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Квітка виростає на кінці стебла або
гілки й складається з маточки, тичин-
ки й пелюсток навколо них; звичайно
має різне забарвлення та приємний
запах.

серія «квіткова»
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Читачам пропонується твір, який не-
просто піддається певному жанровому
визначенню. З одного боку — це докумен-
тальна повість, така собі журналістська
стаття, розширена до розмірів сучасного ро-
ману; з іншого — блискуча емоційна психо-
логічна художня проза. Сама її авторка,
«нянька-ненька» Оксана Драчковська, по-
містила свій перший великий твір у нею ж
вигадану дефініцію «зі щоденника заро-
бітчанки». Але читач «Няньки-Неньки»,
який не знає пані авторки, губитиметься у
здогадах: хто це написав — журналіст, що
володіє літературним даром, чи письменник,
який у пошуках нових горизонтів вдався до
потужної репортерської роботи. Усе це свід-
чить про те, що Оксана Драчковська в ху-
дожньому сенсі — особистість різностороння
і багатопланова.

Якби я був дослідником літературного
процесу, то вже тепер почав би підступатися
до «феномену заробітчанської прози», який
заповідає з’явитися, розквітнути і дати рясні

Між життям і прозою
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плоди. Бо для появи такого явища є кілька
засадничих передумов: за кордон їдуть
активні люди, з-поміж яких чимало добре
освічених, там мало хто може уникнути
ностальгії, яку в самих тільки листах не ви-
словиш, а позаяк портативний комп’ютер —
не проблема, то й починають ПИСАТИ. Тож
невдовзі можна прогнозувати вибух заробіт-
чанської прози.

Повертаючись до пані авторки, мушу
зізнатися, що після прочитання «Няньки-
Неньки» я чимало нового дізнався про
Оксану Драчковську, з якою знайомий уже
понад десять років. Виявляється, вона не
лише тонкий естет, стиліст, знавець моди й
мистецтва, а й дуже лірична, дещо сенти-
ментальна, душевно глибока людина. Отож,
залишається лише позаздрити тим, хто
вперше читатиме «Няньку-Неньку» — твір,
що за майстерністю є доброю прозою, а за
автентикою — самим життям.

Василь Кожелянко
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Словничок іспанізмів та італізмів

маньяна (maňana) — завтра;
рубія (rubia ) — блондинка;
пастелерія (pasteleria) — кондитерська;
панадерія (panaderia) — булочна;
сі (si) — так;
Сой аміґа де Руслана (soy amiga de Ruslana) —
я подруга Руслани;
омбре (hombre) — чоловік;
паелья (paella) — валенсійська страва з рису,
м’яса, морепродуктів та овочів;
оферта (oferta) — пропозиція; тут: спеціаль-
ний указ іспанського уряду про надання
дозволу на працевлаштування іноземців, який
видається раз на кілька років;
сопа де себойя (sopa de cebolla) — цибулевий
суп;
кларо! (claro!) — ясно!
меркада (правильно mercado) — скорочено від
supermercado — супермаркет;
ола! (hola!) — привіт!
чіка (chica) — дівчина;
ступідо (stupido — італ.) — дурень;
патіо (patio) — внутрішній двір;
пеон (peón) — різнороб, помічник майстра на
будові;
башура, правильно — басура (basura) — сміття;
пор фавор (por favor) — будь ласка;
Саґрада-Фамілія (Sagrada Familia) — собор
Святого Сімейства у Барселоні.
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Я лежу на пляжі і слухаю море. Воно
відволікає. Можна на деякий час забути, де
ти і що з тобою. Просто розчинитись у цих
ритмічних звуках: раз-два, накотилось-
відкотилось... Так, мабуть, заспокоюється
дитина в колисці. Дитина... Моя дитина вже
два місяці без мене. Живе собі, росте, вчить
нові слова. Ну, просто як я. Тільки я вчу
іспанські слова, а він — українські. У нього,
звісно, краще виходить. Колись я страшенно
дратувалася на вислів «мені не подобається
така-то мова». Це наче сказати «мені не
подобається бурчання у животі». І хоча
приємного справді мало, а від нас нічого не
залежить. Так і з мовою: вона ось така — і
все. Але тепер, усупереч моїй інтелекту-
альній толерантності, я терпіти не можу
іспанську мову. За ближчого знайомства
вона виявилася дуже складною і немило-
звучною. Ну, що таке, по-вашому, «мухер»?
Непристойні асоціації прошу зразу відки-
нути. То що? Схоже на мохер? Щось м’яке й
пухнасте? Вгадали: мухер — це жінка. І на

Частина перша
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кожному кроці вони так обзиваються. Слова
на означення дружини — маріда, еспоса (теж
не бозна-яка поезія) — ігнорують, і всюди
тільки й чути це, перепрошую, херання.

Втім, іспанцям личить їхня мова. Це ж
треба було пролетіти кілька тисяч кіло-
метрів на захід, щоб зустріти народ, так
разюче схожий на рідний. Серед німецьких,
англійських, голландських, шведських,
французьких, навіть італійських туристів
місцевих людей так само легко вирізнити,
як і в нас: на жінках — по кілька кілограмів
прикрас і косметики, у чоловіків — жести
вітряка і животи-фартухи, у хлопців напуск-
на нахабність на обличчях і манера загород-
жувати тротуар, у дівчат — хвороблива
пристрасть до одягу зі стречевих тканин. Ось
тільки всі вони доброзичливіші та веселіші
за українців. Щоправда, і їм не чужий
інстинкт цькування слабкого, що я й відчула
на власній шкурі на своїй першій роботі. Це
було кілька тижнів тому, а ніби дуже давно,
бо відтоді стільки всього відбулось і зміни-
лося. Ми з чоловіком абсолютно наосліп
шукали для мене роботу. Не знали, куди йти
і до кого. Я ще не дуже хвилювалася, бо
перебувала в туристичній ейфорії та не
позбулася ще ілюзій, що «там» усе просто. А
чоловік мій, мабуть, всерйоз повірив у
власну тезу: робота сама всіх знаходить.
Щиро кажучи, ми так і чинили — чекали,
доки вона мене знайде. Аж раптом одного дня
десь на дні моєї розслабленої душі завору-
шився маленький, але твердий клубочок
паніки.
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— Треба щось робити, — сказала я чолові-
кові у ліжковій розмові. — Скоро місяць, як я
приїхала, а роботою ще й не пахне.

— Ми робимо. Питаємо в усіх, вже їздили
з Людою в один бар — може, звідти й
подзвонять цього тижня.

— Ти ж знаєш, що ніхто не подзвонить.
Сам розповідав, що іспанці дуже тактовні і
ніколи не скажуть прямо «ні». Якщо відмов-
ляють, то або обіцяють зателефонувати, або
кажуть зайти згодом. Маньяна, одним
словом.

— Так, але якщо комусь справді потрібен
працівник, то таки дзвонять. Буде в тебе
робота, і вже скоро — ось побачиш.

Може, для іншої жінки це звучало б
обнадійливо, але мене втішити — непросте
завдання. Я заснула тої ночі в тривозі й смут-
ку, годині о третій. Зате сни бачила винят-
ково приємні й світлі, і це справило на мене
сильніший вплив, ніж заспокійливі слова
чоловіка. Вранці я вийшла з дому, поклавши
в сумочку телефон: раптом справді подзво-
нить Люда. Вона вже більше двох років тут —
приїхала, як і я, до чоловіка. Працювала у
багатьох місцях, але останнім часом трима-
лася за найбільш козирну роботу — приби-
рання квартир. За це платять щонайменше
сім євро за годину, тоді як у ресторані за
миття посуду, яке нібито мені світить, не
більше чотирьох євро. А часом і всі два. До
того ж робота на прибиранні вважається
перспективною, там можна зробити заробіт-
чанську кар’єру. Механізм такий: ти гарно
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працюєш, стараєшся, клієнти проника-
ються довірою до тебе і починають рекомен-
дувати іншим. Руслана — найбільш успішна
з тутешніх українок — таким чином надбала
за рік стільки клієнтів, що змушена була
віддавати їх іншим дівчатам — не встигала.
А грошей заробляла більше, ніж її чоловік
на будові, хоч там зарплати дай Боже. У
Люди, судячи з пліток, усе складалося трохи
інакше: її рекомендували один одному
чоловіки господинь. Як натуральна блон-
динка, вона не могла не мати успіху на півдні
Іспанії, тим паче на нашому острові Івісі, де
переважають вихідці з циганської Андалусії.
Тутешні чоловіки шаленіють від кожної
рубії, зокрема й фарбованої, незалежно від
того, що в неї нижче шевелюри. А Люда мало
що натюрель, так іще й красуня: викінчені
риси обличчя, блакитні розумні очі, велика
пишна гепа і довгі, хоч і повнуваті, ноги. За
таку і в Скандинавії списи ламали би.
Вродлива жінка частенько має славу курви.
Не знаю, скільки в тому правди. Може, ці
чутки поширюють менш привабливі заз-
дрісниці, а може й справді таким дівчатам
важко встояти проти загального обож-
нювання і постійних домагань. У кожному
разі, хіба можна їх засуджувати?

Якщо чесно, то Людиного дзвінка я чекаю
без особливого ентузіазму. Коли ми їздили з
нею та її чоловіком у той страшненький
приморський бар з приводу мого праце-
влаштування, зразу стало ясно, що з того
нічого не вийде. На переговори з господарем
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ходили вони, а я тим часом чекала надворі.
Якби він хоч найменшу думку мав, що візьме
мене на роботу, то захотів би принаймні
глянути, що я за одна. І ще ця їхня знаменита
обіцянка зателефонувати перегодя… Якщо
вже зовсім щиро, то я й не хочу на цю роботу.
Бар розташований у досить далекому і глу-
хому закапелку за межею міста. Абсолютно
неясно, як я туди (а тим паче звідти, вночі)
добиратимусь. Утім, треба відзначити, що
злочинність тут існує переважно у вигляді
румунських відморозків, але й ті рідко
допливають до Балеарських островів. І
нічними вулицями нашої Санта-Евлалії
спокійно та вільно ходять нормальні люди —
цілими сім’ями, з маленькими дітьми. При-
гадую, як шокували мене вперше почуті з
вулиці дитячі голоси о другій ночі. Іспанці
досі шанують знамениту національну тради-
цію сієсти — денного пообіднього сну. Коли
ж удень подрімаєш годину-другу, то ввечері
не дуже тягне до спальні. Проте я все одно не
розумію, як вони вранці встають до роботи.
А таки встають. Від восьмої години, здаєть-
ся, вся Іспанія починає випромінювати
найкращий у світі запах кави. Але він лине
не з помешкань — там заправляються хіба
що зовсім немічні старі або ж геть затуркані
домогосподарки. Весь іспанський нарід п’є
каву в барах. Весело сновигають між столи-
ками офіціанти, надкушують свої дорожезні
сигари пузаті лисіючі дідки, гортають
ранкові газети сеньйори в дорогих костю-
мах, щебечуть над склянками капучино
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покоївки в готельних одностроях. І все це —
під вуаллю, на щастя, не дуже смердючого,
бо доброї якості, диму — палять іспанці
безбожно. До кавно-сигарно-цигаркової
композиції домішуються божественні аро-
мати з пастелерій та панадерій. Свіжу
випічку туди починають завозити ще до
світання, а о восьмій вона вже красується на
вітринах. Не знаю, як після такого сиба-
ритського шаленства ці люди ще можуть іти
на роботу і працювати. Мене цілковито
деморалізує сам вигляд пастелерійної вітри-
ни. І, до речі, ритуальне всенародне каво-
пиття — це ще не сніданок. Сніданок, тобто
поїдання чогось більш суттєвого, буде вже
на роботі, годині о дванадцятій. А потім ще
обід о третій… Вранці я вийшла з дому і
повернула на вузьку вулицю, де весь тротуар
окупований барними столиками. Уже добре
по дев’ятій: місцеве населення працює
направду в поті чола (тридцятиградусна
спека), але вільних місць за столиками ще
менше — настав час туристів. Цим поспішати
нікуди, вони переглядають стоси своїх
рідних німецьких, англійських, італійських
газет чи журналів. Тут цього добра вдосталь,
бо все робиться, аби турист почувався як
удома. Вони по півгодини сидять за склян-
кою соку, проводжаючи відсутнім поглядом
кожного перехожого. Це ті, хто не пішов на
пляж, і я їх розумію, бо там уже — пекло. Але
й не розумію: дихати вихлопними газами,
сидячи мало не на дорозі, та ще коли об тебе
постійно шпортаються перехожі — також
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сумнівне задоволення. Одне слово, важка
доля туриста. Ось я вибрала оптимальний
для такої спеки вид відпочинку — похід до
супермаркету. Там такі потужні кондиці-
онери й холодильники, що коли затрима-
єшся, можна і застудитись. Насправді я
ходжу туди не для задоволення, а заради
обов’язку: щодня купую чоловікові свіжі
батони для завтрашнього сніданку. Часто
беру щось і для вечері, бо ми хоч і намага-
ємося робити закупи на тиждень, та все не
спрогнозуєш — доводиться імпровізувати.
Наприклад, цього разу я виявила в холо-
дильнику кільця кальмарів, а сметани до них
нема. До речі, сметани у нашому розумінні
іспанці не знають, хоча вона у них є. Річ у
тім, що це ми називаємо одним словом
багато різних продуктів, додаючи іноді хіба
що якийсь якісний прикметник: солодка,
кисла, густа, рідка. Сметана, яку ми всі
любимо — солодка і густа (вона ж домашня),
коштує тут, як і в нас, дорого. Зате є море
різних доступніших і зовсім не гидких
сметанозамінників. Наприклад, натуральні
несолодкі йогурти — смачні й низькокало-
рійні. Такий я і беру до своїх кальмарів. А
він (йогурт) — майже мій земляк, із Румунії.
Ми вже бачили в тутешніх магазинах і
білоруський трикотаж, і молдовські помі-
дори, і навіть російські колготки — модні
такі, сіточкою, всього за шість євро, без
жодного неросійського слова на упаковці.
Вони продавались у типовому для хіпівсько-
клубної Івіси звихнутому магазині, де все
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барвисте, блискуче, строкате, де безперервно
бамкає дискотечна музика, чого я ніяк не
можу витримати і втікаю з таких чудових
торгових точок без жодної покупки. Втім, про
покупки я мусила забути — як безробітна.
Спершу, одразу після мого приїзду, в ейфорії
повторного медового місяця ми з чоловіком
трохи смітили грішми, але я досить швидко
отямилася — встановила суворий мораторій
на всілякі придбання — навіть для дитини,
поки не влаштуюся на роботу. Ідучи з
супермаркету в цих важких роздумах, я
навіть не уявляла, наскільки близька до
вирішення трудової проблеми.

Того вечора, підживившись досить вдали-
ми кальмарами в румунському йогурті, ми з
чоловіком вийшли прогулятися до моря.
Там на узбережжі зустріли ще одну пару
трудових туристів — Ніну з Петром. Це
поважне галицьке подружжя залишило
вдома чотирьох дітей і власний невеличкий
бізнес — торгівлю дрібною побутовою
технікою. Не те щоб вони збанкрутували чи
ще якесь лихо трапилося. Просто за чималих
буденних витрат ніяк не могли назбирати
грошей на головну свою мрію — власний
великий будинок.

— Гуляємо? — альтернативно приві-
талася Ніна.

— Привіт, — консервативно відповіли ми.
Розмова не обіцяла швидкої зав’язки,

тому я взяла бика за роги:
— Ніно, у вашому готелі нічого не чути

про роботу?
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— Та ніби нічого. Розумієш, я сама тільки
стала до роботи — ще не можу нікого про таке
питати.

— Розумію.
Ніна поспішила сказати щось втішне:
— Ми з Петром маємо в суботу поїхати в

село до однієї баби, що я її обходила два дні
на тиждень, — вони нам винні ще трохи
грошей. А заразом спитаємо, чи їм ще
потрібна дівчина, чи не взяли когось замість
мене. Гадаю, ще не взяли, бо Петро бачив
пару днів тому її сина, і той питав, чи я до
них не вертаюся. Ми поїдемо і спитаємо.

— І що там треба робити?
— Це важкувато — треба мати силу, —

Ніна сумно оглянула мою охлялу від безро-
біття постать. — Бабу піднімати з ліжка і
водити. Ну, і підмити, поміняти памперс.

