнями і щезаннями загадкової жінки і
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нарешті діждався, коли вона вийшла з-за дубових, пиль
нованих міліціонерами дверей сама, без кучерявого ква
дратового брюнета, і коли її не ждала чорна залізна «Вол
га», щоб кудись там відвезти і завезти світ за очі від 
нещасного студента, тепер їй, мабуть, треба було йти до 
трамваю (всього півкварталу до зупинки), але вона по
прямувала не вниз по вулиці, а перейшла вулицю і стала 
біля Совинського.

Голос у неї був трохи хрипкуватий та водночас якийсь 
особливо ласкавий.

— Я дивлюся: ви весь час мучитеся з цією технікою, — 
сказала вона. — Мабуть, це вже пройдений етап. На ма
шину немає надій?

— Навіть у променистому майбутньому не буде, — пе
реборюючи спазм у горлі, відповів Совинський (говорити 
з НЕЮ! Говорити!).

— А що це таке «променисте майбутнє»?
— Це з ідіотської пісеньки українського радіо: «У май

бутнє променисте з комсомольською путівкою рушай!»
Вона засміялася. Сміх, як спів... А може, розсипане 

срібло? Звідки йому знати?
— Комсомол? Це для мене таке далеке, як Камчатка 

або Чукотка.
— Авжеж, — він поволі, хоч і тяжко спам’ятовував- 

ся, — що вам комсомольський мій транспорт, коли у вас 
чорна «Волга».

— Не в мене, а в мого чоловіка, — сміючись, пояснила 
вона, — але чоловіка послали до Москви на якісь вищі 
партійні курси, а в мене тепер, замість «Волги», трамвай, 
щоб добиратися на роботу.

— Можу запропонувати свої послуги, — щосили нама
гаючись стримати дрож не тільки в голосі, а й у всьому 
тілі, сказав Совинський і одразу злякався своєї зухвалості, 
непомітно облизував вмить пошерхлі губи, незграбно во
рушив своїми довгими пальцями над «рогами» керма мо- 
торолика.

— На цьому драндулеті? — вона знов засміялася, але 
тепер уже зовсім іншим сміхом, теплим, потаємним, май
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же страшним у своїй загадковості. — Моя поліклініка на 
Пушкінській. Там тільки лімузини. А це — хіба шо на 
лоно природи?

І знов сміялася, і він тільки тоді нарешті наважився 
поглянути на неї зблизька і побачив (ще й досі нічого про 
неї не знаючи), що з мільйона київських жінок вона, може, 
найвродливіша, а він перед нею — проста випадковість, 
ніщо, нуль.

І все ж круглий нуль покотився до її ніг і, здобувшись 
до найвищих вершин нахабства, прошепотів:

— А коли б вас запросити на лоно?
Вона сяйнула своїм безтурботним усміхом, мало не 

доводячи Совинського до цілковитого божевілля вигини
стими устами і ще вигинистинішим своїм тілом, відсту
пила від нього на відстань, як їй здавалося, цілком безпеч
ну і тільки тоді промовила:

— Треба подумати. А тепер я — на трамвай!
Треба подумати, треба подумати, треба подумати... Ці 

звичайні слова гриміли Совинському, мов мідні дзвони 
надії й щастя. Бий, дзвоне, бий! Треба подумати... Треба, 
треба, ой, треба!

Вже почалися заняття в інституті, але він запізнювався 
на перші пари, з доствітку витанцьовував біля свого роли
ка, ждучи, виглядаючи, сподіваючись, а вона, вилітаючи з 
свого під’їзду, мовби й не помічала нещасного студента, 
квапилася до трамваю, і тільки зблиск погляду, і вигин 
примхливих уст, і надія на щастя, на те, чого не зазнали 
навіть товстошкірі римські цезарі.

Скільки тривала ця гра між молоденьким студентом і 
зрілою жінкою? Знов і знов Совинський удосвіта виволі
кав на тротуар свого ролика, вдавано колупався в двигуні, 
хотів бачити, як ітиме вона до трамваю, щоб їхати на свою 
осоружну роботу, ітиме повз нього, побіля нього, не ми
наючи й не обминаючи, бо він стовбичитиме тут, як 
найвищі Гімалаї, стирчатиме, як кістка в горлі, він хоче 
бачити її, бачити-побачити. Вона, мабуть, дивилася в вік
но на його незграбне вовтузіння біля моторолера, приби
раючись для цілоденної роботи, раз-по-раз кидала погляд
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униз, на протилежний тротуар, сміялася з наївного студен
тика, якому заронила в душу надію, навряд чи й здійсни
му, та водночас, видати, була і вдячна йому за оте неспо
діване обожнювання, тому коли вилітала з під’їзду свого 
будинку (майже невагома попри буйне її тіло, вже й не 
жінка, а стобарвний метелик, що з нестерпною ніжністю 
лоскоче не тільки чиїсь очі, а й душі) і минала Совин
ського зовні майже відчужено, все ж встигала обдаровува
ти його таким довірливим скиненням голови і таким сяй
ливим усміхом, що йому здавалося, ніби перед ним 
розчиняються брами раю.

Яка вузенька вуличка може відділяти тебе від щастя. 
Ти можеш переходити цю вуличку туди й сюди тисячу 
разів, та це нішо, бо щастя з’являється зовсім негадано, 
неждано, як золотий грім.

В п’ятницю вона, як завжди, бігла до трамваю, не за
уважуючи Совинського, але цього разу мимохідь кинула 
мовби й не для нього, а так собі, для нікого, кілька слів: 
«Після п’ятої в скверику між Артема й Глибочицею».

Де там та п’ята година! Він покотив свого ролика туди 
одразу і сидів там цілий день серед дитячого вереску й 
сміху, забувши про хліб і воду, про весь світ, ждучи тільки 
її, сподіваючись і втрачаючи всі сподівання, тому коли 
побачив, як вона виходить з тролейбуса і усміхається до 
Нього з того боку вулиці Артема, то ладен був умерти від 
щастя.

Нарешті вони були сховані від сторонніх поглядів і 
могли вільно говорити одне з одним.

— З мого боку це, звісно, безглуздя, — сказала вона. — 
Ми що? Справді можемо кудись поїхати?

Совинський неспроможен був вимовити бодай слово і 
тільки кивнув.

— Але ж ми навіть не знаємо одне одного, окрім хіба 
що того, що — сусіди. Ви сусід, я — сусідка. Якийсь аб
сурд. Як вас хоч звати?

— Совинський, — пробубонів він.
— Як у відділі кадрів. А ім’я? Ім’я у вас є?
— Ярема. А хлопці кажуть просто: Яр.
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— Яр — вже легше. Хлопці — це хто?
— Студенти. Я студент-історик.
— Як прекрасно: історик! Аби лиш не істерик, бо я 

лікар і мені набридли істерики. Я Єлизавета Петрівна.
— Імператриця, — прошепотів Совинський, — я так і 

знав. Коли вас уперше...
— Киньте! — суворо звеліла вона. — Ніяких імперат

риць і царственних осіб. Ми поїдемо? Куди ми поїдемо?
Совинський безрадно розвів руками:
— Куди скажете.
— Я хочу в ліс! В листя і трави!
Він глянув на свій жалюгідний ролик, притулений до 

дитячої пісочниці. Два коліщатка, двигунчик — пирхало- 
мирхало, грубі трикутні сидіння для водія й пасажирки — 
яка убогість! Але перед такою жінкою вся злиденність сві
ту яскріла самоцвітами казкової печери Аладіна, тому 
Совинський «подав» Єлизаветі свого ролика з неменшою 
шанобою, ніж розкішного ролс-ройса британській коро
леві. Ще тримався за холодне залізо, а вже доторкувався 
(невже, невже?) до ніжного, гарячого жіночого тіла. Вла
штовував Єлизавету на задньому сидінні, гуркнув мотор
чиком, скочив на свій трикутник поперед пасажирки, 
покотив, сам не знаючи куди, наосліп, знетямлено, май
же в трансі. Ролик стрибав по продірявлених київських 
асфальтах, Совинський закляк за кермом, а за спиною в 
нього — впритул, впритиск дві тугі гарячі півкулі, два 
материки — Північна й Південна Америка, а на додачу — 
чорна Африка з тропічними жіночими тілами, а також 
Великий, або Тихий океан, у якому не так плаваєш, як 
потопаєш, не виринаючи, не...

— Куди ми ідемо? — сміялася вона йому то в одне, то 
в інше вухо. — Я ж казала, що хочу в ліс, а ми куди?

Чи він знав, куди їхати, куди їм треба доїхати. Замість 
Дарниці опинилися за Виставкою, біля іподрому... Може, 
отак котилися б до самої Одеси?

— Завертайте отут, на Феофанію, — звеліла вона.
— Музей народного побуту? — розгублено поспитав 

Совинський.
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— Музей? Боже, який ви наївний! Он туди, на гори, 
на вершини, до лісу!

Тут була мовби Київська Швейцарія. Лівобіч од шосе 
хвилясте плато, на далекому краю якого вгадується Дніп
ро, а правобіч земля здиблюється під самі небеса могутні
ми брижами, округлі пагорби, ніби справжні гори, а запа
дини поміж ними мов справжні альпійські долини, і десь 
тут поряд в найглибшій з них — древня церківця, монас
тир, а ще — колишні дачі вже тепер мертвих видатних 
учених України.

Ще недавно на пологих схилах цих пагорбів колосила
ся пшениця (тільки уявити: пшениця в Києві!), хліб уже 
скосили, і тепер свіжі стерні тихо золотилися в лагідному 
вересневому надвечір’ї, ледь помітна Грунтова доріжка 
несміливо відбігала від шосе, вив’юнювалася вгору повіль
ними закрутами, мовби зачаровуючи розгубленого й роз
тривоженого ролиста, вела до принишклих гущавин гус
того гаю, який накривав буйною зеленою шапкою найвищу 
з гір.

Доріжка бігла кудись далі, минаючи гай, але жінка без
мовно, лиш притулившись щільніше до лівого плеча Со
винського, скерувала їхнього ролика вбік, в зелені нетрі, 
в безвість і пропад.

Моторолер ввігнався в бездоріжжя, безпорадно захли
пав двигунцем і замовк. Совинський поставив праву ногу 
на землю, щоб утримати рівновагу, і якусь мить вони за
лишалися на своїх сидіннях, прислухаючись чи то до го
лосів довколишнього світу, чи, може, до голосу власної 
крові.

М’яка земля, тихі трави, таємничі гущавини ліщини й 
старих розлогих дубів і невидиме птаство, що виспівувало 
й щебетало над ними голосніше за набридливе гриміння 
машин на шосе внизу, а може, то щебетала їхня кров?

Першою спам’яталася Єлизавета.
— Чому ми й досі сидимо на цьому залізі? Киньте його 

отут, в кущі! Я хочу в трави. О, які тут трави! Я в них 
заплуталася. Ви можете мене розплутати? А тут якийсь 
рівчак. Ви можете перенести мене через цей рівчак?
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Її ноги зухвало й весело топтали трави, а йому хотіло
ся, щоб вони топтали його душу. Досі він не знав і не 
уявляв (хоч де ж твої афінські гетери і римська Мессалі- 
на?), що жіночі ноги можуть бути такі розгнуздано веселі, 
як у неї.

Той вигаданий нею рівчак, через який Совинському 
треба було перенести Єлизавету, став межею (борозенка 
вузенька), за якою вже не було відступу. Він уперше обі
йняв її (щоб підтримати і втримати — і не більше!) і тіль
ки тоді вони обоє виявили, які в нього довгі руки і який 
він увесь довгий біля цієї розлогої жінки, що тужить за 
довгістю, дуріє і вмирає без неї.

— Обійми мене! — прошепотіла вона, коли Совинський 
переніс її через уявлюваний нею рівчак-ручай. — Не від
пускай! Не йди від мене!

Куди б він міг іти? Світ звузився до обширів цього 
жіночого тіла, вмерли всі звуки, все втратило свої голоси, 
замовкли птахи на деревах і залізні машини внизу на шосе, 
тільки хтивість гриміла в ньому страшними, всенищи- 
тельними громами, і його молода кров домагалася, попри 
все на світі, вдоволення тої хтивості.

Вони перескочили той уявний рівчак між покошлани
ми осінніми травами з такою дикою покошланістю душ і 
тіл, що відступати вже було незмога.

— Не так, -  шепотіла вона, — жінку треба тримати не 
так!

Чи він знав, як? Його бив дрож безумства, в роті пере
сохло, спазм стиснув горло — ні слова, ні звука. Нетерп
лячка і нерішучість, зухвальство і страх, брутальність мо
лодого самця і абсолютна недосвідченість.

— Я поможу тобі, — шепотіла вона, — ти такий не
зграбний, такий...

Слова були зайві. Доволі було захвату, здригання тіл і 
темного одуру в душах. Він онімів, оглух і осліп від спала
ху дикої пристрасті, але й крізь своє миттєве засліплення 
бачив її всю в блиску чистоти і ніжності: і її розвихорене 
волосся, і сполотніле лице, і жаждиві губи, і безмірну без
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захисність. І він вдерся в ту беззахисність, мов молодий 
звір, стрибок хижака на покірливу лань, але ж вона сама 
хотіла того пострибу, гаразд відаючи, що жертвою стане 
він, а вона торжествуватиме перемогу. Вперше в своєму 
житті Совинський ввійшов у жінку, взяв шаленим при
ступом її тайнощі, мов тверду фортецю, його невинність 
впала, як стіни Єрихону, але не в сльозах і розпачу, а в ще 
недовідомій піднесеності й щасті, у всьому його моло
дому тілі вибухнуло якесь мовби неземне світло, могутнє 
й безмежне, що золотими хвилями заливало весь світ.

Він був розгублений і переляканий перед неспогада- 
ною жаротою цієї жінки, яка віддавалася йому з обереж
ною лагідністю й ніжністю, а тоді з дикою хіттю й неса
мовитістю, від якої, здавалося, двигтіла під ними земля.

— Ти що — вперше? — прошепотіла вона йому в пра
ве, а тоді в ліве вухо. — У тебе він, як хрящ. Ніби в три
надцятилітнього.

Лиш згодом Совинський згадав ті її слова (бо пам’ять 
тіла найміцніша і найревнивіша) і спитав:

— Тоді ти про мене, як про тринадцятилітнього. Ти 
що, мала справу з неповнолітніми?

— Ти дурний, як усі чоловіки-самці, — засміялася 
вона. — Не забувай: я лікарка. І все можу знати з описів. 
З літератури. Як ти свою криваву історію.

Щоб хоч якось залагодити своє, з дозволу сказати, хам
ство щодо Єлизавети, він став цитувати їй Гегеля. В «Нау
ці логіки»: Entstehen und Vergehen — виникнення і зни
щення. Як між чоловіком і жінкою. Чоловік виникає в 
жінці, а тоді знищується. Аннігілюється. Світовий про
цес.

І філософське потрактування сексуального акту в Ге
геля:

«Єдинство кінечного і безкінечного не є їхнє зовнішнє 
(поверхове) зіставлення, противне їхнього визначального 
з’єднання, в якому були пов’язані розокремлені й проти
ставні, самостійні одне відносно іншого, отже несумісно 
сущі, але кожне в собі самому це єдність, і кожне лише
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знятгя себе самого, причому жодне не має перед іншим 
переваги в собі буття і стверджувального наявного буття. 
Кінечність є лиш вихід з-поза себе. Тому в ній наявна 
безкінечність, інша її іпостась».

— Щастя, що ти не Гегель, — сказала вона.
— Я історик, а це майже те саме, що й філософ?
— І те й те для мене смішне. Ну, що це за спеціаль 

ність — історик, або філософ?
— А як же бути з Фрейдом або Юнгом? Вони лікарі 

як ти, а стали філософами. Ти звернула увагу: жоден істо 
рик або письменник не став лікарем, а лікарів-письмен 
ників безліч. Чехов, Вересаев, у німців прекрасний пое' 
Готфрид Бенн, у нас — Олександр Олесь — «Сміються, 
плачугь солов’ї і б’ють піснями в груди». Амосов просла
вився операціями на серці і пише талановиті книжки...

— Це, мабуть, від недостатнього вдоволення своєю 
основною роботою. Ти ще не знаєш, що я народилася на 
війні. Мій батько був фронтовий хірург, мама — медсест
ра в його польовому госпіталі. Можеш уявити, яка в них 
була «практика». Туї не подумаєш ні про які літератури 
або філософії. І коли вони «подумали» про мене іп &ре'. то 
тільки тому, що тут діяли не закони людського суспільст
ва, а непереборні закони природи. Сьогодні я можу їм 
тільки заздрити. Бо хоч я хірург, як і мій рідний батько, 
але я не маю змоги практикувати. Чоловік влаштував мене 
в номенклатурну поліклініку, яка обслуговує найвищих 
державних посадовців і персональних пенсіонерів, і на мою 
долю випали найпримітивніші обов’язки: обмацувати ва
рикозні нижні кінцівки, пітняві животи і зарослі мавпя
чим мохом поясниці вередливих пацієнтів, споглядати їхні 
безславно полеглі в безкінечних кар’єристських битвах 
геніталії і думати про те, що десь ще є великий прекрас
ний світ, а в ньому щось безкінечно молоде, як оце ти 
біля мене. Ти історик, ти повинен знати все на світі. Чи 
була колись бодай одна лікарка, що стала б отим вашим 
гуманітарієм?

1 1п вре (лат.) — в сподіванні.
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— Не знаю.
— Отож. Бо жінка стоїть на землі і коли пробує втіка

ти від невдоволеності буденним життям, то втікає не в 
піднебесні сфери, а знов же таки на землю, до всього зем
ного. Отак, як я до тебе. Знайшла, побачила і втекла.

Коли вони вдруге помандрували до Київської Швей
царії і знов опинилися біля тих кущів ліщини, де сталося 
між ними те, що сталося, Совинський майже з містичним 
страхом помітив непомічене тоді: півколо високих біло
корих беріз, що світилися між темними дубами, мов ніж
не жіноче тіло поряд з осхлим і твердим чоловічим.

Як він міг не побачити тоді цих беріз? Потемніло в 
очах од цієї жінки? В очах, але не в душі. Він мав би 
стривожитися: чому ця незнайома, власне, чужа жінка, 
вродлива і дико ваблива, яка могла б покласти собі до ніг 
тисячі чоловіків, чому вона вирішила обдарувати своїм 
тілом якогось сухореброго, мов Дон Кіхот, студентика? 
Але забував про всі стривоженості, потопавши в ній. Яка 
тривога, коли тобі таке щастя?

їхня була осінь, та стала зима, і щастя закінчилося. 
Кремлівські геронтократи проголосили про намір ощас
ливити своїм перерозвиненим соціалізмом непросвіщен- 
ний азіатський народ і ввели в Афганістан так званий об
межений військовий контингент (тобто 120 тисяч до зубів 
озброєних головорізів проти нещасних жителів голих гір і 
розкішних долин). Все перевернулося в величезній дер
жаві. Брехня стала ще більшою брехнею. Підлота підлот- 
ствувала ще безмежніше. Гади виповзали зі своїх сховків і 
сичали голосніше за всі радіо і телеканали.

Єлизаветин партократ достроково закінчив свою гри- 
цеву шкільну науку в кадрах ЦК КПРС і прибув до Києва 
вже й не як громадянин України, а як один з радників 
отого обмеженого військового контингенту в Афганіста
ні. Що воно таке — всі оті радники-порадники? У кого й 
для кого? Радити, як організовувати мітинги й загальні 
збори на тему монолітної єдності афганського народу з 
радянськими окупантами? Голодранці всіх країн, єднай
теся? На світі не без добрих людей, і хтось натурчав пар
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тократові про Les Liaisons dancereuses1 його дружини з 
сусідом-студентом: радянські люди вміють берегти військо
ву таємницю, але чужих інтимних таємниць приховувати 
не звикли ще з часів товариша Сталіна. Про Совинського 
і Єлизавету кучерявому партократу донесено було далебі 
не в галантному стилі віконта де Вальмона2, а в досить 
відвертих і рішучих категоріях робітничо-селянської лек
сики, якими повною мірою й скористався партократ, кле
паючи вже свій власний донос до парткому того інститу
ту, де вчився Совинський. Що ж до зрадливої (але коханої!) 
дружини, то він повівся з нею не в постулатах патріар
хально-домостроївських звичаїв, а свято дотримуючись не
похитної догми про те, що радянська сім’я найміцніша в 
світі, тому не карав Єлизавету (і, може, навіть не картав) 
за зраду, а просто натиснув на відповідні державні важелі, 
щоб її, як майора медичної служби в запасі, мобілізували 
до діючої армії і послали разом з ним до Афганістану!

На цілих десять років слово Афганістан для всіх ра
дянських громадян стало чимось ніби аїд для греків і орк 
для римлян, а для Совинського — просто як кінець жит
тя, яке ще по-справжньому й не починалося.

Єлизавета знайшла спосіб востаннє побачитися з Со- 
винським. Поряд з їхньою вулицею на вулиці Артема в 
квартирі її знайомої, прокурорської вдови. Дві кімнатки 
з убогою обставою, з-поміж якої Совинського найтяжче 
вразила лозова етажерка з десятком пошарпаних книже
чок: Кримінальний кодекс, сталінська Конституція, «Діти 
капітана Гранта», «Хатина дядька Тома», «Як гартувала
ся сталь», «Прапороносці» й «Молода гвардія» — джентль
менський набір добропорядного радянського громадя
нина.

— Цей прокурор був справді такий обмежений, як оця 
його бібліотечка? — подивувався Совинський.

— Він був чесний.
— А хіба бувають чесні прокурори?

1 «Небезпечні зв’язки» — назва роману французького письменника 
XVIII ст. Шодерло де Лакло.

2 Герой «Небезпечних зв’язків».
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— Можеш пересвідчитися в оцій квартирі. Він був бід
ний, як більшість наших людей, бо був чесний. Помер в 
сорок два роки. Серце не знесло несправедливості, яка 
панувала довкола. Ти сидиш у своїй історії і не знаєш, 
що діється сьогодні на Україні. А в нас чоловіки вмира
ють сорокарічними, і всі — від серцевих хвороб. Серця 
не витримують безнадійності життя, яка запанувала в су
спільстві.

— А як же витримували жорстокість війни фронтови
ки? Мій батько весь у ранах, але живе.

— Мої теж живуть. Хтось сказав: серце повинне або 
розбитися, або загартуватися1. Мабуть, там була якась особ
лива загартованість, якої тепер бракує нинішньому поко
лінню.

— І мені?
— І тобі. Ти знаєш, якими очима подивився на мене, 

коли вперше побачив?
— Якими ж? Захопленими? Рабськими?
— Переляканими. Всі чоловіки завжди дивляться на 

мене нахабними очима, а тут — переляк? Я готова була 
поцілувати тобі руки за такий погляд. І коли ми вперше 
поїхали до лісу, тебе бив такий переляк, що мені здавало
ся: впадеш з свого моторолера. А тоді там, біля тої ліщи
ни... Ніколи не забуду тво'іх розгублених рук, розгублено
го тіла, всієї твоєї хлоп’ячої розгубленості. Не можу уявити, 
як буду без тебе, та ще в тому чужому Афганістані. Не 
зможу жити без тебе.

— А я без тебе.
— Ти вже говориш якось східною мовою, — цілуючи 

його, засміялася Єлизавета. — Ще закохаєшся, одружиш
ся, забудеш про мене.

— Я ніколи не одружуся!
— Всі так кажуть.
— А я — не всі.
— Це кажуть теж. Не треба ніяких слів. Краще поці

луй мене, і хай поцілунок буде так само довгий, як обійми

1 Шамфор — французький письменник (1741 — 1794), прославився 
афоризмами.
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твоїх довгих рук, як твоє довге хльостке тіло, як увесь ТІ 
для мене...

Вперше за час їхніх зустрічей вона заплакала, і Совин
ський не знав, як осушити її сльози.

Так з тими сльозами він і втратив її назавжди.
Від партократового доносу врятував Совинського рек

тор їхнього інституту. Коли на парткомі спробували роз
глянути «аморальну поведінку» студента Совинського, 
ректор сказав:

— Наскільки мені відомо, студент історичного факуль
тету Совинський не член партії, тому немає потреби роз
глядати тут питання про його поведінку, надто коли йдеть
ся про глибоко інтимні справи. Як студент, Совинський 
характеризується деканатом істфаку з найкращого боку і 
є намір після закінчення інституту рекомендувати його до 
аспірантури.

Справу було спущено, як то кажуть, «в пісок» і дово
дилося тільки дивуватися, як зуміли агенти колеги Ледви 
виколупати її звідти майже через двадцять років.

І тепер ця розбещена хтива самиця, розлягаючись на 
своєму восьмикутньому ложі (чотири ноги, чотири руки — 
вісім кінцівок у всі вісім кутів ложа), домагається, щоб він 
розповідав їй про його афганську жінку.

Так ніби для цього можуть знайтися слова в бідній 
людській мові.

Він був переповнений Єлизаветою, ночами прокидав
ся з мокрим од сліз обличчям, тижнями ходив мовчки, 
без слів кликав її з далекої Азії, та хіба ж міг докликатися. 
Спробував їздити ТУДИ, де вперше, вжахнувся від холод
них, глибоких снігів, що мертво лежали на тому місці, 
зозла продав за безцінь свого моторолера, замкнувся в 
своєму горі, малював в уяві всілякі жахи, яких зазнає вона 
на тій дикій, безславній війні, то бачив її мертвою, з від
різаною душманами головою, то хотілося йому вірити, що 
вона жива і помстилася своєму партократові, зійшовшись 
з полковником-вертольотником, і тепер її тіло стелеться 
шовками під казенну шинелю з нудотними запахами поту 
і смерті.
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Від усього цього можна було збожеволіти або накласти 
на себе руки, і він уцілів тільки завдяки тому, що був 
істориком. Історія дивиться на нас пустим поглядом убивці, 
тому й ми самі вимушені часом дивитися на минуле та
ким самим поглядом.

І хоч ще довго Єлизавета з ’являлася йому в спогадах, 
мов втрачений рай, прокреслювала перед очима золотий 
слід, ніби падаюча зірка в серпні, коли загадуєш бажання, 
та все ж він починав потроху забувати її і навіть пробував 
зраджувати, заплутуючись в недостойні авантюри то з тою, 
то з іншою жінкою, щоправда — без серйозних наслідків.

Тепер, на цьому безмежному ложі, поряд з невсити
мим жіночим тілом, сповнений темним соромом, мовчки 
перебирав у пам’яті деякі свої пригоди, ще й ще раз пере
конуючись, яка то все марнота і яка для нього невідшко- 
довна втрата — Єлизавета, Ліза, Єлизавета Петрівна.

Коли Єлизавета, що своїм іменем нагадувала росій
ську царицю (теж любила молодших за себе українських 
парубків, що з царициної постелі вистрибували графами), 
назавжди зацарствувала в нетривкій душі Совинського, 
то інша цариця, єгипетська, не затрималася там навіть на 
одну ніч.

Клеопатра. Пригода, сказати б, на грунті суто науко
вому. Висловлюючись пишніше: на поприщі. Совинський 
щойно «оступінився», одержав науковий ступінь, захис
тивши кандидатську дисертацію, і тут його науковий ке
рівник, що володів чутливістю радара і винюхував у ви
щих сферах, що там і де пахтить, викликав новоспеченого 
кандидата наук до себе і дав доручення написати схвальну 
рецензію на дисертацію однієї дуже впливової, неймовір
но авторитетної, фантастично популярної в керівних ін
станціях жінки. Дисертацію дали на відгук якомусь член
кору, але той виявився справді членом, який уже нездатен 
утримуватися на природою даній належній висоті і напи
сав розгромну рецензію. Смішний чоловік: дошкрібся мало 
не до повного академіка, а того й не відав, що в Країні 
Рад є не тільки коридори влади, але й коридори так зва
ної науки, куди звалюють усе, що не догоджає начальст
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ву. Наукові істини? А що таке істина? Всі ці Платони, 
Арістотелі, Паскалі, Декарти, Канти і Гегелі? Американ
ський філософ, брат великого письменника Генрі Джей
мса, Вільям Джеме, «отець» нині торжествуючого аме
риканського прагматизму, визначив суть цієї невловимої 
категорії гранично просто: «Істина — це пізнання того, 
що корисне».

Нюхливий науковий шеф Совинського, хоч публічно 
сповідував марксизм-ленінізм, насправді був прагматиком, 
який міг би переплюнути й самого Вільяма Джемса.

Він поклацав перед Совинським своєю масивною ниж
ньою щелепою, при погляді на яку ти мимоволі ставав 
адептом теорії Дарвіна про походження людини від мав
пи, і заспокоїв свого «молодого друга» (так він сказав), 
що його слово, яке пролунає в цих найвищих наукових 
емпіреях, буде належно оцінене, відзначене і не забуте.

— Але ж я історик, а дисертація з філософії, — нагадав 
Совинський.

— Мій молодий друже, — поплескав його по плечу 
шеф. — Хто стане звертати увагу на такі нюанси? Для 
вченої ради важить самий факт наявності позитивної ре
цензії. Не думаєте ж ви, що шановне зібрання читатиме і 
саму дисертацію, і всі відгуки на неї!

Ну, цього Совинський справді не думав, добре знаю
чи, що в Радянському Союзі тільки пишуть багато, а чи
тають мало, а то й зовсім не читають. Ще коли їздив із 
студентським будівельним загоном у Підмосков’я ставити 
там ферми в майбутніх колгоспах, які повинні були зали
ти Москву ріками молока і завалити мільйонами тонн 
м’яса, то кожної п’ятниці на вихідні з друзями вискакуваї 
електричкою до столиці («Москва—Петушки», як у Вєніч- 
ки Єрофеєва), щоб потинятися там по кафешках і кінош- 
ках, може, й постояти в черзі до Мавзолею з золотим бог
диханом радянської ери, потискатися на танцюльках з 
молоденькими москвичками, які «при ближайшем знаком
стве» виявлялися зовсім не москвичками, а пензячками, 
в’ятчанками, пошехонками, одним словом — суцільна
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Кандалакша, що не заважало їм, почувши на свою адресу 
делікатні кпини українських кавалерів, зневажливо ціди
ти крізь зуби: «Хохлы!» Торжество ленінської дружби на
родів.

Два дні перебування в Москві треба було десь жити. 
Для закарпатських циган — ніяких проблем. Он скільки 
вокзалів у столиці «нашей Родины»: Київський, Курський, 
Ризький, Ярославський, Білоруський, Савеловський. Але ж 
студенти-добровольці, які втілюють у життя історичне рі
шення партії про освоєння нечорноземної зони Росії, — 
це не мандрівні цигани і не можуть тулитися на вичовга
них лавах столичних вокзалів. Студент теж людина, він 
хоче спати в готелі. Ну, не в «Москві» й «Росії», не в 
«Метрополі» й «Советской», навіть не в колишньому ку
пецькому «Балчугу» по той бік Москва-ріки, а хоча б в 
«Уралі» — Столєшників провулок, самий центр Москви, 
зветься готелем, а насправді примітивний гуртожиток, кім
нати на кілька осіб, усі «зручності» в кінці коридору, в 
туалеті одна дучка, на якій з ранку до вечора вигніздюєть- 
ся вусата особа кавказької національності і хрипким ба
сом питає: «Чево нада?»

Та все ж навіть у такій нічліжці, щоб там поселитися 
бодай на одну ніч, треба «предъявить» паспорт і заповни
ти анкету, в якій, окрім стандартних обпитувань ще з ча
сів сталінськи-беріївських, було ше й таке запитання: «Цель 
приезда». Совинський і його друзі, заповнюючи цю анкет- 
ку, розважалися досхочу. Писали: «Ограбить Государст
венный банк СССР», «Вывезти за границу золотой запас 
СССР», «Изнасиловать жену Генерального секретаря 
ЦК КПСС», «Взорвать Кремль», «Осуществить государ
ственный .переворот», «Поджечь Третьяковскую галерею».

Вони здавали ці анкетки з хуліганськими написами 
засняділій готельній черговій, безперешкодно одержува
ли ключі від столичної фзланстерії, спокійно спали на 
пронизаних трудовим робітничо-селянським потом мат
рацах ще довоєнного виробництва, змобілізовуючи всі 
можливості українського гумору, щоранку пробували на
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лежно відповісти на сакраментальне запитання вусатої 
особи кавказької національності, яка затикала своїм во
лосатим задом єдину в так званому готелі туалетну дучку, 
знову бігали і «шагали», як молодший Міхалков, по Мос
кві, молоді, безтурботні, трохи, може, цинічні, саме за
вдяки спробам незліченної чиновницької раті принизити 
їхню людську гідність, на кожному кроці ставлячи анкет- 
ки з ідіотськими запитаннями.

Саме тоді Совинський засвоїв велику радянську істи
ну: в цій державі пишуть, щоб писати, але ніхто не читає 
написаного. Читають тільки тоді, коли хочуть людину зни
щити.

Дисертантка, яку він похвалив (не читаючи її дисерта
ції), на захисті в академічній залі поводила себе не те що 
розкуто, а просто нахабно. Враження було, ніби не вона 
перед вченою радою, а вчена рада перед нею складає своє
рідний іспит на лояльність і чистоту риз. Совинський ціл
ком анонімно сидів у залі, з одного боку вусатий, з друго
го — бородатий патріот, обидва страшенно обурені цією 
халтурни цькою (прочитали автореферат так званої дисер
тації) писаниною, обидва з диким залассям ждали появи 
на трибуні для відповідей дисертантки, а коли вона стала 
там, буквально розстріляли її картечею своїх нищівних 
запитань. Гай, гай! Перевчені сусіди Совинського були, 
як казав товариш Ленін про декабристів, «страшно дале
ки от народа».

Дисертаційна дама почала з того, що поклала на ву
зеньку академічну кафедрочку свої могутні, ще досить мо
лоді, перса, тоді обдарувала вельмишановне академічне 
зібрання цілою райдугою усміхів фантастично соковитих 
уст і майже по-дитячому здійняла догори руки: «Питай
те — відповідатиму».

Як у всіх радянських парках культури й відпочинку: 
«Вечер вопросов и ответов».

Перше ж запитання, яке прилетіло з залу, дисертацій
на дама відбила з вправністю тенісистки: «У вашому за
питанні вже міститься відповідь на нього». З другим було
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й зовсім небезпечно: «Ваше запитання не має нічого спіль
ного з марксистсько-ленінською ідеологією». Третє, чет
верте... Які могли бути запитання в цьому театрі абсурду? 
Номенклатурна дама стукала могутніми цицьками по ака
демічній трибуні, переляканий ще з материнської утро
би голова вченої ради, якийсь мултих-бултих, опинившись 
ні в сих, ні в тих, молитовно здіймав руки і припрошував 
вельмишановну' академію до толерантності, а тоді, зне
нацька показавши присутнім свої марксистські ікла, яки
ми він гриз граніт науки і догризся аж до цієї нинішньої 
синекури, урочисто проголосив закінчення процедури за
хисту, зважаючи на те і се, а також на все інше. Бурхливі 
овації, всі встають і виходять.

Совинський тоді теж прийшов і пішов. Трохи посміяв
ся. І все забув.

А за кілька місяців асистентка їхньої кафедри Галя 
(«Несе Галя воду, коромисло гнеться») знайшла Со
винського в інститутському коридорі, де він з двома ас
пірантами покурював своє «Мальборо» (аспіранти кади
ли «Примою», що буцімто подобалося самій англійській 
королеві Єлизаветі) і, не приховуючи ревнощів у голосі, 
покликала:

— Совинський, там тебе якась дама до телефону.
Із задимленого коридору Совинський попростував до 

ще задимленішого приміщення (вони називали його «Все
союзна кочегарка»), де їхній завідуючий кафедрою, який 
не визнавав сигарет, смалив свій улюблений «Біломорка
нал», майже навпомацки знайшов у диму телефон, підняв 
слухавку. Ніякої дами, до якої вже встигла приревнувати 
його Галя. Пісний, як сухар з житнього хліба, чоловічий 
голос:

— Товариш Совинський?
— Ну!
— З вами буде говорити Клеопатра Микитівна Січкар.
І відклацування, а тоді шарудіння телефонних ліній і

грайливий, мов рокотання приструнків на чернігівській 
бандурі, жіночий голос:
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— Це ви, мій захисник і покровитель?
— Ну, не знаю, але може бути, — розгубившись од 

таких несподіваних компліментів, пробурмотів Совин
ський, надто що Галя пасла його своїми гострими очима, 
ніби колгоспний чередник худобу.

— Доповідаю, — сокоріла між тим його невидима 
співрозмовниця. — ВАК1 затвердила мою дисертацію, і 
відсьогодні я вже цілком офіційно повнометражний кан
дидат філософських наук і хотіла б подякувати вам осо
бисто за...

— Вважайте, що вже подякували, — заспокоїв її Со
винський.

— Це ще не все. Впливові наукові кола висловили по
бажання опублікувати мою дисертацію як окрему моно
графію.

