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Ц И Б А Т И Й
Жили ми з батьком в Будафоці, і звідти я добиралася на завод 

приміською залізницею хвилин за сорок. Батько мій бляхар, ще й те
пер має в селищі майстерню, в одній хаті з корчмою. Моя мати теж 
працювала на заводі, поки нам не виділили німецький будиночок з 
невеликим садом. Відтоді вона вдома, розводить курчат, доглядає 
кабанця. Один брат мій працює в поліції, другий — завзятий футбо
ліст — механіком на заводі.

Історія мого заміжжя починається з того, що познайомитися з ним 
захотіла я. Побачила його на вулиці рік тому, навесні. Була саме неді
ля або якесь свято. Ми з подругою Манці з вікна дивилися на демон
страцію.

Мій чоловік, вірніше той, хто став моїм чоловіком, йшов у пер
шому ряді, високий, добре одягнений, але без капелюха. Питаю Манці, 
яка всіх знає, хто це... бо ще не бачила в нашому селищі.

Манці смоктала аспірин. Вона їсть цей аспірин, як інші люди цу
керки. Не знаю, чим він їй так припав до смаку. Своїх колег вона 
просто вимотує тим, що просить аспірину, а коли дадуть їй, радісно 
кидає в рот і ковтає без води.

Питаю Манці, хто той цибатий. Вона каже, що недавно оселився 
тут з батьками. Приїхав сюди з Нограда на возі. Вони одержали де
в'ять гольдів землі і гарну хату в кінці селища. Неодружений. Батько 
його працює головою кооперативу.

— А він що робить?
— Скажу, якщо даси ще одну таблетку.
Внизу колона вже пройшла, червоний прапор майнув востаннє і 

зник за рогом. Я глянула на Манці.
— Вже немає,— кажу.
— Бачила я ще там у коробці,— зиркнула Манці на мене.
— То для матусі! — нервово відповіла я.— Тому тебе й хлопці не 

люблять, що завжди ходиш спітніла від аспірину.
Все ж я віддала їй ті таблетки, бо не хотіла залишитися без пот

рібної інформації.
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Так я довідалася, що цибатий працює на будівництві. Не в конто
рі, щоправда, але не руками, а з олівцем і за двісті на тиждень. І досі 
не знаю, яка в нього робота, хоч уже півроку як він мій чоловік.

Того першого дня, під червоними прапорами, він дуже сподобав
ся мені — високий, показний, ходити з ним не соромно. Наступної 
неділі я пасла його очима, коли він проходив повз мої вікна з гуртом 
дівчат. І коли вони хотіли йому щось сказати, то піднімали лиця дого
ри, як у першому ряду в кінотеатрі. Я доручила Манці зібрати всі ві
домості про того хлопця. За дві коробочки аспірину, звичайно.

— Він буде мій,— сказала я подрузі.
— Навряд,— відповіла вона наступного вівторка після першої роз

відки.
Манці повідомила, що його цікавить тільки політика. Ходить на 

збори, конференції, вчиться, з дому виходить на світанку, повертаєть
ся пізно ввечері. До того ж він командир чи заступник командира за
гону добровільної дружини, тому і з'являється зрідка в селищі Дів
чата атакують його, але він проходить повз них, як поїзд повз череду 
корів.

— Ну, то я зупиню цей поїзд,— сказала я Манці.
На лівій скроні у нього невеликий рубець, це ще ніби додає 

йому елегантності й мужності. Він мені дуже сподобався. Але минув 
досить тривалий час, поки ми познайомилися.

На свято в клубі влаштували танці. Я й не гадала, що стріну його 
там. І лише пізніше з'ясувалося, що він хотів побалакати з одним 
хлопцем про якусь громадську справу, тому й пішов туди.

Побачивши його, я так схвилювалася, що мені аж в роті пересох
ло. Прийшла я туди з хлопцем на ймення Пулу, з яким ми стрічалися 
вже рік. Я попросила в нього лимонаду. Коли ми проходили повз мо
го чоловіка,— я хочу сказати, майбутнього мого чоловіка,— то всміх
нулася йому. Але він, певно, подумав, що я всміхаюся комусь, хто за 
його спиною, то й ніяк не зреагував на це. Повертаючись, я знову 
всміхнулася йому і злегка випнула перса. Це подіяло. Він запросив 
мене на танок.