Я трохи злякалася — більше піднімання,
ніж памперса, бо у мене останнім часом і без
того боліла спина. Дуже скоро я дізналася,
як насправді легко піднімати з ліжка стару
бабу. А Ніну осяяла нова ідея:

— Вам треба зайти до Чорної.
— Це до жінки Чорного? — уточнив мій

чоловік.
— Так, до Руслани. Вона ж має купу тих

квартир для прибирання, і в готель її ніби
кликали. Запитайте.

— Я, чесно кажучи, навіть не знаю, де вони
живуть, — зізнався мій чоловік.

— Та ж наші сусіди! — вигукнула Ніна. —
Двері у двері.
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Я на мить замислилась над одним гло-
бальним життєвим питанням — моєю та
чоловіковою комунікабельністю. Мене абсо-
лютно не здивувало, що він не знає, де живуть
Чорні, бо я й сама не знала би. Просто ми не
дуже ласі до компаній, не заводимо потрібних
знайомств, постійно спілкуємося лише одне з
одним та ще з кількома симпатичними нам
людьми. Я знаю, що таку поведінку часто
сприймають за зверхність і зарозумілість,
особливо тут: інтелігенти, образовані — що
їм до простих роботяг. Насправді ми нічого
не маємо проти роботяг, ба навіть захоп-
люємося ними в деяких аспектах. Просто ми
такі — трохи дикі й, мабуть, все ж таки
егоїстичні, бо погоджуємося на контакт тільки
коли нам цього хочеться. Я згадала, що
Чорного ми днями зустріли на вулиці, і він
допитувався, як я спромоглася відкрити візу.
Їхня мала, мовляв, майже рік сидить на
валізах, а результату нема. Він чекав від нас
якоїсь допомоги: адреси, телефону, назви
порядної фірми. А ми майже відмахнулися,
бо дуже хотіли швидше додому — роздив-
лятися свіжо-куплені журнали. Мені стало
соромно і зрозуміло, що до Чорних ми не
підемо. І що роботи мені не бачити, бо на-
справді у нас нема жодних зв’язків, навіть
серед українців — не те що місцевих. І ніхто
нам не допоможе. Мабуть, у цей момент я мала
такий трагічний вираз обличчя, що чутливе
Нінине серце не витримало.

— Ходімо, я вас заведу до Руслани.
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Певно, Бог винагородив мене за каяття,
бо Чорні прийняли нас, як рідних. Руслана
бігала довкола плити, але дуже привітно
посміхнулася через стійку (у більшості
відносно недорогих квартир в Санта-Евла-
лії кухня відділена од вітальні лише барною
стійкою). Микола ж радісно вибіг із глибини
великої зали з пляшкою горілки в руці. Радів
він не персонально нам, а посланим долею
собутильникам. Та все одно приємно.

Наступного ранку Руслана повела мене
в апартготель на околиці містечка.

— Тут мені обіцяли, що десь за місяць,
можливо, буде робота. Місяць якраз минув.

Привітний портьє охоче викликав до нас
старшу покоївку. Нею виявилася зовсім
молода, хоч і з дуже діловим виглядом,
дівчина на ім’я Канді. Руслана коротко
порозмовляла з нею, а я з жахом усвідомила,
що нічого не розумію.

— Швиденько, — радісно скомандувала
Руслана. — Дякуй Богові: маєш роботу.
Йдемо переодягатися. Робота ця — фист!
Дуже добре платять — 7,5 євро на годину.
Тільки б вони тебе взяли.

— Що це означає?
— Їм сьогодні бракує людини, бо одна

дівчина не вийшла на роботу. Але якщо ти
підійдеш, вони можуть взяти і тебе, бо сезон
уже починається, і роботи буде більше. Так
що ти старайся.

Я приголомшена таким стрімким роз-
витком подій і не знаю, радіти мені чи
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боятися. Руслана ж зараз піде, а я залишуся
тут глухонімою.

Ми заходимо в дуже охайну підсобку, де
Канді підбирає мені формену сукню. Далі
все, наче у сні: ми їдемо ліфтом, йдемо довгим
коридором, заходимо у просторі апар-
таменти, де вже кипить робота. Тут пора-
ються одразу три молоді жінки, а ще дві
забігають за нами. Як з’ясувалося, поди-
витися на мене. Від такої посиленої уваги я
впадаю в якесь заціпеніння, а Руслана
намагається мене з нього вивести. Причому
несподівано грубо:

— Не спи! Берися за роботу. Ти повинна
весь час рухатися, щоб проявити себе.

— За що братися? Я нічого не розумію.
— Слухай уважно. Це — Марія, вона тут

старша. Зараз вона все тобі показуватиме, а
я буду перекладати. Ти мусиш усе запам’я-
тати, бо другий раз ніхто не повторить.

Марія — висока, суха, чоловікоподібна і в
окулярах — безперервно щось бурмочучи,
бере щітку для підлоги і йде на терасу.
Руслана старається встигнути все пере-
класти. А до мене, розгубленої та зніченої,
доходять лише уривки інформації:

Не забувай змітати порохи з плінтусів...
У вітальні запам’ятовуй де що лежало...
Вимітай крихти з-під скла, що на обідньому
столі... Вікна мий лише там, де є плями...
Сантехніку після миття висушуй рушником,
бо не буде блиску...

Ось щітка вже у моїх руках. Я стараюся
підмітати, як казала Руслана, дуже хутко.
Але рухи виходять якісь неоковирні.
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— Транкіля, — каже Канді, і я розумію це
слово. Воно означає «повільна».

— Нічого, — втішає Руслана. — Все
нормально. Не зважай на цих чокнутих. Не
знаю, якої швидкості їм треба.

Я шокована тим, що Руслана сказала це
вголос. Ясно, що вони не розуміють, але
якось незручно... Цікаво, що за кілька місяців
я вже й сама так могла.

Сяк-так закінчивши підмітання (всі
дівчата при цьому покинули роботу і спосте-
рігали за мною), я беруся до наступного ек-
замену — миття підлоги. У них для цього
повсюдно застосовують швабру з ниток чи
байкової «локшини» й відро зі спеціальною
насадкою для викручування. Не скажу, що я
зовсім не була знайома з цим інструментом,
але віртуозним володінням похвалитися не
могла. Тим паче, що в нашому кліматі більш
популярним видом прибирання є суха
чистка пилосмоком. Я беру швабру, намага-
юся нею скористатися і відчуваю, що всі
глядачки оторопіли. Вже потім зрозуміла,
наскільки вони були шоковані моїм неволо-
дінням елементарними інструментами. Таке
саме враження на наших сільських людей
справляє чиєсь невміння тримати в руках
сапу. Канді негайно поцікавилась, чим я
займалася вдома.

— Вона — журналістка, — відповіла за
мене Руслана. За цим послідувала німа сцена.
Певно, іспанські покоївки уявляли, яке
безтурботне життя ведуть українські журна-
лістки — швабри взагалі не торкаються.
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Врешті, настав найстрашніший момент —
Руслана пішла, бо вже й так спізнилася на
роботу, а я залишилася з тлумом агресивно
налаштованих дівиць, які постійно до мене
зверталися, ніби забуваючи, що я не розмов-
ляю іспанською.

Я старалася з усіх сил, була мокра й
червона. Як наслідок, закінчувала свою
частину роботи — прибирання віталень —
швидше за всіх. Канді похвалила мене, а
дівчата стали ще агресивнішими. Іспанської
я, звісно, не знала, але не настільки, щоб не
зрозуміти кпин та образ. Я розплакалася б
від цього, але фізичний біль — у руках, плечах,
спині — переважив душевний. До того ж,
здерла собі шваброю шкіру між великим і
вказівним пальцями.

Перед обідньою перервою знову з’явилася
Руслана. Принесла чималий бутерброд, з
якого я, втомлена й засмучена, подужала лише
чверть. Повний день я так і не відпрацювала.
Канді, побачивши мою травму, одразу ж
випровадила мене.

Заплатили за цю роботу справді добре, але
на наступну зміну (а це мало бути за тиж-
день), як неважко здогадатися, не запросили.
Я й не засмутилася, бо більше ні за що не
увійшла б до клітки з цими крокодилами.

Головне, що Руслана вже почала опіку-
ватися мною. Завдяки їй я вже у понеділок
вийшла на нову роботу — у магазин до
філіппінки Кори, яка мала виразний остео-
хондроз, непутящу гулящу дочку і п’яти-
річного онука Аарона, якого доня їй підки-
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нула. То була ганебна робота — низькоопла-
чувана і принизлива ще й тим, що я найня-
лася до наймички: Кора-бо не була власни-
цею тієї крамниці, а лише працювала там
на досить рабських умовах — без вихідних,
понад норму, всього лише за 600 євро на
місяць. Підозрюю, що насправді вона отри-
мувала більше, привласнюючи гроші, виді-
лені їй на напарника чи помічника. Я мила
підлогу і вікна в тій безвіконній похмурій
лавці, протирала запилюжені стелажі, тяга-
ла ящики з овочами й отримувала трохи
більше двох євро за годину. За такі гроші в
Іспанії працюють хіба що румунські цигани
на оливкових плантаціях, а розкішна Івіса й
зовсім не знає подібних тарифів. На щастя,
це приниження тривало недовго...

— Оксано, це ти чи ні? — перервав мою
мандрівку в недалеке минуле обережний
знайомий голос. Це Ніна прийшла на пляж
після роботи. Вона — після, а я — замість, бо
сьогодні у мене вільний день. Втім, у мене
вільні практично всі дні, крім вівторка і
п’ятниці, коли я їжджу у приміське село
прибирати величезний будинок однієї моло-
дої та багатої італійської пари. Кора звела
мене з ними, добровільно віддавши з гарними
рекомендаціями. Певно, я таки гарно труди-
лася, і добра філіппінська душа посоромилась
експлуатувати мене за такий мізер. А Ніна
працює в готелі, щодня, з 9-ї до 16-ї, з одним
вихідним — у середу. І у свій єдиний вільний
день вона пішла працювати. Та ще й не будь-
куди, а на будову, на десятигодинний,
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чоловічий, робочий день. Що тут скажеш?
Ми з чоловіком називаємо це атракціоном
феноменальної жадібності. Хоча, з іншого
боку, людина приїхала не засмагати, а
працювати. Однак Ніна встигає і те, й те...

— Я. А що — дуже змінилася?
— Просто я не бачила тебе у цьому

купальнику. Новий?
— Так, купили в неділю в Івісі. Я не дуже

хотіла, бо… ти ж знаєш, які у мене заробітки,
але чоловік наполіг.

— Добрий у тебе чоловік.
Ніна вимовила це з інтонацією здиву-

вання. І я її розумію.
Моїй покровительці Руслані ще важче

повірити в існування такого біологічного
виду, як добрий чоловік. Коли вона вперше
сказала мені, що чоловік її ревнує, я ще
поприколювалась на цю тему: оце страсті-
мордасті — двадцять років укупі, а яке
кохання!

— Та ти щаслива, жінко! Мене мій чоловік
ще жодного разу не приревнував, жодної
сцени не влаштував. Я часом думаю, що не
так уже й потрібна йому.

— Дурне ти, дівча, кажеш, — якось аж дуже
сумно відповіла Руслана, — хай тебе Бог
боронить від такої «страсті».

Я тоді не мала часу розпитати Руслану
докладніше — ми саме прибирали вдвох дуже
запущений будинок. А дізналася про все у
мить лікерно-чайно-цукеркової дамської
відвертості.
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— Коли ми щойно одружилися — були
такою парою! Як от ти зі своїм чоловіком
зараз. Все за ручку водилися, цілувалися на
вулиці. У ванну тільки разом ходили. Не
знаю, чи то нам хтось так позаздрив, чи хто
наворожив, але він почав пити безбожно. І
одразу — запійна маячня. Зробився буйний,
дикий. Скільки разів я з маленькими дітьми
бігла серед ночі з дому. Боялася по-справж-
ньому: він міг нас повбивати.

— А що за претензії в нього були — просто
так?

— Віриш чи ні, а просто так. Він здурів
від горілки. Знаєш, у людей же по-різному
буває. Один усе життя пиячить, і по ньому
навіть не видно, інший від випивки добрі-
ший, спокійніший стає, а мій — буйний,
скажений.

— А ви викликали когось там — міліцію,
дурку врешті-решт?

— Сто разів. І менти його забирали, і
лікувався він — усе було. І якийсь час не пив,
але то не помагало. Навіть коли не пив — все
одно на нього находило.

— Чого ж ти не розлучилася з ним?
— Боялася.
— Чого?
— Його. Спершу боялася, бо казав, що

уб’є, як покину його. Потім, навпаки, він
почав мене виганяти, а я боялася лишитися
на вулиці з дітьми. Квартиру-то він отримав
від фабрики.

— Що значить він отримав? Вона ваша
спільна. Суд би відсудив…
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— …мені половину — знаю.
— Навіть не половину, а більше, бо діти

залишилися б з тобою. У вас яка квартира?
— Трикімнатна.
— Ну от, тобі б дісталися дві кімнати.
— Так, і що? Знаєш, що з того виходить?

Так і живуть в одній квартирі, хоч і розлу-
чені. Гризуться та б’ються ще більше. Суд
відсудити може, але ж не примусить розмі-
няти квартиру.

— Це правда… Я просто в шоці від твоєї
історії. А як зараз?

— Зараз трохи краще, хоча буває… Ти
сама бачила.

Так, я бачила синці й розбиту губу
Руслани. І хоч тоді ще не була в курсі, але
якось відчула, звідки ноги ростуть.

— Він довго збирався на заробітки і не
одразу сюди потрапив, — провадила Рус-
лана. — Мав їхати до Чехії, позичив грошей.
У нас тоді зовсім біда була: він без роботи
лишився, а я пішла на базар — носила
спершу каву, потім вареники ліпила, пель-
мені. Раз він прийшов п’яний, а ми з сусідкою
цілу стільницю вареників наліпили. Він то
все перевернув і ще потоптав. А коли грошей
на заробітки позичив, то все пропив. Потім
знову позичив, а коли нарешті поїхав — до
мене люди додому приходили. Одні лякали,
інші проклинали. Думаєш, чого я сюди
приїхала? Щоб ті гроші повіддавати.

— Віддала?
— Давно. А тепер я домоглася головного:

у нас окремі рахунки в банку. Хочу збудувати
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хату собі й дітям. Коли повернемось, я з ним
одного дня не проживу.

Я кивнула на знак чи то згоди, чи то
схвалення. Та насправді не повірила Рус-
лані. Не знаю, чи й вона вірила тому, що
казала. Бо за якусь мить рішучий настрій її
розвіявся, а залишилася сама втома: в очах,
губах, руках. Ця втома — більша й сильніша
за фізичну. Можливо, саме її ми називаємо
старістю. Іноді вона приходить до зовсім
молодих людей, а зі старшими просто зали-
шається назавжди. Руслані було ще зарано
стрічатися з цією неприємною дамою, але,
видно, гостює вона у неї часто…

І раптом, наче матеріалізувавшись із
моїх думок, на пляжі з’явилася Руслана — у
квітчастому сарафані, з якого аж випирають
груди п’ятого розміру, гарно зачесана й
охайно висвітлена. Вона зазвичай має
кілька вільних годин удень і часом виходить
на море. Іде вона обережно, наче боїться
поколоти ноги. Ще трохи кульгає. Два тижні
тому необережно ступила в якусь ямку на
пляжі. Певно, котрийсь кіндер викопав
яскравим пластмасовим рискаликом. Їх тут
продають, як на кримських пляжах куку-
рудзу — на кожному кроці. Дітлашня пере-
копує привезений з Африки пісок (свого на
острові немає) і залишає як результат, так і
знаряддя праці просто на пляжі: завтра
батьки куплять нове — без проблем. Але
Руслана не надала значення самій ямці. Вона
потрактувала свою прикру пригоду міс-
тично:
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— Бігме, це мене Бог покарав!
— За що?
— Там такі старі-старі баби йшли пляжем.

І так, знаєш, шпацірували. А я кажу чоло-
вікові: ти подивись на них. Таке старе — на
тім світі вже виглядають її, а вона ще в
браслетах і кульчиках гуляє. Тільки я це
сказала — гоп! Провалилась у ту ямку, і нога
набік.