—- Вітаю, — сказав Совинський.
— І я б хотіла порадитися з вами з цього приводу.
— Порадитися? Зі мною? Але я...
— Ми обговоримо це детальніше при зустрічі. За вами 

прийде машина.
Галя розстрілювала Совинського своїми великокалібер

ними очима. Не зміг виправдати її жіночих сподівань, а 
тут розбалакується з якоюсь впливовою дамочкою! Так 
ніби вона, жона прославленого академіка, не досить впли
вова! Врятував Совинського від цілковитої розгубленості 
й відчуття провини їхній добродушний завкафедрою Пет
ро Петрович. Що там? Нові наукові контакти? Приємно, 
приємно. Прорив нашої кафедри в найвищі сфери? Над
звичайно приємно. У завкафедрою був привілей смалити 
свій «Біломор» в їхньому нещасному приміщенні, науко
вим працівникам для цього надавалися інститутські ко
ридори. Совинський мерщій пірнув у той збавчий кори
дор, щоб уникнути Галиних розпитувань про несподівану 
телефонну розмову, але довго втішатися свободою йому 
не вдалося, бо незабаром в їхньому «пламени и порохо
вом дыму» з’явився чорний чоловік, у чорній шкірі, мит

1 ВАК — Всесоюзна атестаційна комісія.
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тю обчислив Совинського з-поміж тонкошиїх аспірантів, 
зробив йому пальчиком «кив-кив» і, не озираючись, по
простував до виходу. Магізм влади. Совинський слухня
но, майже сомнамбулічно, поплентався слідом. У чорного 
чоловіка була чорна «Волга» з якимись магічними номе
рами, бо всі автоінспектори на перехрестях, забачивши ці 
номери, випростувалися так, ніби крізь них пропускали 
струм високої напруги, він віз Совинського досить довго, 
завіз у далекий лісовий масив, обгороджений колючим 
дротом, провіз крізь кілька воріт, пильнованих автомат
никами, нарешті зупинився неподалік двоповерхового 
дерев’яного котеджу і так само безмовно, як в інститут
ському коридорі, кивнув Совинському пальцем: туди.

Може, глухонімий?
Щойно Совинський хряпнув дверцятами, машина за

гурчала і покотила до тих брам з автоматниками, не ли
шаючи йому іншого вибору, як іти до того котеджика. 
Ну, то він і пішов, і там уже не було ніяких автоматників, 
двері гостинно відчинилися перед ним, просторий перед- 
нокій наповнений був різучим, як у всіх казенних примі
щеннях, світлом і вистелений жовтуватими (теж казенни
ми) килимами заводської роботи, і на тих килимах 
розпромінювалася йому назустріч стобарвними усмішка
ми ЙОГО вчорашня дисертантка.

— Нарешті, нарешті! — простягаючи йому обидві руки, 
просміялася вона. — Нарешті я зможу як слід подякувати 
вам!

— Це можна було зробити й по телефону, — зауважив 
Совинський.

— Ви смієтеся? Ми ж з вами не в Америці, де там усі 
ці секси по телефону! Ми в державі, де все натуральне, 
справжнє, природне. Ви ж не станете заперечувати?

— Та ні, я, звісно, не проти, хоча...
— От і прекрасно! Прошу вас бути сьогодні моїм гос

тем. Тут усе скромне. Скромний дім. Скромна обстанов
ка. Ну, скромна вечеря. На двох. І невеличка ділова роз
мова. Власне, й не розмова, а просто несміливе бажання 
порадитися з вами...
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Вона торохтіла, не даючи Совииському змоги промо
вити бодай слово, вела його з одної до іншої кімнати цьо
го «скромного» будинку, показала, де можна помити руки 
і все інше, аж нарешті він опинився за столом для «скром
ної вечері».

— Мені не зовсім зручно, — ще трохи попручався Со
винський, але господиня вміло перепинила цю його остан
ню спробу зберегти незалежність, наповнила два високі 
келихи золотистим вірменським коньяком, подзвеніла 
кришталем, заграла своїми солодкими усміхами в усіх його 
гранях.

— Ви ж не відмовитеся випити за таку жінку, як я?
Совинський проковтнув свій коньяк майже переля

кано.
— Ну... Я ні... За вас...
— А тепер за кандидата філософських наук!
— І за кандидата... Звісно, я не проти.
— А випити за мою монографію?
— Можна й за монографію.
— А коли я попрошу вас написати передмову до моєї 

монографії? Вип’ємо за передмову?
— Вип... Даруйте, за що вип’ємо?
— За передмову, яку ви напишете. А перед тим треба 

випити.
— Треба... — коньяк був справжній, і Совинський геть 

одурів од цих «треба випити», а проклятої жінки, здалося, 
не брали ніякі градуси... Вона, мабуть, помітила збаранін- 
ня Совинського, підсіла до нього ближче, ласкаво покла
ла йому на плече руку.

— Вам треба закусити.
— Треба закусити! — п’яно згодився Совинський.
— Тут у мене все скромненьке, але все є, — турчала 

йому в вухо господиня, —- баличок, сьомужка, ікорка, гри
бочки, крабики, дичинка... А перед цим нам треба ще 
випити...

Вона знай наливала йому, а собі, може, тільки підли
вала, та Совинський уже не переймався цим, у нього, мов 
у спортсмена, відкрилося «друге дихання», перше сп’я-
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ніння минуло, настало якесь дивне протверезіння, і він 
уже майже весело сприймав усе довколишнє: і цей прос
торий стіл з щедрими закусками і рідкісними напоями, і 
райдужну гру яскравого світла в химерних гранях криш
талевого посуду, і пропахчену дорогими парфумами теплу 
жінку поряд, яка щось шепотіла, шепотіла йому, виспіву
вала, мов казкова сирена, зманювала й заманювала.

— Треба закусити, — шепотіла вона, — закусити!..
— іМожна, — весело згодився Совинський, зраділо від

чуваючи повернення почуття іронічності, яке він зненаць
ка був щойно втратив під жорстокими ударами вірмен
ського «ахтамару». — Закусити завжди корисно. Що тут у 
нас мається? Сьомужка? В літописах вона звалася лосо
сем. Писано ж бо: для великого князя Київського лосось 
просольний у відерцях з льодом із Ладоги. Ми не князі, 
але спробуємо. А це ікорка? Перлистого забарвлення і роз
мірів належних. Не з севрюги і навіть не з осетра, а з її 
величності білуги кілограмчиків на двісті кожна особина. 
Доки Дніпро ще не був у зашморгах ленінської гідроелек- 
трифікації нещасної України, білуги й осетри допливали 
з гирла до самого Києва, а вже там спритні монасі вилов
лювали їх під печерськими горами, розчинювали білі про
сторі пузичка, вигрібали з них у липові діжечки дорого
цінну ікру і ще й не посолену мерщій притарабанювали 
до трапезних столів київських ігуменів і єпископів. Ми не 
ігумени й не єпископи, і білугу тепер ловлять не біля Києва, 
а десь аж у гирлі Дунаю, у Вилкове, але ікорки скуштує
мо, так ніби ми члени Політбюро...

— Ох, який же ти розумний! — цмокнула вона Со
винського в щоку. — А який коньяк пили твої князі?

— Коньяк французи винайшли десь у XVIII столітті, а 
цей вірменський російський купець Шустов став вироб
ляти лише у 1905 році, збудувавши в Єревані завод. 
А київські князі пили «зелено вино», і це не означає, що 
воно справді було зеленого кольору, як французький лі
кер, а зелене від зілля, від хмелю, звіробою, полину, бру
ньок берези, дуба, верби, вільхи, трав, на яких варилося.
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На жаль, рецепт «зелена вина» безнадійно втрачено, і на
віть такий авторитет в галузі історії спиртних напоїв на 
Русі, як Вільям Васильович Похльобкін, нічого втішного 
не міг нам повідомити щодо цього.

— Ти нічого не їси, а тільки розбалакуєш, — вередли
во зауважила Клеопатра. — Вже дістав мене своєю бала
каниною до печінок і селезінок. Я забула тебе попереди
ти, що при мені всі чоловіки мовчать. Вони або слухають 
те, що кажу я, або...

— Або? — вдаючи геть сп’янілого дурника, перепитав 
Совинський. — А що це таке?

— А таке, що я не хочу ніяких чоловічих розмов, а 
хочу або! Ти танцюєш?

— А навіщо танцювати, коли є ансамбль Вірського?
— Зі мною, зі мною танцювати, а не з ансамблем 

Вірського або Авдієвського, які в мене вже навіть не в 
правій, а в лівій жмені!

Агресивна й безжальна, мов самиця богомола, що всти
гає його з’їсти впродовж статевого акту, вона грубо ви
смикнула Совинського з-за столу, легко впоруючись з його 
незграбним довгов’язим тілом, допровадила туди, де ви
сочіли цілі гори музичних центрів, телевізійних і радіо
приймачів, ввімкнула тиху, гойдливу музичку, притиску
ючись до Совинського всім тілом, повела його повз стіл з 
щедрими напоями й закусками до встеленого казенними 
килимами передпокою, до крутих дерев’яних сходів, об
рамлених точеними балясинами, округлими, як жіночі 
литки, кружляла його й закружлювала, шептала то в одне, 
то в інше вухо, і не просила, а вимагала:

— Ти можеш обійняти мене? А ще міцніше? А ще? 
А поцілувати? Який жах: ти зовсім не вмієш цілуватися! 
А що ж ти вмієш? Ну, нарешті! Тепер іди туди нагору, а я 
зараз буду...

Совинський погрібся по дубових східцях. Драбина 
Якова. Скажімо так: українська драбина Якова епохи гор- 
бачовської перестройки. Нагорі було архітектурне віддзер
калення того, що було внизу. Передпокій з казенними
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килимами і кілька дверей туди й сюди. Єдина відмінність: 
тут не було різучого світла, спокійна притемненість, те, 
шо тепер звуть інтимом. А для чоловіків — випивкою. 
Випивка, дорога, валютна, рідкісна, торжествувала тут, 
розставлена в різнокаліберних імпортних пляшках на кіль
кох низеньких столиках, безладно розставлених у просто
рому передпокої, але Совинський так і не встиг належно 
поцінувати ці чоловічі розкоші, бо з дубових сходів при
линула і налинула на нього дика в своїй нетерплячості 
самиця, здивувалася, обурилась, засичала:

— Ти що? І досі тут стовбичиш?-Ходімо до спальні! Зі 
мною! Бо я хочу, щоб ти був сьогодні зі мною! Бо я Клео
патра! Ти ж історик і все знаєш, тому я тебе обрала для 
цієї ночі, для моєї невситимості. Іди зі мною, іди до ліж
ка, іди, іди, іди!..

Енергія била з неї, як із зарядженої лейденської бан
ки. Вже й не жінка, а відьма, фурія, чортиця.

— Ти досі в цих своїх шкаматках! Не міг роздягнутися 
перед такою жінкою? Ти знаєш, які чоловіки роздягалися 
перед Клеопатрою Січкар? Не знаєш?

Вона розметала його одяг, вивільнилася сама з широ
кого халата, накинутого на голе тіло, черкала Совинсько
го то тугими грудьми, то ще тугішими стегнами, і від тих 
гарячих приторків його плоть спалахнула і вибухнула з 
такою потужністю, що коли Клеопатра в своїх мандрах по 
його тілу добралася й туди, то перелякано відсмикнула 
свою руку і засміялася подивовано і водночас радісно:

— Ти що — банани їв, що воно в тебе таке виросло!
— У Дніпрі плавав, — п’яно погмикав Совинський.
— Тоді в Дніпрі, а сьогодні в мені, — налягла вона на 

нього всім своїм широким тілом, — йди до мене, до мого 
ліжка, до мого ложа!

В ліжку вона витворяла таке, ніби справді була єгипет
ською царицею Клеопатрою, а Совинський водночас Ан- 
тонієм і Юлієм Цезарем. Бракувало .хіба що волосатих, як 
у антилопи, ніг, що були в справжньої Клеопатри, а так — 
цілковите враження, ніби сталася телепортація його тіла в
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древній Єгипет, в елліністську Александрію, на царські 
ложа Латідів1.1 пробудження теж було, як в Александрії в 
Антонія, якого покинув Бог. Українська Клеопатра, ніби 
вжалена українським аспидом, брутально виштовхнула 
Совинського з ще сповненого їхніми нічними шаленства- 
ми ліжка, стала перед ним, закутана в халат, ніби в чинов
ницький мундир, цідила крізь зневажливо підібрані губи

— Слухайте мене уважно. Ви тут ніколи не були. Цей 
будинок не має адреси. І ніщо тут не має адреси. Мене 
тут не було теж. Сподіваюся, що ви не...

— Можете сподіватися, заспокойтесь, — не дав їй до
кінчити Совинський.

— Ви поснідаєте? Чай? Кофе?
— Дякую.
— Як мужчина, ви — клас. Але моя посада не дозволж 

захоплюватися. Я не можу, як ота кінодурочка, бути ра 
бою любові.

— Це відомо ще з букваря: ми — не раби, раби не ми.
— Машина відвезе вас.
Той самий чорний чоловік уже ждав його в чорній 

«Волзі». Вони покотили крізь ліси й переліски, коли до
бралися до київського передмістя і Совинський побачиї 
першу автобусну зупинку на їхньому шляху, він мовчки 
тицьнув туди рукою: зупинись! Чорний чоловік загальму
вав, Совинський вистрибнув з машини саме вчасно, щоб 
устигнути в автобус. Навіть не поцікавився, що то за марш
рут, і автобус завіз його мало не до Берковецького кладо
вища, так що довелося майже не цілу годину добиратися 
до центру міста. Та яка ж це незначна плата за щасливе 
визволення від рабства у проклятої номенклатурний!

Після тої, власне, безглуздої пригоди з номенклатур
ною Клеопатрою Совинський довго не міг стямитися. Буле 
чи не було? Був він у тій жінці чи приснилося? І знов і  

знов дякував Всевишньому, що вберіг його від спокуси 
одруження. Тільки уявити себе чоловіком такої прокляту
щої номенклатурниці! А в неї ж, мабуть, є законний муж

1 Династія ГІтолемеїв, до якої належала Клеопатра.
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бо інакше не можна з її «посадою». Єдине, чим міг заспо
коїтися, це те, що вона одним потіпуванням свого зміїно
го язика стерла все, що було між ними, як стирають мок
рою ганчіркою слова або цифри, написані крёйдою на 
шкільній дошці. Ніхто ніколи не довідається, ніхто не 
знатиме, ніхто не звинуватить його за ту ніч, та й хто мав 
право звинувачувати? Хіба що асистентка їхньої кафедри 
Галя, та й не тому, що мала монопольне право на Со
винського, а тільки зважаючи на його, сказати б, чоловічу 
невідповідність, яку він виказав біля неї в найвідповідаль
ніший момент.

Галю влаштували на їхню кафедру «по блату». Якісь 
вищі сфери натиснули на ректора, тоді на їхнього добро
душного завкафедрою Пе-Пе, власне, посада ніяка, зар
плата мізерна, зате ж яке місце, серед яких людей! Вона 
з’явилася в їхньому закіптюшеному «Біломором» примі
щенні в міні-спідниці, в міні-кофточці, в максі-грудей, 
стегон і того, що позаду, розсідалася на стільці перед бід
ним Пе-Пе, показувала свої спокусливі рельєфні литки і 
ще спокусливіші стегна, від видовища яких стогнали всі 
їхні аспіранти чоловічої статі, а Совинський просто лео- 
пардствував, мріючи вгризтися зубами в цю звабливу плоть, 
та, на жаль, він не був леопардом, а примітивним науко
вим працівником, мізерним кандидатиком наук, тоді як 
Галя — дружина якогось засекреченого академіка, науко
ву продукцію якого демонстрували навіть перед президен
том де Голлем, коли той був з візитом у Радянському Союзі, 
самого ж академіка не показували, бо він був ще засекре- 
ченіший, ніж витвори його розуму, як тоді казали «изде
лия». Звісно, Галя не була першою музою академіка, ця 
роль цілком законно належала його першій дружині, яка 
супроводжувала його на житейських шляхах ще з студент
ської лави, була вірною подругою й помічницею посеред 
усіх колючих тернів нелегкого існування, коли ж академік 
нарешті продерся крізь ті терни до зірок, то з’явилася Галя, 
відбила його в законної дружини, швиденько «переофор
мила» на себе, з простої піонервожатої одразу стала ви
кладачем української мови для іноземців, які прибували
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для навчання в українських вузах, а коли їй це набрид
ло — асистенткою на їхній кафедрі.

Тепер сиділа біля телефону, демонструвала свої широ
кі стегна, ліниво мружилася трикутними очима, густо об
мальованими чи то максфакторами, чи геленою рубінш- 
тейн, гііїнотизувала молоденьких, як колгоспні жеребчики, 
аспірантів і лінувалася навіть простягнути руку, щоб під
няти телефонну трубку і відповісти на дзвінок.

— А навіщо? — дивувалася Галя. — Хай відповідає той, 
кому дзвонять!

Зате не втомлювалася розповідати про свою «наукову» 
кар’єру.

— Bit думаєте, це якісь там курси для лумумб? Це вище 
всіх університетів! Сам Горбачов ставив питання про на
ших київських лумумб. Двері в цивілізацію з- африкан
ських джунглів. Коли я вперше прийшла до них на урок, 
вони всі вмерли! Двометрові чорні мужчини, очі горять, 
як вулкани, потенція страшніша за землетруси, а тут я з 
нашими українськими ласкавостями: «Дівчино, рибчино, 
чорнобривко моя!» Що ж лишається бідним лумумбам? 
Тільки й того, що допитуватися, що то за таємнича укра
їнська мова, де і дів-чина, і риб-чина, і Гали-чина, і Ти
чина? Що воно за «чина» в українській -мові? А тоді далі. 
У вас усе чоловіче, жіноче й середнє. А як назвати чолові
ка в кобри? А жінку в удава? А чоловіка повії? Повій?

Так ніби я їм довідкове бюро. На додачу ще директор 
тих академічних курсів. Голос — як терпугом по залізу: 
«У своєму спілкуванні з іноземцями вА повинні всебічно 
висвітлювати ментальність українців...» Почули б мої лу- 
мумби, то враз вчепилися б: а що то у вас за «тальність»: 
монумен'Тальність, фундамен-тальність, момен-тальність, 
сентимен-тальність, підмі-тальність, гені-тальність, симен- 
тальність?- \  ’

— Стоп! — перепинив її словолчУртво Совинський. — 
Це вже стосується не людей, а худоби.

— А хіба ми не худоба? Який український класичний 
роман проходять у школі? «Хіба ревуть воли, як ясла пов
ні», Панас Мирний. А Коцюбинський, «Коні не винні»?
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Українська народна пісня «Йшли корови із діброви, а овеч
ки з поля»?

— З такою мовно-літературною ерудицією і до нещас
них істориків? — подивувався Совинський.

— Набридло. Перед тобою повна аудиторія могутніх 
чорношкірих самців, а ти перед ними ніби вже й не жін
ка, а якийсь вечір «вопросов и ответов» у київському пар
ку: «Зкажіте пожалюзта, кдо у кого заїмствував — Європа 
в Українє ілі Україна в Європє? У вас труси, ковбаса, в 
Європє памперси, тампакси, в Європє менеджери, у вас — 
ненажери, в Європє хакер, а у вас — іди ти в сракер...»

Яка жінка зможе таке витерпіти? Я так і сказала своє
му академаші: або ти мене забереш звідси, або... Без про
блем. У нього зв’язки просто страхітливі. Хочеш; він за
пустить тебе ракетою на Марс або на Венеру. А нащо мені 
Венера, коли я сама незгірше. Він всунув мене до вас. 
Історики! Теж мені вчені. Всі ви продажніші за найостан- 
ніших повій! Ганебні політичні спекулянти, національні 
мазохісти. Ще вчора те й знали, що «Слава КПРС» і мо
нолітна єдність, а сьогодні: перестройка-перестирка, су
цільний голодомор, соловки, колима, гулаги...

— Між іншим, я — про Римську імперію періоду зане
паду, — пояснив їй Совинський.

— А вчора? На чому ти став кандидатом?
— Роль комсомольських організацій в організовуванні 

піонерських організацій
— Ти геній! Оргазмування організації оргазмів... Кайф! 

До цього не доіш%ябся навіть мій академаша! Ти — вже 
академік? Якоїсь із отих академій, що виникають, мов 
бульки на калюжах після дощу?

— Ще ні, але пропозиції надходять.
— Там треба платити, а ти, мабуть, скупий?
— Ощадливий.
— Жмот, — сказала Галя і відвернулася від Совинсько

го, як йому здалося, рішуче й назавжди, та їхнє протисто
яння протривало недовго. Чи то він вихитрився закінчити 
свої заняття на кафедрі саме тоді, коли Галя вже йшла 
додому, чи Галя вистежувала його, як довготерпеливий
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мисливець дичину, але сталося саме так, що Совинський 
опинився біля іржавих «жигулів» першої моделі, а з іншо
го боку до машини підходила Галя.

— Це що — твоя машина? — здивувався Совин
ський. — А ми всі*думали: дружина академіка...

— Мій академік жлоб, якого не бачив світ. А коли ти 
не хочеш стати таким самим жлобом, то сядеш зі мною в 
ці іржаві ночви?

— Машина для мене не має значення, — заспокоїв її 
Совинський. — Головне: що в машині?

— В машині я — Галя. І цим усе сказано.
— Несе Галя воду, коромисло гнеться?
— Перед Галею дехто може й гнутися. Підвезти?
— Коли по дорозі. Я на Русанівці.
— Терпіти не можу цих спальних районів!
— Русанівка — не спальний. Київська Венеція.

. — Не треба мене смішити! Коли по той бік Дніпр; 
Венеція, то що по цей бік? Париж?

— Тоді можна вважати, що я народився в Парижі. Бать 
ки мої й досі тут. Я відсепарувався...

Після авантюри з танками Совинський, хоч трохи { 
обскубаний липовим товариством з обмеженою відпові 
дальністю, все ж зміг затримати на своєму банківському 
рахунку енну суму плюс придбати на Русанівці однокім 
натну холостяцьку квартирку. Останній поверх, взимю 
дикий холод, на поверсі чотири квартири. Мешканці' 
Невидимі. Вранці біжать на роботу. Ввечері біжать додо 
му. Все життя, як у поета: «Жизни мышья беготня». Зго 
дом один із сусідів розкрив свою анонімність. Прийшої 
познайомитися, заодно — з пропозицією. Він директої 
ПТУ. У нього — повно «дєвочек». Він згоден організову 
вати для сусіда, але щоб була нейтральна територія й дл? 
нього.

— А коли я вас притягну до відповідальності за роз 
тління неповнолітніх? — поцікавився Совинський.

«ПТУ» довго й цинічно сміялося на таку наївність.
— Во-первих, — пояснило воно, — у всіх моїх дєвочеі 

будуть метрики на 18 років, а во-вторих, хто тобі пові
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рить? Де доказательства? І хто ти такий? Я директор, а ти 
хто?

Просити їхню кафедральну (мов собор) Галю закину
ти його на Русанівку?

— Мабуть, я на метро до Гідропарку, а там автобусом 
або й пішки, — вирішив він.

— А коли дехто запросить декого поїхати в деякому 
напрямку, щоб запропонувати дещо? — лукаво примру
жилася Галя.

— Ти з своїми лумумбами взяла такий лінгвістичний 
розгін, що вже не можеш зупинитися?

— Інерція. То як?
— А куди?
— Трохи далі твоєї Русанівки. Тихий притулок в одній 

з історичних околиць Києва. Висловлюючись вульгарно: 
дача.

— Твоя чи академікова?
— Академік на Тихоокеанському флоті. Щось там кон

сультує. Вчора був на Північному флоті, після цього буде 
на Балтиці, може, в Криму, може, на Байконурі, у мене 
там на дачі сусіди — цигани. Варять так званий україн
ський бджоляний мед. Дев’яносто дев’ять відсотків цукру 
й води, ноль цілих сім десятих справжнього бджоляного 
меду для запаху, решта — фарба для спідниць відповідно 
до назви «меду»: гречаний, липовий, акацієвий, з різно
трав’я. День і ніч, як відьми на київській Лисій горі, дим
лять вогнищами, варять у котлах, закручують у банки, а 
тоді літаками розтарабанюють по всіх усюдах від Інти до 
Норильська, від Хатанги до Чукотки. Мої сусіди-цигани 
метаються з своїм «медом» по одній шостій земної кулі, а 
мій академік метається слідом за ними з своїми ідіотськи
ми консультаціями: скільки людей можна вбити такою, а 
скільки сякою бомбою? І яка ракета донесе смерть для 
тих людей? І чи не слід вдосконалити конструкцію тієї 
ракети? І чи не?..

Довгі ноги Совинського в досить обмеженому «жигуль- 
ному» просторі почувалися не вельми комфортно. Надто
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що їзда виявилася доволі довгою. Спитати б: куди ти ідеш, 
Совинський? Хіба не заприсягався, що після Єлизавети 
не доторкнешся до жодної жінки на світі? Та він і не до
торкувався — зачіпала його Галя. То ліктем, то круглим 
коліном, а то й плечем до плеча, небезпечно перехиляю
чись до свого пасажира і геть забуваючи про кермо.

— Машина! — злякано срикував Совинський. — Ми ж 
вріжемося в дерево!

— Чорти її не візьмуть, — безтурботно відмахувалася 
Галя. — Розіб’ю цю іржаву бляшанку, академікові ще по
дарують. Йому все дарують. Ось побачиш на дачі.

Дача, звісно ж, так само була подарована академікові. 
Чи то якоюсь військовою частиною, чи одною з «пошто
вих скриньок»1, що висмоктують з державного організму 
всі соки і можуть безконтрольно й безкарно розтриньку
вати народні гроші. Які дарувальники, такий і дарунок. 
Триметровий паркан пофарбований під колір солдатської 
гімнастерки, а за парканом двоповерхове дерев’яне одо- 
робало, незграбне й громіздке, ніби якийсь старорежим
ний дредноут, і теж кольору хакі.

Совинському Галя звеліла «не виникати», вискочила з 
«жигуля», вправно відчинила важезні ворота, закотила 
машину в зарослий густою (теж кольору хакі!) травою двір, 
погрюкала засувами, тихо скомандувала своєму гостеві:

— Швидко, без шуму, пригинці!
— Хто ж побачить за цим парканякою?
— Будівники комунізму бачать усе за океанами й кон

тинентами, то що їм якийсь парканчик!
Вона повела Совинського одразу на̂  другий поверх, 

мабуть, щоб хоч трохи дистанціюватися від будівників 
комунізму, сходи були досить примітивні, і можна було 
сподіватися, Що приведуть до якогось майже казарменно
го приміщення з солдатськими койками і убогими тумбо
чками біля них, насправді ж... Безмежна, мабуть, на весь 
другий поверх, зала, стіни обшиті деревом дорогих порід,

1 Кодове найменування підприємств радянського військово-про
мислового комплексу.
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на підлозі килими ручної роботи, вишукані меблі: дива
ни, столики, крісла, склепінчасті, мов у храмі, вікна, а 
між ними біля стін — штудерні бари з цілими батареями 
імпортних напоїв, яких у державі сусловського «развито
го социализма» не знайдеш і вдень з вогнем.

— Як? — спитала Галя збаранілого Совинського.
— Ти перевершила неперевершене. І все це подарува

ли твоєму академікові?
— Все це було в підвалах. Тут підвали такі, як печери 

під Київською Лаврою. Мій академік з своєю благовір
ною коли й бували тут, то жили, як у бараку. Скромність 
прикрашує більшовика. Я поставила питання руба: або я, 
або твоя засрана скромність! Академаша скапітулював: 
роби, що хочеш, ця дача в твоєму цілковитому розпоряд
женні. Ось я й розпоряджаюсь. Що ти питимеш? Тут є 
все для алкоголіків, ідіотиків, імпотентів і таких засраних 
інтелігентів, як ти. Горілки, вина, коньяки, віскі, лікери... 
Академаші везуть з усього світу. — Щоб підлизатися і ви
відати бодай наймікроскопічнішу таємницю.

— Майже як у Маяковського, — хмикнув Совин
ський, — «Лижут пояс, лижут ниже».

— Ох, який же ти розумний! Я тебе обчислила на ва
шій зачуханій кафедрі, а тепер бйчу: не помилилася. То 
що ти питимеш з усіх оцих бутиляк?

— Мабуть, віскі, — сказав Совинський, підступивши 
до одного з кількох барів і ласкаво, обережно, майже з 
незнаним залассям погладжуючи темно-зелене скло дво
літрової шотландської пляшки з зображенням двох соба
чок — чорного та білого. Блек енд уайт. — Щоправда, не 
бачу тут содової.

— Є мінералка. «Боржомі», «Лужанська». Як на мене, 
то краще без нічого.

— Ти що? Теж віскі?
— А ти ж думав! Можу я мати якусь компенсацію за 

рабство в академаші?
— Добровільне, дозволь тобі нагадати. Щоправда, вождь 

світового пролетаріату таке рабство назвав холуйством...
— Іди ти з своїм вождем знаєш куди!
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Вона хлюпнула собі в склянку з якоїсь іншої пляшки, 
стрибнула в куток безрозмірного дивану, погойдала стег
нами перед Совинським:

— Можеш приєднуватися.
— Дякую. Я ось тут у кріслі. Віскі вимагає, сказати б, 

від’єднаності.
— Ти що? Недорозвинений від народження чи навіки 

переляканий ідеями марксизму-ленінізму? На кафедрі 
кажуть, що ти старий холостяк. Це правда?

— Може бути.
Він залпом випив своє віскі, пішов до бару, налив зно

ву повну склянку. Обговорювати свої матримоніальні про
блеми не мав ніякого наміру. Зате Галя палала цікавістю, 
як її прародителька Єва.

— Ти так мені й не відповів! — вередливо наприндила 
вона губи. — Іди сядь біля мене!

Совинський знов залпом випив і знов налив.
— Може, не треба?
Але вона вже була поряд і вже готувалася до несподі

ваних і зовсім непередбачуваних жіночих атак, єдиним 
захистом од яких був перевірений тисячоліттями засіб: 
міцно взяти її за плечі і, наблизивши до себе на відстань, 
що порушує всі санітарні норми, заліпити рота поцілун
ком.

Коли Совинський нарешті дав Галі змогу вдихнути 
повітря, вона здивовано прошепотіла:

— Ти справді?
— А чого ти хотіла?
Він попровадив Галю до дивана, тим часом руки його 

мандрували вже в заборонених зонах її щедрого тіла.
— Ти як? — промуркотіла вона. — Стягнеш з мене тру

си, чи я сама?
— Сама! І всю мануфактуру теж!
— А ти сам? Роздягнешся нарешті?
Відповісти він не встиг, не зміг, не спромігся, бо вони 

обоє зненацька стали жертвою стихії, що несподіваністю 
своєю могла зрівнятися з ураганом, землетрусом, вивер
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женням вулкана. Звідусіль миттєво налетіло, пригриміло, 
притупотіло, вдарилося в дерев’яні стіни ковчега, запоро
щало в шибки, прокотилося по громохкій цинковій по
крівлі, загаласувало, заверещало, зателесувалося:

— Галя! Галя! Га-га-га!
— Галя! Галя! Га-га-га!
— Галя! Галя! Га-га-га!
Галя, Галина по-грецьки означало «тиша». Оце так 

тиша!
— Галя! Галя! Га-га-га!
Ніби хор в древнєгрецькій трагедії. Щоправда, Фрід- 

ріх Шіллер вважав, що хор — це жива стіна, воздвигнута 
проти натиску дійсності, а тут живою (ледь живою!) сті
ною був Совинський з Галею, а натиском дійсності — оте 
пронизливе «га-га-га!», що несамовитіє, мов древні хори 
вакханок, ериній, сатирів, насправді ж безумствуючи і 
бешкетуючи, як примітивні українські дрібні бісенята.

Якісь діти! їхні тонкі голоси, їхня настирливість. Але 
як же подіяли вони на Совинського! Всі його чоловічі 
потуги, спрямовані на розсексуалену Галю, зів’яли, мов 
листя довколокиївських лісів.

— Знов ці циганчата! — простогнала Галя. — Не дають 
дихати. Я їм щоразу цукерок цілими мішками, а воно ж 
ненажерливе плем’я! Піди прожени їх!

— Я піду, — згодився Совинський. — Але вже не повер
нуся. Пробач. «Несе Галя воду, коромисло гнеться». Моє 
коромисло теж зігнулося. Під дією несподіваних звукових 
факторів.

— Ти це справді? Такий слабонервний?
— Тонка натура, — розвів руками Совинський. — Ви

хований на класичних прикладах з історії. Ти сказала «ци
ганчата», а мені вчулося «потерчата» і стало страшно. Мі
стика...

— І я — містика?
— Ти торжество плоті. Або, як кажуть українські по

ети, буяння плоті. Однак коромисло зігнулося і я рятуюся 
втечею.

— Давай я тебе відвезу.
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— Дякую. Насолоджуйся циганськими хорами довко
ла академікової дачі. А я електричкою до Святошино, а 
там метро до Гідропарку і короткими перебіжками на Ру- 
санівку, авеню Давидова.

— Моя дача! — ще встигла гукнути йому навздогін 
Галя. — Моя, а не академашина!

Відтоді щоразу при погляді на Галю у Совинського 
виникали майже фрейдівські фобії. І коли не страх каст
рації, то вже страх імпотенції напевне.

Довелося втікати з кафедри у так звану фундацію.
Одні втікають від свободи, інші — від чужих жінок. Це 

привілей нежонатих, і гріх було не скористатися ним. А чи 
не задумувався він про втечу від цієї кучугурянської біз- 
нес-Дуньки, яку щедро і безкорисливо обдарував іменем 
візантійської імператриці?

Прокляте тіло! Він став його рабом, принісши себе в 
жертву досвідченій розкішній самиці, солодкій безодні, 
безмежному вмістилищу нетерпіння й невситимих насо
лод. Щоразу Євдокія видавалася йому грізною, загадко
вою і неприступною. Розчиняла перед ним радісні брами 
і водночас ховала за ними най страшніше для жінки: свій 
вік, свою вичерпаність, втрачений час і ще мізерніший 
час, що лишався для неї. Навіть коли він проникав у її 
найсокровенніші глибини, він знав, які безмежно далекі 
одне від одного вони обоє. Між чоловіком і жінкою, по
при їхню близькість або навіть видиму любов, завжди зріє 
пересторога і ненависть. Совинський знав, що в глибині 
душі Єлизавета зневажає його (голодранець!) і користу
ється лише як знаряддям для насолод, а він не міг відірва
тися від цієї жінки, бо вона давала йому бодай на незнач
ний час визволення від непевності й страху, серед яких 
доводилося жити людям на Україні.

В часи нещасть і руїни ми шукаємо коли й не порятун
ку, то бодай притулку у жінки.

А жінки? Жінка без чоловіка переживає те, що древні 
звали horror vacui — жах порожнечі. Заповнювати порож
нечу навіть тоді, коли немає любові. Світ без війни, секс
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без любові — символи новітніх часів. І вічно живий моло
дий Бажан: «О, темні сховища на людському шляху — 
святебні урвища, оргазму пишні ями!».

Чи надовго це сховище для Совинського? Коли б окто- 
гон з теплим Євдокіїним тілом самотньо височів навіть на 
пустельному острові посеред океану, то й тоді б довкола 
плавали хижі акули, отруйні мурени й баракуди і смер
тельно загрозливі скати. А тут за високими стінами таєм
но снував злочинну павутину нікчемний Нуль, а в замкне
ному просторі химерного восьмикутника, окрім цієї жінки, 
існував (чи царював?) примарливий чоловік, фантом учо
рашнього дня, ще вчора всемогутній, несамовитий, упер
тий, як танк або бульдозер, повелитель людей, мух, ящірок 
і металу, а сьогодні тільки жалюгідна руїна, покладений в 
довжелезну титанову ванну іржавий бак, по якому кортить 
бахкати тяжкою залізякою, слухаючи, як стугонить цей 
колишній метал.

Генеральний металіст України. ГМУ. З Німеччини пі
сля Перемоги йому привезли довжелезний «хорх», маши
ну самого Герінга. Він звелів обдерти чорну фарбу, щоб 
видно було метал. Повелитель металу повинен бути в ме
талі. Згодом з Америки привезли металевий письмовий 
стіл. Всі меблі в його кабінеті теж були металеві. В заво
доуправлінні тільки металеві сходи, двері, віконні рами. 
Він любив топтати металеві сходи і слухати, як вони гу
дуть і стогнуть під його слонячими ногами. Тільки метал 
стогне, як жінка — і яка ж це втіха для його похмурої 
душі! Кремля не любив. Там немає металу, сама цегла, а в 
ній цегляні люди. Київ? Саме дерево! Сидять і слухають, 
як їх точить шашіль. В Кучугурах таких розвіяло б вітром 
за тиждень.

Однак ті поточені шашелем жили й благоденствували, 
а українсько-родоський Колос звалився і лежав поверже- 
ний, безсилий і жалюгідний, як уся вчорашня велетен
ська (на одну шосту земної кулі) імперія, і від остаточно
го знищення й забуття був врятований тільки дивною 
жінкою, яка ненавиділа його понад усе на світі, а може, 
ще більш дивною істотою на ймення Нуль, нікчемною й
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відразливою, як гусінь на зеленому листі, і зажерливою 
так само, як гусінь.

Чутлива, як усі жінки, Євдокія вчасно збагнула, що 
Совинський далебі не був у захваті від примусової участі в 
омовенні цистерноподібного Ягничевого тулуба, тому, 
ласкаво лащачись до нього, пообіцяла:

— Завтра в нас особливий обід.
— Черговий патріот? — доволі байдуже відреагував 

Совинський.
— Лідер блоку всіх наших прогресивних партій пан 

Гончак. Мій висуванець і вихованець.
— Коханець теж?
— Не будь отим негром, що задушив свою Дездемо

ну. Я знайшла його цілком випадково. Ще коли була ди
ректором малого підприємства і торгувала брухтом бук
вально на копійки. Цілком пристойний молодий чоловік, 
головний бухгалтер артілі, яка виробляла цинкові відра, 
прийшов до мене і запропонував кілька сот тонн цинко
вого заліза, ніде не врахованого, не зареєстрованого, фак
тично неіснуючого. Він був такий пристойний і галант
ний і так відрізнявся з-поміж наших індустріальних хамів, 
що я мало не кинулася йому в обійми. До того ж прізвище 
в нього було: Гончак. Ти знаєш, що воно означає?