І враз ніби щось мені язик одрізало. Танцював він не так, як мені 
хотілося. А коли заговорив, я й зовсім охолола. Розмовляв він тихо, 
нудно, недоладно. Зблизька і лице в нього виявилося не таким, які 
подобаються вродливим дівчатам, як от я: не напористе, зухвале
обличчя, які мені подобаються, а спокійне й розсудливе; біля такого 
у тебе враз псується настрій і бажання веселитися зникає.

Але я подумала, що то, може, якесь непорозуміння. Ще два рази 
ходила з ним у танок, міцно пригорталася, однак відчула, що чимдалі 
більше скисаю біля нього. Вирішила забрати у Манці таблетки.

Лулу, звичайно, покинув мене, коли побачив, що я горнуся до ін
шого. То, думаю собі, нехай хоч цей проведе додому.

Не дуже цікавою була наша розмова по дорозі додому. Він, як 
драбина, крокував поруч і розпитував, коли і як я вступила до партії. 
Та чи не хочеш ти одружитися зі мною, думала я з жахом. Я ще 
більше відсторонилася від нього, але він не наближався. Ну, гадаю, 
якщо запитає зараз, чи працюю я на партійній роботі, значить, напев
не хоче одружилися зі мною. Запитав.

Так почалося. Таки спалахнув вогонь від того незначного тертя, хо
ча з мого прощання перед домом він міг зрозуміти, що в нього 
нічого не вийде.
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Наступного дня після роботи я не встигла ще й причесатися, як 
він вже з'явився. Спокійнісінько відрекомендувався моїй мамі й сів.

Десь три місяці ми ходили. Даремно я намагалася вийти з гри — 
не давав. Що б я не устругнула, він завжди пробачав. Приходив щод
ня. А коли пізно приїжджав з Будапешта, все одно приходив під моє 
вікно й тихо стукав, просто, щоб я знала. Шдповіді він не одер
жував. То квіти, бувало, залишить на паркані, або якісь парфуми, 
або листа, в котрому сповіщав, коли буде завтра. Я не дуже втомлю
вала очі читанням тих листів. Докорів від нього я ніколи не чула, 
ставився він до мене, як до дитини, в якої треба виховувати почуття 
свідомості.

Коли він приходив рано й заставав мене вдома, що траплялося 
рідко, ми з ним ішли до лісу на прогулянку. Щоразу він розповідав 
мені щось, пояснював, агітував. Нудьгувала я з ним страшенно.

Одного разу я почала з ним загравати, бо вже не зйала, куди 
подітися від нудьги. Вже смеркало, і ми самі йшли по шляху на Те- 
рекбалінт. Було тепло, пахло квітами, я аж тремтіла від якогось див
ного напруження. Він підтримував мене величезним ручиськом, і, 
коли я притислася до нього, то мало не зомліла. Але він швидко 
відсторонився, ступнув назад. Говорити він не міг, пихтів лише, і очі 
блищали у темряві.

— Я ще не мав справ з жінками, — сказав він.
Я зненавиділа його остаточно. Краще б вилаявся був!
— Коли розпишемося? — спитав він.
— Тільки не зі мною, — відповіла я. — Ти що, не розумієш, що 

не потрібен мені. Ненавиджу тебе, як свої гріхи.
Він промовчав.
Я відламала гілку і шмагнула його по обличчю.
Він навіть оком не змигнув.
— Лише тому терпіла я тебе досі, — репетувала я, — бо мені 

батьки наказали. Не потрібен мені тюхтій, дурний віслюк, якби він 
навіть і на автомашині їздив!

Чому я не показала йому ще раніше на двері? Бо мої старі сіли 
мені на голову з його дев’ятьма гольдами землі, з його високою 
зарплатою, хатою та двома кіньми. І зараз, через тиждень після на
шої прогулянки по лісі, прийшла до мене його мати з тим, щоб я по
жаліла її, бо син піде в шахту, якщо я не помирюся з ним.