Та Русланина травма обернулася для
мене непоганим додатковим заробітком. Я
замінила її на основній роботі: двічі на день
ходила підмивати і вигулювати 90-річну
бабу. Це було на диво неважко. Хіба що
вперше трохи розгубилася. Ще б пак: іспан-
ської не знаю, а ті ні бум-бум по-англійськи.
Досвіду — нуль. Перш ніж я рушила в новий
етап свого заробітчанства, Руслана, звісно,
провела зі мною інструктаж, але такий
сумбурний, наче вона сама все по-іспанськи
пояснювала. Я зрозуміла, що однаково
нічого не второпаю, і поклалася на Бога.
Практично всі під’їзди в Санта-Евлалії
обладнані домофонами, тому моє спілку-
вання із сеньйорою Марією — донькою
«пацієнтки» — почалося ще перед дверима
під’їзду.

— Сі, — відповіла вона на мій дзвінок. Я
мало не зомліла від цього залізобетонного
голосу, але все ж таки спромоглася досить
бадьоро відказати завчену фразу:

— Сой Оксана, аміґа де Руслана, — і двері
відчинилися.

На порозі мене зустріло втілення жахів
усіх школярів світу — типова-претипова
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училка: тонкі зціплені губи, квадратне
обличчя, орлиний ніс, коротка стрижка і
окуляри. Найдивовижніше, що сеньйора
Марія зі школою мала тільки те спільне, що
сама там училася та водила малолітнього
сина. Як єдина дочка багатих батьків і
дружина такого ж небідного чоловіка, вона
не мусила працювати. Тому просто відвіду-
вала родинну взуттєву крамницю і прово-
дила там цілі дні за читанням журналів
світської хроніки.

Те, що сеньйора Марія бавиться в коро-
леву, я зрозуміла не одразу, але досить
швидко. Під час нашої першої зустрічі вона
поводилася відповідно: з підкресленою
простотою і доброзичливістю, але так, щоб
усім було ясно, хто є хто. Проводжаючи мене
до спальні старої, вона весь час привітно
щебетала, «тримаючи» спину і якось по-
особливому, згори, озираючись. Все так по-
світському, так вишукано. Зачіска — бездо-
ганна, помпезні, хоч і без помпонів, тапочки
— на підборах, манікюр скромний, але
досконалий. Ясно: такими руками не будеш
тричі на день підмивати стару бабу, хоч вона
і твоя рідна мама. Я не засуджую — не
подумайте. Зрештою, раз на день, в обід, вона
обходила матір сама. Сама зазвичай висад-
жувала її на крісло з горщиком справляти
велику потребу і прибирала та мила її після
цього. Може, справді, це надто велике
випробування для дочірньої любові — так
часто контактувати зі святим материнським
тілом. Так воно загрожує стати ненависним.
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Серед усіх почуттів, що охопили мене під час
першого випробування у ролі доглядаль-
ниці, не було місця відразі. Я занадто сильно
хвилювалась і занадто правильно налаш-
тувалась (ця справа Богові до вподоби, а я —
сестра милосердя). Оголивши під наглядом
дочки бліде зморщене тіло, я навіть відчула
щось на зразок дежавю. Ніби десь уже бачила
це рідке безбарвне волосся на лобку, ці
всохлі стегна. Коли взяла до рук губку, то
здалося, що й роботу цю колись робила.
Береш два відерця з теплою водою, дві губки,
на одну кладеш трохи рідкого мила, друга —
для змивання. Все просто, головне — не
забути покласти трохи крему. А ще: підгуз-
ників має бути два, тому один із них треба у
кількох місцях продірявити ножицями.
Готово! Тепер — підйом і прогулянка. Вста-
вання лежачого пацієнта — ціла наука. Його
треба підіймати, одночасно даючи можли-
вість самому прикласти якусь силу. Якщо я
неправильно підтримуватиму спину старої,
то вона не зможе взяти участь у цьому
підведенні, а сама я не підніму такої маси.
Отож, спершу вона сідає і розвертається з
моєю допомогою. Потім я подаю їй спеці-
альну стійку на колесах, і вона встає сама.
Робить кілька вправ тазом, і я забираю
стійку, а замість неї негайно подаю ціпок.
Якщо на дещицю секунди затриматися, то
бабуся важко гепається назад на ліжко, і всю
роботу треба починати заново. Вона не може
ходити лише з однією опорою, тому ціпка
замало, і з іншого боку її підтримую я. Отак,
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в обнімочку, ми рушаємо у велику мандрівку
квартирою. Маршрут завжди однаковий: зі
спальні до коридору, потім через вітальню
на терасу. А там уже є де шпацірувати:
відкритих майданчиків у цій квартирі мет-
рів на сто. Дуже неприємно, коли перед
самими дверима тераси виявляється, що я
забула їх відчинити. Тоді бабусю доводиться
підтримувати однією рукою, а це — загроз-
лива ситуація. Якось під час нашої прогу-
лянки терасою з баби впали штани. Власне,
то не дивно, що вони впали, бо, такі старі й
розтягнуті, не мали іншого виходу. Ну,
звісно, якщо вже на чомусь економити, то на
лахах для лежачого пацієнта… Після прогу-
лянки — сніданок. Я всаджую бабусю на
крісло-гойдалку перед телевізором і подаю
їй на підносі каву (звісно, без кофеїну),
почищене і нарізане ківі або грушку й одну
подрібнену маґдаленку (маленький кекс).
Важливо не забути про слинявчик, інакше
половина сніданку залишиться на і без того
не дуже свіжій футболці старої. І останнє:
увімкнути телевізор трохи голосніше, ніж я
це зробила б для себе.

Не можу сказати, що була у захваті від
своєї тимчасової підшефної. Попервах мене
дивував її дурнуватий смішок. Я розуміла це
як прояв старечого маразму чи здитиніння.
А потім, занурившись трохи в іспанську
мову, почала розуміти тонке почуття гумору
бабусі. Коли вона робила вправи біля стійки,
то грайливо запитала, як мені це фламенко.
А коли їй треба було протерти окуляри —
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поскаржилася на туман. При цьому кожне
слово давалося їй важко, говорила вона не-
чітко, як це буває в людей після інсульту, що
вразив центр мови. Мені здається, на її місці
я не спромоглася б навіть на посмішку — не
те що жарт. Ця жінка гідна поваги і найкра-
щого ставлення, але вже за чотири дні опіку-
вання нею я вжахнулася від перспективи
зустрічатися щодня невизначений період
часу. А про таке йшлося: Руслана сказала, що
сеньйора Марія мною задоволена, тож вона,
можливо, взагалі віддасть мені цю роботу.
Принаймні на літо, поки має дуже багато
клієнтів на прибирання і страшенно втомлю-
ється. Я ніколи не відмовилася б від такого —
це гарантовані 14 євро на день. Але мене вже
почав переслідувати запах ароматизованих
памперсів і крему. Відраза, досі притлумлена
хвилюванням, дедалі частіше допікала:
закислі очі, що їх треба промити, тверді
потворні нігті, що їх треба обстригти. Я
почала розуміти, в якому кошмарі живуть
наші жінки, денно і нощно доглядаючи таких
безпорадних панських старих. Але наді мною
ласкава доля змилувалась: я отримала не-
зрівнянно приємнішу й цікавішу роботу.

Моя теперішня господиня-італійка —
молода і прекрасна, мила і проста. Я щоразу
милуюся нею, її двомісячним дитям-мише-
ням, її стильним чоловіком. Вчора я приби-
рала в їхньому будинку, в дуже симпа-
тичному гористому селі під назвою Сан-
Карлос. Маєток Клари і Джорджо нази-
вається Тан-Сальвато. Досі точно не знаю,
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що це означає. Щось дике — одним із
місцевих діалектів. Мої сеньйори такі лю-
б’язні, що перебрали на себе вирішення
транспортної проблеми: Джорджо сам
привозить і відвозить мене. Щоправда,
останні кілька разів його підміняє гість і
друг дому — художник і йог Фабриціо. Я його
трохи недолюблюю. По-перше, не розумію
його дивної англійської. По-друге, він
постійно шкіриться, а такі люди мене ляка-
ють. А головне: він часом демонструє, що
бути моїм водієм обтяжливо для нього.

Зазвичай я починаю прибирання з кухні.
Але цього разу Клара попросила спершу
попрасувати білизну. Вона вийшла зі спаль-
ні у нічній сорочці, сонна і втомлена. Без
зайвих пояснень я зрозуміла, що Жорді цієї
ночі був не дуже гарним хлопчиком. Взагалі-
то він добре спить, але іноді може зголодніти
три рази за ніч. Часом встає годині о шостій
і вимагає прогулянки. Зараз він спить, і
Клара поспішила скористатися нагодою
взяти своє у ночі. Я ж прямую у вітальню, де
на мене вже чекає гора випраних речей.

Відчиняю двері у літню відкриту їдаль-
ню. Підмоги від цього мало, бо повітря вже
розжарене, зате стає досить світло, щоб
побачити кожну зайву брижечку на прости-
радлі. З двох боків майданчик загороджений
стінами, а іншими двома дивиться на прос-
тори маєтку. У кількох метрах від мене —
гордість Тан-Сальвато — величезна пальма.
Шарудінням своїх крил вона заздалегідь
повідомляє мене про нечасті, але тим і
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жаданіші подуви вітерцю. Субтропічні
пернаті заходяться різноголосим хором.
Якась пташка співає точнісінько як мобіль-
ний телефон. Одне тільки псує загальну
райську картину — неприємний запах від
декоративного басейника з лататтям, двома
червоно-білими рибками і незліченними
жабками. Як згодом з’ясувалося, міні-водой-
му цього сезону жодного разу не чистили.

З прасуванням я впоралася за годину. Це
завдяки вже набутому, хоч і невеличкому
досвідові. Найперший раунд боротьби з
праскою і дошкою я ганебно програла: цілих
п’ять годин вовтузилася з шістьма комплек-
тами білизни, кількома футболками і сороч-
ками Джорджо та десятком-другим крихітних
речей Жорді. Згодом зрозуміла, що не конче
випрасовувати кожен квадратний сантиметр
величезних простирадл. Зараз вирушаю на
кухню — там завжди є до чого прикласти
руки. Сьогодні — ще нічого: хтось помив і
виставив сушити на рушниках частину
тарілок. Мабуть, Фабриціо. Не знаю, які
насправді стосунки між ним і господарями
дому — схоже, що дружні, але він працює тут
не менше за мене. Прибиранням, щоправда,
не захоплюється, зате постійно куховарить,
миє посуд і робить усіляку дрібну чоловічу
роботу. Підозрюю, що Джорджо сам не може
навіть лампочки вкрутити. Можливо, Фаб-
риціо пустили безкоштовно жити й відпо-
чивати у Тан-Сальвато лише на умовах
відробляння. Для нас це повна дикість, яка
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раз і назавжди поклала би край дружбі, але в
західних людей — свої уявлення про стосунки.

Покінчивши з брудним посудом, збира-
юся мити підлогу в кухні.

— Посміхайся, трудівнице! — зачіпається
Фабриціо.

— Після роботи, — слабенько віджар-
товуюсь я, але наш художник щиро регоче.
Когось мені нагадує цей Фабриціо. Особ-
ливо коли розмовляє-співає італійською.
Треба сказати, що він досконалий викона-
вець своєї рідної мови. Здається, трохи
схожий на Рікардо Фольї — італійську поп-
зірку 80-х. А може, просто на типового
молодого богемного італійця: худий, смагля-
вий, білозубий і кудлатий. Джорджо — зовсім
інша річ. По-перше, він, як і Клара, досить
світлий, майже блондин. По-друге, в його
образі, попри всі неформальські навороти
(модна борідка клином, приталені сорочки,
спортивна хода), читається діловитість і
організованість. Зрештою, він бізнесмен.
Тут, на Івісі, Джорджо і Клара не тільки
відпочивають. У Тан-Сальвато, крім їх-
нього будинку, є ще три котеджі, які вони в
сезон здають туристам. Я вже прибирала
там, коли не приїхала дівчина, що раніше це
робила (готельний досвід став у пригоді).
Крім того, вдома, в Італії, Джорджо має ще
якийсь сільськогосподарський бізнес. Я
добре не зрозуміла Клариних пояснень: чи
то фермерствує, чи то щось продає, але свою
землю вони мають. І через це молоде подруж-
жя там живе у розлуці. Клара у місті —
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працює в їхньому офісі, а Джорджо більшу
частину часу проводить у селі. Він мені
подобається, а надто два його ґанджі: ледь
помітна косоокість і затинання. Коли дорос-
лий сильний чоловік має такі вади — це
нестерпно зворушливо. Ось він заходить на
кухню, а я саме почала мити підлогу. Знітив-
шись, що заважатиме, каже у своє виправ-
дання:

— Брекфест фо-фо-фо К-клара (сніданок
для-для-для К-клари)...

Я, зачарована і зворушена, якнайлю-
б’язніше посміхаюсь і тут же шкодую про це,
бо посмішка видалася мені якоюсь зверх-
ньою. «Він вважатиме, що я насміхаюсь»,—
злякалась я. Взагалі, працюючи у Клари з
Джорджо, я відчуваю постійний страх їх
розчарувати. Не тому, що боюся втратити
роботу, а тому, що дуже хочу їм подобатись,
як вони подобаються мені.

Якось, відвозячи мене після роботи
додому, загалом небалакучий Джорджо
розбалакався і схарактеризував Івісу ніби
нашими з чоловіком словами і думками:

— Це дуже космополітичне місце, якийсь
Вавилон. Тут можна робити бізнес, але не
жити. Кожен скаже, як ось ти: я тут тимча-
сово, просто заробляю гроші, а потім поїду
додому.

— Але ж це і вас із Кларою стосується.
— Так, звісно.
— А де ви живете в Італії?
— На півночі, неподалік Ґенуї.
— А-а, — кажу я, нічого не маючи на увазі.
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До речі, Ґенуя — це по-нашому, як завжди,
перекручено. А він сказав «Ґенева», більше
схоже на Женева.

Однак насправді подружжя Мансіні
добряче вросло в червоний ґрунт Івіси.
Маленького Жорді батьки-італійці, мабуть,
щоб віддати належне своєму напівіспан-
ському життю, назвали каталонським ім’ям
(адміністративно Балеарські острови нале-
жать до Каталонії). Звучить майже як бать-
кове, а водночас екзотично. Настільки екзо-
тично, що головною іспанською мовою —
кастильською — воно читається як «Хорді».
Ох, ці вже їхні мови. Їх офіційно чотири в
Іспанії: кастильська (державна), ката-
лонська, ґалісійська і басконська. А є ще
діалекти, котрі пнуться вгору. Воно все наче
й правильно: хай живуть мови — багато і
різні! Але саме тут, на Івісі, я почала
розуміти, чому західний світ так тяжіє до
глобалізації. Ну, не було б у нас у всіх англій-
ської — як би ми порозумілися? Отож, там,
де люди багато їздять, спілкуються без
кордонів, мовна уніфікація — неминуча
штука.

Що ж до Жорді, то його як не назви — він
італієць стопроцентний. Обожнює музику,
зокрема й українську у моєму виконанні.
Кілька разів я залишалась ненадовго з ним і
випробовувала силу нашої мелодики. Хлоп-
чик був у захваті, надто від пісень «Тихий
Дунай» і «Їхав, їхав козак містом». Але в
найбільшому захваті він від своєї мами.
Посміхається, мліє від щастя у неї на руках.
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Чиста тобі Мадонна з немовлям у класич-
ному італійському виконанні.

Згадую цей мистецький образ, розгля-
даючи голі тіла довкола. Ну, практично голі,
бо західні жінки у масі своїй відмовилися від
верхньої частини купальника. Он сидить
жінка приблизно мого віку. І груди в неї, як
мої, обвислі, але вона їх не соромиться. Може,
й добре робить. Та ні, мабуть, недобре. Бо
майже всі блакитні-сірі-зелені-пивні гер-
манські очі супроводжують саме моє проход-
ження від лежака до моря. Краєм ока бачу,
як один — ще білотілий, але вже з модним
пляжним татуюванням — англієць штовх-
нув ліктем іншого і кивнув у мій бік. Приєм-
но. Я ще вище піднімаю вухасту, але горду
голову і утверджуюсь у намірі не відмов-
лятися від верхньої частини купальника.