— Все знаю, тільки не це, — розвів руками Совин
ський.

— Я не казала тобі, що народилася на кам’яному ка
р’єрі Тахтайка на Полтавщині. Дніпро колись проломив
ся крізь дві гранітні стіни і утворилося дві каменоломні: 
Мишурин Ріг і Тахтайка. Мій батько повернувся з війни 
безруким. Його фронтовий командир, саперний капітан, 
запропонував йому: йди до мене на кар’єр обліковцем. 
Проста робота. Підривники бурять шпури, закладають 
амонал, о дванадцятій над кар’єром піднімають прапор — 
сигнал небезпеки, бах-бабах. Тепер тільки збирай уламки 
граніту, вантаж у вагонетки і коти їх до протоки, де сто
ять гончаки, низькі відкриті баржі для перевезення ка
міння. Возять вагонетки сільські дівчата, рукаті, литкасті, 
стегнаті, такою була і моя мама, яку тоді вподобав мій
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батько, ось звідки й моя жіноча порода, а не від усіх отих 
новітніх дієт, масажів і тренажерів. І коли я почула прі
звище: Гончак, у мене так і свербіло на язиці: а ви не з 
Тахтайки? Але я пересилила себе, натомість запропонува
ла йому своє сприяння в можливому бізнесі.

— Гончак — це ще й мисливський пес.
— Сам ти пес, доки я тобі сучка! Я не забуваю людей, 

які мені сподобалися. Коли міцно зіперлася на ноги, знай
шла Гончака аж у області і запропонувала йому кредит 
для створення страхової компанії «Куч-оберіг».

— Що ж тут страхувати? Пісок чи корпуси обдертого 
вами металічного гіганта?

— Ти нічого не тямиш у бізнесі. Люди несуть свої гро
ші не кудись і не за щось, а за обворожпивість і чарівність 
обіцянок. А так обіцяти, як пан Гончак, не вміє ніхто на 
світі. Завтра переконаєшся сам. До того ж тут магічно діє 
те, що сьогодні звуть логотипом. «Куч-оберіг». Ми вкла
дали в цю назву початок слова «Кучугури», але тут прези
дентом України став Кучма і наш логотип одразу зріс у 
ціні в розмірах просто неймовірних. До речі моє мале під
приємство звалося «Куч», хоч про Кучму тоді ніхто й не 
чув, бо “він був засекречений, як усі ракетники. Тепер у 
нашій корпорації «Куч-метал». Всі податкові й правоохо
ронні органи сахаються від самої назви.

— Тобі пощастило, що ти не скористалася для своїх 
називань прізвищем першого президента незалежної 
України.

— А що було б тоді?
— Спробуй уявити всі назви твоєї корпорації. «Крав- 

лімітед», «Крав-оберіг», «Крав-метал», «Крав-брухт», 
«Крав-плюс». І так до безкінечності, бо Україна велика і 
красти можна довго і весело.

— Ти просто цинік, і яке щастя, що мене оточують 
такі люди, як пан Гончак.

Лідер блоку всіх найпрогресивніших кучугурянських 
партій володів не тільки неймовірною обворожливістю, 
але й безмежним, суто українським апетитом, і колега 
Ледва, гаразд відаючи про це, влаштувала для нього не
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просто офіційний робочий обід, а справжнє українське 
жертя, як у пана Халявського або в безсмертній «Енеїді». 
Там їли голову до хріну і локшину на переміну, потім з' 
підлевою індик. А ще ж були новітні делікатеси, вина, 
коньяки, віскі, джин-тонік, трам-тарарам, все це тільки 
для пана Гончака та для столичного типа в старому свет
рі і латаних джинсах, бо Нуль гриз голландські огірки з 
китайським соєвим хлібом і запивав мінералкою, колега 
Ледва вдовольнялася натуральними соками, гороподібний 
Ягнич клював, як курка просо, якийсь херсонський кан- 
дьор, підставлений йому послужливим Фенем — кучугу- 
рянська пародія на славнозвісний бенкет давньоримсько
го відпущеника Тримальхіона.

Колега Ледва царствувала за столом. Всі тут давно зна
ли всіх. Пантократор Ягнич височів над усіма, як гірський 
кряж. Біля його підніжжя самознищувався нікчемний чо
ловічок з китайським прізвищем Фень. Нуль був нуль, і 
цим усе сказано. Пан Гончак, лідер усього найпрогре- 
сивнішого в Кучугурах і сам відповідно і всебічно най- 
прогресивніший, а його візаві пан Совинський, історик і 
співробітник авторитетної міжнародної фундації в нашій 
столиці.

Пан Гончак перевершив усі сподівання Совинського 
щодо обворожливості, пристойності й галантності. Ко
зацька українська врода і порода, випростана постать, без
доганні манери і ще бездоганніший костюм на добрячу 
тисячу доларів, білі манжети з золотими запонками, сто- 
доларовий (як мінімум!) американський галстук — ось тобі 
й Кучугури! На додачу — притишений, сповнений удава
ної шанобливості до співбесідника, мов на міжнародних 
зустрічах, голос і невловима спесивість в захованих за тяж
кими повіками очах.

Почувши про Совинського, він прошелестів:
— Шана столичному гостеві. Висока шана. Сподіваю

ся, ви належно поцінуєте героїчні зусилля колеги Ледви в 
справі залагодження негараздів нашої минувшини, які 
можна бачити вже за цим столом.
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Совинський, за давнім українським звичаєм, не заку- 
сюючи, шмальнув добрячий бокаляку нерозведеного віскі 
і кинувся в атаку на добропорядного лідера прогресивних 
національних сил Кучугурянщини.

— А ви що? — поспитав він. — Хочете оплакувати нашу 
минувшину? Не бачу особливих причин. У нас прекрасна 
історія! Суцільні свята. У київських князів «пирования 
великие». У гетьманів бучні бенкети і «подпіяхом зело», 
як писав у своєму щоденнику генеральний підскарбій Яків 
Маркович. В роки російського погноблення сто п’ятдесят 
церковних святок на рік. Радянський Союз? Революційні 
свята, урочисті збори, паради, демонстрації і «дні». День 
шахтаря, день танкіста, день тракториста, день дня... 
В незалежній Україні знов урочисті збори, знов демон
страції і паради, знов «дні»: день механізатора, день кана
лізатора, день організатора, вже не вистачає днів у кален
дарі, незабаром станемо відзначати «ночі»: ніч інститутки, 
ніч секретутки, ніч проститутки... І знай клепаємо орде
ни. За кількістю орденів ми скоро перевершимо всі євро
пейські держави разом узяті. До Кучугур уже докотилися 
з Києва наші ордени? Ви удостоєні президентських від
знак, пане Гончак?

— До вашого відома, — схилив той голову в удаваному 
поклоні, — і від президента Кравчука, і від президента 
Кучми.

— Гратулюю. То ми вип’ємо за ваші відзнаки?
— Радше за розвиток і зміцнення демократичних цін

ностей у наших Кучугурах.
— За цінності, то й за цінності. Будьмо! Бо, як казав 

один одеський письменник1, коли я не п’ю, то моя душа — 
на протезі.

Тут Ягнич, який нічого не пив через свою хворобу, а 
сьогодні, здається, нічого й не їв, забувши про необхід
ність процесу насичення, показав товстим пальцем на міс
це, де сидів пан Гончак, окреслив у повітрі велике коло, 
з-під лоба майже лукаво прозираючи крізь нього, і увін-

Ю рій  О л еш а.
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чав цю жестикуляцію своїм сакраментально-універсаль 
ним:

— Гму!
Совинський не знав, як впливає хвороба Альцгеймера 

на зір. Чи людина втрачає його абсолютно, чи сліпне час 
од часу, чи в неї перед очима все затемнюється, як при 
катаракті, чи стає вона короткозорою, як носоріг, і так 
само, як та велетенська африканська тварина, готова сторч 
головою кидатися на все живе і мертве, що постає на її 
шляху, щоб усунути, потоптати, знищити. Штудіюючи 
історію і щокроку зустрічаючись з незбагненними про
явами дикої жорстокості володарів і повелителів, він 
сконструював свою шіасну теорію прямої залежності та
кої жорстокості від... короткозорості деспотів. Історичні 
аннали не зберегли історій хвороб диктаторів і тиранів. 
Хіба що короста Корнелія Сулли або якась підозріло-не
правдива застуда Олександра Македонського чи глухота 
Клавдія, дурнуватого супружника секс-символу антично
сті Мессаліни. Зате кривавого Нерона історики недвознач
но називали короткозорим і підсліпуватим і описували 
той величезний шліфований смарагд, вдивляючись у який, 
імператор намагався проникнути зором крізь ті темнощі, 
які клубочилися довкола нього. Він бачив світ тьмавим, 
невиразним, загрозливим, не люди, не предмети, а тільки 
тіні, як в потойбічному орку, і ці тіні застують йому сон
це, живе барвисте життя, весь світ. Коли б він не мав 
влади, то покірливо зносив би панування тих тіней, але ж 
він імператор, він повелитель усього сущого, і він гукає: 
«Приберіть все оте в мене з-перед очей!» Приберіть гла
діаторів, християн, придворних вельмож, сенаторів, вес
талок, блудниць з лупанаріїв, приберіть мою жону Поп- 
пею, приберіть, зрештою, мою рідну матір, яка злягалася 
зі мною, приберіть вічний Рим, приберіть мене самого, 
усуньте, знищіть! Може, короткозорим або враженим ка
тарактою був і Торквемада, для якого справжні й уявні 
єретики були тільки темними тінями, і він намагався пе
реборювати темнощі, що його огортали, криваво-черво
ними вогнищами інквізиції. А Сталін і Гітлер? Вони не



носили окулярів, бо окуляри — це ознака людської безпо
радності, а вони хотіли демонструвати тільки твердість, 
непохитність і нездоланність. Але темрява в їхніх очах 
перевершувала все відоме доти і, може, навіть первісний 
хаос, коли тьма ще не була відділена від світла. Тому жерт
вами цього клубочіння хаосу в очах найстрахітливіших 
злочинців світу стали сотні мільйонів безневинних жертв 
(а жертви завжди безвинні!) гулагів, концтаборів, газових 
камер і крематоріїв.

Чи значило оте колисте проведення в повітрі товстим 
Ягничевим пальцем невисловлене, але бажане прагнення 
колишнього повелителя всіх тут присутніх (звісно, окрім 
Совинського) прибрати йому з-перед потуманілих очей 
куплену й обцяцьковану колегою Ледвою за його капіта
ли набридливу тінь, яка для себе самої нібито звалася «пан 
Гончак» і навіть очолювала якусь липову страхову компа
нію «Куч-оберіг», насправді ж нагадувала хіба що давно 
забутого з кінофільму «Чапаев» комісара Фрунзе, якого 
п’яний Чапай допитував: «Хто ти такий? Хто тебе при
слав?»

Однак маленький Фень, приставлений до Ягнича ко
легою Ледвою, як амортизатор всіх можливих душевних 
вивержень цього українського вулкана, вмить разшифру- 
вав невисловлений запит свого товариша дитячих літ: «Що 
се? Хто се?» — і відповів на той запит словами, яких не 
змогли б обчислити всі суперкомп’ютери цивілізованого 
світу.

Він просто сказав:
— Кузю! Та це ж хромові чоботи в резинових галошах. 

Як у нашого Стрижакового Санька.
І Совинський, хоч уже був далекий від тверезості і хоч 

не жив у глухому херсонському селі шістдесят чи сімдесят 
років тому, зміг намалювати в своїй уяві, як на картинах 
ГІимоненка з української давнини, літню сільську вули
цю, обабіч якої кубляться в дрібній, як попіл, пилюзі кури, 
а посередині, на заздрість усім малим безштанькам (Яг
нич і Фень серед них!), гордо виступає син голови сільра
ди або щойно створеного сталінського колгоспу, і в нього
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на ногах (в літню спеку!) небачені в цих злиденних краях 
новісінькі хромові чоботи, а на них ще небаченіше диво 
першої сталінської п’ятирічки — лискучі-гумові галоші 
ленінградської фабрики «Скороход».

Ось звідки починалася радянська цивілізація, яку зго
дом підпирав своїм металом, як каліку залізними косту
рами, генеральний директор Ягнич. А тепер кінчалася ось 
таким порожнім місцем, як породжений кредитами коле
ги Ледви пан Гончак, і маленький херсонський чабан Фень 
лиш кількома словами зміг налагодити зв’язок часів, зда
валося б, навіки розірваний і невідновлюваний.

І Ягнич, проломившись крізь хащі своєї затьмареної 
свідомості, теж зрозумів закодований сигнал, посланий 
йому Фенем з давніх літ, і ствердив його своїм вдоволе
ним і категоричним:

— Гму!
Бо й справді: що для нього ота темна пляма в майорін

ні білих манжет? Тільки хромові чоботи з резиновими га- 
лошами і більше нічого.

Хто б там за цим столом переймався переблисками 
затухаючої свідомості вчорашнього гіганта? Нуль жував 
свіжі імпортні огірки і перебирав у своїй маленькій голові 
числа банківських рахунків. Колега Ледва, мов древня 
Кібела, простирала свої всемогутні крила над цими сот
вореними її могутністю чоловіками. Совинський пив на- 
дурняка. А пан Гончак насолоджувався і «вкушав», пив 
дуже делікатно, а їв ще делікатніше, точніше кажучи, — 
вишукано. Вишукано тримав ножа й виделку, вишукано 
відставляв мізинці, орудуючи столовим знаряддям, вишу
кано відпроваджував до вишукано відтуленого рота смач
ні шматочки, найдивніше ж, що вся ця неймовірна витон
ченість не заважала йому в мінімальні відрізки часу 
проковтувати максимальну кількість наїдків. Вишуканий 
ненажера. Гаргантюа з Кучугур. Він міг би претендувати 
на звання національного ковтальника.

І під час цього фантастичного жертя, без щонаймен
шої паузи в насиченні, ще фантастичніше, нестримне і
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навальне, мов Ніагарський водопад, словоливство, так ніби 
в нього було два роти — один для плямкання, інший для 
розбазікування. З таким небаченим талантом пан Гончак 
міг би відкрити в Кучугурах міжнародну школу мовлення 
для синхронних перекладачів, які, як усім це відомо, зав
жди сидять голодні за найрозкішнішими столами, бо їсти 
ніколи, треба встигати тлумачити всілякі дурниці й пош- 
лості, які прорікають президенти, міністри, грошові міш
ки і куртизанки нових часів.

— У колеги Ледви не прийнято проголошувати тости 
за когось, надто за неї саму, — бгаючи свої червоні губи, 
мов курячу гузку, мабуть, щоб приховати рожевий язик, 
який він, за рецептами політичних пройдисвітів, чистив 
спеціальною щіточкою (Макс Фактор, Гелена Рубінш- 
тейн?), приховати, як кажуть українські теледиктори, «на
разі», а при нагоді вистрілити ним, як гадюка з роздвоє
ним отрутним жалом. — Але я хочу спитати вас усіх: хто 
сьогодні найдостойніший у наших Кучугурах? Поза всіма 
сумнівами — це колега Ледва.

— Ідіот! — прошепотіла Совинському Євдокія. — Ви
годувала на свою голову!

Однак уголос сказала зовсім інше:
— Не забуваймо про нашого президента Ягнича!
— Хіба ми будь-коли забували хвалу і славу не тільки 

наших Кучугур, а й усієї України, великого Ягнича? — 
сплеснув руками пан Гончак. — І ми щасливі й раді, що 
він і сьогодні з нами, але ми незмірно раді також ще біль
ше, що з нами колега Ледва.

Досі Совинський вважав неперевершеним столично- 
київське підлабузництво і, як казав Гоголь, ябеду депар
таментів, тепер переконувався, що провінційне сраколиз- 
ство може бути, сказати б, вищим, тобто ганебнішим. 
Уперто повторюване паном Гончаком слово «раді» викре
сало в його пам’яті віршик веселозаангажованого радян
ського поета, який пройшов по людських радянських му
ках веселими ногами, не переймаючись довколишнішими 
стражданнями й нещастями, а тільки дбаючи, щоб потра
пити в «тустепь».
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— Ви кажете: «незмірно раді», — хряпаючи чергову 
порцію віскі, впівока поглянув на Гончака Совин
ський. — А чи не задумувалися ви над тим, що така незмір
ність може бути «чреватою», як у одного популярного 
колись поета. Він у своїх радощах дописався до отакого: 
«Я рад, что в огне мирового пожара мой маленький до
мик сгорит».

— Але ж тут прямий натяк на світову революцію, таку' 
милу серцям марксо-ленінців, а ми якнайрішучіше висту
паємо проти будь-яких революцій і всіляких катаклізмів? — 
молитовно підніс руки пан Гончак, не забуваючи картин
но потрясати накрохмаленими (аж торохтіли) манжетами 
і зблискувати золотом запонок, кожна завбільшки з горіх. 
Совинському й не снилися такі манжети і такі запонки. 
Звісно, кошти на таку чоловічу марноту після танкової 
оборудки знайшлися б, але заважала так звана робітничо- 
селянська ментальність.

— Всі революції, — запихаючись осетриною, просто
рікував далі пан Гончак, — провоковані голодранцями 
всупереч виваженості національних еліт, призводили зав
жди до того, що держава або нація відкидалася на узбіччя 
цивілізаційних шляхів. Мирне, далеке від так званих ре
волюцій, проголошення незалежності України відкрило 
перед нею цивілізаційний вибір. Для мене, так само як і 
для колеги Ледви, питання майбутнього є питанням гли
бини нашого бачення перспектив розвитку, а також на
шої особистої позиції у цьому процесі. Перспектива кра
їни в першу чергу визначається наявністю образу її 
майбутнього в суспільстві, інститутів та ресурсів його ре
алізації, а також адекватної оцінки минулого через бачен
ня майбутнього. Творцем цього образу є національна елі
та, яка є визнаним авторитетом, з якою інша частина 
суспільства готова будувати спільну перспективу. Перс
пективу складають пріоритетні цінності та моральні заса
ди, на яких базується нація. Вибір майбутнього є завжди 
вибором на користь одних цінностей та відмова від ін
ших. Сьогодні важливо адекватно оцінити роль кожного 
громадянина та відповідальність еліти, щоб наступні де
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сять років ми змогли стати господарями нашої держави та 
творити достойне майбутнє для себе та наступних поко
лінь. Ми з високошановною колегою Ледвою, всіляко 
розвиваючи демократичні цінності в Кучугурах, дбаємо 
про тендерну рівновагу і тендерну симетрію, леліємо тен
дерну культуру, популярно показуючи, коли саме жінка 
з’являється в парадигмі сучасної політичної культури, які 
ознаки присущі жіночому політичному симулякру і як 
треба долати тендерну асиметрію в суспільстві.

Совинський у вдаваному переляку затулив долонями 
вуха.

— Ви приголомшили мене своїм красномовством, пане 
Гончак, — простогнав він. — Парадизма, дискурс, тендер
ний. .. Не могли б ви пояснити бодай оте «тендерний»1?

Пан Гончак обвів подивованим поглядом усе товарис
тво. Безбарвного, як інфузорія, Нуля з його тепличними 
огірками, безтямного Ягнича з дрібненьким, як горошина, 
Фенем, розкішну повелительку всього сущого й віртуаль-* 
ного в окремо взятих Кучугурах колегу Ледву, нарешті са
мого столичного гостя — чи то вимитого для такої нагоди 
бомжа, чи недовченого студента з отих вічних школярів, 
описаних ще класиками минулих століть, чи просто чер
гового коханця їхньої сексуально невситимої господині.

— Хто ж питає про таке? — подивувався він з належ
ною делікатністю, щоб не образити київського гостя. — 
Тендерний і є тендерний, а більше й нічого.

Тут нарешті колега Ледва вирішила прийти на допо
могу своєму вишуканому базікалові.

— Пан Совинський хотів би уточнити не значення 
цього терміну, — сказала вона, — а саме те, як ви, пане 
Гончак, його розумієте, бо це для нього має неабияке зна
чення в подальшому спілкуванні як з вами, пане Гончак, 
так і з усією наявною елітою Кучугур. Повинна повідоми

1 Для тих, хто може зацікавитися цим терміном. Тендер — одне з 
основних понять сучасної соціології, яке означає рольові соціальні 
очікування представників різної статі одна від одної. Прийнято вважа
т и , що вперше термін «гендер» введено в науковий обіг американ
ським психоаналітиком Робертом Столлером 1968 р.
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ти, що ми запросили пана Совинського з столиці для того, 
щоб він обійняв посаду прес-секретаря нашої корпорації, 
очолюваної президентом Ягничем.

— Речника, ви хотіли сказати, колего Ледва, — без
жально розправляючись із смаженою дичиною, тихенько 
підказав пан Гончак. — Бо прес-секретарі це десь там за 
рубежами України, а в нас — речники.

— Не морочте мені голову, пане Гончак, з своїми реч- 
никами-доречниками! — скривилася Євдокія. — Хіба не 
ви торохтите мені щодня про європейський вибір Кучу
гур? А Європа — це прес-секретар, а не ваш речник-руш- 
ник! І пан Совинський відзавтра є прес-секретар нашої 
корпорації!

Совинський на ту хвилю був уже в чималім «підпитії», 
однак ще не так пустився берега, щоб після такої несподі
ваної заяви колеги Ледви наступити їй на ногу під столом 
і таким чином висловити своє здивування й обурення.

Він зробив те, що зробив би на його місці будь-який 
сорокарічний українець, опинившись за цим неправед
ним столом серед неправедних дітей нещасного народу, — 
він просто випив раз і ще раз, а тоді ще раз. Всі корот
козорі жорстокі, але цілком сліпі — добрі й лагідні, бо 
безпомічні. Він волів бути сліпим бодай на час дії алко
голю. Як сказав колись улюблений автор студента Со
винського: «Коли б наша цивілізація бодай на два дні 
змогла протверезіти, вона б сконала на третій день від 
докорів сумління»1.

Сім років пиятики. Час би вже й перепочити. Та як же 
тут відмовишся від цього клятого алкоголю, коли він ря
тує від підлотствування й ідіотизму довколишнього світу. 
Ось хоч би сьогоднішній кучугурянський політичний лі
дер. Вчорашній бухгалтер артілі, яка клепала цинкові від
ра, пнеться в еліту, в самозвані аристократи. Драбиняста 
шляхта. Звідки знати панові Цеберці, що навіть аристок
рати десятого-дванадцятого покоління, справжньої «бла
китної крові» ніколи не відзначалися особливим благо-

М а л к о л ь м  Л аур і — а н г л ій с ь к и й  п и с ь м е н н и к  (1909— 1957).
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родством, навпаки, зневажаючи всіх, хто нижче, виказу
вали, як казав поет Яків Полонський про одну з вельмож
них кореспонденток великого Гоголя Олександру Смир
нову, «аристократизм самого утонченного и вонючего 
свойства».

Чи він самотужки добрався до восьмикутнього ложа, 
чи його туди відтранспортували послужливі гранатові хлоп
ці, Совинський уже не пам’ятав, так само не пам’ятав, 
чи він сам був на безмежному ложі чи в несамовитих обій
мах шаленої жінки. Він спав чи й не спав, знову стирчав 
перед очима пан Гончак з своїми манжетами і гурчав про 
п’ять «Пе» кучутурянського демократичного блоку: патріо
тизм, побожність, порядність, професіоналізм, передбач
ливість, — а Совинський кепкував з тих «Пе», пропоную
чи зовсім інше прочитання: підступність, продажність, 
посередність, підлабузництво, пиндючення. Або: попиха
чі, посіпаки, полизачі, пронози, пустограки. І ще: пан 
Гончак такий патріот, а чому безвусий? Адже вуса — най
перша прикмета щирого українця і патріота. Е, пане Со
винський, делікатно покивав пальчиком лідер кучугурян- 
ської еліти, для мене головне що? Не зовнішні прикмети, 
а п ’ять «Пе» нашого блоку. Що ж до вусів, го я вам скажу' 
так: ліпше бути українцем без вусів, ніж вусам без україн
ця. Політика — це не перукарня, це...

Совинський вже спав і не чув, про що далі просторіку
вав пан Гончак. Він втомився від політології, соціології, 
конфліктології і різновекторної демагогії, йому хотілося 
просто жити. Він заздрив травоїдним і Жан-Жаку Руссо, 
що наважився колись кликати все людство на пасовиська. 
Зрадів, коли, прокинувшись, виявив на бронзовому сер- 
вірувальному столику біля ліжка пляшку холодного бор
жому, два теплі круасани в накритому накрохмаленою 
серветкою кошику, кубик підсоленого масла, крихітну 
порцелявому розеточку з апельсиновим джемом, срібний 
кавник, що випускав із штудерного носика запаморочли
ві аромати заморського трунку, і навіть пачку американ
ських (щоправда, мабуть, виготовлених в Молдавії), сига
рет і запальничку. Живи — не вмирай. Сорокарічний
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втомлений, в міру цинічний, а також модно-іронічний сто
личний плейбой на утриманні в багатої провінційної дами.

Після сніданку, вмивання і гоління Совинський поти
нявся по апартаментах (прокляття: жодної книжки!), в 
шафі для одягу, куди закинув привезеного від Василя Ва
сильовича свого портфеля, несподівано побачив акуратно 
викладені купки нових речей. Двоє джинсів (хтось вгадав 
його розмір: 36—34), два светри: чорний і зелений, кілька 
пар майок, трусів, шкарпеток, кросовки фірми «Рібок», 
флакон туалетної води «Егоїст» фірми «Шанель». Нові 
кросовки були, мабуть, натяком: доволі вже тобі швендя
ти по коштовних паркетах і килимах у стоптаних «адіда- 
сах», як ще недавно це робив один з фаворитів Єльцина 
Бурбуліс в кремлівських палатах (за що, може, й зазнав 
опали і вигнання). А туалетна вода? Совинський користу
вався дешевеньким одеколоном «One man show», і цей 
«Егоїст» від «Шанель» теж був натяком або ж на його го- 
лодранство порівняно з неміряним статком колеги Ледви, 
або ж на панівну рису його характеру, хоча тут Совин
ський міг би й посперечатися, хто в ньому переважає: егоїст 
чи авантюрист, як усі історики, починаючи від Тацита і 
Фукідіда, Сими Цяня і Полібія і кінчаючи нашим донебес- 
вознесеним Михайлом Сергійовичем, в характері якого 
цю рису відзначали мало не всі сучасники (взяти хоча б 
академіка Єфремова), який не міг простити М. С. його 
покаянного послання з австрійського екзилю до сталін
ських сатрапів.

Те, що Євдокія, не питаючи його згоди, поклала Со
винського у свою постіль, ще ні про що не свідчило: чо
ловіки зазвичай ласі до жіночих приваб. Але її несподіва
на заява при отому кучугурянському базіці про те, що 
Совинський прес-секретар їхньої липової корпорації? Що 
це як не відверте визнання його авантюризму? І він, зда
ється, навіть не зумів (не зміг, не наважився, полінував
ся?) заперечити, обуритися, спростувати? Пив, як свиня, 
ненавидів себе за малодушність, не мав сили подолати 
солодкий полон, в якому тримала його своїм звабливим
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тілом ця жінка, хотів би бути серед херувимів і серафимів, 
які не мають обтяжливої грішної плоті, а тільки голівки й 
крильця, насправді ж восхотів прийняти естество пса або 
жеребця. Дике іржання жеребця на росяній галявині біля 
кобили і чоловіка-самця над розпростертим жіночим ті
лом, як у якомусь фільмі Інгмара Бергмана — спогад з 
тепер уже далеких студентських років.

Після вчорашнього козацького перепитія Совинсько- 
му хотілося сьогодні бути тверезим, чесним і чистим, як 
комуністи у кар’єристському віршику українського поета- 
академіка. Чим може бути нафарширована (як єврейська 
щука) голова сучасного (свідомого!) громадянина Украї
ни? Курс реформ. Інтеграція в Європу. Обіймація з Спо
лученими Штатами. Руко-ногозадирація перед усім, що 
паном зветься. А колись же був «Комуністичний мані
фест» і «строительство социализма» спершу «во всем мире», 
а тоді «в отдельно взятой стране», і «сосуществование», і 
чотири принципи Бандунга, і п ’ять пунктів великого Мао, 
і Москва—Пекін, хінді-русі, бхай, бхай, бхай!

Куди нас бхали-пхали і куди знову пхають, а ми те й 
знаємо, що нагинаємо свої негнучі українські шиї, як ота 
гоголівська козацька депутація перед царицею Катериною, 
і це вже стало ніби своєрідним національним спортом, 
хоч записуй його в олімпійські програми.

Колега Ледва з’явилася в небесно-синьому сяйві своєї 
мало не космічної постаті, вона знайшла Совинського в 
восьмикутніх просторах її латифундії, коло овечої коша
ри, де столичний історик слухав бекання й мекання не
щасних тварин.

— Що ти тут робиш, нещасний історику? — сплеснула 
вона своїми пухкими долоньками.

— Повертаюся в первісний стан, — засміявся Совин
ський. — Бо що таке людина? Це тварина, яка читає книж
ки. Коли ж книжок немає, тоді сама по собі знищується 
ця її ознака. Книжок немає у мавп. У таких, як ти, магна
ток, теж. Але ви, самі відмовившись від цього цивіліза- 
ційного надбання, намагаєтесь позбавити від нього і весь
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український народ, перетворюючи його на мавп, якими 
самі вже стали, читаючи тільки свої рахунки в зарубіжних 
банках. Ви вважаєте, що це і є справжнє життя? Та коли 
довкола, всі не живуть, а животіють, то животієш і ти.

— А магараджі в Індії? Вони теж животіли? Там бідно
ти було в тисячі разів більше, ніж у нас сьогодні.

— І що ж лишилося від тих магарадж? Слони в золо
тих попонах і мармурові палаци, поховані в джунглях.

— Бачу, ти заздриш. Може, купити тобі слона в яко
мусь українському зоопарку? Однаково ж вони здихають 
там з голоду, а тут Фень годував би їх разом із своїми 
херсонськими овечками.

— Ти вже купила мені сінекуру. Прес-секретар вашої 
фальшивої корпорації. Сама вигадала чи підказав Нуль?

— Скажеш, погано вигадала? Повинен же в тебе бути 
якийсь статус? Ну, спиш ти зі мною ніч, дві, тиждень, 
два, а далі?

— А далі я повертаюся туди, звідки прителіпався до 
ваших захлюпаних Кучугур Бо я вільний громадянин.

— Тобі це тільки здається.
— Тобто?
— Всі, хто опиняється за мурами мого октогону, мо

жуть вийти звідси тільки з мого дозволу.
— Ну, коли так, то купи мені слона, і я виїду звідси 

верхи на ньому.
— Не випустять. Електронна система відчиняє браму 

тільки для мого джипа.
— Твій джип і ти в ньому джипістка чи джопиха, але ж 

я біля твоєї джопи — електроніка повинна спрацювати й 
на мою появу.

— Не ляпай язиком! Я сьогодні замучилася з Нулем і 
хочу їсти. Ти будеш обідати зі мною?

— Можна й пообідати, щоб жити далі, хоч я не бачу в 
цьому особливого сенсу. Сказати відверто, мені хотіло
ся б пройтися вулицями ваших Кучугур, подивитися на 
вивіски, написані кирилицею, але з словами, привезени
ми з Європи й Америки, побувати на базарах, де вчораш
ня промислова й культурна еліта торгує польсько-турець
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ко-китайським секонд-хендом, послухати гарчання дви
гунів привезених з європейських звалищ металобрухту так 
званих іномарок...

— Ми йдемо обідати чи не йдемо?
— Йдемо, йдемо! З тобою я, мов радянський народ під 

сонцем сталінської конституції. Або ж як із дев’ятою одою 
Горація в перекладі веселого українця Гулака-Артемов- 
ського:

Не все ж трапляється недорід на вгірки;
Не все пирій, кукіль замість пшениці сходять...
Не все ж, як з лотоків, із хмар, Терешку, ллє,
Не все гілляччя гне хуртуна й завірюха;
Тадже ж і сонечко колись-таки стає,
Так що бува байдуже й без кожуха.

Або ж латиною: Non semper imbres nubilus hispidos.
Дивна річ: перед пустомельством багатопартійного пана 

Цеберки вона блаженствувала, а веселу ерудицію Со
винського відверто зневажала. Мовчки повернулася і пі
шла від нього, не дбаючи про те, йде він за нею чи не йде. 
Звісно, він пішов. Бо за такими жіночими ногами підеш 
хоч і на край світу.

Обід був як для кремлівських дідократів часів незабут
нього Леоніда Ілліча: блідий супчик з протертих овочів 
(консоме з грінками), бліда куряча котлетка, блідий ком- 
потик з яблук. Треба було пограбувати український народ 
на мільйони або й мільярди доларів, щоб отаке їсти?

— У мене після вчорашнього душа болить, — сказав 
Совинський. — Можу' я тут щось випити?

—- Можеш.
Вона клацнула пальцями гранатовим хлопцям, які ме

талися довкола їхнього столу, і Совинський майже миттє
во мав те, що хотів.

— Але прес-секретарем попрошу тебе бути тверезим, — 
зауважила вона.

— Я ще не давав згоди на цю твою пропозицію.
— Це не пропозиція.
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— А що ж?
— Я так хочу.
— Не питаючи мене?
— Я нікого не питаю.
Віскі приємно лоскотало пересохле піднебіння Со

винського, від задоволення він приплющив очі і не бачив 
своєї синьої сусідки, а тільки чув її хрипкуватий самовпев- 
нений голос, досить сексуальний і привабливий голос, тре
ба сказати, сперечатися з володаркою такого голосу якось 
не хотілося, обговорювати серйозні проблеми не хотілося 
ще дужче. Перш ніж обговорювати проблеми, краще ви
пити.

— Гаразд, — сказав він нарешті. - -  Припустимо, я прес- 
секретар вашої корпорації. Але ж для цього мені треба 
познайомитися з цією структурою. Походити, поблукати, 
подивитися. Як у «Махабхараті»: ходіння по криницях.

— Немає потреби. Тобі підготують відповідні досьє.
— І я вичитуватиму з них все, що повинен сказати 

журналістам чи кому там ще?
— Само собою.
— Але тоді це ніякий не прес-секретар, а примітивний 

диктор?
— А що ти хотів? Усі ці так звані прес-секретарі є ди

ктори. Рупори. Гучномовці. Ти ж чув, що казав пан Гон
чак? Речники.

— Тоді це теж, як у «Махабхараті»: нападання на спля
чих. Або вішання локшини на вуха трудящим.

— Ти це кажеш — не я.
— Припустимо ще раз, — трунок уже почав діяти, і 

Совинський з радістю відчув перехід у стан веселого на
хабства, звичного для його душі, — припустимо, ЩО я 
приймаю навіть твої кабальні і принизливі, як для мене, 
умови. Але тоді я теж висуну свої умови.

— Дуже цікаво, як кажуть японці.
— Я ляпатиму язиком за вашу корпорацію «Куч-ме- 

тал-лімітед», чи як там вона зветься, за умови, що...
— Хочеш зі мною поторгуватися? Тобі мало мене са

мої?
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— Йдеться про інше.
— Про що ж?
— Моральні категорії. Двома словами не скажеш. Тре

ба сісти і спокійно поговорити.
— Коли так, то підемо до мого офісу.
— Підемо чи поїдемо?
— А навіщо кудись їхати? Офіс тут.
— Чому ж мені досі його не показали?
— А чому повинні були показувати? Це заборонена 

зона. Святая святих.
— Я вважав, що святая святих у тебе між стегнами.
— І коли тебе впустили туди, то вирішив, що вже за

володів усім? Трагічна помилка всіх сучасних чоловіків. 
Точніше: українських чоловіків, які неспроможні збагну
ти тої простої речі, що існує таємниця вища за традицій
но жіночу таємницю.

— Що ж може бути вище?
— Бізнес! В свою постіль я можу впустити будь-кого, 

хто припаде мені до смаку, цілі оберемки хтивих самців, а 
в свій бізнес — тільки довірених партнерів.

Вона довго водила його по лабіринтах свого химерно
го октогону, нарешті привела. Броньовані, мабуть, бага
тотонні двері, як в нью-йоркському «Чейз Манхеттен», 
банку Рокфеллерів, довгастий, ніби храмова нава, зал без 
вікон, в примарливому освітленні ртутних, — чи яких 
там? — ламп, чорні офісні італійські меблі, яких Совин
ський не міг терпіти, надмірний — до ригачки! — елект
ронний фарш: комп’ютери, факси, принтери, ксерокси, 
різноформатні монітори, плазмові екрани...

— І ти вільно впоруєшся з цією технікою? —• не пові
рив Совинський.

— А навіщо мені впоруватися? Щодня по телевізору 
показують ваших київських чиновників у їхніх кабінетах. 
Сидять серед отаких імпортних офісних меблів (народні 
гроші!), обставлені комп’ютерами, надимають морди, а 
морди, між іншим, одвернені від комп’ютерної клавіату
ри, бо той чиновник навіть у гадці не має, що таке «лапа
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ти клаву», як кажуть кібернетики, тобто працювати з ком
п’ютером. Тоді навіщо весь цей антураж? Для державного 
престижу і для замилювання очей склеротичній Європі і 
вічно готовій для такого дешевого замилювання самоза
коханій Америці? У мене ж — ніякої бутафорії. Я вихова
на на принципах радянського госпрозрахунку і не звикла 
тринькати грошей на будь-що. І коли мій офіс напханий 
найдорожчою електронікою, то тільки для того, щоб все 
це приносило найбільший зиск.

