
Добрі /КОТЕВ

Нар. 1921 р в е .  Радуй поблизу Перника Учасник руху Опору. Відо
мий поет і прозаїк Має близько десяти поетичних книжок, а також 
збірки оповідань: «Нас вабив світанок». «Одягання Венерн», «Пере
житі оповідання». «Дороги» тощо Працює в сатиричній газеті «Стир- 

шєл». Заслужений діяч культури

АЙШЕ

** щойно збирався вийти надвір, як на 
порозі виросла постать юно! дівчини. Вона ввійшла без паранджі, а ми 
ж перебували в мусульманському районі!.. Розквартировуючи загін у 
цьому селі, наш командир застеріг усіх партизанів, щоб шанували зви
чаї помаків 1 і не дуже витріщалися на їхніх жінок. Тож я страшенно 
здивувався, чому це мусульмани дозволили цій дівчині ходити без па
ранджі, та ще такій красуні. Може, вона з якогось недалекого христи
янського села? А може, збунтувалася проти приписів корану? Або прос
то упала з хмар?..

Я марно сушив собі голову в здогадах, а дівчина стояла коло по
рога й не зважувалася ввійти. В синіх очах застиг страх, дівчина мог
ла кожної миті зникнути, а мені хотілось будь-що її затримати.

— Добрий день.
Дівчина у відповідь лише стримано кивнула.
— Ти хто? Як тебе звати?
— Айше.

1 Помаки — болгари, жителі Південних Родопів, силоміць помусульманені у добу 
турецького панування.

40 БОЛГАРСЬКА НОВЕЛА.



Голос у неї був дзвінкий і чистий, і це додало мені сміливості.
— А скільки тобі років?
Дівчина відповіла:
— Шістнадцять.
Стан в Айше був перетягнений вузьким поясом, плечі округлі й доб? 

ре розвинені, а ноги по-дівочому довгі й стрункі. Цій дівчині я дав би 
навіть більше. Мої погляди збентежили Айше, і я поквапився спитати:

— А чому ти без паранджі?
— Бо ще не маю сімнадцяти років, — грайливо відповіла вона.
Від її приємної посмішки мені й самому стало приємно, неначе ця

дівчина торкнулась ніжними пальцями моєї щоки. Так усміхатися може 
тільки справжня жінка, а цю ж, певне, і досі мали за дитя. Які обме
жені люди! Мені хотілося сказати дівчині щось гарне, але слова мовби 
поприсихали до піднебіння, і я дістав з речового мішка кілька домаш
ніх коржиків, що не знати яким чином збереглися там. Айше злякано 
відсахнулася:

— Та ж зараз рамазан, не можна!..
Я знав, як ревно дотримують мусульмани посту, і все-таки наполіг:
— Ніхто не побачить, ось покуштуй! Або давай разом.
Айше лякливо озирнулася і заходилась хрумкати. До губів їй пона

липали крихти, але вона хрумкала й хрумкала, поки доїла все. Тоді 
відчинила рипучу шафу, весело засміялася й дістала звідти жменю су
шених груш. Зморшкуваті гнилички їй так смакували, що Айше навіть 
забула почастувати мене. Вона їла й тільки змовницьки позирала на ме
не, цілком звірившись на мою скромність і співчуття. «Таки мають ра
цію ці мусульмани, — подумав я. — Вона ще зовсім дитина!..»

Знадвору хтось її погукав:
— Де ти ділась, Айше?
Дівчина здригнулася й глянула у вікно, щоки її почервоніли. 

Знадвору погукали ще й ще, вона розгублено обтрусилась і вибігла, 
кинувши в мій бік збентежений погляд. Я її добре розумів: а бува, здо
гадаються, що вона була в хаті не сама! Мені стало страшенно весело, 
і я подумки проказав: «І все-таки Айше справжня жінка!»

Я ще трохи потоптався в хаті й знічев’я пішов блукати селом. На 
майдані кілька наших товаришів чистили зброю, дехто курив у холодку, 
дехто просто сидів і вигрівав на вересневому сонці боки. Я непомітно 
для себе обійшов усі вулиці й знову повернувся на майдан. Один то
вариш зненацька сіпнув мене за руку:

— Тобі що — позакладало?
— А хіба що?
— Чи не тебе гукають?
Я озирнувся й побачив Айше, біля неї стояло два вузькошиї вухаті 

глечики. Вона ходила по воду до чешми, глечики були повні. Я піді
йшов. Айше сягнула рукою в пазуху, дістала грудочку цукру й простяг
ла мені. Мені стало млосно: якщо помітять товариші — от уже покеп
кують з мене! Я взяв цукор і майже втік. Айше щасливо всміхалася, не 
помічаючи моїх страхів, тоді взяла глечики й пішла додому. Я озир
нувся.

«Ну й дитина ж!»
І подався до пагорбів за селом. Звідти було видно всі вулиці й ма

леньку мечеть коло майдану. Я, картаючи себе за легковажність, нама
гався впізнати хату Айше. Авжеж, авжеж, мене ввела в оману ота її 
ніби жіноча усмішка. А воно ще звичайнісіньке дитя: просто злякалося
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й по-дитячому спаленіло, бо порушило пророком освячений закон, і про 
це могли довідатися старші. «Ну що ж, дарма, хай та грудочка цукру 
буде дурневі за науку!»