Руслана, кульгаючи, також іде до води. У
морі вся її незграбність зникає, бо плаває
вона чудово, наче русалка. Я хоч ніколи й не
бачила русалок, але гадаю, що вони мають
плавати саме так, граційно вигинаючись,
легко, без плескоту пірнаючи. Уявляю: якщо
англійці ще дивляться в наш бік, то тепер
їхні погляди мають бути звернуті на Рус-
лану. Як вона помолодшала у воді! Але вона
й на суходолі не стара. Сорок років — хіба то
вік у наш час? Воістину, тут, дивлячись на
бадьореньких 80-річних туристів, взагалі
перестаєш відчувати роки. Я йду з пляжу,
легка й худа, скаче в такт ході «конячий»
хвіст на потилиці — почуваюся на двадцять.
Хочеться щось таке підліткове вдягнути.
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Наприклад, модні мікрошорти або супер-
коротку спідницю з камуфляжу. Бачила тут
таку — запала мені в душу. Але раптом мені
здалося, що виглядатиму в ній смішно, та й
весь гардероб доведеться переробляти.
Краще вже купити дорогі кросівки — літні,
сірі, мінімалістські, у стилі японських
дизайнерів. Вони дуже молодять. Але навіщо
мені молодитися, коли я й так почуваюся
юною?

Мої роздуми досить грубо перервалися.
Ну ось, Господи, вступила таки! Те, у що
вступають, вельми рясно лежить на троту-
арах івіських містечок. Гордим іспанцям
національна гідність не дозволяє клопо-
татися прибиранням какашок, а наших,
певно, ще не допускають до такої відпові-
дальної місії. І, до речі, не те щоб місцеве
населення відзначалось якоюсь особливою
прихильністю до собак — радше навпаки:
всюди на пляжах і клумбах висять грізні
заборонні таблички з перекресленим песи-
ком, схожим на скотч-тер’єра. Зате туристи,
а надто великі натуралісти англійці, приво-
зять сюди виводками своїх чотириногих чад
і на таблички чхають або просто розуміють
їх буквально: зі скотч-тер’єрами, мовляв, не
потикатись, а з мопсами, болонками, спаніє-
лями і навіть сенбернарами — будь ласка.

І як же мені позбутися цього продукту
життєдіяльності чотириногого брата? Тра-
вички тут не знайдеш. Влітку трава на Івісі
майже такий самий дефіцит, як сніг. Тут під
кожне дерево вздовж тротуарів, аби воно не
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всохло, виливають через день по діжці води.
Які вже там газони!

Кожного разу, збираючись із якоїсь
нагоди тісною українською компанією, ми
починаємо бесіду зі спеки, про яку ніби вже
й нічого сказати, і не надивуємося, як нам
таланить іще й працювати в таких умовах.
Ніколи не думала, що буду так мріяти про
холод. З ностальгією згадую минулу зиму в
Україні — страшну, довгу, морозну. Ох, як
же я мрію змерзнути і залізти в м’яку байку,
і пити гарячий чай з молоком та з івіськими
коржиками — такими хрумкими, з фен-
хельним смаком. Спочатку ми їх їли просто
так, а потім призвичаїлися мастити шоко-
ладно-горіховим кремом типу легендарної
«Нутелли».

Взагалі в Іспанії, як і в усьому ситому
західному світі, сповідується один тоталь-
ний культ — їжі. У супермаркетах товстозаді
циганки і круглолиці їхні омбре ледь штов-
хають перед собою перевантажені вози.
Хапають усе підряд, а в першу чергу — те,
що рекламується по телевізору. Пройшла
реклама кексів із шоколадом – і вже їх ледь
встигають підносити до спорожнілих по-
лиць. Культ їжі — наймасовіша і найза-
разніша релігія на планеті. Спочатку ти
дивишся на це шаленство зверхньо, поважно
переставляючи кістляві ноги, і кажеш собі:
або жерти, або жити (у сенсі добре виглядати,
нормально почуватися, пристойно вдяга-
тися). А потім одного дня потрапляєш у
дешевий супермаркет «Лідл» і розумієш, що
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насправді шкодувала тяжко зароблених
грошей, а в душі вже готова приєднатися до
секти ненажер.

Ситість впливає благотворно — це факт,
а надто — закріплена німецьким пшеничним
пивом. Саме того вечора (але пиво тут,
повірте, ні до чого) я вперше опинилася в
тій Іспанії, яку уявляла собі і про яку мріяла.
Неподалік нашої квартири, у пролетарсь-
кому барі «Інтернаціонал», який наші не
позбавлені дотепності заробітчани нази-
вають «Реанімацією», на імпровізованій
літній естраді грали на гітарах і співали
фламенко двоє колоритних андалусійських
циганів. Один — із довгим кучерявим волос-
сям і в сорочці з драконами, другий менш
екзотичний, зате з кільцями в обох вухах.
Співали вони душевно, хоч іноді й не без
допомоги фонограми.

Нарід реагував на концерт гарно, але
танцювати не поспішав. Тоді патлатий
закликав свідомих іспанців не ганьбити
націю перед гостями-туристами, і дві місцеві
молоді жінки вийшли до танцю. Може, то
було найдивовижніше фламенко у світі,
щедрий дарунок долі всім його глядачам. Річ
у тім, що обидві танцівниці були на помітних
термінах вагітності: одна точно наблизилася
до останнього місяця, а друга — десь напри-
кінці сьомого. І здалося мені тоді, ніби
фламенко — це і є спеціальний танок для
вагітних — такі вони були прекрасні. Спина
пряма, груди, а з ними й живіт — уперед, руки
звиваються зміями, такі тонкі й ніжні біля
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громіздкого вже тіла. Ось вона повернулася
спиною, і ти ніби й не бачиш нічого дивного,
та раптом різкий поворот на 180 градусів —
і перед тобою найголовніший об’єкт —
великий круглий м’яч-хатка для майбут-
нього іспанця. Потім, коли він народиться,
його не загортатимуть у жодні «конверти»,
а понесуть, майже голого, з пологового
будинку найдовшою дорогою, щоб усі бачи-
ли. Тут не ховають новонароджених до хре-
щення «від злого ока», не пророщують їх,
наче зерно у ваті, загорнувши у теплі
пелюшки. Власне, тутешні мами взагалі не
знають, що таке пелюшки. І річ не лише у
кліматі, радше у традиції. Руслана каже, що
це циганські методи. Певно, що так, але таке
циганство, як видно, дуже популярне і в
англійців, німців, французів, італійців...
Скільки я бачила тут одно-двомісячних ту-
ристів, які вже «ходять на пляж»! А одно-,
дво-, трирічні малюки і гадки не мають про
панамки, капелюшки чи навіть бейсболки,
які хоч трохи захищали б їхні голівки від
жорстокого середземноморського сонця.
Лише раз спостерігала тут типовий для
кримського пляжу панамний конфлікт:
батьки примушують вдягнути — дитина
комизиться. Маю підозру, що ледачих захід-
них батьків просто «ламає» наполягати,
коли дитина вередує.

Одну з двох пузатих танцівниць я впі-
знала — вона торгує у взуттєвому магазині
навпроти нашого дому, схожа на теле-
серіальну акторку, доньку знаменитого
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продюсера, Торі Спелінг. Страшненька, як і
та (саму Торі, не була б вона продюсерською
донькою, хтозна, чи підпустили би близько
до камери), але дуже граційна, не особливо
привітна, але проста. Одне слово, вона мені
симпатична. І тепер я точно знаю чому. Тому
що вміє танцювати фламенко, а значить, у
неї є коріння. І у мене воно є, бо я плачу, коли
чую дримбу. Ми з нею — не перекотиполе, і
через всесвітню людсько-кореневу систему
відчуваємо одна одну. Взагалі, коріння є в
більшості людей, хоч і не всі вони про це
знають. На тому концерті я помітила двох
дівчаток — іще підлітків, але вже розквітлих.
Нарядилися вони дуже відповідно: деколь-
товані топи в червоні троянди, хустки-парео,
напомаджене чорне волосся. Тупцюють під
сценою, рухаються в такт, хочуть танцю-
вати, але не знають як. Пробують — вихо-
дять якісь дискотечні рухи. То не біда:
навчаться, коли схочуть, головне — коріння.
Я уявляю, як людська коренева система
суцільною павутиною обплела планету,
наче Інтернет. І якби ми навчилися викорис-
товувати для спілкування цю мережу — то
не було б жодного мовного бар’єра.

Я саме проходжу повз «Інтернаціонал»,
згадую той концерт і той танець, шкодую,
що ми його не відзняли... І раптом — спалах
у мозку: фотоапарат! Він же був зі мною.
Навіть не знаю, якого дідька поволокла його
на пляж. А! Чоловік просив сфотографувати
піщану скульптуру динозавра, що зваяв там
якийсь майстер. Динозавра все одно вже не
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було — самі руїни, а фотоапарат... От лихо —
невже хтось поцупив, поки ми купалися?
Власне, ми тут стали занадто легковажними,
бо крадіжки на івіських пляжах — справді
нечувана річ. Старожили-українці, які
провели тут по три-чотири роки, ходили на
пляж із грошима, мобілками, фотоапа-
ратами, і, як кажуть, ніхто не постраждав.
Не йду — лечу назад на пляж. Серце завмер-
ло, навіть не б’ється. Все ж таки новий апа-
рат, сотня євро. Дякувати Богові, Ніна з
Русланою ще не пішли — хоч якась надія є,
що я його просто забула, а вони помітили.
Точно! Побачили мене і сміються, а він,
дорогенький, чорніє у Ніниних руках на тлі
яскраво-зеленого купальника.

Тим часом на пляжі стало нестерпно.
Навіть мої стійкі приятельки почали стогна-
ти:

— Може, то вже йти додому, — як завжди,
у формі сумніву каже Ніна.

— Я йду. З мене досить, — як завжди,
категорично кажу я. — Мене дістало не так
сонце, як клятий сморід їхніх кремів для
засмаги.

— Крем — дуже помічна річ, — необережно
вступає зі мною в дискусію Руслана. — Дуже
скоро береться загар і не згориш.

— І ти в це віриш? — скептично парирую
я. — Це ж усе обман, щоб витягнути з людей
гроші. Ти прикинь, скільки цих кремів за
день витрачається на одній лише Івісі. А
скільки вони коштують! Та це ж золоте дно.
Певно, що є з чого платити за рекламу.
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— А я читала, — робить інтелектуальну
ремарку Ніна, — що крем запобігає ракові
шкіри.

— Ага, і хтось наводить конкретні докази,
дані якихось досліджень? Та ці статті —
також рекламні, за них дають грубі гроші.

— Тебе не переспориш, — доброзичливо
здається Руслана, — ти розумна.

— Ех, Русланочко, була б я розумна — хіба
б я тут опинилася?

Ми всі троє сміємось, але з різною
дещицею смутку — обернено пропорційною
до заробітків. Я заробляю найменше, тому
сміюся майже гірко. Навіть фізично відчу-
ваю гіркоту в роті. А може, то дається взнаки
вчорашнє пиво з чипсами. До чого ж вони тут
дешеві! Менше одного євро за двістіграмову
пачку. Їси-їси, а вони не закінчуються. А ще
класна штука — вмочати їх у мексиканський
соус. Смакота! Хочеться їсти. Не дивно. Від
ранку я спожила тільки бутерброд із сиром
та склянку соку. Але нічого: увечері надо-
лужу за сімейною вечерею.

— Не забудь, — тицяє мені фотоапарат
Руслана.

Рушаємо. Зараз наше завдання — якнай-
більше змахувати на нероб-туристок. Про це
треба пам’ятати завжди, не бігати із зосеред-
женим обличчям і миючими засобами, що
стирчать із сумки. Правда, не було ще такого,
щоб до когось поліціянт підійшов на вулиці
і ні в сих ні в тих спитав документи — раптом
образить котрогось туриста? Але хто його
зна — все колись буває вперше. Тож ми,
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українські нелегали, намагаємося злитися з
масою голоногих відпочивальників. Ми з
чоловіком вечорами гуляємо в порту — по-
вільно, поважно, ніби вибираємо, у якому
барі зупинитися. Насправді ж ми не ходимо
ні в які бари, ресторани чи навіть кондитер-
ські. Один раз тільки дозволили собі зайти
на лазанью в ресторанчик біля моря — від-
значали найбільше свято в нашому житті —
день народження сина. Якось, коли поверта-
лися в неділю увечері з пляжу (слава Богу,
безплатного), я, вдихаючи запах паельї,
зітхнула:

— Коли вже ми поїдемо кудись на курорт
і будемо, як ці буржуї, обідати, вечеряти і
навіть снідати тільки в ресторані, а ночі
просиджувати у барах за коктейлями?

— Ми і зараз так можемо, — відповів мій
чоловік. — Але тоді не привеземо додому ні
копійки.

І знову я сумно засміялася. Сумний сміх —
це, як кажуть в американських фільмах, моє
друге ім’я тут, на Івісі. Хіба що тільки п’яна
я сміюся весело. Ось вам, до речі, доленосне
питання: чому українці на заробітках п’ють?
Є кілька популярних версій:

1. Вони п’ють і вдома.
2. Вони дуріють від небачених досі заро-

бітків.
3. Вони п’ють від туги.
Кожна з цих версій колись була послі-

довно виправдана або висміяна кимсь із
наших доморощених філософів. Мені зда-
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ється, що всі три не позбавлені сенсу, навіть
остання. Але я додала б іще одну:

4. П’ють не тільки українці.
Просто про своїх ми більше знаємо.

Дивовижні пригоди, що трапляються з
українськими заробітчанами після пиятики,
стають легендами і переказуються новопри-
булим із певною гордістю — як таке собі
фольклорне надбання.

Місцеву річечку, єдину на Балеарах, у
якій, кажуть, уже давно немає прісної води,
бо вона рухається у зворотному напрямку —
затікає з моря, один із тутешніх українців
переходив убрід, бо не міг знайти моста. Воно,
може, і не так смішно, якщо не знати, що
протяжність усієї річки — менше кілометра,
а високий дугоподібний міст видно десь за два.
Інший після великої ностальгійної пиятики і
задушевної розмови з домашніми по телефону
пішов уночі... додому, себто в Україну. Ідея
ніби й не позбавлена сенсу, але ж Івіса —
острів, важко було б дійти пішки. До речі, ця
пригода трапилася з не зовсім, так би мовити,
українцем — з буковинським румуном, який,
однак, належить до української громади. До
українців пристали також кілька справжніх
іноземців: болгари, поляки і один москаль.
Майже всі вони — дуже яскраві особистості і
перманентно творять заробітчанський фоль-
клор. Один із поляків, наприклад, про-
славився тим, що, виходячи зі згадуваного
пролетарського бару «Інтернаціонал», збив
мотоцикл. Саме так: не мотоцикл його збив,
а він збив мотоцикл, бо чомусь за кілька
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метрів розвинув небачену для людського
тіла швидкість. Є версія, що він просто летів
із того бару, а швидкості надало йому якесь
значно крупніше й потужніше людське тіло.
Москаль (а це не просто національність —
це прізвисько) також частий гість у місцевих
барах. Іноді вельми небажаний, бо хоч він і є
колишнім морським офіцером, досить освіче-
ним і навіть у міру інтелігентним чоловіком,
алкоголь будить у ньому нестримність
російської душі. Разом із головним старожи-
лом української громади на підозріле прі-
звище Багель він однієї літньої ночі розбу-
див півміста не дуже вмілим, але страшенно
гучним вокалом. Виконувалася не чужа
офіцерській душі пісня «Пора-пора-пораду-
емся на своем веку...»