— Електроніка без людини — і зиск? — не повірив 
Совинський. — Ти не хочеш валандатися з усіма цими 
«клавами», цей офіс — святая святих, куди нікого не до
пускають, тоді що і хто?

— Ти забув про Нуля.
— Якого ти впускаєш сюди, як...
— Як тебе в свою п... Ти надто самовпевнений. У Нуля 

статус незмірно вищий. Ти просто випадковий самець, а 
він постійний партнер. Ти сьогодні в одній жінці, завтра в 
іншій, — яка тобі віра? — а Нуль — це стабільність, надій
ність, непохитність.

— І він демонструє ці свої залізобетонні якості в твоє
му офісі?

— Уяви собі. Всі фінансові операції «Куч-метал-лімі- 
тед» і всіх дочірніх концернів Нуль повинен здійснювати 
ось тут, на цій собачій техніці, перед моїми очима.

— А коли він тебе обдурюватиме, користуючись твоїм 
незнанням електроніки?

— Господи! Які примітивні істоти — чоловіки! Ви на
віть не уявляєте, що перед жінками ви не що інше, як 
дощові черв’яки на мокрій українській дорозі. Коли Нуль 
ось тут по цих факсах-шмаксах переганяє на рахунки за
рубіжних банків мільйони доларів, то хто він для мене?

— Фінансовий геній. -
— Дощовий черв’як, якого я можу розтоптати, лиш 

зворухнувши ногою.
— Але ж він геній, а ти в цій техніці — ні бе, ні ме. 

Він, граючи, може тебе ошукувати, як тепер кажуть, «ки
дати» на всі твої мільйони і пускати голою в Африку.
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— Сподіваюся, ти чув про такий американський при
лад «детектор брехні»?

— Поліграф? Не тільки чув, а й пробував на собі.
— І що?
— Цей поліграф бреше так само, як і люди.
— А в мене є детектор безпомилковий.
— Покажеш?
— Ось, дивись, — вона притулила долоню до очей.
— Ти хочеш сказати, що всіх бачиш наскрізь?
— Всіх — не всіх, а Нуля бачу.
— Тому шо він безбарвний, отже — прозорий, як 

амеба?
— Весь він мене зовсім не цікавить.
— А яка деталь в цьому нульовому механізмі викликає 

твій інтерес?
— Ти питаєш, тепер питаю я: як українці називають 

потилицю?
— А як? Потилиця — вона і є потилиця.
— Бач, не знаєш. Брехуха! І коли Нуль «лапає Клаву», 

виграваючи полонези і рег-тайми на комп’ютерній клаві
атурі, я дивлюся не на його пальці, а на його потилицю. 
Доки він грає чесно, брехуха мовчить. Пробує шахраюва
ти — брехуха червоніє, червоніє шкірою, отим ніби кача
чим (як у діснеївського Дональда) пушком, вона горить, 
палає фальшивою сором’язливістю всіх сучих синів Укра
їни, сором’язливістю, але й безмежним цинізмом і дикою 
зневагою до всіх тих, хто не з ними і хтсгне є ВОНИ. Тоді 
я спокійно кладу йому на потилицю свою руку, і гра роз
починається заново. Коли він пробує красти десятки ти
сяч доларів, потилиця жовтіє, як лимончик, коли сотні — 
стає рожевою, коли мільйони — темно-червоною, мов 
бичача печінка. Він знає, що я знаю про його спроби кра
сти, але не може збагнути, як це мені вдається, і тому 
боїться мене панічно і безтямно.

— Ти могла б вигідно продати цей природний детек
тор брехні контрольним органам України.

— Не будь наївним. Вони могли б мені заплатити тіль
ки за те, щоб ніхто не знав про існування такого собі 
Нуля. Але ти обіцяв викласти якісь свої умови. Я слухаю.
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— Умови не дуже цікаві, сказати б, рутинні. Щоб все 
це слухати, годилося б сидіти на м’якому дивані, а не на 
оцих твердих італійських дзиґликах!

— М’які дивани полишмо для турецьких борделів, куди 
нині цілими табунами гайнули українські дівчата, а цей 
італійський дзиглик під моїми сідницями, щоб ти знав, 
ніби дві тверді негритянські долоні. Ти задоволений та
ким поясненням?

— Не дуже. Та навряд, що й ти матимеш задоволення 
від переліку злочинних дій, яких мені не хотілося б ви
явити в корпорації, куди мене запрошують прес-секрета- 
рем.

— Наприклад?
— Ну, ось. В загальних рисах. Привласнення чужого, 

великі шахрайські операції, порушення свободи торгівлі, 
обман в рекламних об’явах і при продажу цінних паперів, 
порушення патентного права, привласнення торговель
них марок, промислове шпигунство, незаконні угоди в 
трудових відносинах, порушення військових приписів, 
обман довіри, таємні знижки і скидки цін, комерційний і 
політичний підкуп, фіктивні операції, фальшиві балансо
ві звіти, неправдиві рекламації, порушення договірних умов 
про якість виробів, заборонені форми монополії, розду
вання звітів про витрати, застосування недоброякісних 
матеріалів, махінації з ринковими цінами, незаконне впро
вадження фіксованих цін, фальсифікація товарних етике
ток, використання фальшивих мір і ваги, маніпуляції з 
внутрішніми розрахунками в корпорації, фальсифікація 
даних для обчислення прибуткового податку...

— Все? — знудьговано поглянула Євдокія на Совин
ського.

— І як наслідок усього переліченого — цілковита втра
та моральних критеріїв, дезорганізація і деградація суспіль
ства, поширення масового цинізму.

— Ах, який мораліст! Який святий та божий! Знаєш 
що? Я пришлю тобі Нуля, ти ознайомиш його з своїми 
високими моральними принципами, а він популярно по
яснить тобі, як треба жити в незалежній Україні.
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— Але ти ж сама казала, що Нуль — це не слова, а 
суцільні цифри. А цифри — це статистика. А статистика — 
це суцільна брехня. Я приїхав з безнадійно забріханої сто
лиці зовсім не для того, щоб переконатися в ще більшій 
забріханості провінції. І коли я щойно перелічив тобі ймо
вірні протизаконні акції американських корпорацій, то 
тільки в надії, що Кучугури неповинні в жодному з цих 
фінансових гріхів.

Євдокія легко злетіла з свого італійського сідала, пере
скочила до Совинського і цмокнула його в щоку.

— Який ти добрий!
— Але, — він делікатно наставив на неї долоні.
— Але?
— Кучугури неповинні в американських гріхах, але 

мародерствують у власній державі. Темні махінації, об
ман, таємні змови з столичним чиновництвом. Небезпека 
від таких, як ваша, корпорацій, тисячократно більша, ніж 
від розбійників на великих дорогах. Бо ті зазіхають тільки 
на гаманці громадян, а ви замахуєтеся на моральні засади 
всього суспільства.

Вона стала перед ним, схрестивши руки під грудьми, 
знеможено приплющила повіки, — розкаяна Магдалина.

— Мені що? Відібрати свій поцілунок?
Совинський безжурно помахав рукою.
— А може, давай, як у поета: «Она целовала меня, и я 

ее тоже — обратно»1?
Євдокія знов нахилилася над ним, сковзнула губами 

по його щоці, відбігла до свого італійського сідала.
— Мені подобається, що ти хоч і занудливий з своїми 

моралями, але веселий. Не можу збагнути, як тебе могли 
взяти в оту вашу міжнародну єрундацію.

— Фундацію.
— Яка різниця! Для мене всі оті столичні інститути 

по вивченню землетрусів, танення льодів в Антарктиці, 
способів відмивання пожовклої шерсті у білих ведмедів і

Саша Чорний.
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ширини ширшьки в американських президентів — зна
єш що?

— Що ж, коли не секрет?
— Панельний варіант збіговиська чоловіків-проститу- 

ток. Жінка-повія хоч не приховує, кому продається: клієн
тові в штанях, а кому продаєтесь ви? Комерційна таєм
ниця? Хто платить, тому й підмахуєте? І що твердіша 
валюта, то азартніше підмахування? Ви навіть знехтували 
золоте правило одеських бандерш: не метушитися під клі
єнтом.

—■ Виходить, ти мене купила, довідавшись про мій со
ціальний статус? Сама ж казала, що тоді, ще в літаку, вже 
мала вичерпне досьє на мою особу.

— Я купила не твою продажну душу, а твоє тіло. І не 
грошима, про які ти нічого не знав, а своїм тілом, проти 
якого ти не міг вистояти, бо ти — справжній мужчина. 
Можливо навіть — унікальний.

— Я повинен дякувати?
— Навіщо? У нас з тобою добровільний обмін насоло

дами. Звісно, ти раб, а я імператриця — про це ти сказав 
сам. Коли хочеш знати, для мене всі чоловіки нагадують 
церебралів: права половина мозку не знає, про що думає 
ліва. Може, тому ви й кидаєтеся то за одною спідницею, 
то за іншою.

— А жінки?
— У нас завжди є ідеал. Золотий стандарт, який ніко

ли не розмінюється на мідяки.
— І бегемот Ягнич, під якого ти лягла, це теж ваш 

золотий стандарт?
— А ти ж думав!
— Коли ти хочеш, щоб я бодай на якийсь там час став 

твоїм прес-секретарем, і коли ти змогла за п’ятдесят хви
лин перельоту від Києва до Кучугур спорядити повне до
сьє на мою скромну особу, то чи не дозволиш тепер, щоб 
я так само, як ти про мене, довідався (для інформації, 
тільки для інформації!) про головних дійових осіб вашої 
корпорації — Ягнича і Нуля?
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— Нема проблем.
Вона пішла до стіни, прикрашеної модерною карти

ною (божевільна ламанина восьмикутників у божевільних 
барвах), щось там натиснула (а може, тільки зробила не
помітний жест рукою), картина беззвучно від’їхала набік, 
оголивши тьмаву нержавійку сейфовських дверей з відля
куючими гніздами шифрованих замків,, поворожила над 
замками, трохи відступила, щоб показати Совинському, 
як слухняно відчиняється тяжка сталь, що ховає найбіль
ші тайнощі колеги Ледви.

Але Совинському хотілося виказати цілковиту байду
жість до сталевого сховку. Він недбало кивнув у бік «пе
ресувної» картини.

— Брак, Поллок чи незнаний геній з Андріївського 
узвозу в Києві?

— Нащо мені твій Київ? У нас в області свої генії. 
Пишуть уже й не метрами, а кілометрами. Полотна, як 
стрічка конвеєра, не вміщаються в майстернях, виповза
ють назовні, бери ножиці, відрізай скільки хочеш, плати 
за метраж, тягни до своїх інтер’єрів, і ніяких тобі нафталі
нових класиків.

— Пробач. Я недооцінив твоєї скромності.
— Можеш пересвідчитися в моїй скромності, — лука

во вигнула вона уста. — Бачиш цей сейфик? А сталеві 
двері в сейфовських підземеллях нью-йоркського банку 
Рокфеллерів «Чейз Манхеттен Бенк» важать сорок п’ять 
тонн! Як кришки, що їх виготовляв Ягнич для ракетних 
шахт! Там оберігають мільярди доларів, а що оберігали 
ми? Тому коли Ягнич побачив, як над ракетною шахтою 
злітає до самого неба його багатотонна спеціальна сталь, 
а під нею — нічого, окрім грюкоту, диму й порожняви, 
він і зійшов з ума. Як перевантажений стовагонний поїзд 
з давно не відновлюваних українських рейок.

— Припустимо, що в підвалах «Чейз Манхеттен Бенк» 
половина золота світу. А в тебе в цьому сейфику?

Совинський несвідомо провокував її на відвертість, якої 
вона не виказувала перед ним усі ці дні — бо й навіщо?
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Але вона або ж не відчула того провокування, або налаш
тована була доволі благодушно, бо нічого не відповіла, а 
тільки покивала пальчиком, припрошуючи Совинського 
підійти і подивитися.

Він підійшов, глянув, у сейфі на сталевих поличках — 
нічого, крім кількох аркушиків.

— Ти думав, тут золото, долари, може, навіть наші не
щасні гривні? — Євдокія відверто знущалася над його 
наївністю. — Який ідіот може сьогодні на Україні риску
вати всіма цими цінностями? Не знають риску тільки зби
рачі податків. Та й то, коли обдирають нещасних грома
дян. А хай спробують обдерти Нуля! Тому в моєму сейфі 
найцінніші документи — це файли на Ягнича і на Нуля.

— Тобі хтось їх спорудив?
— Я сама!
— Ти володієш комп’ютером?
— Коли я володію Кучугурами, то я володію всім на 

світі! З яким файлом ти хочеш ознайомитися спершу? На 
Ягнича чи на Нуля?

— Я ж так званий історик. Греція й Рим. А в Римі все 
починалося аЬ о у о  — від яйця. У тебе, як я, дико ревную
чи, вважав, почалося від Ягнича.

— Не будь дурнем. Не ревнуй. Я ж казала вже тобі про 
чоловічі гідності Ягнича. Може, ця природна неповно
цінність вивергнула його на вулканічні висоти державно
сті. Де ти був, коли генеральні директори створювали ін
дустріальну базу нашої нещасної держави?

— Не забувай, що я син ветерана війни, яка врятувала 
світ від фашизму.

— А я дочка ветерана. І годі хвалитися цим. Читай мій 
файл про Ягнича.

Літери стрибали перед очима в Совинського, як му
рашки в спориші. #3 усього видати, колега Ледва не нале
жала до тих, хто досконало володів новітньою технікою. 
З правописом і орфографією в неї теж були клопоти, але 
Совинський не хотів бути буквалістом, він заплющував 
очі на все це, важливою для нього була суть.
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Суть: Кузьма Ягнич. Герой Соціалістичної праці, ге
неральний директор найбільшого на Україні заводу мета
лічних конструкцій, лауреат державних премій, Ленінської 
премії (за участь у виробництві крилатих ракет), депутат 
Верховної Ради СРСР, міжнародний монополіст метало- 
постачання для Індії (хінді-русі-бхай-бхай!), для Куби, для 
Єгипту з його Асуаном, що перевершив усі тисячолітні 
піраміди, а тоді для найбільшої в світі української домни 
номер дев’ять і циклопічного прокатного стану три тисячі 
шістсот, і, як апофеоз діяльності цього гіганта, — мільйо
ни тонн мегалоконструкцій на безнадійний спазм бреж- 
нєвського божевілля: БАМ.

Тоді Ягнич ще вірив, він ще не одурів остаточно, по 
його херсонсько-скіфському черепу ще не хряпнула виго
товлена ним багатотонна сталева покришка ракетної шах
ти, та всьому настає кінець, і цей могутній син україн
ських степів повинен був схаменутися, вжахнутися всьому 
содіяному за харапудне життя, покаятися а чи просто збла- 
женствувати.

Блаженні убогі духом, бо не відають, що творять. Де
сятиліття свого генералодиректорствування Ягнич гримів, 
роздраконював, роздерболизував, херив-похерював тіль
ки з допомогою «великого и могучего русского языка», бо 
цей «язик» панував у всій українській промисловості, яка 
покірно лежала під ним, як шкура карпатського ведмедя 
під ногами чиновних браконьєрів.

А тої миті, коли одур узяв його простору голову, в ній 
щось клацнуло, «великий и могучий» вилетів з неї до най- 
останнішої буковки, залишилося в закапелках пам’яті тіль
ки два «інтернаціональні» слова, що починалися двома 
літерами: «X» і «П». Життя — х..., всьому — п... І більше 
нічого.

Ягнич забув, хто він і що він, забув про Кремль і По- 
літбюро, забув про безсмертне вчення марксизму-лені- 
нізму, про сяйливі вершини, про перестройку-пересирку 
і навіть про щоденне спорожнення шлунку і сечового мі
хура, вже не кажучи про елементарне насичення. Все його
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велике незграбне тіло, мабуть, здавалося йому й не люд
ським організмом, а якоюсь аглофабрикою для виробни
цтва залізорудних конкрецій (окатишів), і він не спорож
нявся, як усі люди, а жбурляв оті тверді конкреції в ту 
каламуть, яка ще вчора була світом його торжества і пере
можної ходи, а сьогодні тільки мішень для його камінних 
ядер, для конкрецій-секрецій: бу-бух! бух-бух!

Гігантський чоловік, організм якого, здавалося б, мав 
запаси життєвої сили на сто або й на всі тисячу років, 
гинув перед очима, гинув катастрофічно, безтямно, тупо, 
вже й не від звичних людських хворощів, а від якогось 
мовби диявольського наслання.

Гинув генеральний директор Ягнич, а з ним гинула, 
панічно здіймала до неба свої неповторні руки і колега 
Ледва. Звісно, вона кинулася до найвідоміших світил Ки
єва, Москви, Європи, Америки. Наймала чартерні рейси, 
за надхмарні гонорари звозила до Кучугур високолобих 
авторитетів, збирала їх на міжнародні консиліуми, де іме
на гриміли майже як на саммітах найвищого рівня, рида
ючи в душі й проклинаючи все на світі, споруджувала так 
звані прес-конференції та інтерв’ю людських руїн Ягнича 
з медичними авторитетами, з журналістами, навіть з його 
вчорашніми соратниками й співробітниками.

Ягнич блаженно усміхався, мовчав, а коли розтулював 
рот, то вимовляв тільки оті два ключові слова на «X» і 
«П».

Світила встановили діагноз: хвороба Альцгеймера. Така, 
як і в президента Рейгана. Та коли навіть всемогутня аме
риканська наука неспроможна порятувати свого президен
та, то...

Чартерні рейси розвезли з Кучугур всіх міжнародних 
авторитетів з їхніми гонорарами від колеги Ледви, тепер 
їй лишалося хіба що знущатися не тільки з чоловічої ім
потенції, але й з імпотенції, сказати б, наукової всіх отих 
професорів, академіків, світил-пересвітил. А далі що?

Її врятував київський дисидент-психолог, який не був 
запрошений на це неймовірне збіговисько всесвітніх ав
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торитетів, а просто випадково довідався і прибув за влас
ний кошт, але спізнився, світила вже порозліталися, єди
не, чого він удостоївся, завдяки своїй київській пропис
ці, — це зустрічі з колегою Ледвою.

— Ви щось хотіли мені сказати? — спитала вона. — 
Майте на увазі: тут були найвищі авторитети Європи й 
Америки.

—- Я ніякий авторитет, — сказав дисидент. — І взагалі: 
нащо вам усі оті авторитети? Коли ви хочете позмагатися 
(перебороти її незмога) з хворобою Альцгеймера, запро
сіть швейцарського професора Адлера (я можу дати його 
координати) — і це дасть вам надію.

Комп’ютерні файли не знають емоцій і побутових де
талей, з яких, власне, й вибудовується те, що ми звемо 
життям. Файли віднотовують факти. Фактом було те, що 
колега Ледва знайшла швейцарського доктора Адлера. 
Знайшла, власне, й не вона сама, знайшли гроші. Бо гро
ші можуть знайти все на світі, окрім безсмертя.

Доктор Адлер поспілкувався з Ягничем. Гігантський 
чоловік, у чорному костюмі, мідногрудий і золотогрудий 
від орденів. Живий ще тільки завдяки тому, що санітари з 
психодиспансера годують його з допомогою зондів, а всі 
явища метаболізму викликають за аналогією: возять гене
рального директора до смердючої заводської вбиральні. 
Швейцарцеві переклали залишки словникового запасу 
вчорашнього повелителя українського заліза: все х... і всьо
му п...

Доктор Адлер не став спростовувати діагнозу, який 
поставили Ягничу його високоавторитетні попередники. 
Справді: хвороба Альцгеймера. Справді наука безсила, в 
чому можна пересвідчитися на прикладі президента Рей
гана. Але справжня наука повинна шукати вихід навіть у 
безвихіді. Маленька Швейцарія дала світові творців такої 
науки. Зигмунд Фрейд і Карл Юнг. Вони вміли поясню
вати найбезнадійніші випадки, а коли є пояснення, тоді 
з’являється надія. Те, що відбувається з генеральним ди
ректором Ягничем, Карл Юнг визначає, як дисоціацію
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між минулим і сучасним. У примітивних душ вона відбу
вається непомітно, у яскраво виражених особистостей — 
з катастрофічними наслідками. Дисоціації стаються вна
слідок різноманітних несумісностей, сучасний стан лю
дини міг вступити в конфлікт з її дитячим станом або ж 
вона силоміць відірвала себе від свого первісного характе
ру в інтересах, які більше відповідали її життєвим устрем
лінням. Таким чином, втративши дитячу безпосередність 
і засвоївши навзамін штучні манери, людина втратила свої 
корені. Так рід людський постійно конфліктує з своїм 
дитинством, тобто з своїм первісним інстинктивним ста
ном. З одного боку це означає можливість людської сво
боди, з іншого — це джерело безкінечних злочинів проти 
своїх інстинктів. Ми розвинули в собі здатність цуратися 
власних коренів, над усе ставлячи прогрес, та хоч наша 
прогресивність у безлічі випадків здатна забезпечити чу
дове сповнення бажань, вона водночас непомітно, але й 
невідворотно накопичує гігантський Прометеїв борг, який 
час од часу доводиться сплачувати у вигляді жахливих ка
тастроф. Споконвіку люди мріяли про польоти, а все, що 
ми одержали навзамін, — це град бомбардувань. Атеїсти 
кепкують з християнської віри в загробне життя, а самі 
дедалі частіше впадають у хіліазми, стократно безглузді
ші, ніж уявлення про щасливе майбутнє. Наша диферен
ційована свідомість перебуває у постійній загрозі втрати 
власних коренів і тому потребує компенсації, яку може 
дати ще існуюче в наших душах дитинство.

Колега Ледва обережно поцікавилася в доктора Адле- 
ра, чи він справді вірить у можливість редукувати такого 
гіганта, як Ягнич (точніше, ті страхітливі руїни, які від 
нього зосталися), до стану і розмірів дитини.

Доктор Адлер запевнив, що тільки в цьому спасіння.
Дитина — це символ цілісності, який охоплює гли

бинні початки Природи. Він являє найсильніше і незабут
нє прагнення, характерне для кожної істоти, — прагнен
ня самореалізації. В індійських розумових спекуляціях 
величина і непереможність дитини пов’язані з природою
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атмана, що відповідає мотиву менше малого і більше біль
шого. Немає необхідності згадувати про все ще живий 
мотив «Христа-дитяти», який у легенді про святого Хрис
тофора володіє типовою рисою: він менший малого і біль
ший більшого. Містичний характер символу дитинства 
підтверджується і в другій частині Гетевського «Фауста», 
де сам доктор Фауст стає хлопчиком і його приймають до 
«хору блаженних юнаків».

Коли в людині несподівано згасає свідомість, її можна 
бодай частково відродити тільки найглибшими вібрація
ми підсвідомості. А ці вібрації дає дитинство.

Уявити Ягнича серед «блаженних юнаків», надто ж — 
маленьким хлопчиком? Але хіба ж не кажуть українці про 
дивакуватих старих, вчинки яких не відповідають їхньому 
віку: змалився.

Євдокія вирішила повезти Ягнича до його рідного 
херсонського села.

Він не був там майже століття. Що там можна було 
знайти? Рідних не було. Дитяча любов? Перші нестоми? 
Гай-гай! Де ті неціловані уста, де ті лукаві очі, де ті укра
їнські коси! Товариші дитинства? Давно вже мертві або 
порозгублювалися по світах. А треба було знайти первіс
но чистого, як оті фаустовські юнаки, уцілілого в спече
них несамовитим сонцем херсонських степах, не зачепле
ного нашою падлючою цивілізацією, не зіпсованого 
прислужництвом перед владами, врятованого своїм віч
ним чабанством від кривавих сталінських м’ясорубок.

І Євдокія Знайшла такого чоловіка. Найфантастичні- 
ше було не в тому, що він якось досі зберігся і навіть 
пам’ятав свого давнього друга Кузьму Ягнича, а що мав 
якесь китайське прізвище: Фень. Та це було й найкраще, 
бо спрощувало таке нелегке спілкування між цими двома 
старими чоловіками в їхній мандрівці в далеке дитинство: 
Кузь, Фень, Фень, Кузь...

— А згадай-но, Кузю, що у нас в селі робили коні?
— Гму!
— Коні іржали. А корівки?
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— Гму!
— А корівки мукали. А овечки?
— Гму!
— А овечки мекали. А свинки?
— Гму!
— А свинки хрюкали. А...
В октогоні для Ягнича створили ілюзію побуту його 

дитинства. Глиняна хата з вікнами, привезеними з пус
ток його рідного села, і навіть напічним віконечком, крізь 
яке колись зимовими ночами малий Ягнич перелякано 
дивився в страшну темряву і прислухався до вовчого виття 
в далекім степу. Овечу кошару і кілька десятків овець, 
яких Ягнич і Фень годували і напували, а іноді навіть 
спали там, харчування для Ягнича — теж з часів дитин
ства. Ніяких директорських делікатесів, найпростіші стра
ви: куліш, борщ, затірка, путря, кваша, саламаха, мама
лига, тільки зрідка пшеничні товченики з курчатами, 
свинячі кишки з пшоняною начинкою або пшоняники — 
тонюсенькі млинці з пшоняного борошна, спечені на 
соняшниковій олії.

Примітивне, суто фізіологічне життя поверталося до 
Ягнича, принаймні, жило його тіло, хоч душа й далі пере
бувала в безнадійних темнощах. Тільки іноді той первіс
ний морок проблискувався короткими спалахами, і тоді 
Ягнич навіть згадував слова і мову, але тепер уже не дирек
торську, а рідну, дитячу, траплялися хаотичні згадки про 
те, чим він жив понад століття, і генеральний директор 
рвався то на пленум ЦК партії, якої вже давно не було, то 
на сесію Верховної Ради СРСР, цього неіснуючого дер
жавного утворення, що займало ще вчора одну шосту ча
стину земної кулі, то на якісь заплановані зустрічі з свої
ми діловими партнерами з країн соціалістичного табору, 
які вже порозбігалися з того сталінського табору майже 
так само, як амністовані Хрущовим в’язні гулагів влітку 
п’ятдесят третього року.

Євдокія потурала всім найбожевільнішим примхам 
Ягнича, аби тільки він жив, існував, далі «президентству
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вав» над створеною для неї нікчемним Нулем корпораці
єю, що насправді повинна була б зватися Кучугурянською 
імперією.

Колись він топтався по людях, розбивав їхні долі, їхнє 
щастя, їхні надії, тепер, щоб вдовольнити ті його руїнни
цькі інстинкти, Євдокія звеліла звозити до херсонської хати 
Ягнича й Феня горшки, макітри, миски, глечики, і він тро
щив усе те глиняне начиння, вигепував по черепках свої
ми слонячими ногами, по-верблюдячому плював на те че
реп’я, як плював ще вчора на людей, що нижче його 
гендиректорства. Бо плюють завжди вниз, а не вгору.

Перед хаткою Ягнича високоплатні (валютні, як у всіх 
українських злодіяк) садівники насіяли чорнобривців, але 
генеральний директор на квіти свого дитинства не відре- 
агував, тому Євдокія, злякавшись настання нового паро
ксизму невиліковної хвороби Ягнича, звеліла везти літа
ками з-за рубежа екзотичні орхідеї в сподіванні, що ці 
ніжні квіти відродять в ньому затухаючі відчуття. Ягнич 
не нюхав орхідей (вони не пахнуть), він не терпів, щоб їх 
виставляли в вазах чи там ще якось. Найбільшим залас- 
сям для нього було чавучити ці нілбгі тропічні квіти свої
ми м’ясистими робітничо-селянськими долонями, а тоді 
обмазувати кольоровим соком монументальні директор
ські щоки, урочисто йменовані колись ланітами.

Коли б йому забаглося обмазувати щоки Євдокії коро
в’ячими кізяками або курячим послідом, вона згодилася б 
і на це, лиш би він далі жив і маскував своїм ім’ям її 
маленьку імперію.

Яким щастям було для Євдокії, коли вона, зайшовши 
провідати Ягнича в його глиняній херсонській хаті, поба
чила, що Ягнич і Фень... грають у карти! Це вже був не 
короткий проблиск свідомості, а справжнє повернення до 
процесів мислення, бо гра в карти майже те саме, що шахи, 
недаремно ж чемпіон світу з шахів Карпов перемагає на 
змаганнях з російського дурня.

На жаль, Фень розчарував Євдокію, назвавши їхню 
гру, може, й справді цікаву і навіть по-своєму інтелек-
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туальну для наших предків, але сьогодні цілковито забу
ту, — хвильки.

Вони фали з Ягничем у хвильки, хто програвав, пови
нен був одержувати щолбани по лобі, винову даму Ягнич 
називав дунькозадою, маючи на увазі саме її, Євдокію, 
вона не ображалася, бо яке ж це щастя: до Ягнича повер
тається його людська свідомість!

Совинський відчував себе між цими відвертими ви
явами наївності й цинізму, мабуть, так, як Сократ, підві
сившись у корзині, балансував між висотами духу і побу
товим дріб’язком своєї жони Ксантиппи.

— Ти могла б продати наші українські хвильки Амери
ці, — пожартував він. — Вилікувати президента Рейгана 
українськими хвильками! Світова сенсація! І фантастичні 
дивіденди для твоєї корпорації. Не так сказав?

— Ти просто дурень, — зітхнула вона. — Коли я з за
бутих Богом Кучугур могла покликати швейцарських фахів
ців, то хіба не могли б цього зробити всемогутні американ
ці для свого Рейгана? Але їм завадила це зробити їхня 
американська пиха. Як же так: якісь там швейцарські вче
ні, коли американська наука понад усе! А ти з україн
ськими хвильками. У них є свій покер. Так що хай Ягнич 
грає з Фенем у хвильки, а Рейган з своєю Ненсі гратиме в 
покер.

— З хвильками — це жарт, — усміхнувся Совинський 
до Євдокії. — А от щодо його теперішнього стану. Мені 
здається, що це й не стан дитинства, а щось мовби тва
ринне. Чоловік усе своє життя топтав людей, а тепер сам 
розтоптаний. Ти не цікавилася в швейцарського світила: 
чи повернення в дитинство — це єдиний спосіб лікування 
цієї страшної хвороби? Чи не можна воскресити вмерлу 
свідомість з допомогою любові? Адже це найвище почут
тя, яке притаманне тільки роду людському.

— Любові? — вона тяжко зітхнула. — А де її взяти? 
Я цього варвара не любила і не могла любити, бо й за 
що! А він взагалі ніколи не знав, що таке любов. В ньому 
жило тільки одне почуття: зажерливість. Чомусь вважа

166



ють, що найзажерливіші хижі звірі. Але ж лев, розтерзав
ши антилопу і набехкавши шлунок свіжим м’ясом, заля
гає в сплячку мало не на цілу добу, натомість людина в 
своїй захланності не має ні впину, ні меж. Все загарбати, 
все пожерти, все проковтнути, все моє, все тільки для мене! 
Ти думаєш, ніби Ягнич взяв мене в своє гендиректорство 
тому, що йому сподобався мій розкішний зад? Він міг би 
знайти добру тисячу ще розкішніших. В ньому заревіла 
зажерливість, коли він побачив окгоптих Тишбана і уявив, 
що цими хтивими кольорами може насолоджуватися ще 
хтось інший, а не його величність генеральний директор 
Ягнич. Ти сидів там у своїх так званих історіях, сліпий, як 
кріт у норі, у тебе були там імператори, диктатори, орато
ри, узурпатори — я там знаю? — а тут на просторах одної 
шостої земної кулі панували — хто б ти думав? Не крем
лівські геронтократи, не слава КПРС, не всеперемагаюче 
вчення марксизму-ленінізму, а генеральні директори — 
це кошмарне породження брежнєвської епохи згасання й 
ганьби. Ти знаєш історію. Могло бути за часів Сталіна 
таке словопоєдкання, як «генеральний директор»? Тоді 
генеральний був тільки секретар партії, ВОждь, керманич, 
мудрець і хто там він ще. А нещасний Брежнєв, куплений 
і проданий своїм оточенням, сам не відаючи, що творить, 
пустив у світ жахливу ненажерливу касту людей, які ще 
вчора звалися просто директорами і шанувалися на своїх 
посадах, а тут підскочили до небувалого статусу генераль
них, і вже не тільки зарплатня в сто разів вища, ніж у 
прибиральниці тьоті Дусі, але й невситима безмежна жа
доба влади, яка розростається, мов ракові метастази. Всі 
ми вважали, що «партия наш рулевой», що всім керує 
політбюро і генсек, а насправді володарювали в цій нещас
ній державі генеральні директори. Хіба не вони продик
тували примітивному Микиті суцільну хімізацію нашого 
народного господарства? Хіба не вони затягли покладис
того Леоніда Ілліча в «стройку века» — БАМ? Хіба не вони, 
обіцяючи небачені скарби в горах Афганістану, спровоку
вали ганебну війну в цій бідній азіатській державі? Всі оті
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Горбачови плакали: ах, нещасного Леоніда Ілліча штовх
нули в Афганістан громики, гришини, устинови... Які там 
громики? Генеральні директори! За місяць до введення в 
Афганістан отого «обмеженого військового контингенту» 
послали туди міністра геології Козловського, той попия
чив з радянськими дипломатами й кадебістами в Кабулі, 
повернувся до Москви і залився соловейком, як той опер
ний тенор: «Не счесть алмазов в каменных пещерах». 
Мовляв, в отих афганських гіндукушах уся таблиця Мен
делєєва, мідь, свинець, нікель, титан, вольфрам — греби 
ковшами екскаваторів! Так ніби мало того добра в надрах 
Радянського Союзу! Але зажерливості гендиректорів не 
було ні меж, ні впину. Давай, давай!

Совинський слухав і не йняв віри в почуте. Невже це 
говорить та сама колега Ледва, що ось уже десятиліття 
ціле обдирає Україну як липку, і та сама, як зве її напів
божевільний Ягнич, «дунькозада», його несамовита сек
суальна партнерка на її химерному восьмигранному сек- 
содромі?

— Я справді трохи далекий від світу Цих генеральних 
директорів, — сказав він. — Та коли подумати, то це не
щасні люди.

— Нещасні? — сплеснула долонями Євдокія. — Ці 
монстри, хамлюги, людоїди — нещасні?

— Ну, сама подумай. Що вони мали? Матеріальний 
достаток? Досить жалюгідний, коли згадати, якими гігант
ськими капіталами дозволяла їм орудувати держава. Зван
ня й ордени? Все це полетіло собаці під хвіст на завтра 
після історичної пиятики Єльцина, Кравчука й Шушке- 
вича в Біловезькій пущі. У них, як у всіх людей, є діти, 
але вони не можуть передати їм у спадок навіть своєї про
фесії. Чабан може, а генеральний директор — ні. Бо дирек
тор — це просто посада. Тут ні історії, ні будущини — 
жорстока буденність дня нинішнього. Індустрія живе без 
традицій, без думки про день завтрашній, вона нищить 
усе довкруж: дерева, траву, води, землю, все, що в зем
лі, — і людей, надто тих, хто нею керує. Може, Ягничева
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свідомість не розладналася, а збунтувалася проти такого 
стану речей і запрагла повернутися в первісний стан. 
І тепер він плаче в збудованому тобою муляжі батьків
ської хати з рушниками на білих стінах, з іконами на по
куті й лампадкою під ними, з сволоком із потемнілого 
дерева...

— Плаче? Може, й ти заплачеш разом з ним? А ти 
знаєш, що він уже від народження був диктатором і тира
ном. Зажерливість влади з самого дитинства, коли гійкав 
на слухняних овець. Швейцарський професор тільки гля
нув на цього бегемота, одразу знайшов геніальне рішен
ня: відправити його туди, звідки він прийшов. Як ти гада
єш, яке перше слово він вимовив, окрім свого «Гму», коли 
Фень привів його до нашої декоративної кошари з деко
ративною овечою отарою?

— Для початку, мабуть, щось так само просте, як «Гму»? 
Скажімо: «Гій!»

Євдокія засміялася. Дивний сміх, майже стогін. На
дворі вже сутеніло, але вони забули ввімкнути світло, і в 
цьому залі, напханому чужими, позбавленими людського 
тепла офісними меблями і таємничою загрозливою елек
тронікою, яка гарчить, мов тигри в клітках, щойно до
торкнешся до якоїсь з сотень її кнопок чи клавіш, темря
ва не зближувала чоловіка й жінку, не породжувала в них 
гріховного трепету ще гріховніших сподівань, — навпаки: 
роз’єднувала, робила чужими, мало не ворожими одне од
ному.

— Ти мені торочиш, що ти історик, — після сміху, схо
жого на стогін, холодна зневага в словах і в тоні. — І що ж 
ти там жував і обсмоктував у тих історіях?

— Рим, — дивуючись перескоком її настрою, надто ж 
самій темі розмови, коротко відповів Совинський.

— А що твій Рим робив з варварами?
— Завойовував, нищив, гнобив.
— І чим усе це скінчилося?
— Варвари завоювали Рим і покінчили з Римською 

імперією.
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— Отже, вони були не такі дурні, якими вважали їх 
твої римляни.

— Очевидно. Молоді етноси в своїх надрах прихову
ють сили, набагато могутніші, ніж у народів, які вже ви
черпали свій потенціал, приречені на неминуче згасання.

— Який же ти розумний, мій столичний коханцю! 
А тепер скажи мені: хто тут отой твій Рим, а хто варвар?

— Це трохи несподівано.
— Для тебе трохи, а для мене — мов камінь на шию! 