Я довго блукав пагорбами й майже забув про Лише, і тільки коли 
сонце схилилося до заходу, повернувся в село. Хлопці встигли виспа
тись і відпочити, то там, то там вибухав бадьорий сміх, — то була ра
дість довгожданої перемоги. їхній настрій передався й мені, я ввійшов 
до гурту, га мимоволі глянув у бік своєї квартири й побачив Айше. Во
на метушилася коло хати: то візьме з дровітні кілька полін, то знову 
віднесе й кине. Повісить на мотузок рядно, раптом скине додолу, тоді 
повісить удруге й заходиться вибивати порох, а тоді забуде й почне ни
кати між порогом та ворітьми Наче страшенно заклопотана роботою, 
а сама так і зиркає через паркан, силкується впізнати мене серед на
товпу. Айше була страшенно збуджена й марно намагалась якось при
ховати свої почуття. Я розізлився вже сам на себе, сам себе вилаяв: 
«Дурнику божий, та подивись, то справжня жінка!»

Я вже хотів іти до Айше, коли це прибув командир і повідомив, 
що ночуватимемо в селі, встановимо комендантську годину й цілу ніч 
стоятимемо на варті: в дві зміни по п’ять годин. Мені випало заступати 
опівночі. Вислухавши наказ, я глянув у бік своєї квартири. Айше на 
подвір’ї вже не було. Біля чешми я теж не знайшов нікого. Сонце встиг
ло сховатись за горби, а комендантську годину оголошено відразу піс
ля заходу сонця: селяни позачинялися по хатах.

Незабаром смеркло, я пішов на свою квартиру й ліг спати. Опівно
чі1 мене збудили, я взяв автомат і за кільканадцять хвилин вже стояв 
на варті.

Місяць біг клусом серед безладдя хмар, і це дивне видовище мене 
розважало. Ось місяць наче пропав, але раптом вихоплюється з-за 
хмарки, й морок притьмом кидається від нього навтіки, нишкне попід 
стріхами, поза хатами і в гіллі дерев, тоді світило знову починає гуля
ти в піжмурки, темрява обережно вилазить зі своїх схованок і заполо
няє вулиці та майдан. Ця гра світла й тіні остаточно мене розбуркала.

Під час одного такого «місячного затемнення» між деревами про
майнула якась постать. Я скинув автомат і вигукнув:

— Хто йде?
Постать не спинилася-
— Стій!
Та вона, не зважаючи на грізне застереження, майже бігла до ме

не. В цю мить з-за хмар визирнув місяць, і я побачив юну господарку 
моєї квартири.

— Куди тебе несе?
Айше здивовано зупинилася:
— Сюди... Хіба не можна?
— Звісно,, не .можна! Негайно вертай додому, — відказав я. — За

раз комендантська година й виходити суворо заборонено. Давай на
зад, бо стрілятиму!

Дівчина приголомшено дивилася на мене:
— Як то стрілятимеш, ти ж мій друг!
Мені зробилося ніяково — шо це я справді! Вона підійшла й по

дала руку.
— Спати- чомусь не хочеться, сиджу й дивлюсь у вікно, коли бачу 

— хтось під деревами стоїть. Одразу тебе впізнала й оце вийшла пого
моніти. Певно», на ціле село тільки ми з тобою й не спимо.
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Айше сіла під деревом. Я й собі сів — не стовбичити ж над нею з 
автоматом у руках. Очі Айше блищали проти місяця, коли вона, спи
тавши мене, чи з’їв я ту грудочку цукру, простягла т е  одну. Я ладен 
був образитись, але в очах у неї світилася така непідробна щирість, що 
я розламав цукор навпіл. Поклавши свою половинку в рот, вона лунко 
захрумкала. Місяць пірнув у зграйку хмар, і я мовчки посміхнувся сам 
до себе: «Зелене дитя...» І почав знічев’я розповідати якусь смішну іс
торію. Затуляючи долонею рота, Айше весело сміялася, і я мусив її зу
пинити. Вона притихла й, щоб довести мені, яка вона слухняна, схили
ла голову на моє плече, а тоді на груди-

— А як у тебе калатає серце!..
Я сидів і боявся поворухнутись.
— Ти такий теплий, а я змерзла й уся тремчу,— додала Айше.
Я прикрив її полою куртки, пригорнув до грудей, Айше втихла, а я 

несподівано відчув, що вона мліє й безвільно слабне в моїх обіймах. 
Айше підвела голову і довгу мигь розгублено дивилась на мене. Очі її 
затуманилися. Та доки я отямився й усе збагнув, Айше випорснула з 
моїх обіймів, схопилась на ноги і втекла. Я теж схопився й покрутив 
головою: «Прийшло дитя, а втекла дівчина!..»

Вранці ми вишикувались на майдані й рушили колоною з села. 
Провести нас повиходило все населення. Серед натовпу селян стояла й 
Айше. Помітивши мене в колоні, вона зірвалася й побігла до нас: ось- 
ось кинеться мені на шию. Я аж розгубився.

Але якась невідома сила раптом спинила її. Айше звела подих і 
тільки помахала рукою, а ’мені здалось, ніби в очах дівчини заблищали 
сльози. Я теж у відповідь помахав. То вже була справжня жінка.

Мені стало радісно й журно водночас. Я встиг покохати в ній і жін
ку, й дитя.

Рибальчихи, 1965.
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