Ну, а Багель — то направду жива легенда
української Івіси. Він безвиїзно прожив тут
чотири роки, маючи «папери», тобто лега-
лізацію, а значить — можливість будь-коли
поїхати в Україну і вільно повернутися. Але
не поїхав ні провідати своїх уже дуже
стареньких і хворих батьків, ні на їхні
похорони — спершу мами, потім тата. Ка-
жуть, він просто не мав грошей, хоч і зароб-
ляє, може, найкраще з усіх українців. Але ж,
як відомо, немає таких грошей, яких не можна
було би пропити. Багель-бо, як і всі пияки, —
людина душевна і щедра. Охоче пригощає
друзів, яких у нього насправді немає, знайо-
мих і друзів знайомих. Атракціон щедрості
він продемонстрував і у місцевому пута-барі
(борделі). Щойно усамітнившись зі жрицею
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кохання і наблизившись до ліжка, момен-
тально заснув, підкошений тяжким робочим
днем, алкоголем і спілкуванням. Дівчина,
яку, вочевидь, подібний розвиток подій
влаштував, трохи зачекала, а тоді розбудила
Багеля і каже: час, мовляв, вичерпався, треба
платити. Наш щедрий герой заплатив їй не
тільки належні 50 євро, які у подібних за-
кладах беруть із клієнта за годину, а ще й
додав п’ятдесятку і попросив не будити
наступну годину. Дорогенький вийшов
готель — 100 євро за 120 хвилин сну...

Вдома, глянувши на годинник, я розумію,
що надто затрималася на пляжі і, схоже, не
встигну сходити до супермаркету. Дове-
деться готувати чоловікові вечерю з наявних
продуктів. І обов’язково щось смачне й
калорійне, бо він багато і тяжко працює. Та
ще й добирається на роботу і з роботи
велосипедом. Отож, треба напрягти фанта-
зію. Відчиняю холодильник — звідти війнуло
специфічним запахом сиру брі — трохи
кислим, але водночас апетитним і теплим.
Сиру ми купили багато, по оферті. Треба
щось із нього зробити, бо ще зіпсується. Він
м’який, як наші плавлені сирки, — має гарно
розтікатись по припеченій булочці. Точно!
Буде сопа де себойя — знаменита андалу-
сійська страва. Багато добре потушеної
цибулі, бульйон, вершки, а потім уже в та-
рілку кладемо кілька запечених із сиром
булочок. Ням-ням. Я вже беруся за чищення
цибулі, яка в Іспанії чомусь не викликає сліз,
як чую на вулиці екстремальний галас.
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Взагалі-то дуже гучні розмови і крики тут —
буденне явище. Але це — дещо особливе. По-
перше, чути явно перелякані жіночі зойки, по-
друге, кричать англійською. Виходжу на
балкон — кларо! — колотнеча біля «Королеви
Вікторії». Це, мабуть, найгірший на острові
англійський бар. Найбільш босяцький — це
точно. Тут завжди галас і повно п’яних —
таких, що не тримаються на ногах. І оце —
якраз навпроти наших вікон. Часто бачу з
балкона, як леді та джентльменів заван-
тажують у таксі, наче дрова. А зараз біля
«Королеви Вікторії» відбувається дещо більш
кримінальне — справжня бійка. Молодий
червонолиций англієць із довгим світлим
волоссям не по-джентльменськи гамселить
одразу двох явно старших за себе чоловіків.
Опір вони чинять млявий і, що найгірше, не
згуртований. Молодик щось при цьому
горланить, і у потоці слів кожним другим є
«фак» (ну, це як пароль і водночас відгук у
«Королеві Вікторії»). Натхненний своїм
успіхом, він, певно, почав би нападати на
перехожих, але якийсь помітно сильніший
чоловік утихомирив його (як на мене —
занадто толерантно) і завів назад у бар.

Поліція не приїздила. Вона не цікавиться
інцидентами в англійських барах. Вона може
оштрафувати і зачинити на деякий час
іспанський заклад за надто гучну музику, але
туристи-годувальники — недоторканні. Міс-
цеві люди сприймають це з приреченим спо-
коєм, але нове, більш розкуте покоління —
дещо інакше. Якось нашою вулицею йшли
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щасливі фанати головного іспанського
футбольного клубу. Обвішались прапорами,
кричали: кампіоне, кампіоне, оле-оле-оле...
Подія-то, в принципі, буденна: «Реал» черго-
вий раз виграв чемпіонат Іспанії, але ж треба
відбути ритуал. Отак вони собі йшли, співали,
викрикали. І раптом один із хлопців ухопив
торбинку зі сміттям (їх тут увечері виносять
з будинків просто на тротуар, а вночі сміттярі
збирають) і запустив її у вивіску «Королеви
Вікторії». Вивіска не постраждала — капі-
тальна, а з бару навіть ніхто не вийшов. Але
іспанський хлопець був явно задоволений
своїм майже політичним хуліганством.

Інцидент біля бару вичерпаний, а я
повертаюся до своєї цибулі. Згадую, як
купувала її. Вся моя нервова система була
виснажена й вичавлена, поки якась суха і
бридка на вигляд німкеня вибирала переді
мною одну (!) цибулину. Вона стала так, що
ніхто, крім неї, не міг підійти до ящика, і
обмацувала буквально кожен овоч. Кілька
разів уже зупинялася на котромусь екзем-
плярі, клала у мішечок, а потім знову викла-
дала. І врешті купила, звісно, найкращу. Але
ж, люди добрі, якщо їй уже потрібен був
перфектний зразок цибулячої породи, то
могла би взяти з іншого ящика — там, де
майже всі цибулини бездоганні, хоч і дорож-
чі. Вона ж брала лише одну! У супермаркеті
взагалі було б цікаво спостерігати за людь-
ми, але важко: продукти відволікають... Я
нарізала, як могла, дрібно дві великі цибу-
лини і зараз тушкуватиму їх в оливковій олії.
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Це не так просто, як видається. Цибуля має
досягти прозорості і м’якості, та при цьому
не присмажитись і не підгоріти, що зазвичай
трапляється на такій пательні, яку ми маємо.
Вдома я такою не користувалась би, а тут
хіба мене хтось питав? Ну, а заводити нове
власне кухонне озброєння, якщо ти за кілька
місяців збираєшся додому, — не дуже мудро.
Одночасно з цибулею кладу в баняк залиті
водою реберця.

У цибулевому супі по-севільськи взагалі-
то не повинно плавати жодне м’ясо, для нього
варять прозорий бульйон із кісток. Але ми
надаємо перевагу ряснішим стравам, і я беру
реберця з добрячим нашаруванням м’якоті.
Відварюю їх із лавровим листком, а потім у
цей бульйон вкидаю добре потушковану (в
кінці — з додаванням вершків) цибулю. Усе
це має ще хвилин десять поваритися на
маленькому вогні. Але то лише половина
справи, точніше — страви. Тепер я дістаю з
шафки тонкий французький батон, нарізаю
його скибочками, на кожну кладу по шма-
точкові сиру і — на сковорідку під покришку.
Там хліб підсмажується, а сир плавиться.
Оці тости першим ділом кладуться в таріл-
ку, а потім їх треба залити гарячим супом.
Позаяк жодної страви я не можу приготувати
згідно з догмою, до сопи де себойї я також
додаю дещицю власної творчості. У вигляді
згаданого вже м’яса з реберець, додаткової
порції вершків і чорного перцю.

Вечеря готова. До повернення чоловіка
залишається майже година, але зараз поч-
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нуть сходитися хлопці — наші співмешканці.
Першим прийде Славко — поважний і
задоволений. Ходитиме босим і в самих
трусах по хаті й розповідатиме про свої
трудові досягнення. Як і всі у нашій квартирі,
він має вищу освіту й інтелігентну професію.
Але проста, не інтелектуальна робота на
будові захопила його цілком. Подібно до
переважної більшості чоловіків, він полюб-
ляє навантажувати домашніх виробничими
перипетіями. Його власна дружина зараз
дуже вже далеко, тож функцію слухача
виконую я. Сьогодні Славко розповідає про
особливості фігурного кладення плитки у
басейні. При цьому він вживає спеціальні
терміни, абсолютно не переймаючись тим,
чи вони мені бодай про щось говорять.

— Там у самому центрі треба викласти
візерунок, і коло має бути. А як зробити коло
з квадратної плитки?

Я не відповідаю нічого, але Славка це не
знітило:

— Треба взяти радіаль і акуратненько ту
плитку порізати. Я спершу все вимірюю,
окреслюю, як циркулем, коло, а тоді обе-
режно ріжу. Трохи забирає часу, але шеф
задоволений, бо чітко, гарно і без втрат. А є
такі майстри, що переведуть десяток плиток,
поки це зроблять.

Тут не можу не зазначити (та ви, мабуть,
уже й самі зрозуміли), що наш Славко —
хвалько. Є в нього така дитяча слабкість,
котру ми йому легко пробачаємо. Власне, він
весь зліплений із дитячих слабкостей і
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загалом являє собою 35-річного хлопчика, в
якого чомусь завелися дружина і син із
дочкою. Останні мають його страшенно
любити — як кльового товариша для ігор. А
ось дружині не позаздриш. Одне з харак-
терних інфантильних захоплень Славка —
море. Він часто із захватом розповідає, як у
Євпаторії взяв дітей із собою на надувний
матрац і заплив так далеко, що не видно було
берега.

— Наталка чогось переживала, плакала, —
досі дивується Славко, — чого переживати?
Я ж з дітьми, не самі вони попливли...

Тут, на Івісі, хоч би як складалися справи,
Славко має гарантовану розраду — побовта-
тися кілька годин у морі. У матеріально
скрутний момент, коли одну роботу він
утратив, а на іншій йому не платили, Славко
на позичені гроші купив нові гарненькі
ласти. Зараз у нього на роботі начебто все
непогано складається. Він навіть став більше
заробляти, бо перейшов із пеонів (поміч-
ників) у офісьяли (майстри). До того ж це
шалений подразник для Славкового само-
любства, і він часто розповідає нам, як йому
щастить, такому молодому й недосвідченому,
перевершити старих «зубрів». Про це він
говорить і зараз, а я старанно вдаю, що слу-
хаю. Сама ж поглядаю на телеекран, де
узбецькі дівчата вишивають золотом кили-
ми. Побачити Узбекистан, як і Казахстан,
Туркменистан, будь-яку пострадянську
екзотику в Іспанії легше, ніж у самій постра-
дянській країні. Іспанці закуповують багато
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пізнавальних програм у французьких теле-
візійників, а ті вже дослідили кожен закапе-
лок цього світу. І не знаю, що тут первинне —
потреба ринку чи світогляд авторів, — але
надто багато «чорнухи» й жорстокості у цих
географічних дослідженнях. Наприклад,
фільм про Казахстан — то була картинка
одного суцільного цвинтаря. Йшлося про те,
як полігон у Семипалатинську заразив
радіацією всю казахську землю, а її меш-
канців прирік на онкодиспансери і смерть.
Воно, може, і правда, але то ж така величезна
країна — невже не знайшлося в ній світ-
лішого і радіснішого закутка? І ось мені
перед очима постають сюжети з інших філь-
мів про екзотичні країни: болівійська молода
матуся напихає немовляті рот листям коки,
китайські хлопчаки продають на базарі
маленьких пухнастих цуценят на м’ясо,
якийсь арабський знахар живцем ріже на
шматки кобру. Припустимо, що ті всі сюжети
служать певній політичній місії — показати
вищість західного цивілізованого світу. Але
в такому разі — за винятком Іспанії, бо в цій
країні досі існує корида. На неї збираються
величезні стадіони — не менші, ніж на матчі
«Реала» з «Міланом», приходять перші осо-
би держави, ведуться прямі трансляції по
загальнонаціональних каналах. Якось я
натрапила, перемикаючи канали, на це дій-
ство. Спершу — на ролик-заставку. То було
надзвичайно ефектно. Тореадори всі без
винятку красені, з модними зачісками і
сліпучими усмішками. Насправді їхня роль



56

на арені — просто красивий танець, це я вже
потім зрозуміла. Всю чорну роботу бере на
себе пікадор — простий товстий дядько на
коні, який штрикає бика списом і відволікає
в разі загрози для тореадора.

— Ти глянь! — гукнула я тоді чоловікові. —
Вони, виявляється, мордують на кориді не
лише биків, а й коней.

— Нічого подібного, — заперечує наш дру-
гий товариш по квартирі Андрій, — кінь — у
панцирі.

— Але ж у нього зав’язані очі. Уяви: він
сліпо топчеться там і поняття не має, що за
махина штовхає його в бік.

— Кінь взагалі поняття не має, що його
людина експлуатує.

— Тобто ти хочеш сказати, що тварини
нічого не розуміють...

— Так, хочу сказати.
— Не відчувають болю і страху?
— Біль і страх відчувають...
Тут ми глянули на екран, і наша досить

безглузда дискусія сама собою припини-
лася. Після зіткнення з пікадором з бичачого
карка широким рівчаком лилася кров. Її,
яскраво-червону, було дуже добре видно
навіть на бурій шкурі. Вона розтікалася по
лопатці, потім, нижче, потік звужувався і
капав на пісок (чи тирсу?) величезними, як
горіхи, краплями.

Ми всі оніміли і не знаходили потрібних
слів, ніби чимось присоромлені.

— Послухайте, — врешті промовила я, —
в принципі, я не заперечую вбивства тварин
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уже хоча б тим, що їм м’ясо. Але коли на це
дивляться сотні тисяч людей і аплодують...
Коли тварину вбивають годинами...

— Не дивися це, — авторитетно і впевнено
сказав мій чоловік, забираючи пульт, — ти
не знаєш, як закінчується корида. І краще
тобі не знати.

Я погодилася, що краще не знати, але
допитливість перемогла, і потім я на мить
знову клацнула. На моє щастя, нічого
кривавого там уже не показували. Було явно
по всьому. Тореро посилав на всі боки від-
треновані голлівудські посмішки і поцілу-
вав кинутий на арену якоюсь карменситою
шиньйон. Тьху! Отож я не дізналась, як
закінчується корида. І не хочу знати.

Однак іноді можна отримати і певну
сатисфакцію від цих кривавих іспанських
видовищ. Якось трапився приємний для
моєї «зеленої» душі інцидент: бик вирвався
на трибуни. Вірите чи ні, а він не зачепив
жінку з дитиною, які заклякли, приготу-
вавшись, мабуть, до смерті. Перескочив через
них і підхопив якогось парубка. Як казали у
коментарі, він десять хвилин тягав і буцав
бідолаху, доки наспіла озброєна допомога, і
бунтівника застрелили. Ніколи досі я не
думала про биків як про дуже розумних
тварин, але тепер, після всього, що побачила
на тему кориди, вони для мене стали вище за
собак і дельфінів в ієрархії тваринної муд-
рості. Я точно знаю, що вони самі дають себе
вбити на кориді, бо звикли і полюбляють (!)
коритися людям. А ті, що бунтують, — просто
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не в гуморі, дістало їх усе, от і відступають
від звичної моделі поведінки. І ніколи ніхто
з них не зачепить дитини чи жінки, бо у
смерть вони граються лише з чоловіками.

А ось і мій опонент у питаннях тварин-
ного розуму. Андрій зазвичай другим прихо-
дить додому, якщо тільки не рушає одразу
після роботи в меркаду. Він завжди заходить
повільно, перевальцем, схожий на схудлого
плюшевого ведмедя — повна протилежність
вертлявому Славкові. Він справді сильно
схуд тут, на острові, — тридцять кіло скинув
завдяки поєднанню фізичної праці з дводен-
ним повним голодуванням щотижня. Мій
чоловік вважає, що це — страшне й небезпеч-
не знущання з організму. А для мене будь-
який засіб виправдовується такою високою
метою, як схуднення. Тож я Андрієва союз-
ниця у цьому питанні. Сьогодні у нього
голодний день, і це, попри всі зусилля волі,
відбивається на Андрієвому обличчі: без того
опущені кутики вуст і очей стали майже
вертикальними. Мені шкода його до сліз.
Квартира вже вся просякнута запахом сопи,
незважаючи на перманентну роботу ви-
тяжки. Тут я назавжди відмовилася від ідеї
облаштувати вдома кухню-«американку»
(відділену від вітальні лише барною стій-
кою): витяжка не може поглинути всіх
запахів, і вони розповзаються по всіх закут-
ках, там і залишаючись.

Ми вчотирьох живемо у тісній квартирці
з однією спальнею. Спальню хлопці га-
лантно віддали нам із чоловіком, а самі
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ділять між собою вільну від серванта й обід-
нього стола площу вітальні. Площа та —
невелика, і, мабуть, через це у Славка з Ан-
дрієм склались якісь особливі стосунки. Я
отримую море задоволення від їхнього
спілкування — суцільних шпильок і пере-
сварок. Називаю це «ніжним щебетанням»,
бо за всіма наїздами-насмішками чітко бачу
любов. Нічого, борони Боже, непристойного:
просто великі й добрі почуття, яких дорослі
чоловіки зазвичай соромляться і намага-
ються приховати.