Ти одразу повірив у здитинення, в змалення Ягнича і вже 
готовий спілкуватися з ним мало не абеткою Морзе з тире 
й крапками або маханням різнокольорових прапорців, як 
на кораблях неіснуючого морського флоту незалежної 
Української держави. Вчора він тільки «Гму», а сьогодні 
тільки «Гій»? Аби ж то! У цього варвара мозок, навіть 
вмираючи, діє, мов генеральний штаб загарбницької ар
мії: нападати, заволодівати і диктаторствувати. Він поба
чив овець, йому радісно згадалися його початки, то й що? 
Він заплакав од розчулення, як ти мені тут розісторику- 
єш, і добровільно замінив своє гендирське «Гму» на херсон- 
сько-степове «Гій»? Ох, мій Яремо, всі мої коханці, колиш
ні й майбутні, всі вчені-перевчені, вся какадемія наук на 
чолі 3 вічним Патоном-пітоном, вся мудрість світу — яке 
безсилля перед незбагненністю людського розуму навіть 
тоді, коли цей розум стає безумом! Ягнич закричав: 
«А ґирлиґа?» Овець йому недосить, треба ґирлиґу'.

— А що це таке?
— Ага! Сміявся з мене, коли я вдала дурочку в літаку з 

твоїм Еренбургом? То ось тобі ґирлиґа. Палюга, загнута 
на кінці. Підганяти овець, а коли треба — ловити за ногу. 
Чабанський жезл. Як у імператора. Може, швейцарський 
геній помилився: ідіотизм лікується не відродженням ди
тинства в чоловікові, а відродженням у ньому влади. Гир
лига!

— Знайшли?
— Знайшли, привезли, він тепер і спить з нею, наче з 

жінкою. Ти вдоволений?
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— Розгублений. Моя професія — читання. Але після 
того, що щойно прочитав і почув, мені, мабуть, не слід 
братися за файл про Нуля.

— А там нічого й читати, — засміялася вона, вмикаю
чи світло і видобуваючи з надр свого сейфу стандартний 
аркуш офісного паперу «Save» і подаючи його Совинському 
досить недбало, майже бридливо, як розплющену жабу.

— І це все? — здивувався Совинський.
— Ти ж замучився з Ягничем, тепер можеш розслаби

тися. Читай.
Він глянув на аркушик. Читати не було чого. Там зна

чилося: «Нуль. 1. Гандон з дірочкою. 2. Гнида в «мерсе-
десі».

Совинський звів очі на Євдокію. Вона сміялася. Непо
мітно для нього скинула жакет, була в синій блузці без 
рукавів, з глибоким трикутним вирізом на грудях, білі повні 
руки, біле звабливе тіло і сміх теж мовби білий. Господи! — 
з цим тілом і з цим сміхом запливеш у безвість!

— Здивований? — спитала вона.
— Горацій казав: Nil admirare — не дивуйся. Але я знаю, 

що справжня жінка — це передовсім суцільне здивування.
— А я — справжня?
— Ти це знаєш краще за мене. Однак з Нулем. Він же 

твій партнер — і такі слова.
— Партнерів не люблять, їх терплять, як неминуче зло. 

Власне, ці слова — не мої. Про гандон — це моя подруга. 
Однокурсниця з інституту. Ми з нею «ленінки»: я еконо
містом на заводі імені Леніна в нашій області, а вона — на 
заводі імені Ілліча в Маріуполі, ну, тоді ще — Жданові. 
Обидві красиві і обидві нещасні. Коли я пішла в бізнес і 
стала через своє мале підприємство гнати Ягничеве залізо 
в дальнє зарубіжжя, то Нуль вибрав для цього Маріуполь, 
бо там митники ще не були такі розсобачені, як в Одесі, і 
за добру випивку ешелон брухту оформлявся, як вивезен
ня в море піску, видобутого для поглиблення акваторії 
порту, а привезені з Німеччини новісінькі «мерседеси-600» 
записувалися в митних деклараціях іржавими десятиріч
ними «опель-кадетами». Там я знайшла свою подругу і
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запропонувала їй співробітництво. Звісно, вона зраділа. 
Та коли побачила Нуля, сплеснула долонями: «Де ти його 
взяла? Це ж не чоловік, а гандон з дірочкою!». А гнидою в 
«мерседесі» його звуть усі в нашій корпорації.

— Він про це знає?
— Ти думаєш, я знаю, що він знає, а чого не знає? 

Я тільки знаю те, що про нього я нічого не знаю. Ти не 
бачив його? Але давай поговоримо про нього завтра. Не 
сьогодні. Бо ти втомився читати, а я втомилася говорити 
про своїх партнерів. Від мене ти не втомився? Я ще тобі 
не набридла?

— Ти ж знаєш, що тобі це не загрожує. Але...
— Але?
— Сьогодні я навряд чи зможу... з тобою.
— Спати в переносному значенні? А ти спи в прямо

му. Ми просто порозкидаємо свої чотири руки і чотири 
ноги по восьми кутах мого ложа, а самі зібгаємося й зіщу
лимося в центрі, мов на безлюдному острові.

— Ти могла б за свої капітали купити де-небудь острів, 
скажімо, на Адріатиці. Хорвати розпродають острови. Я там 
був. Райські місця.

— Це коли ти продавав радянські танки? От би й ку
пив собі острів.

— Для цього потрібні мільйони.
— А ти думаєш, у мене вони є? У мене нічого немає.
— Як то немає? А що ж у тебе є?
— Все належить корпорації. Все корпоративне. Акти

ви, нерухомість, іномарки, мій октогон, мої кредитні карт
ки, зрештою — я сама.

— Виходить, я спав не з жінкою, а з корпорацією?
— Виходить, що так. Але це тільки для податкової ад

міністрації. А коли ми з тобою ховаємося від усього світу, 
тоді... Ти можеш мене поцілувати?

Вона сама пішла до Совинського, він простягнув їй 
назустріч руки.

— Катон старший казав колись про Рим: ми волода
рюємо над усіма чоловіками світу, а жінки — над нами. 
Я твій Рим, а ти його володарка...
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Вночі несподівано випав сніг. В західних областях Укра
їни замети сягали двох метрів, зупинився весь міський 
транспорт, у Львівській і Волинській областях звалило 250 
електроопор, розгублені синоптики пробували пригада
ти, коли було ще таке посеред весни: п’ятдесят, сто років 
тому? Євдокія, зовсім гола, підбігла до вікна, кликала 
Совинського подивитися на білу красу.

— Такий сніг був, коли вмер Сталін. Навіть ще біль
ший. Щоправда, тоді ще тільки починався березень, а те
пер уже квітень. Ти пам’ятаєш той сніг?

— Я тоді ще не народжувався, — нагадав їй Совин
ський.

— Ох, я дурна! Пробач.
— Це ти пробач мені дурному, що хизуюся своїм ві

ком. Я хоч і не народився в часи Сталіна, але досить гли
боко, вже як історик, проникнув у ту епоху. Ну, то й що? 
Тоді нас водили в залізних нашийниках, як тигрів або 
скажених собак, а тепер водять за ніс, як останніх дурнів.

— Але який же пречистий сніг, — замріяно промовила 
Євдокія від вікна, не слухаючи Совинського. — Ось так 
би й сиділа біля вікна і дивилася на це чудо.

— А хто заважає? Сиди, дивись на сніг, а я дивитимуся 
на тебе.

— Легко тобі так казати. А в мене бізнес.
— Ти ж казала, що все викомбіновує Нуль.
— Він комбінує, а я контролюю. Цього типа без конт

ролю не можна лишати навіть на секунду.
— А коли тебе нема’є поряд?
— Без мене він не має права на жодні операції.
— І чим же він займається без тебе?
— Спить.
— Спить?
— Так. Він може спати вдень і вночі, цілими днями, 

а то й тижнями. Коли я літаю до Києва або за рубіж, в 
корпорації все зупиняється, завмирає, мене немає, а Нуль 
спить. Тільки уві сні він поповнює свою енергію. За
ряджається, мов акумулятор. Ти бачив, що він їсть? Гол
ландські огірки з теплиць (суцільна хімія) і китайський
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соєвий хліб, хоч ніхто не може дати гарантії, що то спра
вді хліб і справді соєвий. Може жити чоловік на таких 
харчах? Жінок він не знає. Взагалі нічого не знає, крім 
сну і бізнесу.

— Ти не пробувала проконсультуватися щодо нього у 
швейцарського світила?

— Він сказав, що це глибоко інтровертний тип.
— І що?
— І нічого. Мовляв і славнозвісний німецький філо

соф Кант був інтровертом.
— Але Кант — геній.
— А я знаю? Може, Нуль теж геній. Фінансовий, тор- 

гівельний, шахрайський... Ягнич — геній директорський, 
пожиратель державних кредитів, а Нуль — геній пускан
ня тих кредитів за вітром, але так хитро, щоб завіяло на 
банківські рахунки корпорації «Куч-метал».

— Тобі не страшно між такими двома геніями?
— Хай страшно буде їм. Жінка не повинна нічого ля

катися, інакше це просто нещасна баба. Ти снідатимеш зі 
мною чи отут, в постелі?

— Де скаже моя повелителька.
— Вилежуйся. Сніданок тобі принесуть. А після робо

ти я заберу тебе в свій «джип» і покажу Кучугури.
Совинський блаженствував у безмежжях восьмикутньо- 

го ложа. Ароматна кава, апельсиновий джем, кубики під
соленого масла в кришталевій вазочці, теплі хрусткі круа- 
сани, може, навіть привезені літаком з Парижа, як колись 
суп у каструльці для гоголівського Хлестакова, — і не тре
ба йти до своєї міжнародної фундації, дивитися там на 
зажерливо роззявлені роти так званих політологів, конф- 
ліктологів, аналітиків і паралітиків, що ждуть американ
ських грантів, фінансових вливань і пожертв, принизли
вої милостині й жалюгідних крихт з чужих банкетних 
столів.

Стояв під душем, жорстоко бив себе крижаними стру
менями води, під час гоління терзав щоки й підборіддя 
потрійними промаршами «Жилетга», одягався недбало, як
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завжди, аби лиш практично, ще подумав, чи стане колега 
Ледва купувати для свого несподіваного прес-секретаря 
смокінги, фраки і що там ще?

Сніг ішов і завалював увесь простір октогонського «Вер
салю». Совинський вийшов на веранду, глянув униз. Там 
творилося щось, як то кажуть, гідне пензля Айвазовсько- 
го. З тісної кошари випущено овець, вони, мабуть, спер
шу зраділи несподіваній свободі, та згодом виявили, що 
не зможуть скористатися нею через цей сніг, і злякано 
згрудилися біля свого прихистку, з якого їх чи то випус
тили, чи то вигнали. Але тут набігли два страшні чолові
ки — монструальний Ягнич і дрібненький Фень — і з ди
кими викриками «Гій! Гій! Гій!» погнали нещасних тварин 
у сніг, між рідкісні екзоти, кущі, куртини, дерева, декора
ції марнослав’я новітніх хазяїв українського життя. Хай і 
українські барани відчують смак нашої незалежності й тор
жества ринкових реформ!

Совинський посунув до набридлих палат октогону. 
Шкодував, що не взяв з собою недочитаний роман Набо
кова «Ада». Сподівався, що виривається з Києва на два- 
три дні, а виявилося...

«Ада» — геніальна поетизація сексу від 16 до 96 років. 
Фантастика майже, як у біблійних Авраама і Сари. Може, 
саме це й повинно стати ідеалом людства, а не брехливі 
обіцянки царства небесного на землі? Без улюблених кни
жок Совинський страждав, мабуть, дужче, ніж наркоман 
без звичної дози. Добре написане речення цінніше за всі 
декрети урядів світу. Набоков писав: «Он был лишен бес
сознательности, которую так яро презирал всю жизнь и 
которой теперь так истово домогался».

Справді, поглянувши на вчорашнього генерального 
директора, Героя і лауреата, який ганяє по снігу баранів, 
мимоволі захочеш потонути в несвідомості.

Євдокія з’явилася вся в снігу, свіжа, як рум’яне яб
луко.

— Поїдемо?
— Пої...
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— Обідатимемо потім.
— Та який обід у таку погоду?
Чорний «джип» — як пересувний катафалк на колесах 

Євдокія сама за кермом.
— А де твій водій?
— Терпіти не можу водіїв! Це для Ягнича та для Нуля
— А охоронці?
— Навіщо? В Кучугурах немає злочинців. Я тут купилг 

все. Спокій теж.
— А коли наслані кіллери?
— їх вичислять за п’ятсот кілометрів звідси і знешко 

дять.
— Але ж у літаку, де я тебе вперше побачив, ти малг 

двох охоронців?
— Брала їх напрокат в аеропорту нашої області.
— Охоронці напрокат?
— Коли можуть бути проститутки напрокат, то чому 

не бути охоронцям?
— Виходить, я в тебе — ніби вчений напрокат?
— Який там ти вчений? Ти просто сексуальний гігант 

якого мені не вистачало для повного жіночого щастя.
Совинський ображено засопів. Не знав: радіти, обра 

жатися? Вирішив змовчати. Євдокія гриміла потужиш 
двигуном «джипа». Як її тепер називати? Джипуха, джи 
пістка, джипачка? В снігових заметах буксували слабосил 
«москвичі» й «жигулі», навіть славлені-переславлені іно 
марки неспроможні були здолати кучугурянські заноси 
зате чорна машина колеги Ледви могутньо грабастала сво 
їми широкими колесами піддатливий сніг, легко проча 
лапкувалася крізь вузькі вулички, вільно розганялася ні 
широких магістралях і проспектах. Кучугури—Київ у мі 
ніатюрі. Шолом Алейхем колись називав Київ: Єгупець 
Кучугури можна було б тепер назвати: Європець. Все, яі 
у Європі: банки, офіси, торговельні центри, ресторани 
кафе, нічні клуби, дискотеки, церкви, величезні реклами 
бігборди. Щоправда, все трохи не так, як у Європі: мага 
зини без покупців, ресторани без відвідувачів, банки бе
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клієнтів, церкви без прихожан. Місто без людей. Мерт
вий кістяк міста. Може, тому, що сніг. А може, через убо
гість громадян?

Євдокія показувала найпрестижніші будівлі, які при
красили ще донедавна скромні вулички Кучугур. Банки 
«Аваль», Приватбанк, Правексбанк, Газбанк, Нафтабанк, 
Енергобанк, Інвестбанк, Фермерський форум. Церкви 
Київського патріархату, Московської метрополії, греко- 
католицькі, лютеранські, баптистські, адвентистів сьомо
го дня, синагога, мечеть. З Кучугур можуть знущатися, 
що вони нездатні впливати й керувати, як великі адмініс
тративні центри, зате вони мають змогу вільно молитися.

— А квартири у вас будують? — поцікавився Совин
ський.

— Квартирне питання в Кучугурах вирішено раз і на
завжди, — відповіла Євдокія, — ми покінчили з радян
ським популізмом, коли на весь світ проголошувалося роз
давання безкоштовних квартир, а насправді квартири 
одержувало начальство, а рядові громадяни вимушені були 
до самої смерті стояти в безкінечних чергах, так і не дочі- 
куючись житла. Тому ми чесно заявили: ніяких безплат
них квартир. Хто хоче, хай будує. Хто не хоче — як хоче.

— І будуєте тільки банки, церкви й нічні клуби?
— А ти що хотів? Ти проти поглиблення реформ?
— Та я нічого не хочу. Просто цікавлюся. Ти ж ласка

во згодилася бути моїм гідом по Кучугурах, от я й питаю.
— Питаєте — відповідаємо. Можу розповісти про наші 

вулиці. Всі перейменовано. Я в цьому не брала участі, 
помогла фінансами, а все інше — наші патріоти. З деяки
ми з них ти вже познайомився.

— Видатні особистості.
— А ти ж думав!
— І що вони тут напатріотили?
— Ось ми ідемо по колишньому проспекту Карла Марк

са, тепер це проспект Грушевського. Вулиця Енгельса 
тепер — гетьмана Сагайдачного, Леніна — Богдана Хмель
ницького, Ворошилова — Петлюри, Будьонного — Коза
цька, Жовтневої революції — Нестора Махна, Рози Люк-
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сембург — Садова, Карла Лібкнехта — Виноградна, Па
ризької Комуни — Європейська...

— В Кучугурах майже, як у Києві або Львові.
— А ти ж думав!
— Хочеш знати мою думку?
— Про наші вулиці?
— Не зовсім про ваші. Так. Взагалі. Сто п’ятдесят ро

ків тому Флобер написав роман «Мадам Боварі». Ти, ма
буть, його читала. Всі жінки його читали і читають досі. 
Там центральна подія: Леон спокушає Емму Боварі, яка 
до того була вірна своєму чоловікові Оме. Леон наймає 
закритий фіакр і протягом цілих шести з половиною го
дин, обіймаючи, цілуючи, пестячи Емму, возить її по ву
лицях Руану. Любов з географією вперше і, може, востан
нє в світовій літературі. Всі вулиці Руану, набережні Сени 
виписані Флобером з такою точністю, що їх упізнають і 
сьогодні. Щоправда, помагає ще й те, що вулиць там не 
перейменовують через кожні 5—10 років, як в українських 
нещасних містах, населених несамовитими патріотами.

— А ти хотів, щоб залишилися всі ці ідіотські назви, 
які давали вулицям більшовики?

— Нічого не маю проти, коли в старовинних містах 
повертають вулицям їхні історичні назви. Але яка історія 
в Кучугурах? Хто й коли їх збудував? Саме оті зневажува- 
ні тобою більшовики. І всі назви, які від них залишилися, 
це теж історія. Навіщо ж її чіпати?

— Я не встигла тебе познайомити з керівником Кучу- 
гурянської «Просвіти», — зітхнула Євдокія. — Він би від
кусив тобі голову за такі розбазікування.

— Ти годуєш його, як тигра в клітці, що він такий хи
жий?

— Він сам годується за рахунок державного бюджету 
Коли хочеш знати, я на жодну з кучугурянських партій не 
потратила жодної копійки. Сприяння? Будь ласка. Уро
чисті обіди? Чому б і ні. Зайва нагода показати Ягнича: 
ось він, живий, здоровий і мовчить, як усі мудрі люди. 
Коли б ти тільки знав, як мені все це набридло.

— Втечи.
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— Куди?
— Коли не на міжнародні курорти, в які-небудь ака- 

пулько або багами, то на той кар’єр, де ти народилася.
— На міжнародних курортах самі голі видри, від яких 

мене нудить, а мій кар’єр затопило одне з так званих дніп
ровських морів. Залишаються Ягнич і Нуль.

— Про Ягнича ми вчора. Нуля відклали.
— Але не на сьогодні. Не хочу псувати цього снігу. 

Завтра повезу тебе в колишні володіння Ягнича.
Обідали вони пізно і тільки вдвох. Совинський напив

ся. Всі ми, зрештою, плебеї і охочі випити на дурничку, а 
тут ще така нагода: перед тобою виставляють найкоштов- 
ніші трунки. Може, колезі Ледві хтось підказав, що доро
ге віскі посилює чоловічу потенцію, а може, вона просто 
не була такою скупою, як багато з київських багатіїв, що 
запрошували Совинського на обіди і тремтячими руками 
наливали в маленькі чарочки з недопитих пляшок чорт
зна-що.

Подякувати б Євдокії за її щедрість, але він, як усі 
п’яні, став висвинячуватися. Знов присікався до неї, чому 
при її неймовірному багатстві не дала жодної копійки на 
спорудження житла для бідних людей.

— Довкола Києва збудовано десять тисяч вілл вартіс
тю понад сто тисяч доларів кожна. Майже всі належать 
чиновникам усіх рангів — від найвищих до найнижчих, 
від міністра до автоінспектора. У твоїх Кучугурах те 
саме? А твій октогон — тут уже не сотні тисяч доларів, а 
мільйони?

— Мільйони, — згодилася Євдокія. — І ти сидиш се
ред цих мільйонів, п ’єш раритетне віскі і спиш з їхньою 
хазяйкою.

— Коли так, то я вип’ю ще, — п ’яно поплямкав губа
ми Совинський.

— Випий, випий, ти стаєш добріший, коли п ’яний.
— Я не п ’яний. Я спра... я справедливий... А ти... Ти 

знаєш, хто така?
— Цікаво, хто ж?
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— Т-ти... ж-жерло.. кратер вулкана... Я з-зазирнув і 
п-проп-пав... Як фі-філософ Емпедокл... з-зазирнув у 
к-кр-атер Етни і н-низ-звергнувся... т-тільки з-залізні 
с-с-андалії з-зосталися...

— А від тебе що зостанеться, як стрибнеш у мій кра
тер, — кросовки «адідас»?

— «Р-рібок»... С-стриб-бок...
— Іди вже спати, перестрибни-гопченко!
Чи він сам добирався до постелі, чи допроваджувала 

його туди Євдокія, чи, може, вносили його туди, як жи
вий труп, гранатові хлопці (хоч навряд чи дозволила б 
колега Ледва стати їм свідками її інтиму), сон був тяжкий, 
як камінь, а пробудження від такого сну ще тяжче, з су
цільного мороку, з безнадійної чорноти — в сліпуче світло, 
в якусь неймовірну білість довкола, надто ж перед твоїми 
очима, над якими нависає дивовижна біла пляма. Перша 
думка після цього непробудження-пробудження: він тяж
ко хворий, лежить у лікарняній палаті, біля його ліжка 
сидить лікар, весь у білому, з білим обличчям і білйми 
губами, зараз він розтулить свої білі губи і запитає: «Як ви 
себе почуваєте, хворий?»

Хворий, хвор, хво... Білий, біл, бі...
Він не був хворим, біла пляма не була лікарем, його 

ложе не було казенною лікарняною коєчкою, а розпросто
рювалося в білому мороці майже безмежно, та однак він 
почувався скутим навіть у цьому безмежжі і не міг диста- 
нціонуватися від тої примарливої білої плями, що світилася 
вже й не перед ним, не біля нього, а мовби довкола ньо
го, нависла над ним каламутно-прозорою кулею, ніби ота 
алхімічна колба доктора Вагнера з гетевського «Фауста». І в 
центрі тої колби безбарвна людиноподібна істота, яка зма- 
теріалізовується перед очима Совинського до таких не
стерпних меж, що справді стає ніби-людиною і вже не пла
ває в просторі, а, підкорюючись силі земного тяжіння, 
вспокоюється в одній точці, тобто справді садить поряд з 
ложем, як лікар біля коєчки хворого, і ніби-дивиться на 
Совинського чи то земними очима всіх смертних, чи то 
таємничими індикаторами містичного породження.
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І мовчить, мовчить, тяжко, камінно мовчить, як мов
чать усі комп’ютери світу, безгучно випльовуючи на ми
готливі екрани так звану інформацію, профанацію люд
ських знань, людського розуму і — що найстрашніше! — 
людської юдолі.

— Хто ти? — мовчки закричав Совинський, сам ляка
ючись свого мовчазного крику. — Невже ти справді гомун
кул, якого колись напророкував великий Гете?

Голос, що відповів Совинському, був так само невираз
ний і безбарвний, як і його власник, не голос, а якесь 
шамкотіння, беззубе перемелювання звичних людських 
звуків.

— Власне, ти вгадав лише завдяки своїй розлогій гу
манітарній освіті, яку нині пустили на пси супермодні еко- 
номістики, юристики, менеджментики і банкірики. Справ
ді я гомункул. Твій Гете геніально вгадав пришестя 
гомункула в земний світ, але помилився стихією його на
родження, вважаючи слідом за древнім греком Фалесом і 
середньовічним алхіміком Феофастом Парацельсом, що 
це повинен бути вогонь, а насправді це вода, волога, пред
вічний сік Землі, з якого походить усе живе. Колись ти 
був у Югославії. Ти був тоді в Словенії?

— Ні, тільки в Сербії й Чорногорії.
— Шкода. В Словенії є славнозвісна Постойнська яма. 

Це гігантська, на кілька десятків кілометрів печера, в якій 
тече підземна річка, цілком можливо — прообраз древніх 
рік забуття Стіксу і Лети. Там вічний морок, загадкові 
води, незнані на поверхні землі, і в тих водах мільйони 
років живуть саме ті, кого слід називати гомункулами — 
правічна копія людини, набагато зменшена, та водночас і 
набагато досконаліша за так званого homo sapiens. Обслу
га тих печер, ці грубі примітивні душі, на догоду тисяч
ним табунам туристів з усього світу виловлюють у річці 
часів безборонних і безмовних гомункулів і кидають їх у 
споруджений для багатонаціональних роззяв басейн, щоб 
ті мали змогу повтішатися видовищем своїх пра-пращу- 
рів. Гомункули, позбавлені свого питомого середовища в 
підземній річці, поволі вмирають, бліднуть, стають про
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зорими і мовби розчиняються в просторі, та, вмираючи, 
нечутно для людей, подають своїм річковим родичам си
гнали тривоги і заклики до помсти.

— І що? Якою може бути помста цих біологічних ля
льок всемогутньому людству?

— Все твоє так зване всемогутнє людство може бути 
знищене за кілька днів або тижнів нашестям невидимих 
вірусів, так само як воно гине сьогодні від СНІДу. Го
мункули терпляче вичікували нагоди, щоб вийти з земних 
надр і заволодіти світом під сонцем і зорями, їм потрібен 
був космічний поштовх, який поклав би край Божому роз- 
окремленню світла й пітьми, небесної й земної тверді, 
суші й води і повернув усе суще в стан хаосу, в якому 
запанують демони, примари і такі недовідомі істоти, як 
вони. Це сталося після вибухів водневих бомб на тихооке
анських атолах і на арктичній Новій Землі. Земну кулю 
обкутало тисЯчошаровими шлейфами радіації, яка скуп
чилася в долинах, ущелинах, підземеллях, печерах, ви
кликала монструальні мутації живих істот, і саме тоді, не 
з вогню й полум’я, а з хол од нихнід земних вод зродилися 
небачено великі гомункули і проникли в світ людей і...

У Совинського вже боліла' голова від цього нестрим
ного словоливства.

— Стривай, стривай! — перепинив він свого нічного 
візитера. — Ти й досі не сказав, хто ти. Гомункул серед 
людей? Тоді чому ж досі позбавлений людської тілесності?

— А що сказав твій улюблений Гете? — засміялася про
зора істота. — Згадай-но:

Ihm fehlt es. nicht an geistigen Eigenschaften,
Doch gar zu sehr am Greiflich — Tüchtighaften1

1 Goethe. F au st. In se i-V erlag , L eipzig , 1969, p . 374.

У н ь о го  є  вж е я к о с т і д у х о в н і,
А ле т іл е с н і — н ад то  аж  у м о в н і (п е р е к л а д  М . Л у к аш а). 

Д у х о в н ы х  к ач еств  у  н его  о б и л ь е ,
Т е л е с н ы м и  ж  его  н е  н агр а д и л и  (п е р е в о д  Б . П а с т е р н а к а ) .
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— Гаразд. Тілесності тобі бракує. А де ж прояви твого
духу?

— Тобі мало того, що ти спиш з цією розкішною са
мицею, яка величає себе мільйонеркою? Коли вона про
кинеться, поспитай її, де і ким вона була б без мене.

— То ти не гомункул, а Нуль?
— Ви можете мене так називати, незграбно склеюючи 

звуки своєї так званої мови...
Тепер він уже викристалізувався й отвердів остаточно, 

нахабно розсівся на одному з позолочених Євдокіїних стіль
чиків, закинув ногу за ногу, спроквола покивував перед 
очима в Совинського черевиком з якоїсь безбарвної, чи то 
зміїної, чи навіть саламандрячої шкіри. Сам теж безбарв
ний і безформний, замість обличчя бліда маска, тонкогу
бий рот хижої риби, що його годилося прикрити вусами, 
але вуса в Нуля не росли, ні борода, ні брови, ні навіть вії 
на повіках, вже не кажучи про череп, голий, як коліна. 
Безволоса істота, гола, як целулоїдна лялька. Щось ніби 
презерватив. Гандон з дірочкою — з Євдокіїного файла.

— Ти якийсь голомозий, — сказав йому Совинський.
— А ти волосатий, як орангутан, то й що? Я вмію за

робляти мільйони, а ти вмієш тільки їх просирати. Нефер- 
тіті теж була голомоза, а п ’ять тисяч років — ідеал краси 
для всіх товстозадих дуреп. Для дунькозадих, як ота біля 
тебе.

. — Вона тримає тебе на світі.
— Ще не знати, хто кого тримає.
— Може, скажеш, ніби ти діяльніший за неї? Ти ж те й 

знаєш, що спиш. Вдень і вночі, в робочі дні й на свята, 
цілодобово, місяцями, безтямно, свинцево, мертво.

— Я сплю? А хто, викачуючи з бюджету мільйонні кре
дити «під Ягнича», закуповує за них ніби-метал в Швеції, 
Німеччині й навіть у США, ніби-імпортує той ніби-метал 
до Кучугур, ніби-виготовляє з нього дефіцитну ніби-про- 
дукцію, ніби-експортує її знов же до тих швецій, німеч- 
чин і америк, щоб потім здерти з нашої казни вже не 
ніби, а справжнє повернення, згідно з існуючим законом, 
прийнятим геніальними шахраями Верховної Ради, ніби-
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сплаченого нами податку на додану вартість і перекачати 
всі ці неправедні (але ж геніально здобуті з нічого, з повіт
ря!) капітали в непомітні банки на островах і архіпелагах 
теплих морів і океанів. Коли ж я сплю, то мене тут немає.

— А де ж ти є?
— Це наша таємниця. Світове простацтво вважає, що 

всіма процесами в світі керує сьогодні велика Сімка на її 
щорічних саммітах або оте смішне збіговисько фінансис
тів у швейцарському Давосі. Насправді це робимо ми, го
мункули. І коли для примітивних душ здається, ніби ми 
спимо, нас там немає, ми невидимо збираємося в сферах, 
недоступних для вашого розуміння, і там вирішуємо долю 
світу на відплату за те, шо він потривожив наш мільйон- 
нолітній спокій у вічних водах підземної ріки.

— І чим же ви станете відплачувати світові за цю 
кривду?

— Не слід вульгаризувати наші вчинки. Ми стоїмо не
змірно вище над метушнявою й підлістю вашого життя. 
Гомункули ніколи не вбивають, вони не дозволяють собі 
ніяких грубих дій, жодних брутальностей, вони завжди 
нейтральні, тільки свідки, тільки посередники між доб
ром і злом, між небом і землею, між життям і смертю.

— А на Україні також між магістральними нафтопро
водами і промисловими споживачами, між газовими вен
тилями і газовими плитами на кухнях, між генераторами 
електростанцій і квартирними лічильниками зубожілих до 
краю українців — це тут ви посередники? І це тут стриже
те своє золоте руно, щоб потім кинути межи очі збожево
лілому від ваших злочинних оборудок Ягничеві десяток 
брудних, закудланих овець? Який же ти гомункул, коли 
їздиш у броньованому шестисотому «мерседесі» за пів- 
мільйона доларів?

— Це не я, — спокійно сказав Нуль, і від нього навіть 
запахло голландськими парниковими огірками, які сього
дні може купити навіть найубогіший українець.

— А хто ж? — аж підскочив на своєму (несвоєму!) міль- 
йонерському ложі Совинський. —- Ти знаєш, як тут тебе 
всі звуть? Гнида в «мерседесі».
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— «Мерседес» мені непотрібний, — спокійно пояснив 
Нуль. — Так само, як і Ягничеві. Ти бачив, як він ганяєть
ся за вівцями? Без «мерседеса»? Так само і я. Можу пре
красно обходитися без цього технічного витвору. Але пре
стиж корпорації вимагає. Так само, як престиж держави. 
Президент України міг би дійти пішки від своєї квартири 
до Адміністрації? Звісно, що міг би. Але престиж держави 
вимагає «мерседеса». А корпорація «Куч-метал» -  це теж 
держава. І я забезпечую її престиж.

— Незаконним шляхом?
— Престиж не буває законним або незаконним. Він 

просто є або його немає. Це як святість. І хто вторгається 
в святість небажаний, той може поплатитися. Ти тут ви
падковий і небажаний. Я сказав.

І хоч темрява й далі залишалася просвітленою, але вже 
не було в ній нікого й нічого, і позолочений стільчик біля 
восьмикутного ложа стояв порожній, і жодних звуків, ні
якого шамкотіння мерзенної істоти, мертва тиша довкола 
Совинського, так ніби й жінка, що спала біля нього, не 
дихала, не жила, вмерла. Він майже прокинувся і злякано 
скрикнув:

— Нуль! Де Нуль?
Євдокія, як усі жінки, легко відігнала сон, стрепенула

ся, поклала йому теплу руку на груди:
— Що з тобою? Мені вчулося, ніби ти говорив по-ні- 

мецьки чи ще там якось?
— То не я, то Нуль.
— Не дурій. Де б він тут узявся?
— Сидів ось тут. На цьому стільчику. І по-німецьки — 

він.
— Та він і по-нашому двох слів не зв’яже. В тебе, ма

буть, біла гарячка. Перебрав віскі.
— Яка гарячка! Яке віскі! Кажу ж тобі: тут був Нуль.
— Ну, гаразд. Був Нуль, був, був! А тепер його нема, а 

ти є і йдидомене, йдидомене, йдидоме...
Тугі жіночі груди біля його обличчя, над його облич

чям, над його знетямленням і чоловічим одурінням, але
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він ще не хотів піддаватися і вперто бурмотів уже й не в 
довколишній простір, а в це гаряче, вбивче тіло щось не
доречне, безглузде, смішне: «сказав... завтра без снігу і 
стережись... стережись, як без снігу...»

— Завтра без снігу? — вона сміялася й обціловувала 
йому груди. — Ну, то нехай без снігу! А сьогодні сніг, а 
ти в ньому такий гарячий, і сніг гарячий з тобою, йди- 
домене...

Вирішальне місце в жіночому тілі.
...І вже коли здається, що все викінчено, віддано, ви

черпано, зненацька з розпашілих вологих глибин накочу
ється новий вал божевільної пристрасті, жахливої насоло
ди, погибельного знетямлення...

Спасибі тобі за кожний незабутній раз...
Неповторний...
Неймовірний...
Неперевершений...
І за ці українські ночі.
«Знаете ли вьі, что такое украинская ночь?»
Цього не знав і сам нещасний Гоголь, бо він не знав 

живої жінки. Живих він осміював, обожнював тільки мерт
вих, а треба обожнювати живих.

— Я б отак і спав, не прокидаючись, з тобою, на тобі, 
в тобі...

. — То й спи.
— А Нуль?
— Я ж сказала: менше пий.
— Це залежить не від кількості випитого... Ми засне

мо, тоді прокинемося, і ти знову станеш викомбіновувати 
з Нулем крадені мільйони, а я залишуся як буй: звичай
ним київським трікстером.

— Знов щось нове. Що це — трікстер?
— Ну, як тобі пояснити? Шахрай, пройдисвіт, найточ

ніше: проноза, суціга.
— Якісь іноземні слова. В Кучугурах їх і не почуєш.
— їх тепер ніде не почуєш. Це ще від Котляревсько

го. А я — поперед слів. Заблукав сюди з столиці на день-
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два, а опинився в твоїй постелі на цілий місяць. Єдине 
виправдання: ловити щастя і чини ідуть до столиць, а я, 
зовсім навпаки, всупереч здоровому глузду, вдарився в 
глуху провінцію, бо Кучугури це однаково що Кагарлик, 
Зачепилівка або Кобеляки.

— Спи вже. А прокинешся — лежи собі й не думай 
про Кобеляки, а про те, шо ти прес-секретар корпорації 
«Куч-метал».

— Речник.
— Рушник?
— Я ж сказав: речник. Це те саме, що прес-секретар, 

але українською мовою.
— Як ви мені всі набридли з своїми мовами! То Ягнич, 

що в одну ніч перескочив од Кремля до херсонської ове
чої кошари, то тепер цей придуркуватий київський істо
рик, якого я впустила до себе в постіль, впустила в себе...

Совинський уже не чув її. Спав. Коли прокинувся, 
Євдокії давно не було в постелі: холодна її подушка, хо
лодне зіжмакане одіяльце, холодний слід від її такого га
рячого вночі тіла. А надворі йшов дощ, сердито хльоскав 
сірими водяними струменями по вікнах і, мабуть, «з’їдав» 
учорашній і позавчорашній сніг на вулицях Кучугур, а 
також по всій Україні, бо вже весна, бо вже красна...

Від сніданку він відмахнувся. Який до чорта сніданок, 
коли гуде вітер вельми в полі, а в нього гуде в голові й у 
всьому тілі випите й перепите вчора шотландське віскі? 
Полежати, поблаженствувати в цій розкішній постелі, де 
ще зберігається дух (хоч і не тепло) неповторної жінки, і 
спробувати уявити себе не безсилою жертвою нічного на
шестя гомункула Нуля, а словесним повелителем Кучугу- 
рянської фінансової, хай і злочинної, та все ж імперії, 
прес-секретарем корпорації «Куч-метал», речником, май
же міністром інформації. Що таке прес-секретар? Зану
да або кретин. Не може стулити докупи двох слів. Жінка 
хоча б може демонструвати зачіску або випинати груди. 
А чоловік? Галстук? Однак щодо галстуків у незалежній 
Україні жодна посадова (і взагалі) особа не може змагатися
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з першим президентом Кравчуком, а також з його доблес
ними народними депутатами. Довжина галстуків лишаєть
ся державною таємницею, але ширина, забарвлення, ма
люнок, а головне — походження (поза всіма сумнівами: 
«Made in USA») — тут суду ясно.

(До речі, щоб заспокоїти вусатих і безвусих патріотів, 
які вважають, що слово «галстук» — московське, а от «кра
ватка» — суто українське. Галстук це від німецького «Halls 
Tuch», тобто нашийна хустка, а «краватка» — від фран
цузького kroaten — хорвати, бо саме в хорватських вої
нів, які в лавах військ об’єднаної Європи (чи не нагадує 
цей термін чогось нинішнього?) вступали в Париж після 
розгрому Наполеона, на шиях були кольорові хустки. То 
чи справді тут є предмет суперечок щодо національних 
пріоритетів?)