Всі у нас на його боці, і мої брати теж, а моїй матусі він так за
крутив голову, що вона сказала: і тоді віддасть мене йому, коли 
не мав би ані шага. «Видно по ньому, що він людина щира й чесна. 
Коли ти цього не оціниш, значить у тебе ні очей, ні розуму. А ста
неш його дружиною, тоді я спокійно помру».

Треба сказати, що матуся наша така здорова й спритна, що віль
но могла б грати центральним нападаючим. Тут їй прислужилися ті 
п'ятнадцять років, які вона вистояла біля верстата; коли ж їй треба 
в чомусь переконати дітей, вона завжди мовить про свою смерть.

Події розгорталися далі так, що кожен мій крок опинився під 
наглядом. У кіно чи на танці мене пускали тільки тоді, коли зі мною 
йшов цибатий. З Лулу останнім часом я зустрічалася рідко, а коли 
це й траплялося, то нас неодмінно хтось бачив разом і переказував 
моїм рідним. Брат, наприклад, бігав до клубу дивитися, з ким я прий
ду. На щастя, Лулу — кмітливий хлопець, він зрозумів моє становище.

Чим більше на мене тиснули, тим лютішою я ставала. Впертості мені
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не позичати. Мій чоловік, точніше, той, хто став моїм чоловіком, у ті 
дні був дуже втомлений. Робота його в партійній організації вимагала 
багато часу. З кохання до мене він геть змарнів. А мені було байду
же! Одного разу ми мали зустрітися з ним у кіно, а я перед носом у 
нього ввійшла до фойє з Лулу. А проте після сеансу (я не повірила 
своїм очам) він чекав мене, щоб провести додому. Дорогою він пояс
нював, що то — справжнє кохання. Лише тоді мені стало трохи жаль 
його.

Незабаром я ще раз утнула таке. Завод організував прогулянку 
до Фюреда, і мене відпустили з дому лише при умові, що зі мною 
поїде й цибатий. «Не радій так,— думала я собі,— рано ще!» Сіла у 
повний човен, куди він уже не помістився, і лише перед відходом 
поїзда ми припливли до берега. Він знову чекав мене, в нього була 
якась книжка, і він читав її на березі, поки я плавала човном. Жодно
го слова докору я не почула. Але виглядав він дуже втомлено.

Щоправда, втомлена була і я. У вересні він запросив мене на бал. 
Я приїхала раніше, сіла до столу і стала дивитися на танцюючі пари. 
Нікого я не знала, бо всі присутні були з його профспілкової органі
зації. Сукня на мені була непоказна, а я в той вечір трохи нездужала, 
отже, ми разом не справляли б незвичного враження. Він десь затри
мувався. Я встигла навіть випити трохи вина з мінеральною водою.

Я побачила його одразу, як він увійшов, і, зупинившись у дверях, 
почав роздивлятись над головами присутніх. Я не подавала йому зна
ків, гадала, що знайде і так. Якась дівчина підбігла до нього. Здаля 
мені було видно, що вона дуже гарна, струнка, й одягнена краще, ніж 
я. Дуже мило вона щебетала коло нього, потім взяла під руку. В ту 
ж мить друга, теж гарненька, рудоволоса, вчепилася за його вільну 
руку. А він продовжував крутити головою; коли ж знайшов мене очи
ма, миттю покинув дівчат і підійшов до мене.

Він був у чудовому новому костюмі.
З того часу ніби щось у мені змінилось. Він показний, з ним мож

на піти куди хочеш. І я була страшенно зла на тих двох дівчат. Ми 
танцювали, й він танцював уже ніби й краще. А до його нудної роз
мови я вже сяк-так звикла. Останнім часом він розмовляв менше, а 
скупі слова більше важать. До його худого, смаглявого обличчя чудо
во пасував отой невеликий шрам. «Не вірю, щоб я закохалася,— дума
ла я тоді,— але й це не біда».