— Забери свою товсту сідницю з кухні, —
починає «щебетання» Андрій. — З тобою тут
і дюймовочка не розминеться.

— То це ти дюймовочка?! — регоче Слав-
ко. — А вітром тебе ще не зносить з гори?

У нашій хаті можна сміливо жартувати
на тему ваги, бо товстих тут немає. Славко,
який приїхав на Івісу смішним колобком у
коротких штанях, втратив ледь не половину
ваги за перші ж два безробітні місяці.
Андрієва вага перевалювала за центнер, а
зараз він також у нормі. Про наше тендітне
подружжя взагалі не йдеться. А цього
пекельного літа ми всі худнемо: від спеки,
роботи, гризоти — хто від чого. Навіть Ніна
перестала скиглити з приводу свого живота
і стегон. На вулицях Івіси я не раз розмірко-
вувала про товстих і худих. Складається
враження, що іспанці загалом — схильна до
повноти нація. Але їх не запідозриш у
комплексах із цього приводу. Особливо
вражають молоденькі дівчата. Тілисті й
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драглисті натягають на себе вузькі речі,
джинси із заниженою талією, над якими
нависають пласти тлущі. У нас 16-, 17-річна
дівчина з такими параметрами або схудла б,
або вмерла б. А ці — нічого, веселі, смішливі.
Подивишся на них і починаєш сумніватися,
що субтильність — синонім краси.

Наслухавшись милих моєму серцю лю-
б’язностей, я йду на балкон виглядати
чоловіка. Він затримується вже хвилин на
сім, і у мене всередині все перевертається від
страху. Знаю, що це дурість і взагалі небез-
печно, але я постійно хвилююся за нього.
Навіть коли він виходить у магазин через
дорогу, я за кілька хвилин вибігаю на балкон.
І кожна хвилина цього чекання вбиває у мені
мільйони нервових клітин. До речі, ви чули,
що вони насправді відновлюються? Це
приємна новина, хоча, правду кажучи, мене
й раніше не дуже стримували дані про
протилежне. Похвилюватись я полюбляю,
та так, щоб аж, перепрошую, діарея почи-
налася. Одначе тут, на відміну від батьків-
щини, моїй багатій уяві треба добре напру-
житися, щоб породити якийсь жахливий
сценарій. Ну, що тут трапляється? Убив-
ство на Івісі було востаннє, мабуть, ще у ХІХ
столітті. Аварії на дорогах — також дивина,
хоча ганяє тут народ, і дороги небезпечні.
Поліція? Так, для хлопця-нелегала на
калічному велосипеді зі смітника це можли-
вий розвиток подій, але не смертельний, тож
я заспокоююсь. Під балконом вовтузиться
сусідська дітлашня. Їх тут усього троє:
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хлопчик і дівчинка з будинку навпроти — вже
досить дорослі, років по десять, а з нашого
боку — Аарон, неприкаяне філіппінське дитя,
мій екс-вихованець, що не відбувся. Ааронові
п’ять років. Він на диво несимпатична
дитина. Річ навіть не у зовнішній ваді — одне
око у нього розплющується лише наполо-
вину. Шмаркатий він і замурзаний не більше
за інших дітей. Просто на ньому — енерге-
тичне тавро небажаної дитини. Можливо,
малолітня самотня мама ненавиділа його ще
ненародженого. Вона і зараз уникає спілку-
вання з ним. А коли дитину не любить мама,
то чого вже хотіти від сторонніх? Єдина
істота, якій Аарон небайдужий — це його
бабуся Кора. Вона недолюбила своїх власних
дітей ще малюками. Покинула рідні Філіп-
піни, коли Аароновій мамі — Марі Енн —
було два роки, а її старшим братам — три і
п’ять. Діти так і виросли без неї. Вперше вона
приїхала провідати їх і забрати дівчинку,
коли тій було вже дванадцять. Десять років
вона мріяла про цю зустріч, а виявилося, що
все — намарне. Діти — чужі, мами не знають,
не люблять і не розуміють. Про ці особли-
вості емігрантської долі Кора розповідала
мені у задушевній бесіді.

— Якщо тільки маєш найменшу можли-
вість — їдь додому та будь зі своєю дитиною, —
казала вона. — А ще краще — забирай її сюди.
Тільки не упусти момент, бо рідної крові нема,
повір мені, є тільки звичка. Вона породжує
любов. Дивися: ми з моєю дочкою — чужі люди.
А що вже казати про синів…
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Зараз Кора спокутує провину перед
дітьми, люблячи і пестячи єдиного онука. Але
останньому це не на користь. Часом мене аж
жах бере, коли уявляю, що мій синочок міг би
перетворитися на щось подібне: вередливе,
істеричне, завжди скиглить і всіх ненавидить.
Взагалі, я не фанатка дітей. Колись думала,
що просто їх не люблю — доки своє не
з’явилося. Але тепер я переконана, що діти,
як і дорослі, одні викликають любов, притя-
гують до себе, а інші — ніколи. Жорді — ось
зразок дитинки-магніту. Він невимовно
милий, навіть коли плаче. Просто лапо-
тусик!..

А ось і мій лапотусик. Їде на своєму вби-
тому ровері — мокрий, червоний, вимучений,
але посміхається. Справжній чоловік: не
показує свого страждання, не каже зайвого і
майже ніколи ні на що не скаржиться. Я біжу
відчиняти йому двері, а Славко черговий раз
підколює:

— Он як засяяла! Колись сфотографую
тебе до і після його приходу. Просто дві різні
людини.

Мене це зачіпає. Не те щоб я соромилася
своїх почуттів до власного чоловіка. Просто
мені не подобається, коли так нахабно
пхають носа в чужі інтимні справи. До речі,
це наводить на версію про заздрість.

— Гарно пахне! — радісно констатує мій
чоловік. Та я й сама вже захлинаюся слиною
— цілий день не їла. Поки він іде в душ, я
накриваю на стіл. Зазвичай ми вечеряємо
першими, бо Славкові чи Андрієві треба ще
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куховарити. Спершу, коли я дізналася, що
ми житимемо гуртожитком, то не уявляла
інших варіантів, крім як харчуватися разом.
І мене зовсім не лякала перспектива готу-
вати на всю компанію — я полюбляю це
заняття. Але все склалося інакше, і, мабуть,
на краще. Зараз мені ще треба зайти у ванну
помити чоловікові спину. Тут немає нічого
еротичного, на жаль. Просто пісок і цемент,
який налипає впродовж спекотного літнього
дня до спітнілого тіла, важко відмити само-
тужки. А мій чоловік працює ще й на
постійному вітрі, на вершині гори. Щоранку
долає сім кілометрів велосипедом, а на
вершину піднімається пішки. Як після цього
можна ще працювати десять годин під
субтропічним сонцем? Я досі не вірю, що він,
такий худенький, тендітний, здатний на
подібні подвиги.

За вечерею ми майже не розмовляємо, бо
дуже голодні, сопа нам смакує, а мій чоловік
просто сумний і задуманий. Взагалі-то у
нашій родині фанатом перших страв є він, а
я супів і борщів уникаю. Може, через тяжкі
спогади дитинства, коли мене примушували
їсти «рідке». Але ця страва — виняток. Вона
одночасно і перше, і друге. Запечена булочка
так і залишається хрумкою, і це фантас-
тично. Бесіда починається вже за добавкою.

— Сьогодні знову говорили, що ми пра-
цюємо останній тиждень, — пояснює нареш-
ті свою задуму.

У мене всередині все обвалюється. Його
заробіток — це все, що нас тут тримає. Він



64

заробляє непогано як для пеона. Деяким
майстрам платять так само. А головне,
зарплата — щотижня та без затримок, що тут
тепер — велика дивина. Ви будете сміятися,
але іспанські капіталісти перейняли у наших
манеру економити на платні. Не на її розмі-
рах, як у нас зараз, а власне на виплаті.
Тутешні будівельні шефи масово зажимають
гроші, причому не тільки для безпорадних
нелегалів. Навіть місцевим примудряються
заборгувати зарплату за місяць-другий. А
вже в українців це просто типова картина.
Тож ми щодня дякуємо Богові за свій віднос-
ний грошовий достаток (відносний, бо я
заробляю все ж таки дуже мало), але й щодня
сердимося на нього за нестерпне випро-
бування нервів. Практично кожен робочий
день мого чоловіка обіцяє бути останнім.
Ситуація на його будові — абсолютно не-
певна. Власник маєтку хоче його продати, а
потенційний новий ніяк не може визна-
читися, що саме там робитиме і — головне —
кого для цього найматиме.

— А хто про це говорив? — хапаюсь я за
надію на ненадійне джерело.

— Коля Молдован.
Ну, це, дякувати Богові, найненадійніше

з усіх.
— Ти мене дивуєш. Знайшов кому вірити.

Сам казав, що Колі натякають про закін-
чення роботи, бо хочуть його позбутися.

— Я так гадав. Не знаю, може, вже й мені
натякають, бо сьогодні про це балакали і
Бартоло, і навіть Сеґундо.
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— Ну, якщо вже Сеґундо… Він же у вас
там головний?

— Формально головний Даніель. Але він
приїжджає на будову лише понюхати кокаїн.
Видно, йому там найкраще заходить.

— І що конкретно вони казали?
— Як завжди, нічого. Нібито чех, який

купує цю будову у француза, буде її заморо-
жувати, бо платить шалені гроші — шість
мільйонів і поки що не має їх на продов-
ження робіт. І тільки-но вони підпишуть
угоду, нас звідти звільнять, а це начебто має
бути завтра.

— І що, ніякої нової роботи нема?
— Ніби є, але невідомо, чи для всіх.
— А де?
— У тому й проблема, що ніхто нічого не

каже.
— Себто, навіть якщо й буде щось, то, по-

перше, вас, іноземців, можуть не взяти — ви
перші на виліт, якщо треба менше людей. А
по-друге, якщо це далеко, ти не зможеш
добиратися. Велосипед уже не допоможе.

— Транспорт справді проблема, бо ясно,
що в цій фірмі ніхто нікого возити не буде.
Але я не думаю, що вони хочуть мене позбу-
тися. Розумієш, я вже давно підозрював, а
тепер переконався, що наші тут самі шука-
ють собі проблеми. Коля Молдован — це
просто класика. Хоч би що йому Сеґундо
загадав робити — він кожного разу починає
суперечку. Завжди доводить, що це треба
робити не так, а інакше. У мене вже терпіння
урвалося б — не знаю, як іспанці таке тер-
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плять. Причому завжди, за кожну дрібницю,
заперечення заради заперечення. І я просто
вмираю від сміху, коли він скаржиться, що
іспанці до нас кепсько ставляться, бо ми
іноземці. Це саме кажуть наші, коли їх
виганяють за п’янку, за лінощі, за те, що
роблять абияк. Мене не виженуть хоча б уже
тому, що я працюю більше за всіх на цій
будові.

— Коханий, я знаю, який ти старанний і
відповідальний. Але ж може скластися
ситуація, що їм треба буде менше людей, і
тоді вони позбудуться не нещасного Барто-
ло, який нічого не може робити, а тебе. Тому
що не викинуть свого заради іноземця.

— Це правда, але будемо сподіватися, що
й на новій будові буде багато роботи.

Тим часом перманентно увімкнутий
телевізор вирішив відволікти нас від сумної
бесіди епатажною програмою про рептилій.
Там постійно хтось когось ковтав зеленою
еластичною пащею. Мене такі видовища не
приваблюють, але хлопці на якусь мить
зацікавились. Надто коли на екрані з’яви-
лася наша рідна івіська ящірка. Мушу
пояснити, що ящірка — символ Івіси. Вони
тут водяться в неймовірній кількості, не
переслідувані своїми головними ворогами —
зміями, яких на острові немає. Коли я в
перший свій іспанський ранок вийшла з
готелю прогулятися, мені перебігла дорогу
ця блискавична змійка на ніжках. Потім
друга, третя, потім я налякала цілу команду.
Звикаєш дуже швидко, як до мух на фермі.
Ці ящірки на диво симпатичні. Якось я
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спостерігала на пляжі за однією. Вона
визирала зі щілини у стіні, потім обережно
вилазила, знову ховалася. За кілька хвилин
я зрозуміла, що вона почала спостерігати за
мною раніше, ніж я за нею. Можете не
повірити, але вона звернула увагу на мої
чипси й чекала, коли я почну ними кришити.
Ці ящірки — справжні санітари тутешньої
природи. Вони охоче підбирають за людьми
дрібні недоїдки. Це значно простіше, ніж
полювати на комах. Зате інші тутешні ящір-
ки — нічні — пасуться все ж таки на ентомо-
логічній ниві. Ось вони — гидота гидотою.
Такі пузаті, пухирчасті, схожі на ропух, із
товстими розчепіреними пальцями. На тих
пальцях у них присоски, і вони вільно
бігають по стінах і стелях. Бридота! Най-
гірше, що саме вони, а не елегантні денні
ящірочки, окуповують людське житло.
Вперше я зустрілася з такою «красунею» на
Клариній кухні. Закінчила роботу і сіла за
стіл попити соку. Раптом периферійним
зором уловила якийсь рух. То була вона,
перебігала по стіні від однієї навісної шафки
до іншої. Мене наче струмом вдарило від
огиди. Уявила, що це ропухоподібне ство-
ріння вільно мандрує посудом, продуктами,
всім кухонним начинням. Якщо вона вже
вдень дозволила собі такий рейд, то що ж тут
коїться вночі? Не знаю, може, вона і зне-
шкоджує всіх тарганів на цій кухні, але треба
ще подумати, що краще. Я розповіла Кларі
про побачене, але вона моєї тривоги не
зрозуміла.
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— Вони не є небезпечними, — завершила
вона невдало почату мною бесіду.

Того ж вечора, затримавшись у них до
сутінків, я зрозуміла, що цих людей ящіркою
не залякаєш. Коли вся ця фауна виповзла
на полювання довкола садових ліхтарів на
декоративному мурі, я й сама перестала
здригатися од відрази — звикла. До того ж
рептилії вразили мене розмаїттям харак-
терів. Одні, рішучі, лізли мало не на лампу,
щоби зцапати засліпленого метелика. Інші
часом відпускали вже пійману комаху, коли
та проявляла досить волі до життя, інтен-
сивно махаючи крилами. У перших полю-
вання тривало хвилин десять, і вони, ще
пузатіші, ніж звичайно, відповзали у свої
темні закапелки. А другі трудилися, певно,
півночі. Все як у людей.

Я залишила хлопців біля екрана, бо вони
вже перемкнули на футбол, а сама пішла до
спальні передивлятися отримані вчора
фотографії нашого хлопчика. Його знімали
у день народження — за три дні після мого
від’їзду. Це неймовірно, але я ледь впізнаю
на цих фотках свого малюка — він стра-
шенно підріс за ті три дні. Діти ростуть
ривками, і так прикро, коли ми ці ривки
пропускаємо. Яким же він буде, коли я
повернуся? А коли я повернуся? Краще зараз
не думати про це.

Завтра у мене свято — робочий день.
Направду, коли мені треба їхати на роботу,
життя набуває сенсу: я знаю, що мене
чекають, що наведу лад у тому великому домі,
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привезу додому гроші, яких може вистачити
на цілий тиждень на їжу, буду почуватися
виснаженою, але повноцінною. Робота…
Хай живе робота… От маячня! Ніколи не
думала, що так думатиму. Я ж прихильниця
здорового і щасливого неробства. А труд
завжди сприймала як неминучу необхід-
ність. Або це ще одна ознака старіння
організму — нормальні радощі йому вже не
потрібні, або прибирання — моє істинне
покликання. З такими думками я засинаю —
майже щаслива.
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Я прокидаюся від легенького стукоту в
двері. Точніше, від нього я ще не проки-
нулась, а тільки почала виринати зі сну.
Остаточно розбудила мене вже присутність
високої Клариної постаті у моїй каюті. Вона
каже «перепрошую» і протягує бадьорого
Жорді, що плямкає заїдженим ротом —
щойно поснідав. Зараз пів на сьому, але я
схоплююсь із солдатською готовністю, бо
завбачливо підготувалася ще зночі. Сьогодні
останній день нашої мандрівки на Формен-
теру — крихітний острів біля Івіси. Пів на
десяту наша яхта має відчалити від Формен-
терського порту і рушити до Івіси. Ман-
дрівка займе хвилин двадцять, але видовища
(тобто краєвиди) обіцяє грандіозні.