Речник корпорації перед кучутурянськими кореспон
дентами? А чи вони тут є взагалі? Виходить тут бодай одна 
газетка? Чи існує місцева телерадіокомпанія? Зате поряд 
Область, одна з наймогутніших на Україні. Там є все. І в 
колеги Ледви там безмежні можливості. Коли вона спра
вді хоче надати йому відповідну роль, то... На екранах 
обласного телебачення він розлягається в кріслі, настав
ляючи на глядачів товстелезну підошву американського 
ботинка, посьорбуючи коньяк «Хеннесі», який полюбля
ють обидва наші президенти, і знічев’я цідить крізь зуби 
слова ні про що так само, як кашалот проціджує крізь 
хащі свого китового вусу океанський кріл.

Дурня видно по ботинках.
Колега Ледва: «Я хочу, щоб мій прес-секретар реалі

зував моє бачення взаємин між інформацією, бізнесом і 
владою». Тобто: між брехнею і правдою, коли говориш 
одне, а думаєш зовсім інше, як склеротик або член КПРС 
Правда, правда і тільки правда, гола, як Адам і Єва в раю. 
з якого їх вигнали. Тебе теж виженуть і проженуть за пра
вду голу, а не прикрашену, не оздоблену, не розцяцько
вану, не перебріхану, як уся наша нещасна Україна сьо
годні.
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А над гробом твоїм,
Над чорториями мороку,
Над кучугурами тіні, —
Сіє-посіває чебрик,
Щедрик
Творящого літа...1

Хто сказав, що на Україні занедбана (зруйнована) про
мисловість? По виробництву тампаксів (фабрика в Бо
рисполі під Києвом, 400 робочих місць) ми виходимо на 
перше місце в Європі — ура і слава, слава! Але в Кучу
гурах, як і за радянських часів, ми маємо справу з мета
лом. Люди гинуть за метал? Та то дурні люди, а справж
ні люди розцвітають на металі, як Саронські троянди, як 
папороть в ніч на Івана Купала, як тичинівське аркодуж- 
не перевисання до народів. З нашого металу ми клепає
мо не тільки арки, а й мости, магістралі, які ведуть на 
всі материки й острови, за моря й океани. Україну зава
люють європейським сміттям, монблани розцяцьковано
го сміття від хутора Михайлівського до Одеси, від Дінця 
до Карпат, від Києва до Лубен (замість давно забутих — 
бо наркотики! — конопель), на тобі, Боже, що мені не
гоже, спробуй-но гембля чи доброго гендля, копа з поля 
чи попса в школі...

Яка марнота!
Для Совинського, як колись для древнього грека Полі- 

бія, ідеалом зоставався Рим. Ідеальні полюси суспільства: 
аристократи і плебеї. Перші живуть власним спадком, 
інші — норовлять урвати за рахунок держави. Радянська 
влада розплодила плебеїв, але не давана їм волі. Вирвав
шись на волю, плебеї кинулися обдирати, плюндрувати, 
знищувати державу. Держава слон, а вони — бразильські 
піраньї, здатні обгризати його до кісток, щойно він забре
де у теплу водойму. Обдерти все, що можна обдерти. Вкра
сти все, що погано лежить, і все, що лежить добре. Про
дати все, що можна продати. І над усім цим — безкінечні 
потоки слів і торжество демократії, дармократії, дурнокра-

1 В. Свідзинський.
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тії, як там у «Республіці» Платона: аристократія — влада 
кращих, тимократія — влада честолюбців, демократія — 
влада народу, олігархія — влада загарбників і хапуг і нареш
ті — тиранія, затикання ротів і душення за горлянки.

Людство протягом усієї історії керувалося законами 
порядку й терпіння, тому воно, зрештою, й не самозни- 
щилося досі. А ці новітні хапуги? Куди вони так поспіша
ють? Як нічні квартирні злодії. Хоч і їздять на шестисотих 
«мерседесах».

В Кучугурах на шестисотому їздить Нуль, ще донедав
на їздив Ягнич. Нуль може пояснити, що то їздить не він, 
а корпорація «Куч-метал», бо так треба для її престижу, а 
він для корпорації потрібен зі своїми цифрами, без яких 
вона загине, як загинула вся грандіозна промисловість 
Радянської України (цієї фіктивної держави з серпочком, 
молоточком і колосочками в гербі, який ми нарешті про
ткнули навіки своїм князівським тризубом). Цифри Нуля 
сяяли над Кучугурами, як зодіакальні сузір’я. Не писані, 
не друковані, не публіковані, а комп’ютерні, факсові, при- 
марливо-зникомі, як переблиски зірниць на степових об
ріях. Є цифри і немає. І не встановиш, чиєю рукою напи
сані, бо не писані. І ніхто не може за них відповідати, бо 
вони й не існують, а тільки проскакують тінями в просто
рах між материками й державами, архіпелагами й остро
вами, метрополіями й бізнес-центрами, між солідністю й 
авантюризмом, фальшивою чесністю й ошуканством. Уго
ди, ліцензії, акції, комерційна таємниця, злочинне мані
пулювання цифрами, еквілібристика, танці на канаті, на 
мечі, на розжареному вугіллі, над жерлом вулкана. Ніхто 
не забутий, ніщо не забуте, коли вкладає в банки острів
ної держави Науру, Кайманових і Багамських островів, 
острова Мена і, звісно ж, Кіпру, острову Афродити, боги
ня краси вибрідає з пурпурових вод теплого моря, пре
красна й безсоромна, як депозити з накрадених грошей, 
як банківська таємниця і безберега, вселенська анонім
ність і невловимість найцинічніших грабіжників, ошукан
ців і пройдисвітів.
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І ні тобі загроз падіння курсу, ні девальвації, ні екс
пропріації, ні націоналізації, а тільки багатство, багатст
во, багатство до засліплення, до головокружіння, до бе
зумства, до ригачки.

«Куди я попав?» — мляво думав Совинський, роздяга
ючись на мільйонерському ложі колеги Ледви. Італійці 
кажуть, що пташка в клітці співає не від радості, а від 
гніву. Він мимоволі опинився в позолоченій клітці колеги 
Ледви, то що йому; радіти чи гніватися? За себе він міг би 
радіти, бо така жінка для нього і більше ні для кого, та як 
же бути з тою великою сутністю, мізерною часткою якої 
ти є, — з народом, з нацією, з Україною?

Після каламутної ночі Совинський насилу оклигав, щоб 
бодай якось стрепенутися і посидіти на обіді з колегою 
Ледвою. Бездоганна жінка, бездоганна самиця. Тіло зача
ровує ще дужче, ніж душа.

— Знаєш, — сказав їй Совинський, — у мене з’явилася 
ідея.

— Ти що — Суслов чи Кравчук з ідеями? По-моєму, 
це вже пройдений етап.

— І все ж. Що коли мені в тебе бути (звісно, на якийсь 
там час) не прес-секретарем, а просто бібліотекарем?

— Ти що — смієшся? Кому сьогодні потрібні бібліоте
ки? Ти взагалі знаєш, що то була за країна, яка називала
ся: Радянський Союз?

— Поясни.
— Країна бібліотек.
— По-твоєму, це погано?
— А де вона тепер?
-Х т о ?
— Ну, ця твоя держава бібліотек. Три алкоголіки сіли 

в Бєловежській пущі, черкнули авторучками — і ніякого 
сліду...

— Це ще як сказати. Діадохи не змогли зберегти дер
жаву Александра Македонського і арабські завойовники 
спалили славетну Александрійську бібліотеку. Безслідно 
зникла книгозбірня Ярослава Мудрого в Софійському 
соборі і кремлівські книжкові скарби Івана Грозного. Але
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ось уже сотні й тисячі років люди шукають не марних 
ознак втраченої величі можновладців, а тих бібліотек, 
книжок, манускриптів, в яких закодована вся мудрість 
світу. Так і з нашими бібліотеками.

— Не мороч мені голови! Я тобі не якась там бібліоте
ка, а корпорація «Куч-метал», і що всі ваші книжечки 
поряд з нашим металом — основою цивілізацій

— Ваш метал? — Совинський сміявся відверто й на
віть жорстоко. — Куди й навіщо він ішов? На найбільші в 
світі домни, що так ніколи й не давали чавуну, на менст
руальні (3600) прокатні стани для танкової й корабельної 
броні, для яких забули спорудити слябінги, на сотні шахт 
для міжконтинентальних ядерних ракет, яким ніколи не 
судилося злетіти в повітря, на «будову віку» БАМ, якої 
так і не добудували? Страчене життя, як у Архипа Теслен- 
ка, якого ти, мабуть, проходила в школі. І фальшиве існу
вання, як фальшиві фільми геніального Довженка: про 
фальшивого героя громадянської війни Щорса, про фаль
шивого вченого Мічуріна, про фальшиве море в степах 
України.

А тепер ви, нові хазяї нашої землі, з вашою фальши
вою демократією і плебейською ненажерливістю. Згада
ти б вам невинно убієнного сталінськими кровожерами 
Льоню Чернова:

Сорок мільйонів мого народу 
Тягне потужні працьовиті руки 
К серцю моєї Країни...
«Цвіт історичної нації»
Скиглить пісні про любов,
Лає шовкові панчішки,
Клацає на більярді.
Люто гризеться за славу.
Бавиться й грає в вождів.
Заздрить спритним підлипалам 
Сором хай стисне нам скроні!

— А тобі не соромно спати з жінкою цієї, як ти ка
жеш, фальшивої демократії?
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— Коли я для тебе просто чоловік, то ти для мене — 
просто жінка. Поза всім на світі.

— Який ти милий. Я могла б навіть закохатися в тебе. 
Та вже пізно. П ’ятдесятлітній жінці стати коханкою со
рокалітнього секс-гіганта однаково, що везти самовари в 
Тулу, вугілля в Донецьк, цукрові буряки в Вінницю і хох
ми в Одесу. Ми з тобою тільки секс-партнери — і не 
більше.

— Не люблю цього слова: партнер. Щось у ньому не
живе. Коли я тебе побачив тоді в літаку... Коли глянув, а 
на моєму сидінні жінка сиза, як виноградне гроно, фан
тастично соковита, як усі виноградники древньої Греції... 
А ти: партнери...

— Чоловіки божевільні істоти. Знаєш, що робив Яг
нич, коли в нього почалося оте, що сьогодні? Він пробу
вав жувати мої бюстгальтери, навіть трусики. Про мене 
забував. Я, жива, для нього була мертвою, а мої труси... 
Чому він не пробував жувати корпорацію з її сотнями міль
йонів тонн металу або навіть мерзенного Нуля, що міг би 
замінити заливну осетрину? Ні, він жував мої труси, а в 
мені все здригалося й стугоніло від жадоби справжнього 
чоловіка. Ти думаєш, чому я так вчепилася в тебе ще там, 
у літаку?

— А я? Думав тоді переспати з тобою? Нецікаво. При
мітив. Для мене жінка повинна бути не самицею, а імпе
ратрицею. І зненацька мені випадає унікальний шанс. 
Євдокія з України і Євдосія з Візантії, яка знищувала не 
будь-кого, а самого Іоанна Златоуста.

— Ну, ти вже ніякий не Златоуст!
— Згода. Але тоді й ти ніяка не Євдоксія, а вульгарна 

сільська Явдоха з гладкою...
— Не смій!
Совинський знову пив нестримно, весело, розгойдано.
— Доводиться тільки пошкодувати, що в українській 

мові немає слова з трьома «ж»: жужжат. Воно б так личи- 
ло нашим нардепам, які, на жаль, вимушені тільки дзиж
чати. А яке є в українській мові слово з трьома «ж». Жопа,
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коли вона втричі більша за звичайну. Як оце в тебе на 
малюваннях твого колишнього чоловіка і в натурі: ж-ж- 
жопа. Sitzfleisch, як казав Ніцше.

— Ти забув ще одне слово.
— Яке?
— Ж-ж-жлоб. Жлобяра! Те, що в тебе в ширіньці. Не

навиджу тебе і не можу без тебе.
— А я без тебе.
— Може, ти, як Ягнич. Все забув, навіть їсти й спорож

нятися, та іноді на нього напливає запах жінки і тоді він 
несамовитіє, реве, як ведмідь, нищить усе довкола, мов 
носоріг, вгамувати його можу тільки я, ставши на порозі 
його глиняної хатки, повіявши на нього забутим духом 
самиці. Він падає на глиняну долівку, повзе до мене, про
стягає свої страхітливі клешні і плаче. Від дикої пристра
сті, від безсилля і чоловічої нездатності.

— Хочеш, щоб і я повзав перед гобою?
— Я готова сама повзати, але щоб ти був, як був досі.
— На жаль, це тільки весна.
— Чим вона тобі не подобається?
— Дикими примхами погоди. Примхлива, як жінка. 

А для мене — літо. Лоно природи.
— Тобі мало мого лона?
— Не ревнуй. Я ж не ревную тебе до «Куч-металу».
— Хочеш побачити цей «Куч»? Завтра я тобі покажу. 

Але щоб не було, як в отій знаковій книжці нашої юності.
— Щоб не було «мучительно больно»?
— Я покажу тобі, з якого сміття й брухту можуть сьо

годні виростати мільйони.
— Але не тй.
— Але не я. У мене було багато чоловіків, але перший 

сексуальний гігант — це ти. І раптом — такий добрий. 
Мав би бути звірем, а ти добрий. Яке це щастя.

— Між іншим, звірі добрі. Між собою.
— Аякже. Вовк і ягня. Не розказуй мені байок. Ти про

сто гнилий інтелігент, а я — бухгалтер. Знаєш, що таке 
бухгалтер в сусловській країні розвиненого-перерозвине-
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ного соціалізму? Це уповноважений комуністичної партії, 
який повинен зробити прибутковою навіть молекулу!

— Здається, нинішні бізнесмени добираються вже й до 
атома? Хоч атоми й невловимі, як довів це вже древньо- 
грецький філософ Епікур. Він вважав, що атоми вигар- 
цьовують над порожнечею, як дикі скакуни на іподромі. 
Порожнеча дає змогу атомам занурюватися, відскакувати, 
знов занурюватися. Порожнеча — жінка, атоми — чолові
ки. Як тобі така теорія?

— Сам ти порожнеча! Не мороч мені голову єпікура- 
ми-лапікурами!

Вона підвелася з-за столу і, погойдуючи стегнами, ста
ла походжати перед Совинським, а він одуріло поводив за 
нею очима і «неначе човен в синім морі, то потопав, то 
виринав».

— Не искушай меня без нужды, — знеможено проспі- 
вав-простогнав Совинський.

— Ти ж такий київський патріот, а до мене — росій
ським романсом? — засміялася вона від вікна.

— По-моєму, ці слова для Глінки написав наш земляк 
Нестор Кукольник, який учився в Ніжинському ліцеї ра
зом з Гоголем. Слова мовби й неоднакові, а суть: не иску
шай — не спокушай... Спокуса — страшне і солодке сло
во. Воно прийшло до нас з християнством. У древніх греків 
і римлян тілесна любов не мала ні перепон, ні обмежень і 
неминуче мала звестися до рівня звірячих злягань. Хрис
тиянство з його проповіддю гріховності плотських задо
волень знов повернуло людству справжню цінність і бла
городство любові.

— Випий ще, — помахала вона йому своєю округлою 
рукою від вікна, за яким порощив дощ. — Коли ти п’єш, 
ти стаєш такий красномовний. І смішний, як усі ідіоти. 
Де ти бачив сьогодні на Україні жінку, яка могла б слуха
ти отаку маячню?

— І безплатно? — розвеселено вигукнув Совинський, 
підливаючи собі віскі.

— І безплатно? Але ж я за все плачу. Не плачу, а плачу!
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— Ми з тобою однаково божевільні, — зітхнув Совин
ський. — Хто платить, хто плаче? Яка суєта! Ти щоночі 
снишся мені в золототканих уборах, з крутими стегнами, 
з могутніми персами, мовби в міфічних амазонок, а коли 
я прокидаюся на твоєму восьмикутньому ложі, а тебе нема 
і тільки холодна вм’ятина на подушці і на простирадлах, 
то навіщо чоловікові така жінка?

— А я щоранку повинна йти в бізнес. Ти знаєш, що 
таке бізнес-леді? Це сексуально невдоволені жінки, як 
модна українська поетеса, що її без кінця показують по 
телевізору, у них безкровні обличчя, чорні роти, волосаті 
ноги, чоловічі голоси і вуса, як у Ванди Василевської; вони 
можуть купити все на світі, навіть лазерні пристрої для 
розігрівання свого безплідного лона, я хочу бути живою! 
І бізнес-леді і живою жінкою! Тому сплю з таким столич
ним пройдисвітом, як ти, і щоранку вискакую з постелі, 
щоб утвердитися в цьому проклятому світі не тільки своїм 
жіночим задом, а й жіночим розумом. Я справжня бізнес- 
леді, а не вони — з вусами Ванди Василевської і маршала 
Будьонного!

— Тепер я розумію, чому ти більше не показуєш мені 
октоптиха твого покійного Тишбана, — чи то ше більше 
п’яніючи, а чи, навпаки, тверезіючи, мовив Совинський. — 
Бо там таке повновагоме злиття німої й незмінної людя
ності й тваринності, від якого можна збожеволіти. Ти мені 
скажи: твій Тишбан був волосатий?

— Звідки ти знаєш?
— Бо в біблійній Книзі Царів1 Тишбаном звуть Іллю- 

пророка, а він був страхітливо волосатий і, може, саме 
завдяки цьому наводив страх на неправедних іудейських 
царів. А твій Тишбан...

— А мій Тишбан?
— Він наводив страх на чоловіків несамовитими ко

льорами твоїх округлих, шовковистих, нахабних жіночих 
півкуль, гемісфер, і ти це зрозуміла, замкнувши його бо-

' Перша книга Царств, 17.
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жевільне творіння в твоїй восьмигранній вежі і не показу
ючи його жодному чоловікові.

— Показала Ягничу.
— І він одурів.
— Показала тобі.
— Одного разу не досить. Треба тричі. Щоб як  у 

Джойса.
— Хто це такий? Знову якийсь Еренбург?
— Джойс описав оте ваше жіноче так, як ніхто ніколи 

вже не опише. Не Kissed the plump mellow yellow smellow 
melons of her rump, on each plump melonous Hemisphere1.

— Досі чоловіки облизувалися, дивлячись на мій зад, а 
ти обторохкуєш його якимись не нашими словами. Хо
чеш, я теж тебе поторохкаю? Елобей. Науру. Невіс. Пен- 
рин. Ніас.

— Що це?
— Острови тихоокеанського архіпелагу Науру, куди 

Нуль перекачує наші гроші. Ти примітивний хам, який 
хизується своєю європейською переосвіченістю перед жін
кою, що вгрузла своїми лядвіями в первісні світи нашого 
існування і страждає від цього, та водночас і пишається 
цією зануреністю. Ви там у столиці те й знаєте, що: Гев- 
ропа, Гевропа! А про те й не подумали, що Європу вже в 
себе мали. Маркс і Енгельс — хіба це не Європа?

— То була вигадана в кабінетах Європа, а тепер реаль
на, демократична, ринкова, вільна...

— Ага. Вільна! Київські дюпутати разом з доблесними 
податківцями, визначаючи прожитковий мінімум для гро
мадян незалежної України, оприлюднили ще й так зва
ний жіночий мінімум. Що повинна мати українська жін
ка, щоб залишатися жінкою? Будь ласка. Щедрість наших 
законодавців безмежна. Жінці дозволяється мати пальто 
зимове — одне, демісезонне — одне, плащ — один, а но-

1 Непередавана гра слів: Він поцілував смагляві круглі духмяні 
шовковисті опуклості її крижів і обидві смагляві й нахабні півкулі 
(Ulysses by James Joyce, Vintage books. New York, 1961, p. 734).
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сити ці речі треба відповідно вісім, сім і п’ять років. Окрім 
того, два плаття, одна спідниця і халат на п’ять років, 
светр на три роки, два бюстгальтери і п ’ять трусів на два 
роки. Є ще купальник на чотири роки, але це вже не сміш
но. Я хотіла б бачити дружину народного дюпутата або 
київського генерал-податківця, яка цілий рік ходить у за
яложеному бюстгальтері! За кого вони нас вважають!

Совинський блаженствував од доброго віскі, не хотів 
перепиняти Євдокії, вже знав слово, яке її зласкавить, 
терпляче вичікував, допоки вона вичерпає черговий запас 
своїх інвектив (цим вона підсвідомо намагалася коли й не 
узаконити, то бодай якось виправдати все те, що творила 
з Нулем під вивіскою «Ягнич»), тоді спокійно покликав:

— Євдоксіє, іди до мене!
— Господи! — сплеснула вона долонями. — Ти мене 

кличеш? Не Я вдоху, не Дуньку, навіть не Євдокію, а Єв- 
доксію — як імператрицю?

— Бо ти моя імператриця.
Він не кривив душею. Ця жінка в постелі справді була 

імператрицею над імператрицями. Клеопатрою, Катери
ною Другою, нашою Роксоланою, обома отими Мотрона- 
ми, що знетямили двох наших найславетніших гетьманів, 
і зовсім не важило, що там були цілі держави, а тут лиш 
примітивний залізний завод, зруйнований, розграбований, 
розпроданий на брухт — жіноче тіло дорожче за всі заво
ди світу!

— Вчора ти казала мені «йдидомене», а сьогодні я: «йди- 
домене, йдидоме...»

Вона підходила до нього повільно, мов сонна, і навіть 
простягнула руки: сомнамбула!

— А який надворі дощ! — прошепотіла, доторкуючись 
до простягнутих їй назустріч рук Совинського.

— Я ж тобі казав, що я авантюрист, а вони не бояться 
ні дощу, ні грому.

— А таких жінок, як я, вони бояться? — наближаючи 
до його очей своє хтиве обличчя, прошепотіла вона. 
Бояться- Бояться?
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Совинський мимоволі заплющив очі. Не було лагідно
го сяяння в обличчі цієї жінки, навпаки, якась загрозлива 
похмурість, зате він знав, як світиться її тіло. Це було те 
саме, що тоді, в Єлизавети. Світло в усьому тілі, від якого 
засвічуєшся й ти і летиш у простір, мовби космічний бо
лід. Єлизавета снилася йому всі ці роки то на моторолері, 
коли обіймала його й гаряче притискувалася тугими грудь
ми йому до переляканої спини, то в якихось фантастич
них золотих платтях «средь шумного бала», то в звірячих 
згвалтуваннях п’яної афганської офіцерні. І в усіх тих снах 
він був безсилою жертвою і щоразу прокидався весь у сльо
зах, в нестримних риданнях, і може, саме ті сни вберегли 
його від того, щоб стати рабом якоїсь одної жінки, і ось 
тепер несподівано настала розплата. Безтямно п’яний пі
сля бучних прославлянь збожеволілого Ягнича в «Прези- 
дент-отелі», він низвергнувся в зажерливе, невситиме лоно 
цієї жінки, після якого весь світ здається тобі в руїнах.

І ця жінка, зробивши його за дві-три ночі своїм сек
суальним рабом, тепер хоче перетворити ще й на раба, 
сказати б, ідеологічного. Коли жіноче лоно — це ніжна 
пастка для чоловіка, то ідеологічне прислужництво в 
жінки це кайдани, вериги, камінь на шиї. А камінь, 
навіть-найкоштовніший, однаково ж камінь. Він прес- 
секретар корпорації «Куч-метал»? Колега Ледва продає 
метал, він повинен продавати слова? Слова безликі, як 
люди. І ше продаж ніші за людей. Прес-секретарі — сло- 
вопродавці? *

— Куди ми підемо? —• п ’яно цілуючи Євдокію, блукав 
у диких джунглях її тіла Совинський. — Туди, де завжди, 
чи до один плюс один?

— Ти хочеш телевізійного залу? Чи мене?
—- 1 тебе і телевізійного залу. Коли славетний прем’єр 

Франції Клемансо помирав, то заповів поховати його під 
найбільшою пральнею Парижу, щоб він і після смерті знав 
усе про Францію. Сьогодні найбільша пральня України — 
це її телебачення. Туди звалюють усю брудну білизну, її
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розвішують на телеекранах, а ми, роззявивши роти, на 
все це дивимось.

— І ти теж дивишся?
— Останні вісті, щоб не читати газет і не дихати цин

ком, а ще — футбол, бо це молодість людства.
Євдокія ввімкнула одразу кілька телевізорів.
— Вибирай!
На каналі 1 + 1 просторікував бородатий політолог, 

давній знайомий Совинського ще з інституту: був там ком
соргом і навіть проробляв асистента Совинського за без
ідейність. Тепер прилаштувався в якомусь із центрів кон- 
фліктології, замаскувався густою бородою і проповідує 
безконфліктний патріотизм у вирощуванні цибулі і відго
дівлі свиней.

Побачивши політолога, Совинський засміявся.
— Що — знайомий чи дурень? — поцікавилася Євдо

кія.
— І те й друге.
Чого він найбільше не зносив в українських телепе

редачах, так це мексиканських «диванних» телесеріалів 
(вся дія там зазвичай відбувається в шикарних інтер’є 
рах, напханих м’якими диванами) і коментаторів-просві- 
тителів, гуманістів од слова «Умань», тобто безнадійних 
провінціалів у всьому, що стосувалося діяльності духу. На 
телеекранах чомусь уперто задомовилися (Совинський 
казав: розлягалися) тільки бородаті придурки. То марно
славний літератор, що прискочив до Києва на «ловлю 
счастья и чинов» після двадцятилітніх кар’єрних вистри
бувань у «червонозоряній» Москві; то розчухраний неми
тий ерудит, який не знати навіщо переповідав затурканим 
голодним українським пенсіонерам сюжети голлівудських 
бойовиків; то вчорашні партійні ідеологи, що, замаску
вавши свої догідницькі личка мавпячою рослинністю, що
сили доктринували, пророкували й лякали всіх відступ
ників од курсу реформ; то запеклі борці з дисидентами, 
які, мов лис Микита, перефарбувалися в незалежних 
юристів, щоб проповідувати (кому? для кого?) дистильо

200



вану, як сльоза, чистість і чесність комерційних банків 
(найвищі кредитні проценти в світі!), страхових компаній 
(які ніколи не виплачують страхових платежів), закритих 
акціонерних товариств (директори і їхні наближені), кор
порацій, холдингів, лізингів; то, нарешті, виеокопосадні 
хвацькі адміністратори, у яких розміри плебейства тися
чократно перевищували кількість волосинок у їхніх бо
рідках, що виростали, мов бамбук, буквально за одну ніч 
після призначень на посади. Ах, яка моральність, які 
висоти духу, яке благородство! І до яких нікчемних бо
рідок звели велику українську націю неповторних пиш
них вусів князя Святослава, Богдана Хмельницького, 
Івана Мазепи! Саме тому Совинський заприсягнувся, що 
ніколи не відпустить бороди і житиме з голим обличчям, 
як актор.

— Ти смієшся з цього бородатого політолога, — сказа
ла Євдокія, — а тобі, до речі, личила б борода! З бородою 
мужчина має мужній вираз.

— А ти не питала Ягнича, чому він без бороди?
— Він генеральний директор. А у всіх генеральних ди

ректорів Радянського Союзу бороди були всередині.
— Знаєш, яке найбільше щастя кінця двадцятого сто

ліття? — спитав Совинський.
— Яке ж? — поцікавилася Євдокія.
— Вимкнути всю цю техніку к чортовій матері і зану

ритися в мавпячі хащі, яких не знав навіть Дарвін! Ево
люція навпаки!

— А як же парламентська більшість? — клацаючи тум
блерами і занурюючи в темряву телевізійний зал, засмія
лася жінка.

Совинський був тут і не тут, далеко звідси, в підкиїв- 
ському лісі з першою його жінкою. Податлива плоть, від
важно дарована йому щедрою прекрасною жінкою. Чим 
він заслужив тоді таку неймовірну щедрість і чим міг від
дячити? Тільки закоханого пам’яттю на всі роки, на все 
життя.
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І коли тепер стояв над цією, власне, чужою, зовсім 
випадковою в його житті жінкою і знеможено вдихнув 
пахощі її дорогих парфумів, то не загадковими паризьки
ми ароматами повіяло на нього, а тривожним і болісним 
нагадуванням степового духу в’янучих трав пізнього під- 
київського літа, де було його перше найбільше щастя. 
Горбистий степ підходив там до самого Києва, щоб зупи
нитися перед лісами, які починалися по той бік Дніпра, 
по цьому степу з-за Стугни налітали колись на древній 
гр-щ дикі печеніги і приносили на копитах своїх бахматих 
коней корені й насіння трав великих причорноморських 
рівнин: сріблясте євшан-зілля; синьоцвітний, жилавий, як 
тіла кочовиків, Петрів батіг; гостролисту цілющу чапо
лоч; кінський щавель; неприступний колючками для сво
їх запаморочливо барвистих квіток будяк і всюдисущий 
чебрець, що став фіміамом для наших пращурів ще задов
го до появи заморських ладанів.

І в його напівп’яній свідомості (всі ці каламутні дні 
він намагався рятуватися алкоголем від почуття провини і 
власної нікчемності) знов зринув вірш давно забутого по
ета «Над кучугурами тіні сіє-посіває чебрик...», і в майже 
містичному поєднанні для його переобтяженої марними 
знаннями, але такої незахищеної і, власне, убогої пам’яті 
виокремилися два слова: «кучугури» і «чебрик-чебрець», і 
він тільки тепер нарешті згадав, що його найдужче мучи
ло в останніх снах з Єлизаветою: то був дух чебрецю, все
могутньої трави українських степів, трави вічності!

І Євдокія, над якою він тепер нахилявся, щоб п ’яно 
поцілувати волосся на її потилиці (де жінка найдужче пах
не жінкою!), пахла для нього спогадом чебрецю, зів’ялих 
трав, того незабутнього київського літа, пахла Єлизаве
тою!

Тої ночі незабутній образ навіки втраченої жінки на
решті злився з образом цієї, випадково знайденої (але який 
же знак долі: обидві старші за нього, з тілами, набагато 
досвідченішими, вправнішими і від того — бажанішими!),

202 "



він обіймав і цілував Євдокію, а здавалося йому, ніби обі
ймає і цілує Єлизавету, її очі, її губи, її шовковисті стегна, 
мов лоскіт сріблястого полину, і дух зів’ялих трав, як до
спілих яблук у київських садах, і соковиті пелюстки кві
тів, що не хочуть осені, і могутні пахощі степових чебре
цевих просторів, що тепер обвівали його пахощами 
паризьких парфумів, і податлива плоть, вся в трепетах, 
здриганнях і в невситимих шепотах: «Ще! Ще! Ще!»

Тоді він був такий безумно щасливий, що ладен був 
жувати траву і листя, гризти землю, на якій вона щойно 
лежала. Єлизавета гладила йому волосся, а він був такий 
дурний, що жодного разу не погладив її кіс. І коли тепер 
гладив коротко обстрижене Євдокіїне волосся, то, може, 
хотів спокутувати свою провину перед тією своєю пер
шою (і навіки єдиною!) жінкою, від якої не зосталося ні
чого, крім її неповторного запаху.

Він спав і не спав тої ночі, вдячно заціловував Євдо
кію за те, що нарешті знайшов у ній своє прозріння і свій 
спогад про Єлизавету, тоді болісно стогнав, плакав, зри
вався кудись бігти, їхати, кричав: «Де мій моторолер?» 
Жінка не могла збагнути, що з ним. Перепив? Але ж щой
но виказував таку потенцію, яка й не снилася затрапез- 
ним тверезушникам!

— Яре, що з тобою? — допитувалася вона стривоже
но. — Скажи мені, що з тобою?

Ага, скажи, розкажи... Які б гроші могла заплатити 
ця жінка за можливість проникнути в його душу. Але 
немає на світі таких грошей. Можна купити Аляску і аме
риканські штати Флориду й Луїзіану, можна купити дер
жавні таємниці й людські таланти (надто музикантів і 
продажних поетів), купують жіноче тіло, мозок і розум 
учених, але таємниць людської душі ще не вдалося ку
пити нікому.

За сніданком Євдокія була добра і красива як ніколи. 
(А в ньому все кричало: Єлизавета! Єлизавета!)
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— Ти так страждав і терзався цілу ніч, а тепер такий 
щасливий? — ласкаво погладила вона йому руку, а краси
ві уста ще ласкавіше вигиналися і мовби обціловували його 
знов і знов, як у глибинах ночі.

Але тепер у нього вже був надійний захист від цієї 
могутньої самиці, бо врятуватися від жіночої згуби можна 
тільки завдяки жінці, а він мав таку жінку.

— Хто може знати, де знайде своє щастя? — роздумли
во промовив Совинський, гріючи руки на чашечці з ка
вою.

— То де ж? Біля мене? Який ти добрий!
— Не вір у добрих чоловіків. У чоловіків мозок збудо

вано, як Кноський лабіринт: за кожним заворотом мозко
вої звивини — несподіванки, загрози, пастки, підступи.

— Отже, ти — суцільна підступність? Повзучий гад, 
якого я пустила в свою постіль?

— Здається, я не перший?
— Але не будеш останній! Можеш не сподіватися!
— А я й не сподіваюся.
Вона здалася першою. Це тільки ідіоти чоловіки від

стоюють фортеці до останнього оборонця. Жінки готові 
здатися ворогові вже в перші дні облоги, відчинити всі 
брами, взяти собі на плечі своїх найдорожчих (найнездар- 
ніших!) чоловіків і винести їх на волю.

— Ну, Яре, — гладячи йому руки, муркотіла Євдокія. — 
Ну нащо нам з тобою сваритися? Ну, що з тобою?

—■ А ніщо! — несподівано для себе спалахнув Совин
ський. — Як у Гегеля: ніщо від деякого дещо є точно ви
значене ніщо.

— Господи! Не мороч мені голови хоча б з цими геге- 
лями!

— А з ким тобі морочити голову? З учорашніми секре
тарями обкомів комсомолу, які сьогодні стали так звани
ми банкірами? Ти пробувала пробитися до них на при
йом?

— Я? На прийом? До кого? Вони самі стоять у черзі на 
прийом до мене.
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— Бо ти магнатка. Я ж плебей, який хапонув таку- 
сяку суму в афері з радянськими танками і тепер хоче цю 
суму влаштувати в такому-сякому банку на такі-сякі про
центи. За рубежами це здійснюється елементарно просто. 
У нас — за принципом Кноського лабіринту, на самому 
дні якого сидить Мінотавр і дивиться, як би тебе з’їсти.

— Але ж ти не хочеш з’їсти мене? Це я б тебе з ’їла, 
проковтнула всього безсоромно, безстидно, безумно!

— Ти не думала, що можеш наводити трепет не тільки 
на свої Кучугури, але й на весь так званий регіон з його 
штанодержцями? Чому б тобі не влаштувати в Кучугурах 
зоопарку із хтивими тигрицями, які вигинають у клітках 
свої екзотичні тіла майже так, як це робить у постелі ко
лега Ледва?

— Коли я тигриця, то хто ж тоді ти? Холодний удав, 
який заповзає до моєї постелі, до моєї... Я тебе ненавид
жу! Я зненавиділа тебе ще тоді, побачивши в літаку, зго
дом на банкеті в «Президент-отелі», ненавиділа щоразу, 
коли ти п ’яно ґвалтував мене...

— Ненавидиш і сьогодні?
Вона притисла руки до грудей, застогнала.
— Ненавиджу і не можу без тебе! Яка я нещасна!
Надворі був дощ. Він ішов ось уже третю добу, і Євдо-

кії здавалося, що вона повезе Совинського в весняний 
дощ, який змиває весь холод і бруд зими з її відвічним 
вмиранням, але привезла вона його не в сподівану весну, 
а в безнадійну зиму нищення, в майже ядерну зиму, яку 
ще донедавна пророкували вчені.

Заводи Ягнича з площею завбільшки з князівство Ліх
тенштейн або навіть велике герцогство Люксембурзьке. 
Багатокілометрові цехи, в яких ще вчора народжувалося 
залізо, що ставало каркасом соціалізму. Де те залізо, де 
той соціалізм? Яка ж пустеля! Яка руїна й покинутість! 
В нещасних Кучугурах обідрані, зруйновані душі, тут 
зруйнований метал і бетон і жахлива обдертість усього 
сущого.
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Ці заводи — велич і занепад Ягнича, майже як велич і 
занепад Римської імперії. Але Совинський не Гіббон, а 
залізна імперія Ягнича далебі не Римська імперія. Все в 
минулому. Там всесвітня держава, потрощена веселими 
варварами, тут збудована на крові й кістках індустріальна 
імперія, пожерта іржею захланності й забуття.

Крізь дощову імлу примарливо сіріли залишки бетон
них конструкцій, мов кістяки історичних мамонтів у па
леонтологічних музеях. Подекуди на залишках металевих 
підпор висіли проржавлені кабінки підйомних кранів, ста
леві стріли яких уже давно були продані на брухт, на міс
цях густих мережив сталевих покрівельних перекрить — 
лиш випадково збережені конструкції, з могутніх стале
вих колон, що підтримували титанічні споруди цехів, не 
лишилося нічого, крім бетонних підпорок, по яких спли
вали іржаві потоки — ці мертві сльози руїни і грабунку.

Майже як у Тичини:

Стоїть завод — не п’є, не їсть,
Аж цвіллю взявся знизу.