Ще більше допекла мені на тому вечорі одна зустріч. До мене 
підійшла та гарненька дівчина, котра підбігла до мого майбутнього 
чоловіка, коли він стояв у дверях. Вона сказала мені:

— Мила, той хлопець тобі не пара, ти зіпсуєш його. З тобою він 
не вартий і половини того, яким був доти.

— Так уже й половини? — тільки й спитала я.
Ми розписалися в першу неділю жовтня. Напередодні я попро

щалася з Лулу. Звичайно, я сказала про це мамі. Ми пішли з ним у 
садок, а мама чатувала на кухні, щоб батько, був, не заскочив нас. 
Я не кохала Лулу, а все ж розревілася так, ніби оплакую все своє 
життя, ніби завтра мене замикають у в'язницю. Мене охопив такий 
сум, що ми навіть не цілувалися. Лулу теж цього не хотів. Видно було, 
що він нудьгує. За це я його зненавиділа. І від цього ще більше 
плакала.

Об одинадцятій годині ми розписалися. Весілля було в хаті свек
ра. Мушу сказати, що чоловік мій добре себе поводив, був навіть
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скромніший, ніж будь-коли. Він добре виглядав у темно-синьому кос
тюмі, при червоній краватці. Але, ще не проковтнувши останнього 
шматка, він шепнув мені на вухо, що мусить піти години на дві —  
неодмінно треба з кимось там зустрітись.

— Залишаєш мене саму? — глянула я на нього.
— Треба неодмінно! — сказав він і пополотнів.
Мене охопив страшний жаль.
— За дві години я повернусь,— мовив він і вийшов з кімнати. Я 

хотіла побігти за ним, але передумала. «Він, як залізний, його не зіг
нути».

Проте рівно через дві години він повернувся. Я поступила як го
диться — не докоряла йому навіть тоді, коли ми залишилися зовсім 
самі.

Доти я не знала, що таке справжнє кохання, ані що таке справж
ній чоловік, не знала й що таке жінка. Перше вважала себе освіченою, 
принаймні на початковому рівні.

Кохання мого чоловіка — річ серйозна, як і його обличчя. Ла- 
йош — так його звати — мужчина, всі інші були тільки хлопцями.

Рука Лайоша буває то тверда, наче камінь, то легка, наче пір'яч
ко —  як і все в його житті. В його обіймах я спізнала, що означає бути 
жіночною, ніжною. Це значить так багато! І що б не робив Лайош на 
службі — він виконує все з такою ж ретельністю, з такою ж душею, 
як і вдома, і не заспокоїться доти, доки не досягне мети. Я вважаю, 
що це личить справжньому мужчині.

А тепер і мені треба вчитися бути справжньою жінкою. Якби цьо
го навчали на семінарах! Однак поки що зі мною багато мороки. Ла
йош мало буває вдома. На світанку йде на роботу, пізно ввечері при
бігає додому — хіба це подружнє життя?

Я гадала, що після весілля чоловік мені скаже, щоб я не ходила 
на завод; як можна прожити за його заробіток — нащо мені стояти 
біля токарного верстата?.. Але ні, він вважає, що я мушу працювати.

Один-два рази на тиждень я ходжу туди, де він або читає, або 
слухає лекцію. Слухаю і я, потім ми разом ідемо додому. Я відчу
ваю, що Лайош хоче зробити мене активістом. Купую газети,— чом би 
й ні, як йому це подобається? Читаю їх щодня, вже й записалася на 
лекції початкового семінару.

Почуваю я себе добре. Зі свекрухокЬ в нас все гаразд. А своїй 
подрузі Манці я купила цілу коробку аспірину, хай і вона потішиться.

Через тиждень Манці зайшла до мене:
— Дай один аспірин! — сказала вона ще в дверях.
Я сторопіла.
— Так ти вже весь проковтнула?
Манці подивилась на мене своїми сумними очима. Я відійшла, бо 

на очі мені навернулися сльози. Спізнавши щастя, я стала чутливіша 
до чужого горя.

Переклав Микола ЛЕМ БАК

60