Чотири доби я провела з родиною Ман-
сіні на орендованій ними яхті. Без мене вони
не могли податися на свій традиційний
форментерський відпочинок, бо я тепер —
знакомита постать у їхньому домі — нянька
Жорді. Цю високу місію було покладено на
мене не одразу. Лише після двомісячних

Частина друга
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випробувань прибиранням і експеримен-
тальних, нібито випадкових, залишань
наодинці з малюком.

Як я згодом зрозуміла, Клара і Джорджо
після народження малого поринули в якесь
чернече життя, а звикли до зовсім проти-
лежного: ресторани, нічні клуби, вечірки. А
коли настав серпень, стало ясно, що літо
закінчується, а люди ж не відпочили. І тоді
симпатичну українську прибиральницю
(себто мене) було покликано на перше нічне
бебіситорство. Позаяк малий при мені спав
міцніше, ніж з рідною мамою, відбулося
підвищення з прибиральниць у няньки.
Щоправда, прибиральницею я залишилася,
і цю бігме легшу роботу виконую, коли малюк
спить або коли батьки за ним засумують і
беруть до себе. Зате на Форментері Жорді
постійно зі мною. Він би й спав у моїй каюті,
але вона занадто тісна — ніде поставити
ліжечко. Його — спеціальне, розкладне —
придбали напередодні мандрівки. І Клара
дуже тішилася, як тішиться усім новим і
високотехнологічним. Воно все геть капро-
нове, м’яке і прозоре — така собі сітка на
каркасі.

— Мені здається, йому в цьому ліжечку
краще. Він тут не плаче. Мабуть, у старому
в нього ручки або ніжки потрапляли межи
ґрати...

— Так-так, — погоджуюсь я. — Це наба-
гато безпечніше. Тут дитина ніколи не
вдариться, не травмується.

Насправді мені не подобається це ліжко.
Попереднє — традиційне дерев’яне — значно
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симпатичніше. Але я полюбляю погод-
жуватися з Кларою. Вона при цьому так
радіє, ніби їй усе життя всі суперечили. До
того ж я розумію, чому вона не злюбила
дерев’яного ліжечка: це подарунок дружини
чоловікового старшого брата. У тій родині
росте вже троє хлопчаків, і є вірогідність
того, що всі вони пройшли через це ліжечко.
Воно виглядає бездоганно, але я з власного
досвіду знаю, як обтяжує цей родинний
секонд-хенд. З одного боку річ необхідна, та
й економиш зрештою. З іншого — почува-
єшся бідним родичем. І хоч Клару з Джорджо
дуже важко назвати бідними навіть приказ-
ково, та в них, у багачів, усе точнісінько як у
нормальних людей. У Жорді повно речей,
що їх до нього носили інші діти — брати чи
нащадки маминих друзів. Якось увечері,
перед восьмою, коли моя робоча зміна
закінчувалася, Клара покликала мене з
Жорді на кухню і принесла звідкись два
паперові пакети з дитячими речами.

— Він так швидко росте, і до того ж скоро
похолоднішає. Давай разом подивимося, що
могло б йому зараз підійти.

І почала діставати досить уже запрані
шкарпетки, трохи розтягнуті светрики.
Майже все те справді вже підходило малому.
Ось тільки джинсовий кашкет із білою
бавовняною підкладкою — завеликий. Клара
засмутилася і почала прикидати, як би його
можна було вшити. Я зробила скептичне
обличчя, і тоді вона ніби засоромилася:

— Тут чомусь підкладка виглядає...
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Кашкет таки був поганенький, з вигляду
дешевий і не вельми вдало пошитий, а Клара
зраділа йому неадекватно. Так ніби точно не
зможе купити дитині нічого подібного. Вона
невпинно дивувала мене такими проявами.
Я зашивала її старі брюки і топи, латала
джинси й футболки Джорджо. Тоді я ще не
знала, але здогадувалася: прекрасна пташка
Клара випурхнула в обійми багатого і на-
дійного Джорджо не з найщасливішого
гніздечка. Якось я залишилась у Тан-Саль-
вато на ніч, бо Клара нездужала, а Джорджо
відбув у якесь короткочасне відрядження.
Малюк швидко і благополучно заснув, а ми
з Кларою забалакались у вітальні біля
телевізора. Вона й раніше коротко скар-
жилася мені на свою родину. А тут я вже
отримала повну версію сумних спогадів
емігрантської дочки.

— Шоколад чи кока-колу нам купували
тільки на свято. І то не завжди. Зате коли
приїжджали мамині земляки з Угорщини —
все для них. Хіба це нормально? І якби хоч
не було за що купувати... Мій батько має
нормальний бізнес, і мама все життя працює
в аптеці, а це — не найгірший заробіток. Але
ми з братом завжди були в гіршій ситуації,
ніж наші знайомі з бідніших сімей. Ми за-
ходили до когось у гості, і нас там пригощали
шоколадними цукерками, дорогими фрук-
тами, колою. І все це було на видноті —
постійно доступне. Розумієш: вони, наші
приятелі, того всього навіть не бачили.
Автоматично казали «пригощайтесь», а самі
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нічого не хотіли. Я ж постійно страждала,
стримуючи себе, щоб не накинутись, щоб не
показати, що я жадна цього всього. А брат...
він не дуже й стримувався.

— До речі, Кларо, де зараз твій брат, що
робить? Ти щось рідко про нього згадуєш.

— Що робить? Він спершу працював
програмістом, а потім покинув це і поїхав у
Мілан таксувати.

— ?
— Це дуже добрий заробіток.
— Кращий, ніж платня програміста?
— У Мілані — точно. Там таксисти —

найбагатші люди. Туди постійно приїздить
купа народу, і не просто собі нещасні туристи,
а справжня багатюща богема — круті худож-
ники, дизайнери, моделі. А скільки там
японців! Вони їздять тільки на таксі і
платять будь-яку ціну.

— І зараз твій брат там, у Мілані?
— Ні. Він працював там, поки не зустрів

одну дівчину з Бразилії. Дуже закохався. А
вона не хотіла залишатися в Італії, казала,
що сумує за батьківщиною і все таке. На-
справді, вона просто не могла нормально
влаштуватися. Одне слово, він поїхав за нею,
і живуть вони там досить бідно.

— Значить, твій брат відмовився від
грошей заради кохання. Це дуже роман-
тично! А ти бачила ту дівчину?

— Бачила, але... — Клара зробила дивну
міну. — Розумієш, це дівчина, яка народилася
хлопцем.

— Здається, розумію.
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— Коли вона, точніше він, став підлітком —
у нього почали рости груди.

— Та це ж просто трансвестит!
— Мабуть. Головне, що він завжди почу-

вався дівчиною. І коли виповнилося вісім-
надцять — його прооперували. Але у паспорті
залишилося чоловіче ім’я, бо у Бразилії не
можна змінювати паспорт.

— Дуже дивно.
— Так, дивно. У Європі, коли, наприклад,

виходиш заміж — змінюєш паспорт.
— У Європі можна поміняти паспорт,

коли заманеться, — авторитетно уточнила
я. — Захотілося нового імені чи прізвища?
Будь ласка! Правда, не знаю: може, і в нас не
можна поміняти чоловіче ім’я на жіноче. Та
невже у них немає імен унісекс?

— Факт, що з цим чоловічим паспортом
його, точніше її, нікуди не взяли на роботу.
А професія у неї хороша — ветеринар.
Батьки мої, звичайно, в шоці від цієї історії,
і вони переконані: це ніякий не проопе-
рований хлопець. Це просто хлопець, а мій
брат — гей.

— А ти сама що думаєш?
— Я вважаю, винна наша мама. Якби ж

вона була уважнішою, ніжнішою. Ні: завжди
сувора і холодна. І вона занадто любить
гроші.

— По-моєму, всі люблять гроші.
— Так, але моя мама — занадто.
— Вона, здається, народилася не в багатій

родині, — запропонувала я своє пояснення.
— У дуже бідній — в Угорщині, неподалік

Румунії. Ви ж із нею майже землячки.
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— І як потрапила в Італію?
— Як багато хто — емігрувала. Їй тоді було

всього 19 років. Це, звичайно, героїчна
сторінка маминої біографії. Вона полюбляє
про це розповідати. Приїхала, мови не знала,
з села — у велике місто. Насправді, я думаю,
вона б не досягла таких висот, якби не
зустріла тата. Вона працювала в будинку
його батьків — ось як ти у нас...

— А! Добре, хоч Жорді занадто малень-
кий, щоб закохатися у мене.

— Я думаю, він закоханий у тебе, —
підтримала Клара мій жартівливий тон, —
просто поки що не може поставити нас до
відома.

— І що, твою маму татові родичі не дуже
хотіли бачити невісткою?

— Не те слово. Зате згодом полюбили.
Оцінили її вміння поводитися з грішми. Вони
ж собі думали: якась жебрачка, зараз як
дорветься до багатства — усе розтринькає.
А потім побачили, що вона зайвого мідяка
не витратить.

— А зі своєю родиною в Угорщині мама
підтримує стосунки?

— Ну, до моєї бабусі ми й досі їздимо. Із
Жорді, щоправда, не були. Бабуся ж фактич-
но виростила мене. Коли я мала два роки,
мама відвезла мене до Угорщини, бо їй треба
було вчитися, а з двома малими дітьми важко.
Я там жила аж до семи років — доки не треба
було йти до школи. Італійську мову забула,
розмовляла угорською і румунською, але то
ще не найбільша біда. Гірше — в яких умовах
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я там росла. Бабуся така ж сувора і холодна,
як моя мама. Вона не пестила мене, зайвий
раз не усміхнулася.

— Вибач, а дідусь у тебе є?
— Десь там є, але я його ніколи не бачила.

Бабуся розлучилася з ним ще до мого
народження і вийшла за іншого — алко-
голіка. Я й зараз пам’ятаю, як дивувалася,
що він п’є так багато води. Мені ж казали,
що в його склянці — вода... Ось таке у мене
було дитинство.

Клара замовкла, ніби надавши мені слово
для співчуття, але я не могла дібрати хоча б
кілька небанальних англійських слів. На
щастя, вона заговорила знову:

— Знаєш, коли я народила Жорді, мама
практично весь час була зі мною, дитину з
рук не спускала. Я тоді подумала: все, її серце
розтануло. Так спершу й було. Ми ж поїхали
з Жорді сюди, коли йому було три дні, і мама
цілу дорогу нам надзвонювала: як там малий,
як я. Але це тривало недовго, тепер знову тіль-
ки я їй телефоную... Ось батьки Джорджо —
це зовсім протилежний випадок, особливо
мама. У неї завжди діти, чоловік — на першому
місці. Вона дуже освічена жінка (ти ж чула —
англійською краще за нас розмовляє), але від
кар’єри відмовилася, виховувала дітей. А
зараз у неї шестеро внуків, і до кожного вона
ставиться так, ніби він єдиний. Та взагалі,
чудова сім’я. Я й раніше бачила сім’ї дружніші
й тепліші за мою. В одній такій навіть хотіла
залишитись — у американців.

— Це коли ти там навчалася?
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— Так. То була програма навчання у
сім’ях. Американці, до котрих я потрапила,
були бездітними, і так до мене ставилися, що
вже за два місяці я вирішила: не повернуся
додому, тут мені краще. Я сказала про це
мамі по телефону. Вона зразу ж розпла-
калася, почала благати: «Не роби нам та-
кого. Ти ж наша дитина, ми тебе любимо». І
справді, десь місяць після мого повернення
мама давала мені відчути її любов, а потім
усе знову стало по-старому…

Я уважно слухала Клару, але внутрішньо
протестувала проти її скарг. По-перше, я ще
ніколи не чула, щоб хтось так відгукувався
про матір — хіба що в американських філь-
мах, а по-друге... Я ж її бачила.

Тоді я ще приїздила тільки прибирати.
Автобус трохи припізнився, і я буквально
вилетіла на їхню трикляту круту гору.
Захекалась, як пес. Ніхто ніколи не дорікав
мені за спізнення, але на годинник завжди
дивилися. Увірвавшись на кухню, я так різко
загальмувала, що мало не гепнулась: там
були сторонні люди. Молода струнка жінка
у фартушку накладала на тарілки спагеті у
червоному соусі. А значно старший і повні-
ший чоловік крутився довкола неї.

«Оце номер, — подумала я. — Невже тут
за два дні помінялися господарі? Чи вони
собі кухарку найняли? Чи хатню робітницю,
і мене тут уже не чекають. А хто ж тоді
чоловік?»

У цю мить мене помітили, хоч я вже разів
три видавила з себе захекане міжнародне
«хеллоу».
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Жінка обернулась, і я побачила, що вона,
по-перше, не така вже й молода, а по-друге,
занадто пещена для хатньої робітниці.
Обидва ввічливо посміхнулись, і комбінація
їхніх постатей трансформувалась у щось
дуже знайоме, майже рідне. Клара! Ось із
такого матеріалу зазвичай і ліпляться
справжні красуні. Жінка маленька, худень-
ка, гостренька, чоловік — високий, але
округлий і пухкий, як добре дріжджове тісто.
Клара вийшла висока й худа, але з усіма
належними округлостями. Обличчям же
вона вдалася не в маму чи тата, а чомусь у
Мілу Йовович. Вони з Джорджо взагалі
голлівудська пара, бо він добряче нагадує
молодого Річарда Ґіра.

З Клариними батьками я перетнулася
дуже трішечки. Оце за першого знайомства,
а потім ми разом їхали на автомобілі: вся
родина на пляж, а мене підкинули до авто-
бусної зупинки. Спілкування наше обме-
жилося кількома засвоєними мною італій-
ськими словами. А ще за наступного мого
візиту Кларина мама «здавала» мені кімна-
ту, де вони зупинялися, і дуже промовисто
пояснювала, що ці рушники, мовляв, чисті —
вони ними не користувалися. Тоді я її, на свій
сором, одразу не впізнала, а то поводилася
би привітніше. Здалося мені, що то якась
нахабна туристка ніяк не хоче виселятися.
Ну, нагадує чимось Кларину маму, але я
була переконана, що батьки її вже поїхали.
Одначе недаремно я так обманулася — жінка
ця справді стала іншою, якоюсь старшою і
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сумнішою. Може, Клара і має рацію: її мама
підвладна якимсь загадковим особистісним
перемінам. І помітні вони навіть на обличчі.
Взагалі, вона і за першої нашої зустрічі не
виглядала аж надто привітною. Але це
нормально для людини зі Східної Європи.
У нас же не заведено, як на Заході, під
впливом американців, постійно вишкі-
рятись і зображувати радість життя. Втім, у
італійців з іспанцями це взагалі національна
традиція. Та найцікавіше, що Клару я
ніколи не бачила такою щасливою і вдово-
леною, як під час гостювання батьків. А
згодом, коли вони вже поїхали, вона ще довго
показувала мені результати їхньої присут-
ності. Тато підстриг кущі і почистив фонта-
ни, мама перешила завеликі речі для Жорді,
повідчищала сантехніку в котеджах (камінь
у мій город), пробила забиті вапном душові
сітки, зробила дуже зручну перестановку у
вітальні.

— Вона вміє все, — нахвалялася Клара.
На добрий місяць вистачило тих спога-

дів. А вчора, вже тут, на Форментері, Клара
висловила зовсім дивну претензію до матері.

— Коли вона побачила мене у лікарні
після пологів — зомліла. Я ледь жива була,
напівсліпа і напівглуха. Я чекала, що вона
мене підтримає, а вона впала, просто впала.

Я не знала, що на це відповісти. Про себе
ж подумала: що може бути більшим виявом
любові до дитини, ніж зомліти, побачивши
її страждання?
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Клара з Джорджо, до речі, також своє-
рідно виявляють батьківську любов. Вони,
звичайно, дуже ніжні з Жорді — обціло-
вують-облизують щохвилини. Але можуть
спокійно піти на всеньку ніч на гульки, коли
він прихворів. Якось Клара викликала мене
в нічну зміну дуже несподівано: щойно я
повернулася додому, як засигналив мобіль-
ник. Клара перепрошувала, що все так на-
гально та без попередження, але дуже треба.
А щоб усе це мене не дуже обтяжувало — не
треба автобусів, Джорджо приїде по мене.