Євдокія відважно «джипувала» серед цих грандіозних 
руїн, як усі водії, дивилася тільки вперед, мовчала, мов
чав і Совинський. Він здогадувався про руїни в Кучугурах 
(як і в усій Україні!), але не уявляв, що вони можуть бути 
такими страшними. Що таке людське життя? Всі бездум
но повторюють бальзаківські слова про шагреневу шкіру, 
яка неспинно вкорочується, і мало хто знає, що шагрене
ва — це осляча. Невже ми справді тупі, безпорадні осли, а 
не люди, для яких жити — не безсило вкорочуватися й 
самознищуватися, а щомиті, щохвилини додавати щось 
своє до світу, до самого себе, до вічності? А тут усе спра
вді вкорочувалося, руйнувалося, знищувалося, незворот- 
ньо, безнадійно, злочинно.

Колега Ледва недбало змахувала рукою. Завод спеціаль
них сталей. Завод оборонних конструкцій. Сталеливар
ний комплекс. Ковальсько-пресовий комбінат. Транс
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портні цехи. Ще не все вмерло. Вкочуються платформи, 
брязкіт і гриміння заліза, вкочуються і викочуються по
рожніми. До заводських рамп пригуркочують довжелезні 
європейські трейлери («вольво», «мерседес-бенц», «івеко»), 
від’їздять порожніми, перевізники повітря, як і залізнич
ні платформи в транспортному цеху. Грандіозне ошукан
ство чи вседержавний театр абсурду, де розігруються спек
таклі для замилю вання очей державній податковій 
адміністрації? Все прогнило не тільки в Датськім королів
стві, але й тут. Сумні останки колись гігантських заводів 
нагадували тепер хіба що автомобільні звалища Європи й 
Америки, над якими чаклують, мов голошиї грифи над 
учорашніми трупами, зграї дрібних спекулянтів, перекуп
ників і шахраїв.

Вона зневажливо змахувала рукою, звабливо розхиля
ючи свої соковиті уста, пояснювала своєму супутникові 
(сексуальний раб? Ідеологічний раб? Підніжок цієї все
могутньої жінки?):

-- В комплексах, де ще збереглися покрівлі, ми дозво
лили влаштувати базари. А чому б і ні? Адже в Києві мо
гли віддати для торговельників цехи найбільшого в Євро
пі Дарницького шовкового комбінату? Вчора шовчки, а 
сьогодні доларчички! Ось поглянь. Тут у нас Польський 
базар, там далі — Турецький, з того боку Китайський, 
біля нього В’єтнамський, а ще є наш власний Хуторян
ський, де можна купити все на світі, навіть овечі смушки.

— Овечі смушки?
— А ти ж думав! Нуль закупив їх цілі оберемки і оббив 

ними сидіння свого шестисотого «мерседеса». Сиві овечі 
смушки і серед них безбарвний, як презерватив, Нуль! Як 
це тобі?

— Мені-то ніяк. А як тобі? Ти показуєш весь цей жах і 
мовби хизуєшся переді мною. Найкраще на Україні живе 
той, хто найкраще руйнує, розкрадає і розпродує?

— А ти чесний? Украв з своїм дружком кілька радян
ських танків, продав їх злочинному афро-азіатському ре
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жиму, тепер стрижеш банківські купони, викаблучуєшся 
в столичних фондах і фундаціях і час од часу здійснюєш 
сексуальні нальоти на таких провінційних дурочок, як 
колега Ледва з її мільйонами, а то й мільярдами, здобути
ми злочинним шляхом. А ти б прискочив сюди не сам 
для п ’яних плачів з відставним кози барабанником Васи
лем Васильовичем, з яких я тебе висмикнула саме вчасно, 
щоб покласти до своєї постелі, — а привіз би до Кучугур 
першого прюзюдента незалежної України, а з ним і на
шого другого. Спитали б Першого, що він знає про Ягни
ча? Серед ідеологічних працівників Радянської України я 
не знаю такого. А що каже Другий? Ягнич? Достойниі 
член корпусу «червоних директорів», як і я сам. Ах, як< 
щастя! Сам Президент знає Ягнича, цю велетенську кор
пускулу вчорашнього червоного директорату. Вчорашньо 
го! Бо сьогодні вся залізна імперія генерального директо
ра Ягнича — це просто пшик. Ти щось там казав про 
гегелівське ніщо. То ось тобі ніщо, може, найбільше на 
Україні. Для порівняння. В економічно розвинених краї
нах виробник одержує 70—75 відсотків виробленого това
ру, на Україні — 15. Переробник (скажімо, м’яса на ков
басу): там 10 відсотків, у нас — 30. Продавець, комерсант, 
реалізатор продукції у них — 5—7 відсотків, у нас щонай
менше — 60. То як повинні вестися розумні люди в такій 
бандитській державі? Обдирай, що можеш обдерти, об
гризай, що можеш обгризти, продавай, що можеш прода
ти, а коли вже продавати нічого, тоді продай навіть те 
чого немає.

— Совість, — сказав Совинський.
— Убив! А в кого вона є? Може, покажеш? Плачу міль

йон, і не гривнями, а баксами.
— Ось! — Совинський тицьнув пальцем собі в груди.
— У тебе? Ой, не сміши! Ти б ще назвав отих київ

ських соціологів, що продаються не згірш вуличних пови 
тим, хто більше заплатить. Я показувала тобі наші Кучу
гури в снігу, тепер нашу колишню велич в дощі, ти що- 
небудь побачив, збагнув?
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— Ти ще не показала офісів своєї корпорації.
— А що там показувати? Найняті мною кібернетики, 

зодягнені в гранатові піджаки й чорні штани, цей спец
одяг корпорації «Куч-метал», комп’ютери, які гарчать, мов 
голодні тигри, мурчання факсів, які перемелюють міль
йони доларів, перш ніж переправити їх за моря й океани, 
а над усім цим мертве світло галогенних ламп і продисти- 
льоване повітря, в якому не лишилося нічого живого і 
навіть мертвого. Тобі хотілося б подивитися на все це, 
щоб завтра розповісти на прес-конференції перед найня
тими мною теле-радіо-газетно-журнальними гавкунами?

— Давай домовимося, — сказав Совинський, — ніяких 
прес-конференцій, ніяких прес-секретарів, ніяких речни
ків. Я просто Совинський, а ти — просто колега Ледва. 
І більше нічого.

— І більше нічого?
— Мабуть, що так.
— Може, дозволиш сказати, чого мені найбільше хо

четься після всього?
— Хіба я можу диктувати такій жінці, як ти?
— Я хочу напитися, як свиня!
— Євдоксіє! Нащо такі слова?
— А от і такі! Як свиня, як свиня, як свиня! І не в себе 

вдома, не в цьому остогидлому октогоні, де бекають і ме
кають ягничеві барани, а... Приїдемо додому, я дам тобі 
рекламні тижневики, вибереш, куди ми поїдемо сьогодні 
вночі.

— Ти ж казала, що нічого не читаєш, а тепер ці рек
ламні тижневики.

— Не я читатиму, а ти.
— І поїдемо туди, де я вичитаю щось привабливе, чи 

туди, куди ти схочеш?
— Куди скажу, туди й поїдемо.
— Тоді навіщо ж читати?
— Для гад ості.
Він читав, і йому ставало ще страшніше, ніж од видо

вища руйнувань металічної імперії Ягнича. Там нищило
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ся мертве залізо, тут затоптувалися в бруд ніжні людські 
душі.

У Києві Совинський ніколи не звертав уваги на рекла
му нічного життя, друковану снобістськими тижневика
ми, він ніяк не міг збагнути, чому столичні вожді, такі 
святі та божі храмобудовники і храмовідбудовники, яких 
не знав світ, дозволяють розплоджуватися в метрополії 
десяткам і сотням нічних клубів, кабаре, казино, тоді як 
жодна з цивілізованих столиць світу не дає в себе притул
ку цим гніздовиськам азарту й ошуканства.

З столиці, як пошесть, перекинулося й на так звані 
регіони. Кучугури були ще занадто дрібні для великого 
розпутства, зате їхня Область...

Совинський читав.
«Розважальний комплекс на Козацькому острові. Чо

ловіче еротичне шоу Guys From Heaven в програмі жорст
кої еротики «Убита вечірка». Екстремальні емоції, чуттє
ва атмосфера, первісні пристрасті з найсексуальнішими 
хлопцями. Цілковите падіння моралі, штанів і бандажів, 
флірт і еротика, спеціальне жіноче меню, гарантовано 
безкінечний оргазм».

«В палаці металургів імені Ілліча брудні танці для до
рослих. За найбрудніший танець суперприз 250 гривень. 
Діє жорстокий фейс-контроль. Алкоголіків просять зали
шатися вдома».

«Диско-клуб «Бостон» пропонує музичні хіти і над
звичайно гострі відчуття. Американський і російський біль
ярд, еротик-шоу, стрип-бар «Suzig».

«Вар’єте-шоу в клубі «Гольфстрім», знаменитий кон
курс на аматорський стриптиз, еротичне шоу, конкурси з 
призами, грають ді-джей ГІтюч і Шейкер».

«В клубі «Січеслав» вечірка Hot erotic disco: запальні 
танці в стилі латино».

«Клуб «Дніпровські пороги». Вечірка Respect. Грає на 
вінілах ді-джей Woofer. Під час форте-паті грає ді-джей 
Вг. Підбадьорює публіку неперевершений церемонімейс- 
тер Me Lady G. В чіл-ауті ді-джей U-ra».
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«Клуб «Циндра». Вечірка «Paparazzi Attack». Грають ді- 
джеї Move, Kid, Exit, Гоу-гоу-денс з «Чорних пантер». Веде 
церемонію Me Kosta. Вхід — 20 грн. З флаєром — 15 грн.»

«В клубі «Щука з Кремечука» еротичне кабаре «Джа- 
ги-Джаги», всім дівчатам безкоштовний еротичний кок
тейль».

«Єралаш». Найлояльніше казино. 2 рулетки, 2 блек- 
джека, 3 покери. Зал для великих ставок і ставок помен- 
ше. Бар і розвезення вночі для клієнтів — безкоштовно».

«Акапулько». Марафон «Ultra Raver». Запасайся енер
гією вперед на рейв! Казино-клуб. Рулетка, блек-джек, 
покер, більярд, для ділових зустрічей — банкетний зал. 
Святковий парад кращих диск-жокеїв. Злива вінілу — 
феєрверк шоу-балетів. Супергості з Європи. За «вертуш
ками» — наші. Динаміт, Sardina, Ivan, Ganja, Махно, Ярик 
і Кінь. Танцюють балети «Цунамі», «Сюрприз», «Black cats». 
Світ рейву, хаос і acid-jazz-a. Ресторан з європейською 
кухнею. Осетрина по-царськи. Телятина «Марсель». Сьо
мга «Від шефа»...

«Акапулько» доконало Совинського. Далі вже не чи
тав. Де всеукраїнська «Просвіта», де доблесні вояки за 
чисту, як сльоза, українську мову, де мовчани й погрібні? 
Зате є ді-джеї U-ra, Птюч, Шейкер і Махно і Акапулько в 
Кучугурах!

— Начитався? — поцікавилася Євдокія, коли Совин
ський вмощувався в «джипі».

— Акапулько в Кучугурах! Треба ж додуматися!
— По-перше, це не в Кучугурах, а в Області. У нас 

казино немає, тут. самі дрібні гадючники. А по-друге, ми 
поїдемо не в якусь пошлятину, а в «Імперіал», там вишу- 
каніше товариство.

— У вас ще й «Імперіал»! Лао Цзи сказав: «Коли в кра
їні багато непотрібних речей, народ стає бідним». Зруй
нували заводи, навідкривали казино і стрип-барів. Я ду
мав, лише в Києві, а виходить — по всій Україні.

— А чим ми гірші від Києва?
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— Змагатися з столицею кількостями казино і нічних 
клубів?

— Єдине, в чому ми не стали рабськи наслідувати Ки
єва, це те, що у вашому Києві не дихають, а зітхають Аме
рикою і Європою, а в наших Кучугурах їх продають і 
купують як хочуть! Кажуть, що якісь американські супер- 
таємні експедиції виявили в центрі Антарктиди новий 
материк з тропічними плодами... Ми продамо і Нуль все 
організує. Ще можна будувати банки і церкви? Будуємо. 
Закривати бібліотеки, книжкові магазини, дитячі садоч
ки? Закриваємо. Бартеризувати економіку? Бартеризує- 
мо. Не повертати експортної виручки на Україну, а за
лишати її в офшорах? Залишаємо. Щотижня створювати 
нові партії? Створюємо. Ти вже був на моїх обідах для 
партійних кучугурянських лідерів, побачиш ще й не та
ких.

Машину вона вела впевнено, хоч подекуди й порушу
вала правила. Совинський, який так і не зумів пересісти з 
свого студентського моторолера на автомобіль, злякано 
щулився, коли їхній «джип» нахабно вискакував на зу
стрічну смугу або ж «обрізав» машину, яку щойно обігнав.

— Ти чого? — глянула на нього Євдокія.
— Порушуєш. Так ми доїдемо не до твого «Імперіалу», 

а до автоінспекції.
— Це тобі не Київ, де через кожні десять метрів стоїть 

капітан з «дрючком». Тут ми відстаємо від столиці. Вдень 
ще в Області побачиш архангелів, та й то на тій трасі, по 
якій їздить глава адміністрації, а вночі — як у степу. Ніде 
нікого. Окрім того, в мене спеціальні номери. До речі: 
київські. Чесно куплені.

— За нечесні гроші.
— Ти знов за своє! Забудь про високу моральність — 

ми вже під’їздимо до аморального закладу!
«Імперіал» сяяв неонами серед причаєного мороку за

литих дощем вулиць обласного центру, вигравав світлом, 
струменів гострим промінням, вистрілював у темне небо 
феєрверками своєї реклами: «Імпе-ріал...ріал...ріал...»
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На стоянці машин, майже вщерть заповненої дороги
ми іномарками, метушилися два «розводящих» в цупких 
непромокних плащах з капюшонами (майже як збирачі 
трупів під час чуми, подумав Совинський), Євдокіїн 
«джип» вони миттю влаштували перед самим входом до 
казино (суду ясно: місце куплене назавжди і не може бути 
зайняте будь-ким), до машини прискочило двоє жилавих 
дідів у кумедних каскетах і облампасених штанях (може, 
й справді відставні генерали, яким сьогодні їхніх пенсій 
не вистачає навіть на хліб та воду?), розкрили великі па
расолі над колегою Ледвою і Совинським, провели до ка
пища Валтасарового, скло, бронза, килими і мідний бов
ван на сторожі. Євдокія пропурхнула всередину, як пір’їна, 
мідний бовван, попри свою негнучкість, шанобливо зі
гнувся перед нею, а на Совинського наставив мідний лі
коть.

— У нас мужчини — тільки у фраках.
— Здається, я не пінгвін, — засміявся Совинський.
На поміч бовванові підсунувся з-за бронз ще один.
— Перепрошую, але в нас жорсткий фейс-контроль.
З того боку бар’єру неприступності обурена жінка зне

важливо наставила долоні на бовванів:
— Це — зі мною!
Боввани розступилися, Совинський, у своїх джинсах і 

в «інтелектуальнім» (ну, не зовсім, як у Ейнштейна, а все ж 
таки!) светрі, ввійшов у святая святих циндрення заробле
них безіменними українськими трудівниками здобутків, 
мав би вдячно впасти в обійми своєї рятувальниці, нато
мість наїжачився проти неї:

— Я не хотів бути пінгвіном, так ти зробила мене аф
риканською мухою це-це!

— Не дурій!
— Ти сказала: «Це — зі мною». «Це» — однаково, що 

муха це-це. Мені що — обурюватися?
— Коли ти проникаєш у мене, ти обурюєшся чи насо

лоджуєшся?

213



— Але ж твоє тіло — не затрапезне провінційне ка
зино?

— Мовчи. Йдемо для початку до бару. Ти що пити
меш?

— Як завжди, віскі. Нерозведене.
— А я джин з тоніком. Як англійська королева-мама.
Євдокію тут усі знали. Поклони, солодкі усміхи, догід

ливість.
В барі, біля стойки на одному з високих дзиглів, зміїно 

вигинала напівголу спину чорноволоса жінка, побачивши 
Євдокію, радісно скинула руки над головою:

— Євдуся? Кайфуся! Яке щастя! Не бачила тебе цілу 
вічність!

— І я тебе. Знайомся. Яр.
— Яр? З ума зійти! Потону в самому імені!
— Не ти в ньому — він у тобі може потонути. Але не 

надійся. Не дозволю.
— Само собою. Хто ж тебе не знає! Гратимеш?
— Питиму.
— А я вже пролетіла на пару децибелів. Мій жлоб об

різає моє фінансування.
— Кого він тепер обдирає? Нещасних дядьків з пше

ницею?
— Перейшов на цукор. Ти що питимеш?
— Джин. А Яр віскі.
— А я горілочку. Мій жлоб вимагає, щоб ми були пат

ріотами. Як твій генеральний?
— Гримить.
Совинський мовчки попивав віскі, упівока дивився на 

цих двох жінок. Породження епохи незалежності. Типові 
характери в типових обставинах. Коли ще вчора комуніс
ти плекали спеціальну породу жінок для делегацій, то сьо
годні самі собою народилися жінки для фуршетів і презен
тацій, хоч він особисто завжди схильний був надавати 
перевагу тим, що для обіймацій і цілувацій.

Євдокія пила зовсім мало. Подану барменом другу пор
цію відставила недопитою.
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— Ми пішли далі, — сказала знайомій (так і забула 
назвати Совинському її ім’я). — Будь!

— Будь. Хочеться відтягнутися за повного програмою?
— Спробуємо.
В касі вона набрала цілу купу фішок.
— Ти гратимеш? — спитала Совинського.
— Своїх не маю, а на чужі, я чув, не годиться.
— Я тобі позичу.
— Дякую. Краще побуду глядачем.
В зеленому залі рулетки їх зустрів (уже попереджений!) 

сам господар «Імперіалу», акуратний, майже іграшковий 
сивоголовий чоловік, син мудрого вірменського народу.

— Колего Ледва? Яка честь! Ваше традиційне місце, 
як завжди, жде вас.

— Жде? Ти ж його перепродуєш щоночі, а з мене де
реш за клубне членство!

— Тільки з надзвичайної поваги до вас, колего Ледва! 
Ви наш найпочесніший член.

Її місце (і поряд місце для Совинського) справді було 
вільне, хоч довгий зелений стіл щільно обсідали гравці, 
чоловіки й жінки, шлюбні пари, випадкові спільники, 
знайомі, а то й зовсім чужі одне одному. Жінки були і не 
жінки, а просто вмістилища чоловічої сперми, нездаро 
зодягнені й розмальовані, обвішані золотими брязкальця
ми, оббризкані дорогими парфумами, з «підшитими» об
личчями, з хижими ротами, в яких стирчали гострі зуби в 
чотири ряди, як в акул, з видовженими, мов у тропічних 
гадів, шиями, готовими проковтнути не тільки нещасну 
Україну, але й цілий світ. Чоловіки в смокінгах, з модною 
волохатістью на щоках і душами ще волохатішими, солід
ні пройдисвіти, які вдень пускали за вітром Україну, а 
вночі просаджували за гральними столами все неправед
но здобуте. Рекордно швидкісне збагачення і ще швидкіс
ні ше розтринькування, розбагатілі плебеї, українські три- 
мальхіони. Ротшільди, Рокфеллери, Дюпони здобували свої 
мільярди протягом цілих століть і, може, саме тому доро-
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жили ними і вкладали в корисні для держави справи, а в 
нас мільйонні статки виростали іноді за одну ніч і так 
само за одну ніч безслідно щезали. Може, ці люди, на 
яких дивився Совинський, і не були винні, як коні в но
велі Коцюбинського? Вони щоночі грають тут у рулетку, 
яку для них спорудив син вірменського народу, що, не 
пошкодувавши зусиль, подолав навіть Кавказький хребет. 
А хіба не грав у рулетку такий геній, як Достоєвський. 
Може, хотів подолати нелюдське напруження в душі піс
ля років каторги? І може, й наш Шевченко не уникнув би 
цієї згубної пристрасті, коли б у казахських степах були 
не тільки убогі кочівницькі юрти, а й європейські столи з 
зеленим сукном і спокусливі бронзові коліщата форту
ни? А як ми виховували свій народ, кого готували ще на 
шкільній лаві? Хай уже тисячократно висміяна, проклята 
і засуджена ленінсько-сталінська пропаганда з її войов
ничими христопродавцями, безвірниками і батькопродав- 
цями павликами морозовими, з колективними вимогами 
трудящих нищити «ворогів народу», з ще колективніши- 
ми листами в газеті «Правда» проти найсвітліших умів, 
проти найталановитіших синів народу, проти найчесні- 
ших і найдоблесніших. Але на яких прикладах з історії 
вчили ми підростаюче покоління? Вся історія — всуціль 
так звані «народні повстання», апологія розбишацтва, за- 
різяцтва і сваволі. Спартак у Римі, Савман у Пантікапеї, 
Уотт Тайлер в Англії, Ульріх фон Гутген в Німеччині, Жа- 
керія у Франції, гайдамаки на Україні, в літературі хрес
томатійними героями зробили дрібних грабіжників: на 
Україні Кармелюка й Довбуша, на Закарпатті Шутая, в 
Словаччині Яношика. А радянські експропріатори — Коба- 
Сталін, Камо, Котовський, ЧК Дзержинського — «діаман
ти для диктатури пролетаріату». Романи, п ’єси, поеми, 
бронзові пам’ятники.

Коли впродовж життя кількох поколінь узаконюється, 
опоетизовується і оспівується грабіжництво, то які ж дво
ногі істоти можуть вирости в таких міазмах злочину, гріха 
і нищення?
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Маємо те, що маємо, як сказав перший президент не
залежної України, а ці вирощені в імперських пробірках 
злочинності гомункули радісно підхопили цей девіз і на 
своїх орифламах мерщій начертали його ім’я, переінак
шене на свій лад: «Крав-чук! Крав-чук!»

Євдокія грала, Совинський сидів і дивився. Син вір
менського народу летюче наблизився до його вуха, делі
катно пошепотів: «Колега Ледва завжди ставить на «вісім» 
і завжди програє, але робить це легко, весело, з чарівли
вим усміхом і царською щедрістю...»

Мені б таку легкість і таку щедрість, подумав Совин
ський. Але за чий рахунок?

Дивно, але саме на дні цього вертепу несподівано (не
збагненні закони пам’яті!) згадалася «заангажована» дум
ка Спінози. У своїй «Етиці»1 філософ писав: «На запитан
ня, чому Бог не сотворив усіх людей таким чином, щоб 
вони керувалися тільки самим розумом, у мене немає ін
шої відповіді, окрім наступної: звісно, тому, що в нього 
було доволі матеріалу для сотворіння всього, від найви
щого ступеню досконалості до найнижчого, або, прості
ше кажучи, тому що закони природи його такі обширні, 
що їх було досить для створення всього, що тільки може 
уявити собі безкінечний ум».

Майже, як у Ахматової: «Если бы вы знали, из какого 
мусора возникают и рождаются стихи».

Після рулетки вони повернулися до бару, голоспинної 
дружини продавця пшениць і цукрів там уже не було, ви- 
гніздювалися на високих дзиґлях волохатоморді, солідні, 
самовпевнені, але й вони готові були миттю зістрибнути з 
своїх сідал, забачивши колегу Ледву, над якою для їхніх 
дрібних душ сяяв сліпучий ореол великого Ягнича.

— Колего Ледва!
— Яка честь!
— Яке щастя!
— Припадаю до ваших стоп!

1 Етика. Частина перша, теорема 36.
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— Віншую!
«Звідки така галантність у цих примітивних грабіжниг 

ків? Від франківської грицевої шкільної науки? Але там 
тільки абабагаламага, українське слово, що своїм безглуз
дям перевершило навіть арабську абракадабру.

Євдокія знов пила зовсім мало. Тільки вмочала губи, 
Зате Совинський щосили налягав на марочне віскі (син 
вірменського народу не міг тримати в своєму закладі під
робок, набовтаних в Одесі або на Київському Подолі), 
після доброї випивки йому хотілося бути добрим до всьо
го світу, надто ж до цієї жінки.

— Ти ж хотіла напитися?
— Хотіла.
— Як свиня?
— Як свиня.
— Що ж виходить? Як свиня — це я, а ти — благород

на тверезість?
— Не будь занудою. П ’єш своє віскі, то й пий собі. 

Мені після швепсів скільки треба? Дві-три скляночки 
джину, як в англійської королеви-матері. А ще: хто тебе 
везтиме до Кучугур?

— Там у цих собачих рекламах понаписувано, що клі
єнтів безплатно розвозять за рахунок...

— Куди розвозять? На кладовища? Хочеш, щоб тебе 
туди відвезли? Але я не хочу. Ми сядемо в мій «джип» 
поїдемо в октогон.

В машині було затишно й тепло. Шуркотів кондиціо
нер, віючи-повіваючи приємною лагідцю, лунала прити
шена, заспокійлива музика, Євдокія якось мовби задум
ливо вела свій «черокі» і мовчала, мовчала.

— Програлася? — співчутливо поспитав Совинський.
— Як завжди.
— Тобі це помагає?
— Так, як ти, коли лізеш в душу.
— Я тобі набрид?
— Ще ні. Не дуже.
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— Знаєш, я, мабуть, часто не досить стриманий у ви
словах. Гомер написав «Одіссею» п’ять тисяч років тому, і 
всі дослідники вважають її двадцять третю пісню верши
ною еротизму, а там всього-навсього одна фраза: «Так він 
сказав, а у неї і серце й коліна зомліли». Невинна фраза — 
і вершина еротизму!

— Зате точна. «І серце й коліна зомліли...» Який чоло
вік сьогодні здатен так сказати про жінку? Ти ж не зда
тен?

— Не здатен.
— Отож сиди й мовчи.
А що йому лишалося? Мерзотники хочуть стати куль

турними й благородними, грабіжники прагнуть слави, зло
діям бракує почестей. Писав же колись поет1: «Швилкуй- 
те ж, розперезані товариші, бабахкайте, бийте в бабухатий 
бубон. Рубайте, рубайте прокльонів гуджі. Ну-бо!»

В октогон вони в’їхали через малі, так звані Овечі во
рота, які Євдокія відімкнула власним ключем. Спати вона 
пішла не до восьмикутнього сексодрому, а в якийсь свій 
потаємний притулок, сказавши Совинському:

— Спи сьогодні сам. Я чомусь дуже втомилася. Через 
мене й ти не випив як слід, візьми там у барі що хочеш.

— Спасибі, не турбуйся, — поцілував її в голову Со
винський.

Чи вони обоє здогадувалися, що їх очікує?
Для Совинського той день теж був втомливий, і не так 

для тіла, як для душі. Може, тому заснув як мертвий, але 
спав зовсім мало, прокинувся від якогось внутрішнього 
поштовху, ніби в саме серце. Спальня була яскраво освіт
лена, біля ліжка стояла Євдокія. Одягнена так, як їхали до 
казино.

— Ти що — не лягала?
— Лягала—-не лягала, яке це має значення? Зник Яг

нич.
Голос втомлений, безбарвний, ніякий.

М. Хвильовий.
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Совинський вискочив з постелі.
— Тобто, як це — зник?
— Дуже просто. Зник і все.
— А Фень?
— В хаті. Чи то мертвий, чи без свідомості. Я виклика

ла лікарську бригаду.
— А Ягнич? Чому ти думаєш, що він...
— Думаю, бо його ніде немає. Коли ми приїхали... 

Я була така вимотана... Порушила свій звичай... У мене 
тут скрізь відеокамери стеження. Перед сном я вмикаю їх 
і... Ну, а цього разу забула про все... Звалилася в постіль і 
заснула, а тоді мені приснився Ягнич, але не живий, а в 
труні. Я схопилася і кинулась до моніторів. І побачила... 
Нічого не побачила...

— Може, він десь на території? В окгогоні...
— Немає ніде. Я вже все перевірила. Головні ворота... 

Не проходив.
— А ті нижні, Овечі?
— Вони на замку. Ключ тільки в мене.
— Ключ можна підробити.
— Не говори дурниць. Ягнич підробляє ключ? Він вза

галі тепер не знає, шо таке замок чи там якийсь ключ!
Совинський похапцем вдягнувся, побіг до ванної, об

хлюпав обличчя холодною водою. Коли повернувся, Єв
докія так само стояла біля ліжка, вигляд мала не так роз
гублений, як наляканий.

— Це щось страшне, — ледь ворушачи губами, гово
рила мовби сама з собою, — такого ше не було... Двічі він 
рвався в степ, але то було вдень... і через головні ворота... 
Охорона ще не знала про його стан і не затримувала... 
А це... І приснився мені в труні...

— Може, все-таки десь на території?
— Обшукують все. Я жду лікарів, що вони скажуть про 

Феня.
— Я не знаю твого оточення. Кого треба покликати, з 

ким порадитися. Може, Нуль?
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— А що Нуль? Його вночі краще не чіпати. Сонний 
він гірше, ніж був би п’яний.

— Може, підемо, де в тебе всі комунікації?
— Ходімо. Хоч для мене ніяких комунікацій, доки не 

приїдуть лікарі.
Реанімаційна бригада приїхала досить швидко. Євдо

кія з Совинським спустилися до Ягничевої хатини, але не 
входили до середини, стояли під дощем, спостерігали, як 
чотири молоді лікарі нечутно металися між своїм мікро
автобусом і глиняною спорудою, заносили туди довгі вуг
ласті скрині, якесь медичне знаряддя.

— Зайдемо й ми? — спитав Євдокію Совинський.
— Ні. Під дощем мені краще.
— Котра година? Я забув свій годинник у спальні.
— Хіба це має значення? Ти бачиш — ніч ніяк не кін

чається. Якесь прокляття. Де в такій темряві можна його 
шукати?

...Запитання не до нього, а в простір. Совинський обі
йняв її не так з чулості, як з несвідомого бажання втрима
ти, не відпустити від себе, від неї самої, від її розпачу і, 
може, навіть страху самознищення.

Реаніматори довго чаклували над маленьким старим 
Фенем. Вже стало сіріти, дощ ніби вщухав, небесне світло 
вселяло надію, нарешті з хатини з’явився добрий вісник у 
вигляді високого, як Совинський, «джинсового» медика і 
повідомив шановній колезі Ледві, що пацієнт повернувся 
до свідомості.

— Спасибі, — сказала Євдокія. — Що з ним було?
— Слоняча порція снодійного. До того ж препарат 

якийсь невідомий. Стандартна ситуація. Шалено дорогий 
імпорт і тупик для вітчизняної медицини.

— Але вам вдалося подолати цей тупик? Я буду вам 
особливо вдячна за такий подвиг. В якому стані ваш паці
єнт? З ним можна говорити?

— Це просто фантастичний організм! Перебував май
же в комі, а тепер — ніби після приємного дитячого сну.
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— Проведіть нас до нього, — звеліла Євдокія.
Фень лежав на вузенькому ослоні (просторе дерев’яне 

ліжко з високими бильцями призначалося для Ягнича), 
під ним — смугасте ряденце, в головах кругленька поду
шечка, ніяких матраців, перин, гусей-лебедів, ніяких шов
кових піжам, в чому був зодягнений, так і зостався, як 
стояв, так і впав, як дихав, так і перестав дихати.

— Рада, що вас врятували, Феню, — сказала Євдокія, 
змахом руки відпроваджуючи реаніматорів до сіней.

— А нащо мене рятувати? — здивувався маленький 
чоловік, намагаючись підвестися і сісти перед всемогут
ньою господинею октогону. — Я й сам: ліг та й встав!

— Лежіть, лежіть, — ласкаво порадила вона йому. — 
Вам не треба занадто різких рухів. Лікарі просили і я теж 
прошу.

Вона сіла на ослоні в ногах у Феня, Совинський стов
бичив біля дверей, зайвий між цими двома людьми, може, 
небажаний свідок страшних таємниць і несподіваних од
кровень?

— Феню, — так само ласкаво звертаючись до малень
кого чоловічка, спитала Євдокія, — ви могли б згадати, 
що робили вчора ввечері?

— Я? Вчора ввечері? Що робив? Та ж я не сам, а з 
Кузьмою! Ми вдвох.

— А що робили ви вдвох?
— Учора ввечері?
— Учора ввечері.
— Та ж ми увечері вечеряємо в себе в хаті. Ото й учо

ра. Кузьма ще вдень загадав саламаху. Він трудно згадує, а 
тут згадав. Каже: «Гму! Саламаха». То я й переказав на 
кухню, значить, аби нам на вечерю саламаху. І безпремін
но з гречаного борошна. Перед вечерею ж об’явився в нас 
товариш Нуль.

— Нуль? Це правда?
— Чого б же я брехав. Об’явився, значить, а ми саме 

співали.
— Співали?
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— Кузьма ж як згадав про саламаху, то згадав і про 
співи. Каже: «Гму! Співать!» То я йому наших давніх, те
пер ніхто їх не знає. Значить, співаю: «Та були в кума 
бджоли», а Кузьма, саме до ладу: «Гму!» Я собі далі: «Та 
наносили меду», а Кузьма й тут до речі: «Гму!» А тоді я ще 
згадав: «Ой, бре море, бре», так товариш Нуль вже не втер
пів і не дав доспівати отого, як «Отаман іде, як голуб, 
гуде, а під білою березою голову кладе»... Значить, не дав 
доспівати та й каже: «Ви вже повечеряли?» А я кажу: ще 
ні. Десь там несуть нам саламаху. Тоді, каже, як повече
ряєте, то зодягніть президента Ягнича з усіма горденами 
й миндалями, бо колега Ледва просють його на прийом 
до якоїсь отої шайки.

— Партії?
— Та чи я там знаю? Шатія-братія, одним словом. 

Я кажу: так це ж не на вечерю, а завсігди на губід? А това
риш Нуль каже: а сьогодні увечері. Сказав та й пішов. А я 
Кузьму ще до саламахи спорядив у його чорний спінжак з 
усіма горденами й миндалями, а тоді ми трохи посьорба
ли саламахи, і тут мені — гаплик! Наче обухом по тім’ю. 
Як сидів, так і впав. І оце спав, доки мене добудилися 
ваші хлопці.

— А Ягнич?
— Кузьма? Хіба його тут немає?
— Немає. І ні тут і ніде.
— Тоді, може ж, товариш Нуль знають?
Євдокія вхопилася за голову. Совинський далі підпи

рав одвірки, хто він і що він тут? Які нулі і які одиниці?
— Треба негайно знайти Нуля! — забувши про Феня, 

підскочила до Совинського Євдокія.
— Треба, — згодився він. — Хіба я не казав тобі про 

Нуля?
— Казав, казав! Всі тепер мені казатимуть, а де я знай

ду Ягнича? Де я його знайду? Де, де, де?
— Заспокойся, — поклав їй на плече руку Совин

ський, — вмикай усю свою електроніку, знаходь Нуля, 
питай, розпитуй, а тоді... А може Нуль повіз Ягнича в
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якийсь нічний клуб вашого регіону, в яке-небудь «Ака
пулько», щоб дати змогу червоному гендиректорові «від
тягтися на повну катушку»?

— Як я тебе ненавиджу! — просичала вона йому в об
личчя. — І всіх вас ненавиджу! Всіх! Всіх!

Вилетіла з хатини, помчала до мармурових східців ок
тогону. Совинський розгублено стежив за нею знизу. На
здоганяти? Заспокоювати? Втішати?

Цілковите безсилля. Та й хто він тут? Випадковий чо
ловік. Приїжджий із столиці, як в українського класика. 
Але ж ця жінка. Ще кілька годин тому така самовпевнена 
і всемогутня, а тепер вкрай безпорадна й безсила. Невже 
нам судилося зоставатися розгубленими плебеями навіть 
у багатстві, ніколи не сягаючи холодного королівського 
спокою і зверхності в ставленні до дріб’язку й суєтності 
світу? Коли Людовіка XVI вели на ешафот, щоб відрубати 
йому голову, король, вже ступивши на перший східець 
помосту, ввічливо звернувся до найнахабнішого з голо- 
дранців-санкюлотів, що кублилися там в жаждивому не
терпінні побачити на ножі гільйотини королівську кров:

— Люб’язний! Чи не могли б ви мені сказати, що чут
но про експедицію Лаперуза?

Він спорядив Лаперуза в навколосвітню експедицію, 
щоб не тільки повторити подвиг Магеллана, але й прине
сти славу Франції, і за мить до смерті думав не про власне 
життя, а про велич своєї держави!

Але ти не король, і Євдокія не королева, і ніж гільйо
тини не нависає над вами, просто ви стали жертвами за
позиченої кримінальними структурами з так званого «віль
ного світу» практики викрадання людей, за яких можна 
вимагати більшого або меншого викупу. Ягнича викрали, 
підсипавши йому й Феню в саламаху снодійного. Фень їм 
без потреби, його залишили в хатині. Ягнича вивезли ку
дись, щоб вимагати у колеги Ледви, скажімо так, відповідну 
суму. Бо що таке колега Ледва і її корпорація «Куч-метал» 
без державних кредитів «під Ягнича»? Отже, що треба 
робити? Шукати викрадачів. Голку в копиці сіна? Та од-
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наково треба шукати, навіть перетрусивши в тій копиці 
кожну сіннину! Хто займається цим перетрушуванням у 
добропорядній державі? Міліція, прокуратура, правоохо
ронні органи. Чи Євдокія вже звернулася до них? Він не 
спитав її, вона йому нічого не сказала.

Покінчивши з ваганнями й нерішучістю, Совинський 
побрався вгору мармуровими сходами з твердим наміром 
наставити Євдокію на путь праведну.

Застав її в комунікаційному центрі в стані ще безна
дійнішому, ніж півгодини тому.

— Нуль зник, — сказала вона, кусаючи губи.
— Точно?
— Яка тут ще точність! Не ночував, не з’являвся в себе, 

звіявся, мов нечистий! І без нічого! «Мерседес» в гаражі. 
Жодної з представницьких машин корпорації не брав. 
Звіявся!

— Може, він справді гомункул і полетів на їхній ша
баш?

— Який гомункул? У нього одинадцять закордонних 
паспортів, і всі на різні прізвища! Тільки панамський па
спорт дає змогу безвізно в’їздити в сорок держав. Я вже 
зв’язалася з обласним аеропортом. Жду їхньої інформації. 
Ага... Слухаю... Так... Спасибі...

Вона глянула на Совинського очима зарізаної газелі, а 
може, херсонської вівці з овечої кошари, влаштованої для 
безтямного Ягнича.

— Три години тому Нуль чартерним рейсом вилетів до 
Греції.

— Сам?
— Без нікого.
— Отже, Ягнич десь тут?
— Мала втіха. Він вивіз його кудись у степи, а сам 

звіявся.
— Затримати його не можеш?
— Навіть Президент України вже б не зміг. Три годи

ни. Літак у Салоніках або в Афінах, а Нуль вже пересів на 
якийсь міжнародний рейс, і ніякі сили...
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— Дай команду, коли спробує знімати гроші з ваших 
банківських рахунків, щоб його там...

— Куди? Яким банкам? В які держави, міста, острови? 
Чи я знаю, де, що, скільки? Він сам підсовував мені коди, 
брав відтиски пальців, клацав цифрами, а скільки накла- 
цав для мене й для самого себе? Допоки він звивався, як 
вуж, довкола мене, я була колега Ледва, звіявся, вибивши 
з-під моїх ніг залізну опору — Ягнича, — я ніщо. Я не 
колега Ледва, а просто нещасна, безпорадна жінка. Роз
багатівши, я перевезла до себе з кар’єру мою маму, яка 
вже тоді була тяжко хвора. Де міг узятися рак серед тих 
гранітів? Вмираючи, вона проклинала мої гроші, моє ба
гатство, всі багатства свігу, які неспроможні врятувати* 
людину від мук і від смерті. Може, тепер збуваються її 
прокляття?

— Не треба про це. Завжди слід сподіватися на краще.
— Сподіватися без Ягнича? Ти знущаєшся над нещас

ною жінкою?
— Ще вчора ти його проклинала...
— Ну, проклинала, ну, то й що? Вчора проклинала, а 

сьогодні не можу без нього. Коли він пропаде, пропаду і 
я, пропаде все. Ти думаєш, корпорація «Куч-метал» — це 
концерни, об’єднання, фірми, акціонерні товариства? Це 
просто велика фікція така сама, як і вся ваша незалежна 
Україна.

— Чому «наша»? А хіба ти не громадянка цієї України?
— Я? Громадянка? Не терзай мені душу! Мені потрі

бен Ягнич, тоді я згодна бути не тільки громадянкою, а й 
циганкою Азою. Коли ж не знайду його, то хоч з мосту та 
в воду.

— Ти звернулася за допомогою до міліції?
— До нашої доблесної міліції? Ти й далі знущаєшся? 

Може, подзвонити до самого міністра внутрішніх справ? 
Я не вірю нікому. Ще лишалася якась крихта віри в чес
ність і непідкупність армії. Сама не знаю, чому, але вірю. 
Може, не так генералам, як офіцерам і солдатикам. З лам- 
пасниками я зв’язалася найперше. Попросила два верто
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льоти, коли треба, то й більше. Звісно, за плату. Ще пла
та: вони сьогодні зранку «по тривозі» розпочинають так
тичні навчання в довколишніх степах. «Прочісують» міс
цевість — миша не проскоче. А ти кажеш: міліція.

Він підійшов до Євдокії і ласкаво взяв її долоньки в 
свої клешні. Вона так розхвалювала його руки, не відаю
чи, якими знадливими для чоловіка можуть бути її власні. 
Чим він міг віддячити? Ще вчора кульгавий біс його впер
того холостяцтва нашіптував йому про те, що час втікати 
від цієї звабливої жінки, а сьогодні про це не могло бути 
й мови. Коли Євдокія несподівано (не питаючи його зго
ди) проголосила Совинського своїм прес-секретарем, він 
і здивувався і обурився водночас. Прес-секретарем у та
кому примарливо-злочинному утворенні міг бути тільки 
той, хто захотів би для своїх публічних заяв використову
вати такі самі форми брехні, як і ця корпорація в її так 
званій діяльності. Простіше кажучи, бути чоловіком-про- 
стигуткою з тою відмінністю, що жінка-повія торгує тіль
ки своїм тілом, а чоловікові треба продавати власну душу. 
Скільки він бачив таких чоловіків на історичних пагорбах 
українського стольнограда. О, прекрасна Україно, така 
неозора й безмежна, така од віку бунтівлива і простодуш
на. І ніколи не знала, де правда, а де брехня, де щастя, а 
де нещастя, де доля, а де недоля. Перше президентство в 
незалежній (нарешті! нарешті!) Україні було елегантне, але 
безплідне, воно потопало в потоках марних слів, і його 
довелося припинити достроково. Друге почалося з настир
ливо-героїчних пошуків отих загальновідомих домашніх 
тварин з гострими рогами (козли офірні), що надзвичай
но сподобалося правоохоронним органам, але ще більше 
не сподобалося органам, сказати б, лівоохоронним, з еле
гантністю було покінчено, державних плодів стало ще 
менше, зате незмірно збагатився державний словник: ор
ганізована злочинність, корупція, казнокрадство, олігар
хи, газо-нафтотрейдери, безмежні можливості молодої 
незалежної держави (п’ята позиція серед індустріальних 
гігантів світу) розтринькали буквально за два-три роки, в
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народу вкрали всі заощадження, заводи зруйнували і про
дали на брухт, Чорноморський флот зник невідомо куди 
так само, як і найбільший у Радянському Союзі (може, й 
у всьому світі!) риболовецький флот «Антарктика», шах
тарі гинули в забоях, де ніхто не дбав про техніку безпе
ки; закарпатці тонули в каламутних водах Тиси і Латори- 
ці, переповнених гірськими потоками, що безперешкодно 
лилися в долини з голих гір, на яких цинічні комерсанти 
повирубували столітні буки й смереки; журналістів, які 
пробували написати правду, вбивали по дорозі до редак
цій; і навіть чесних банкірів (хоч де ви бачили чесних 
банкірів!) розстрілювали біля під’їздів їхніх розкішних бу
динків.

А де ж наша історія і наша правда?
Ярослав Мудрий майже тисячу років тому написав 

«Руську правду». Хмельницький не тільки розсилав по всій 
Україні гетьманські універсали, а й складав думи про ве
лич свого народу. Пилип Орлик уклав першу конститу
цію України. Михайло Грушевський створив грандіозну 
«Історію України-Руси». А перший президент України по
дарував своїм нещасним громадянам убогий «афоризм»: 
маємо те, що маємо. Писав же колись злий, але дотепно- 
мудрий Дмитро Донцов: «Кожний народ має свою боляч
ку: французи — вилюднення, москалі — некультурність, 
німці — партикуляризм, нашою болячкою є безголів’я». 
Bellua Sine capite. Може, ми вирішили виконувати заповіт 
Володимира Мономаха, який казав: ліпше молитися, ніж 
думати? Людина виховується не державою, не в казармі, 
не на партійних збіговиськах, а тільки в родині, на при
кладі тих, хто привів тебе на світ. Від власних батьків, а 
не від класиків марксизму-ленінізму Совинський знав, що 
жити — це щохвилини, щомиті додавати щось своє до 
вже існуючого (бодай забити гвіздок у дошку!), до самого 
себе, рости, розширюватися, розвиватися. А в незалежній 
Україні все тільки відбиралося, вкорочувалося, знищува
лося незворотньо, безнадійно, злочинно, тепер він міг би
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сказати: від Києва до Кучугур. Нічого не виробляємо, ні
чого не створюємо, нічим не збагачуємося — тільки мух- 
люємо, продаємо, збуваємо за безцінь, мерщій, негайно, 
як перед настанням нового всесвітнього потопу. Може, 
Ной народився на Україні? І може, біблійний потоп по
чався у Києві на Подолі? І чи проведено нашою Націо
нальною Академією Наук відповідні дослідження, а чи вона 
знехтувала своїм обов’язком перед нацією, добровільно 
ставши додатком до інституту електрозварювання імені 
Патона? Спаситель прогнав торгуючих з храму, а сьогодні 
вся Україна — збезчещений храм з непрогнаними. Історія 
як наука втрачала будь-яке практичне значення, зате де
які історики вознеслися до рівня розпродувачів націо
нальних багатств. Магнати цинічно розпродували піт на
ції, історики торгували кров’ю. Вчора возносили до небес 
марксизм-ленінізм, сьогодні вичитували похмурі літанії 
над жертвами голодомору, сталінських репресій, Солов- 
ків, Колими, гулагів, а тоді виспівували осанну незбори
мій нації, найперші місця в якій резервували для самих 
себе, як нагороду за догідництво й безсоромне прислуж
ництво новій владі. Може, Совинський теж «поцілував би 
туфлю папі» і ринувся слідом за всіма на ловлю щастя і 
чинів, але його стримало те, що був фахівцем з Римської 
історії. Кому вона потрібна в незалежній Україні? Історія 
вчить? То й нехай. Історія нагадує? Хай нагадує. Історія 
вимагає? Ми самі вимагаємо від неї. Історія ставить за
вдання? Не перед нами. Історія переступає через нас? 
Доволі вже переступань. Історія нас топче? Топтала, та не 
розтоптала. Не все так погано в нашому домі. Справді, не 
все так погано, а дуже погано, до вашого відома, продаж
на тележурналістко. Історія навчила Совинського схиля
тися перед величчю, благородством і пишнотою (і жорс
токістю? жорстокістю теж?), а тепер? Як він, історик за 
освітою, міг стати прес-секретарем одного з найбільших 
злочинних угруповань на Україні? А як стали банкірами 
колишні секретарі обкомів комсомолу? Продали кролячі
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шубки своїх дружин чи привласнили внески мільйонів 
комсомольців-добровольців? Історія — мати іронії. Все 
життя йому хотілося дивитись на світ примруженим оком, 
а той світ безжально роздирав йому повіки і безмовно 
кричав: «Дивись на мене! Дивись на мене!»

Тепер мав дивитися на Євдокію в її горі.
Йому було жаль цієї жінки. Чоловік в часи незгоди й 

нещастя може знайти притулок (і порятунок!) у жінки. 
А жінка? Вона завжди залишається самотньою і безпорад
ною перед холодною безжальністю життя:

— Тобі треба поснідати, щоб набратися сили, — обе
режно порадив він Євдокії.

— А нащо мені тепер сили, коли все пропало?
Вона кусала губи, ламала пальці, металася по залу між 

холодними, власне, цілковито ворожими людині апарата
ми, які з однаковою байдужістю можуть приносити вісті 
добрі й погані, радісні й трагічні, а можуть і не приносити 
ніяких вістей, як ось тепер, бо вістей не було і ніхто не 
знав, чи вони будуть.

— Хтось сказав: ніколи не плач за тим, що не може 
плакати за тобою, — знов озвався Совинський.

— А я не плачу! — зупинилася вона перед ним. — Не 
плачу і не буду плакати! Але ж цей гад! Це ніщо! Як я 
могла його пригріти? Він вивіз безпомічного, хворого чо
ловіка в холодний степ і кинув там помирати!

— Може, все було не так. Може, Ягнич знайдеться. Ти 
сама казала, що він уже двічі виривався в степ.

— Тоді сам, а тепер його вбила ця гнида! Такого чоло
віка! Таку людину! Я тільки й могла бути щасливою в цих 
занюханих Кучугурах, маючи над собою такого гіганта! 
Я Збирала по всій Україні лакеїв і платила їм шалені гро
ші за те, щоб вони були на побігеньках у мене для нього, 
для Ягнича. І вони продали мене і вбили його! Кому мож
на вірити?

— Може, це зробили не ваші люди?
— Наші — не наші, яка різниця? Я вже звеліла ареш

тувати всю кухонну обслугу, вони клянуться, що нічого
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не знають. Хто всипав отруту в оту саламаху — ніхто не 
може сказати. Вивіз Ягнича Нуль не з нашими людьми 
(бо всі на місці), а з якимись найнятими бандюгами. Де їх 
шукати? Всю ніч дощ — ніяких слідів. А степи... Господи, 
які ж тут степи!..

Вона знов металася по залу, ламала пальці, знеможено 
заплющувала очі, і Совинський був безрадний перед її 
відчаєм. І зовсім їй непотрібний. Становище, як у того 
мандрівника тисячоліть перед його покійною матір’ю1: 
наближається до неї і не може наблизитися, хоче обійня
ти її і не може обійняти, хоче доторкнутися і не може 
доторкнутися.

А Євдокія то завмирала на мить в цілковитому безру- 
ху, то знов починала безладно метатися серед мовчазно
го модерного залізяччя, відчаєно хапалася за мобільник, 
тулила його до вуха, про щось допитувалася, віддавала 
якісь веління, терпляче ждала звісток звідкись, від когось, 
хоча б якихось!

Врешті згадала про Совинського, підійшла до нього, 
простягнула руки долонями догори, на одній осоружна 
мобілка, зате друга вільна, така ніжна жіноча долоня, і не 
долоня, а долонька для погладжування, для пещення, для 
ласкавлення.

— Яке щастя, що я встигла проголосити тебе моїм прес- 
секретарем.

Він розгубився і не знав, що казати. Нагадувати про 
те, що не давав ще згоди на це «прес-секретарство»? Але 
це було б надто жорстоко. Вигадати якісь заспокійливі 
слова, як ото роблять його київські колеги-соціологи, на
бріхуючи високі рейтинги для кандидатів у президенти? 
Але його розум не володів такою гнучкістю, а душа завмер
ла і закостеніла від видовища незмірних страждань цієї 
жінки, яка ще вчора була для нього, може, найдорожчою 
на світі.

' Одіссей і його мати Антіклея.
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— Що б я робила без тебе! Що б я робила! — говорила 
вона далі, не ждучи його відповіді, власне, й не дбаючи 
про його відповідь, бо коли й хотіла чути слова, то не від 
нього, і не в цих якось куплених нею модерних інтер’є
рах, а з того довколишнього, безмежного, мовчазного прос
тору, що поглинув життя Ягнича, а з ним, може, і її влас
не життя!

— Я викликала нову зміну на кухню, — сказала вона, — 
вони вже все приготували. Піди поснідай.

— А ти?
— Мені не треба нічого. Тільки ждати. А тобі... Ти те

пер моя єдина опора. Що б я робила без тебе?
Обціловуючи, ласкаво огортаючи Совинського своїм 

якимсь мовби безмежним тілом (це' м’яке і тепле царство 
для чоловіка), вона майже випхала його на сніданок, на 
чоловіче насичення, на зажерливість і ненажерливість. 
Китайська «Книга перемін» — «І-цзин» каже: «Годуй не 
лише своїх домашніх, а й мудреців». Чи міг він почувати
ся мудрецем у цьому химерному октогоні? Вознесений 
неправедними мільйонами над засипаними пісками не
щасними Кучугурами, октогон не міг стати символом ус
піху, щастя й благополуччя, а тільки холодним і мертвим, 
як геометричне креслення, маревом, порожнім, без душі, 
без тепла, мертвим домом.

Теплі круасани, підсолене масло, апельсиновий джем і 
каву приніс Совинському той самий гранатовий Дмитро, 
його колишній студент, що був перед ним і в перший 
«октогонний день».

— Далі рабствует? — поспитав його Совинський.
— Ви ж самі наводили колись нам слова римського 

імператора про те, що рабство не кінчається ніколи, а 
тільки щоразу інакше називається.

— Імператор Адріан. Той, що спорудив у Римі свою 
гробницю, тепер замок святого Ангела. Піраміди в Єгип
ті, мавзолей у Москві, октогон у Кучугурах. Людина — це 
тварина, яка будує для себе саркофаги. Єдиний спосіб
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перейти з царства необхідності в царство свободи. Майже 
за Фрідріхом Енгельсом.

— Ви тоді казали, що все це брехня.
— І Енгельс?
— І Енгельс.
— А ви розуміли, як це було небезпечно? Не тільки 

таке говорити, а й слухати.
— Ми були молоді, і нам було однаково.
— А тепер? Молоді обирають «пепсі»?
— «Пепсі» для дурнів.
— Дуже точно. Тут немає книжок, але я взяв собі в 

дорогу книжечку про Сесіля Родса. Він казав: «Краще мати 
справу з негідником, ніж з чесним дурнем». Ця ніч мене 
доконала. День обіцяє бути ще тяжчим. Треба зарядити
ся. Ці круасани... Ти міг би мені організувати добрячу 
курку, яка перейшла з царства необхідності в царство сво
боди?

— Гріловану?
— Грій гріловану. Хоч я такий, що міг би оце з ’їсти й 

цілого підсвинка.
— Барбекю? Колега Ледва щоразу влаштовує барбеюо 

для зарубіжних гостей.
— Пожирають?
— Навіть кісточки обсмоктують.
— Зубата Європа?
— Ще й яка зубата!
Доки Дмитро «організовував» курку, Совинський ви

пив. Раз і вдруге, а тоді добре і добряче. Бо що лишалося 
робити в цьому зачумленому октогоні? Дмитро приніс 
курку, тоді носив ще щось. Совинський сидів за столом і 
п’яно штрикав у принесене. Шкода, що виделка з чотир
ма зубцями, а не з трьома, як наш національний символ. 
Наштрикнемо на ріжки нашого тризуба всіх скептиків, 
зневір, хлюпиків і нитиків! Тризуб — запорука нашого 
прогресу. Проштрикнемося в історію! У Мао був великий 
стрибок. У нас — великий проштрик! Слава Україні і тому
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дрібненькому бородатому нардепику, який поринув на дно 
невідомого моря, де затонула Атлантида, і серед руїн ле
гендарної цивілізації відшукав для нас нещасних цей сим
вол невмирущої України, який, найімовірніше, був прос
то одним із тризубців грецького бога морів Посейдона, 
загублених ним або ж в час любовних ігр з Амфітрітою, 
або в сварці з його рідною племінницею, донькою Зевса 
Афіною.

Совинський снідав чи обідав — яке це мало значен
ня? А шо снідала Марія Антуанетта того ранку, коли їй 
мали відрубати голову? А Марія Стюарт, якій пласкогруда 
Єлизавета не могла простити її жіночих буйнощів і посла
ла на ешафот? А Жанна д’Арк перш ніж домініканці Жан 
Турмуйє і Лядвеню вивели її до вогнища на Старому база
рі Руану? Ніколи не снідали тільки ті, кого мали розстрі
лювати в сталінських підвалах НКВС, бо там неухильно 
діяв режив соціалістичної економії. Може, й Совинсько
му в такий день не слід було снідати -обідати? Бо там, де 
смерть, треба тільки плакати. Сам Христос на Оливиній 
горі плакав і благав Бога-Отця: «Отче, хай омине мене 
чаша сія». Але сліпий випадок закинув Совинського в світ, 
де не плачуть. Не плаче Євдокія над руїнами свого метуш
ливого життя. Не плакатиме й він, сторонній, чужий, без
іменний для цього жорстокого царства неправедних ба
гатств і розкошів. Чому він усі ці дні напивався, а вночі 
терзав податливе тіло цієї жінки і жодного разу не спро
бував спокійно поговорити з нею, відкрити їй очі на ката
строфічну занедбаність душі, бити в барабани тривоги, 
калатати в дзвони на сполох? Чому, чому, чому? Інсульт- 
привіт, п’яний історику!

Він не пам’ятав, як опинився на восьмигранному ложі 
(без Євдокії і без нестямних любощів), не знав, скільки 
спав і що проспав, прокинувся від тихого доторку, так 
ніби пташиною лапкою пошкрябало йому по плечу. І від 
того шкрябання вибух у всьому тілі, Совинського підки
нуло в постелі, він сів, розгублено продираючи очі, сором
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пік йому душ у. Як він міг спати в цьому скорботном у
домі?

Трохи полегш ало, коли виявив, щ о біля ліжка стоїть  
не Є вдокія, а Ф ень. У чорній  ватяній куртці, голова п ри
плюснута ремінною  кепкою , від чого він здавався щ е ниж 
чим, н іж  зазвичай.

— Дунька кличе їхати, — неголосно мовив той. — Н а 
йшовся Кузьма.

— Ягнич? Знайш овся? — С овинський вистрибнув з 
постелі. — Де? Коли?

— Та де  ж? У наш ому ж  районі. Вдосвіта доярки йшли  
на ферму, а Кузьма, значить, лежить, значить.

— Ж ивий?
— Лежить, а який лежить, — оце ж  поїдемо та...
Ф ень одвернувся, піш ов д о  одних з восьми дверей, від-

чаєно махнув рукою.
Хапливо зодягаючись, Совинський кинувся слідом  за 

ним. Є вдокіїн  дж ип з порозчиню ваним и дверцятами сто
яв біля головних (парадних) воріт октогону. П еред ним  
ще дж ип — міліцейська «тойота». Д ебелі охоронці пош ти
во стовбичили біля маш ин. Ф ень поперед С овинського  
пірнув на заднє сидіння Є вдокіїного дж ипа, вона сама вже 
сиділа за кермом. П ерехилилася д о  відчинених дверцят, 
покликала Совинського:

— Сідай біля м ене.
— Ти сама за кермом?
— А хто б же ще? »
— Це далеко?
— Сто п ’ятдесят кілометрів.
— Д орога небезпечна. Д ощ . М окре ш осе.
— Нас супроводжує полковник міліції. Вся автоінспек

ція області поставлена на вуха. Гарантують абсолютну б ез
пеку.

— Вже щ ось відомо?
— Знайш ли Ягнича зовсім  не там, де шукали'. П онаді

ялася на генералів, а вони... Далеко зайти не міг, будемо  
прочісувати довколиш ню  місцевість... П очесати б їм тупі
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голови! А цей гад завіз Ягнича в такі степи... І знайшли 
випадково...

— Фень мені сказав...
— Я послала туди з області вертольот з лікарями. За 

нами їхатимуть два мікроавтобуси з реаніматорами. Го
дин за дві доберемося... Феню, де ти там?

— Я тут у куточку. Нищечком та тихчечком, — подав 
той голос.

Заверещав поставлений у спеціальному гнізді на пане
лі мобільний телефон.

— Послухаєш? — кивнув на мобільник Совинський.
— Навіщо? Доброго нічого не почую, а поганого для 

мене вже досить. Треба їхати. Я хочу побачити сама.
З шаленою швидкістю вони летіли ще хвилин тридцять- 

сорок, тоді «тойота» стала подавати сигнали, щоб зупи
нитися, Євдокія пригальмувала, з «тойоти» майже на ходу 
вискочив полковник, замахав руками.

Джип став. Євдокія відчинила дверцята, нахилилася 
назустріч полковникові.

— Що сталося?
— Останні новини. До вас не могли додзвонитися. 

Вертольот забрав тіло генерального директора, повіз в 
область, в інститут.

— Тіло?
— На жаль.
— Це правда?
— Так мені передали. в
— Однаково я повинна поїхати туди! — Євдокія хряп

нула дверцятами. Полковник побіг до «тойоти».
— Він хоч знає, куди їхати? — спитав Совинський.
— Міліція все знає.
— Ти ж ще вчора була іншої думки про міліцію.
— Я й сьогодні такої самої думки. А хто мені поможе? 

Скажеш, ти? Столичне цабе?
— Яке там з мене цабе? Тепер я вже й не столичний, а 

твій. Коли б міг, все перебрав би на себе, щоб зняти з тебе 
цей страшний тягар.
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— Який ти добрий! Та тільки в цих розпроклятих сте
пах вся доброта вмирає, не народившись.

— Хіба ж тільки в степах?
— Справді. Може, нас виручить Фень? Феню, ти зна

єш, куди нам треба буде їхати?
Совинський думав, що Фень дрімає в своєму закутку, 

але той відгукнувся одразу, бадьорим, якимсь ніби змоло- 
ділим голосом:

— Местность уся наша, а колгосп не наш, сусідній, 
верстов з п ’ятнадцять. У нас там усе на разстояніях...

Головний автоінспектор області знав свою службу. Він 
провів безпомильно саме до того колгоспу, і до тих ферм 
на околиці, де знайдено Ягнича, і до колгоспної конто
ри з ще не демонтованим бюстом лисого вождя перед 
нею, перед конторою вже стояли два реанімаційні мік
роавтобуси, купчилися люди, місцеві й прибульці, зустрі
чати джипи вийшов голова колгоспу, літній чоловік, з по
січеним вітрами обличчям, в модній італійській шкірянці, 
а на голові — мукачівський капелюх ще хрущовських 
часів.

Він трагічно розвів руками, зняв капелюха, схилив сиву 
голову перед Євдокією.

— Обласна медицина забрала товариша Ягнича і пове
зла для збереження. Так сказали.

Євдокія стрепенулася:
— Для збереження життя?
— Та ні. Вони сказали: цілісності тіла...
— Я хочу все знати! —■ відчаєно заявила вона. — Все, 

Що тут було!
Голова запросив їх до контори. Може, скликати ак

тив? Ні, тільки тих, хто... Ну, ясно. Це наші доярки Галь
ка і Манька. Ішли тоді вдосвіта на першу дойку. Ферми в 
нас наче й недалеко, та за селом, а там всяка бенеря. Оце 
Розплодилося лисичні, тічки такі, що й на чоловіка напа
дають. То вже наші доярки, як іти на ферми, беруть пати
ки, щоб відбиватися від звірини. І тоді Галька й Манька
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йшли на дойку, а на них — лисича тічка. І не так аби на 
них, а мовби збоку гав-гав! — а ще трохи узбіч гризня й 
гарчання, дівчата туди, а там, значить, непорушне тіло і 
хижацька лисичня... Дівчата в крик, з ферми прибігли 
фуражири й трактористи, розігнали лисичню, а товариш 
генеральний директор Ягнич, значить, виявився неживий.

Так звані дівчата, Галька і Манька, які неспогадано 
стали свідками, може, одної з найбільших українських 
трагедій часів незалежності, сором’язливо (і мовчки! мовч
ки!) усміхалися, показуючи свої золоті зуби, які ще вчора 
безкоштовно вставляла їм радянська влада, комплексую
чи руйнівну дію фермівського повітря, перенасиченого 
амоніяком від коров’ячої сечі.

Євдокія підійшла до них, обійняла й поцілувала обох, 
простогнала:

— Я вас не забуду ніколи!
Та на цьому ще не кінець. Голова був старий, а старі 

так само безжальні й нещадимі, як і молоді безтямні сол
дати. Він не хотів відпускати цієї дико багатої жінки з 
такими легкими розмовами і сором’язливістю простодуш
них колгоспних доярок. Хай почують про те, що тут було, 
відбулося, сталося!

— Значить, так, — розповідав він спокійно, зовсім від
сторонено, — ноги в генерального директора в ботинках, 
так лисиці не добралися. А руки, значить, рукавами при
криті не до кінця, то вони долоні й пообгризали. Також і 
лице. Де відкрите, шия, щоки, ніс, вуха, все, значить, 
пообгриз...

— Перестаньте! — закричала Євдокія. — Як ви можете 
мені таке!

— Та я ж хотів повідомить, як воно було, — похню
пився голова. — Бо такий же ж чоловік, а тут — якась 
лисичня...

Знов дика автомобільна гонитва по засльозених холод
ним весняним дощем степових шосе, та хоч як вони гна
ли, до Області добралися лише в сутінках і, мабуть, дове
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лося б довго блукати в пошуках корпусу медінституту, де 
знаходилася кафедра судово-медичної експертизи, коли б 
не всезнаючий міліцейський полковник, що вивів їх на 
місце точно і безпомильно. Місце смутку й печалі.

Євдокію вже ждав головний патологоанатом інсти
тутського моргу, акуратний сивобородий дідок, у твердо 
накрохмаленому білосніжному халаті і в ще накрохмале- 
нішій шапочці, ввічливо вклонився і мовчки повів до сво
їх володінь, до царства мертвих, яке так боготворили древ
ні і так занехаяли більшовики, а тепер ми занехаюємо ще 
більше.

Вони опинилися в царстві нержавіючої сталі, делікат
ного світла, що лилося з невидимих світильників, стериль
ної апаратури і якоїсь майже неземної тиші, від якої хоті
лося плакати.

— Обладнання для інститутського моргу подарували 
нам іноземні спонсори, як гуманітарну допомогу, по
яснив дідок, — їм уже відомо, що в нас смертність пере
вищує народжуваність, ось вони й...

Євдокія мовчки наставила на нього долоню: веди й 
показуй.

— Ми понизили температуру в секціонному залі, щоб 
зберегти тіло, — пояснював далі дідок, — і щоб не корис- 
татися холодильними секціями, бо це не для таких покій
ників...

— Покійників? — Євдокія ще й досі не могла змири
тися з думкою, що Ягнич — покійник. — Ви так сказали?

— Я сам засвідчив смерть генерального директора Яг
нича там, на місці. Бо саме я літав туди сьогодні вранці і 
привіз сюди його тіло.

— Де він? — пошепки спитала Євдокія.
Дідок провів їх між довгими столами з нержавіючої 

сталі (як Нуль не встиг відтарабанити їх за безцінь до тих 
самих зарубіжних спонсорів, які подарували ці столи?), 
зупинився біля найдальшого, на якому громадилося щось 
страхітливо безформне, щільно обкутане білим покрива
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лом. Саваном? Та ні, мабуть, тканиною не ритуальною 
скорше функціональною — казенним простирадлом і 
ститутського моргу.

Дідок двома пальцями взявся за краєчок простирад 
і ледь підняв його, так що стало видно голу чолові' 
ступню.

— Ви що — роздягли його? — зойкнула Євдокія.
— Така практика зберігання. Але ви не турбуйтес 

У нас тут ідеальна схоронність. Спеціальні гардероби. Пре 
нумеровані бокси і касети. Стерильність. Одяг генералі 
ного директора Ягнича, ордени, документи — все збере 
жено. Я простежив особисто.

— Ви забули простежить, щоб він був живий.
— На жаль, є випадки, коли медицина безсила. А ту 

саме такий випадок.
— Ви вже встановили причину смерті?
— Обмаль часу для повного обстеження і необхідни 

аналізів. Але вже перший експрес-аналіз показав наяв 
ність у крові надзвичайно потужного снодійного препа 
рату. Отже, можна припустити, що зловмисники вивезлі 
генерального директора Ягнича і кинули в тій місцевості 
м’яко кажучи, сплячого. Хижаки скористалися безвладні 
стю людини і... Відкриті ділянки тіла: обличчя, шия, кис 
ті рук, — стали предметом нападку хижаків. Обгризанн 
кистей рук ще не загрожує життю, але травмування пе 
редньої частини шиї — гортані, трахеї, щитовидного хря 
ща, надто ж зовнішньої і внутрішньої яремних вен, гілої 
щитовидної артерії і самої артерії і нарешті обох сонни: 
артерій...

— Перестаньте! — застогнала Євдокія. — Чому він не 
живий? Він не повинен бути неживий!

Звідки міг знати патологоанатом, що цій жінці вж 
вдруге в житті доводиться чути ці байдужі слова холодно 
кровного фахівця «травмування передньої частини шиїї 
стосовно найближчої людини. Вся неоднаковість в тім 
що в Тишбана «травмування» власноручне, а в Ягнича -
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дикі звірі, та жах — однаковий. Але смерть була його ре
меслом, і патологоанатом не звик зважати на чужі пере
живання. Він спокійно пройшов уздовж столу і відхилив 
ту частину простирадла, яка мала закривати обличчя не
біжчика.

Обличчя не було! Тільки страхітлива маска вершника 
Апокаліпсису, де замість голови череп з хижо вискалени
ми зубами і пекельним мороком очних впадин, а замість 
шиї оголені гострі хребці.

— Це все вони отак? — прошепотіла Євдокія. — Ці 
звірі?

— Звірі не знають пощади, — спокійно зазначив дідок.
«А люди?» — хотілося спитати Совинському, але його

випередив маленький Фень, який непомітно просунувся 
між Євдокією і патологоанатомом, ставши навшпиньки, 
дотягнувся до голови Ягнича, погладив його чомусь ніби 
поруділе за ці дні волосся і гірко заплакав. Чорні сльози 
рясно потекли по його темних зморшкуватих щоках, він 
ковтав ті сльози, схлипував, притискував руки до горла, 
стогнав:

— Кузю! Шо ж вони з тобою зробили! Шо ж зробили!
І не збагнеш, хто ж ті «вони»: звірі чи люди?

Накрийте, — звеліла Євдокія. — Спасибі. Бережіть 
його. Я скажу, коли буде похорон.

— В подібних випадках хоронять у закритій труні, — 
делікатно зауважив патологоанатом.

— Ягнич — це не «подібний випадок», — твердо мови
ла Євдокія. — Народ повинен бачити, хто від нього пі
шов, кого він втратив.

Дідок ввічливо розкланявся з ними.
До Кучугур поверталися мовчки. Фень спробував за

лишитися в місті, щоб знайти автобус, який одвезе його в 
рідний степ, але Євдокія суворо гримнула на нього:

— Сідай до машини і не терзай мені серця!
Коли нарешті опинилися в комунікаційному центрі 

октогону тільки вдвох, Совинський обережно поцікавився:

241



— Як ти уявляєш цей похорон з відкритою труною?
— Я вже все продумала. Зараз зв’язуюся з Києвом і 

запрошую сюди тих скульпторів, які робили для музею 
воскові фігури Кравчука, футболістів, я там знаю — ще 
кого. Я підготую для них фотографії, кіноматеріали, — і 
Ягнич лежатиме в труні як живий!

— Ти геніальна жінка! — він обцілував їй руки, а тоді 
все обличчя.

— Коли жінки хоронять своїх чоловіків, вони завжди 
роблять це геніально, коли хочеш знати, пане історику. 
Тепер іди вечеряй, а я займуся справами...

Столичні скульптори виявилися, як то кажуть, на ви
соті. Ягнич лежав у труні молодий, гордий і грізний, що
правда, руки йому прикривав білий глазет, та коли б і 
відкрити їх, то всі б побачили, що це справді ті руки, 
які цілого півстоліття міцно тримали мало не весь метал 
України.

Обласна адміністрація висловлювала обережне поба
жання ховати генерального директора Ягнича з одного з 
найпрестижніших залів міста, але Євдокія затялася: тіль
ки в Кучугурах і тільки з октогону!

Тому число присутніх на траурній церемонії суворо 
обмежили, ніякої штовханини, ніяких пустих слів, ніякої 
марноти. Євдокія грала роль невтішної вдови, приймала 
співчуття місцевих знаменитостей, Совинському треба було 
усунутися, стати непомітним (бо навіть коли ти прес-сек- 
ретар корпорації вмерлого, то хто ти і що ти?), до небіж
чика він підійшов удвох з Фенем, їх недбало відтіснювали 
і відштовхували місцеві сановники і, мабуть, ніхто з них 
не чув, як схлипував маленький херсонський чабан, гірко 
схлипував і дивувався:

— Як же ото так, шо лисиці лице і руки обгризли, а 
горденів не вгризли? Як же ж воно так?

Совинський обережно відпровадив невтішного Феня 
до сусіднього залу, де фанатові хлопці догідливо пропо
нували присутнім прохолодні напої для зняття нервового
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напруження, викликаного тяжкими переживаннями в зв’яз
ку зі смертю видатного, прославленого, незабутнього..’

Фень непомітно щезнув, а біля Совинського несподі
вано, нізвідки, мов зматеріалізований дух всесвітнього біз
несу, виник лощений хлюст, фантастично інтелігентний 
(як мінімум, дві або й три вищі освіти у ріпних вузах плюс 
кількарічні зарубіжні школи менеджменту), божевільно 
елегантний (з ніг до голови від Версаче, Гуччі, Черутті і 
всього, що на «ч», бо ж і наші обидва президенти теж із 
«ч»), нестерпно ввічливий (ще ввічливіший, ніж україн
ські силові міністри на зустрічах із журналістами), виник, 
з’явився, удавано вклонився, ще удаваніше обдарував 
Совинського цілою гірляндою доброзичливих усмішок і 
шовковим (але мужнім, далебі не з гомосексуальними мо
дуляціями) голосом поспитав:

— Пан Совинський? Прес-секретар корпорації «Куч- 
метал»?

— Так. Чим можу?
— Справа в тому... Точніше: річ у тім... А ще точніше: 

зацікавлені зарубіжні інтернаціонально-інвестиційні струк
тури хотіли б запропонувати корпорації «Куч-метал» 
новий, хочу підкреслити, абсолютно новий проект щодо 
брухту.

— Щодо?
— Я сказав: брухту. Але не просто брухту, коли мати на 

увазі чорні метали, а спецсталі, спецметали, спецсплави...
— Але?
— Так. Я маю на увазі саме брухт, сказати б, ексклю

зивний...
Совинський доброзичливо схилився над хлюстом.
— Ексклюзивний брухт наразі лежить у сусідньому залі 

в ексклюзивній труні.
— В ексклюзивній?.. Перепрошую? Я, мабуть, неточ

но зрозумів?
— Дуже точно. Труна справді ексклюзивна. Український 

дуб. Китайський лак. Бронза. Атлас і глазет. П ’ять тисяч
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умовних одиниць... Генеральний директор Ягнич... Пре
зидент корпорації «Куч-метал»...

І мовби на доповнення слів Совинського над голова
ми учасників траурної церемонії прогримів залізний го
лос київського диктора: «Указом Президента України 
флагманові вітчизняної індустрії Кузьмі Ягничу за особ
ливі заслуги в розбудові незалежної Української держави 
присвоєно звання Герой України — посмертно»..

Кота Озерна, 2001—2002 рр.