Коли за дві години я вже сиділа у машині,
він почав несподівану бесіду:

— Щось жахливе діється з Жорді. Блює
після кожного годування: і після Клариного
молока, і після штучного. Плаче. Мабуть, це
тому, що ми почали йому давати штучне
молоко...

То була повна дурниця, бо молочну суміш
хлопчик уперше покуштував уже давно. І
саме тому, що мама з татом почали вешта-
тися нічними клубами. Механізм тут елемен-
тарний: якщо пропустити одне годування —
наступного разу молока виробляється
менше. Навіть якщо мама дуже старанно
зцідить те, що прибуло — завжди щось
залишиться і, як колись казали, перегорить.
Наступне пропущене годування — ще менша
лактація. А Клара останнім часом пропус-
кала по два-три годування. По-перше, серед
ночі, коли вони в ресторані чи клубі, а потім
іще два зранку, бо молоко, в якому присутній
алкоголь, вона, як свідома матуся, дитині не
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дає. Ну, а відмовитися від пивка-другого,
вочевидь, ніяк не можна було. Так одного
дня, прибувши на роботу, я застала Клару
за приготуванням штучної суміші. Досі це
була виключно моя справа.

— Чому? — коротко спитала я.
— У мене нема молока, — приречено

видихнула Клара.
Пізніше молоко все ж таки прибуло, але

на всі годування його вже не вистачало.
Коли ми з Джорджо приїхали, Жорді вже

заснув. Я підійшла до ліжечка і на відстані
відчула: дитина гаряча. Сказала про це Кла-
рі — вона зі мною погодилась і... почала
збиратись у ресторан. Я й раніше чула, що
західним людям не притаманна жертовна
любов до дітей. Вони можуть мліти від ніж-
ності до свого малюка, пестити його, зава-
лювати подарунками, носити на руках —
переносно та буквально, але собі не відмов-
лять ні в чому заради дитини. Хто зна, може,
Кларина мама — якраз протилежний випа-
док, людина «нашої» ментальності. А діти
вдалися західного штибу, тож сприймають
зовнішню стриманість за відсутність почут-
тів. Я не раз помічала, що Клара з Джорджо
часом дуже спантеличені моїм суворим
виглядом. Може, він будить у них почуття
провини чи просто асоціюється з горем і
печаллю? Можливо, що такі зосереджені, не
усміхнені обличчя у них «носять» лише на
похорон. Одного дня Клара не витримала і
дорікнула мені:
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— Дитина повинна бачити радість, весе-
лість, бо їй передається настрій людини, яка
її доглядає.

Це було сказано таким менторським і
водночас роздратованим тоном, що я дозво-
лила собі образитись і промовчати. За мить
Клара обм’якла:

— Можливо, ти втомилася?
Моя образа різко перейшла в сльозо-

загрозливе розчулення:
— Можливо. Все ж таки сьогодні п’ятни-

ця.
За півгодини ми з Кларою мило щебетали,

умліваючи одна перед одною. Вона просила
забути її образливі слова, а я висловлювала
своє розуміння її занепокоєності.

Думаю, Мансіні справді дорожать мною
як безвідмовною, старанною і відпові-
дальною працівницею. Воно було б ідеально,
якби я при цьому ще й сонечком сяяла, але ж
це життя — не казка.

Тут, на Форментері, вони не натішаться
мною. Ось і зараз: не кожна тобі нянька буде
в шостій тридцять уже після душу, вдягнена
й причесана. Я ж приготувалася ще до
шостої, бо думала, що малюк встане саме в
цей час, як буває, коли він міцно спить цілу
ніч. А спав він так, що я навіть не змогла його
погодувати у звичний нічний спосіб — не
виймаючи з ліжечка. Цього разу він не
розтулив ротика, скільки я не тицяла в нього
соскою. Бебіфон на моєму столику мовчав,
аж поки не повернулися з ресторану Клара
з Джорджо. То була вже майже четверта. Тож
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зрозуміло, що зараз матуся Жорді, м’яко
кажучи, невиспана. І вона нічого мені не роз-
повідає, як зазвичай. Лише каже, що малий
щойно поїв, і йде спати. Ну, що поїв, я й сама
бачу. Першим ділом дістаю з пачки одно-
разову хустинку і витираю молоко з круг-
лого товстенького підборіддя. Цікаво, чи
встиг Жорді відригнути? Про всяк випадок
потримаю його трохи вертикально на плечі.
Хлопчик видає гучний характерний звук —
чудово! Якщо дитина не має проблем із
відригуванням та пуканням, вважайте, і у
вас нема проблем із цією дитиною. Я саджу
Жорді на друге ліжко у моїй каюті. Сидіти
він, певна річ, іще не вміє, але я надійно
обкладаю його подушками, і ми починаємо
ранкове спілкування. Починаю його хва-
лити:

— Гарний, розумний хлопчик. Він про-
спав цілу ніч. Не плакав, не прокидався.
Молодець!

Із Жорді я розмовляю виключно україн-
ською. Воно було би більш доречно й логічно
по-англійськи — як і з батьками. Дитина
заодно і мову б освоювала. Але чомусь не
можу, нещиро якось виходить. Клара і
Джорджо знають, що я вчу їхню дитину
нікому не потрібної східнослов’янської мови,
але не заперечують. Може, думають: хто зна,
як усе обернеться років через двадцять.
Головне ж, що Жорді мене розуміє. Зараз він
уважно дивиться на мене і всміхається, але в
глибині його карих очей уже бачу зародки
нудьги. Якщо цієї ж миті не запропоную йому
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якоїсь розваги — розреветься. Саджу його на
місце і беру на озброєння кілька іграшок:
музичну карусель, зеленого м’якого слоника
з брязкальцем і просто брязкальце у формі
телефонної слухавки. Хвилин на десять цих
забавок може вистачити, а я побережу сили,
бо скоро він однаково заплаче, і доведеться
носити це товстеньке пацятко на руках. З
візочком сьогодні не дуже погуляєш — скоро
відчалюємо. Коли малий все ж таки завере-
дував, я вийшла з ним на берег, навіть не
гукаючи капітана, щоби виніс дитячий
транспорт.

Сонце лише виринуло з-за портової вежі,
але вже ясно, яким пекельним буде день.
Звичного форментерського вітру немає, і я
шкодую, що вдягла джинси: переодягнутися
в щось легше точно не матиму часу. Ми з
Жорді йдемо портом, відкидаючи ще досить
довгу двоголову тінь. Я розповідаю йому все,
що знаю про кораблі, показую кумедний
склад капців біля однієї з яхт (по яхтах
зазвичай ходять без взуття), підношу до
емально-керамічних картинок з рибами на
бетонних лавицях. Жорді виявляє мало
інтересу. Він запхав до рота ввесь п’ястук і
намагається зарадити своєму стражданню.
З чотирьох, а часом і трьох місяців нещасні
малюки вже починають мучитися майбут-
німи зубами. Та що там казати: все наше
життя — неперервна та безпросвітна мука.
Спочатку це жахливе народження, потім
живіт, зуби, перший клас, статеве дозрі-
вання, кохання, знову жахливе народження
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(не тільки жінки — нормальні чоловіки теж у
пологах страждають), хвороби, хвороби,
хвороби і смерть. Жорді, звісно, ще рано про
це думати, але якби він міг податися в таку
філософію, точно сказав би: «На дідька я
пхався в цей кошмарний світ, де навіть
шестикілограмові люди невідомо за які гріхи
караються?» По-моєму, це, як його нази-
вають педіатри, формування лунок малюки
переносять іще важче, ніж саме прорізування
зубів. Я бачу, що малий уже збирається
заплакати, і починаю активні ігри: притан-
цьовую, співаю, нарешті роблю «літачок» —
кладу його на долоні пузом донизу і з гудінням
плавно несу. Від цього руки і спина стра-
шенно втомлюються, і я все ж таки повер-
таюся на яхту за візочком. Капітан Джузеппе
вже вовтузиться на палубі. Справ перед
відплиттям у нього, мабуть, вдосталь. А
чоловік він трохи дивний. Моя поява чотири
дні тому викликала в нього несподівано
бурхливу реакцію. Він без кінця лопотів щось
по-італійськи про мою зовнішність. Потім
перейшов нарешті на англійську, яку я
розуміла ще гірше за його рідну. Згодом
з’ясувалося, що то австралійський варіант,
перейнятий від дружини-австралійки. Суть
його шаленої орації зводилася до того, що у
мене, мовляв, універсально-південне обличчя,
що я можу бути і з романських народів, і
грекинею, і грузинкою. А ще була у нього
колись дівчина-єгиптянка — точнісінько я.
Потім він цілий вечір наспівував і повторю-
вав моє ім’я і — треба віддати належне його
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освіченості — розпізнав, що воно грецького
походження. А може, просто вгадав? Я ж
була трохи налякана і знічена таким напо-
ром. Крім того, мені завжди здавалося, що у
присутності господарів з прислугою не
фліртують. Лише згодом до мене дійшло, що
Джузеппе — така ж сама прислуга. Він сам
прибирає і куховарить на яхті не з власної
примхи, а тому, що це його обов’язки. Хіба
що його наймана праця оплачується значно
краще за мою. До того ж він у фамільярних
стосунках із роботодавцями. Хоча б уже
тому, що також італієць. Коли ми з Кларою
та Жорді добралися на пасажирському
лайнері до Форментери, обійшли колом
величезний порт і дочвалали до яхти під
назвою «Радість», там уже був Джорджо,
який обігнав нас на прокатному автомобілі
та обіймався-цілувався з високим та худим
чорнявим чоловіком. «Не інакше як це один
із братів Джорджо», — подумала я. Вони ж-
бо наймали цю яхту на всю родину. Коли
з’ясувалося, що то капітан, я вирішила, що
він є давнім другом сім’ї — надто вже теплою
була зустріч, з поцілунками, обіймами та
сюсюканням, а спілкування за вечерею —
бурхливим і галасливим.

Наступного дня був такий же дружній
обід (звичайно, паста), до якого долучилась
і я, вклавши малюка. А потім щось розлад-
налося. Я, може, і не знала б нічого, більшу
частину часу проводячи у своїй каюті, якби
Клара і Джорджо самі не посвятили мене у
цей конфлікт. Досі не розумію, чого їм так
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порозв’язувались язики. Певно, всім людям
притаманна така собі пліткарська свер-
блячка. Хочеться комусь розповісти, і все!
Якби тут був, скажімо, Фабриціо, поскар-
жилися б йому, а так довелося розкривати
душі перед нянькою-покоївкою. Коли на
другий день мандрівки я повернулася з
єдиної своєї незалежної прогулянки, на яку
сама собі скромно відвела лише дві години,
Клара, Джорджо та Жорді виходили на
берег.

— Ми йдемо до магазину, — пояснила
Клара. — Треба купити продуктів. Підеш із
нами?

Не дуже хотілося йти, але перспектива
залишитися на борту з дивним Джузеппе
влаштовувала мене ще менше. Недовгою
дорогою до бідненького, але дорогого при-
портового супермаркету мої італійці дуетом
скаржилися на свого земляка — нашого
капітана.

— Йому дали гроші на повне забезпечення
яхти, — тоном ревізора промовила Клара, —
а він іще нічого не купив. А ті продукти, що
купили ми, вже закінчилися, і вгадай, хто їх
з’їв. Тільки вчора Джорджо приніс із мага-
зину кілька кілограмів різних фруктів —
сьогодні знову треба купувати, нічого не
лишилося.

Я не без переляку згадала, що вчора
спокусилася на одну нещасну грушку. Е, ні,
тут треба обережніше. Добре, що запаслася
пакетом горіхів та великою плиткою шоко-
ладу. Та ще якесь дорожезне вівсяне печиво —
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страшно екологічне — щойно купила. Можна
жити. Власне, тим набором продуктів я й
живилася решту часу на Форментері.

А вчора конфлікт між капітаном і клієн-
тами досяг апогею. День із самого ранку був
жахливо спекотним, і Клара з Джорджо не
вигадали нічого кращого, як податися на
цілий день на пляж. Та ще й взяти з собою
малюка (а значить, і мене). Тепер я мушу
пояснити, що таке пляж на Форментері.
Спершу це вражає: десятки кілометрів
піщаної столоподібної рівнини, вкритої
глибоким білим піском. Але біда в тому, що
на Форментері росте два з половиною
дерева, і затінок тут буває лише від пляжних
парасольок. Під однією з таких Жорді,
розморений поїздкою і спекою, проспав
майже весь ранок. А коли прокинувся, почав
вимагати прогулянки.

— Він більше не лежатиме, — сказала я
Кларі. — Треба йти з ним або у воду, або
просто ходити.

— Занадто сильне сонце! — запротесту-
вала матуся.

От спасибі, що сказала. Хто б казав про
сонце. Я ще зранку просила добре подумати,
перш ніж брати дитину з собою. Я б охоче
перебула з ним це пекло у прохолодних
каютах. Так я подумала, але сказала, певна
річ, інше:

— Жорді зараз розплачеться. Може, з
панамкою на голові його можна трохи
покупати?
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— Знаєш що! — з інтонацією «еврика»
вигукнула Клара.— Піди з ним під навіс
ресторану і погуляйте там.

Що й казати — геніальна ідея: прогу-
лянка в ресторані. Одначе правда у тому, що
іншого затінку не знайдеш у радіусі кількох
кілометрів. Я пов’язала парео на стегна,
взяла вже ревучого Жорді на плече, і ми
пішли до ресторану. Там виявилося просто-
ріше, ніж я думала, і проходи між столами
широкі, але розминатися з прудкими офіці-
антами все одно було важко. Я зупинилася
біля акваріума, показала йому рибок, почи-
тала вголос меню (що змогла розібрати).
Потім ми постояли біля стійки, розглядаючи
листівки з краєвидами Форментери і голими
гепами — друга за популярністю тема в
тутешній туристській поліграфії. Знічев’я
зайшла у туалет, де виявила величезне
дзеркало. Жорді хвилини дві розглядав наші
відображення, і стільки тривав мій спокій.
Врешті-решт моя прогулянка рестораном
перестала бути непомітною. Клієнти з
масними від паельї ротами почали насторо-
жено зиркати у мій бік. А офіціанти, на-
штовхуючись на мене, зітхали голосно, як
старовинні паротяги. Нічого не вдієш —
треба повертатися під парасолю. Клара і
Джорджо — не мокрі, але блискучі від сонце-
захисного крему, — запитально посміха-
ються: чого, мовляв, прийшла?

— Треба подивитися, чи малюк не пока-
кав, — брешу я, і, поклавши Жорді на лежак,
зазираю в памперс.
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— О, ні, здалося, — продовжую тему, —
але він трохи тиснувся і може скоро це
зробити.

На моє здивування і полегшення, хлопчик
лежить спокійно — мабуть, він також уто-
мився від нашої одноманітної безглуздої
прогулянки. Згодом він заснув і мирно
перебув у візочку те, заради чого комуні-
кабельні батьки й попхалися в таку спеку на
пляж, — обід. Вони домовилися пообідати
тут зі своїми форментерськими друзями —
старшим за них років на п’ятнадцять бага-
тим і бездітним подружжям. Вони — іспанці,
живуть на Форментері постійно, мають
кілька магазинів дешевого індонезійського
одягу. Коли Клара сказала про це, я відразу
зрозуміла, про які магазини йдеться — в один
із них я заходила. Там були справді гарні
речі — дуже самобутні. Спершу хотілося
купити там усе, але, як це буває майже
завжди, вибір виявився для мене невирі-
шуваною проблемою, і я, роздратована,
пішла геть. Дурна! Треба було брати перше,
на що запала, — ту сумку з пальмами й
бісерною вишивкою. Я чомусь уявила, що в
цієї Есперанси — господині індонезійських
крамниць — ціла шафа завалена такими
вишитими сумками.

Доки не підійшли Есперанса з чоловіком,
ми троє (Жорді спав у візочку) розмістилися
за пластиковим столиком на вулиці. Власне,
весь цей ресторан — відкритий майданчик,
але під навісом. Ми ж навіс проігнорували,
бо тінь він уже відкидав і на прилеглу
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територію, зате на вулиці було незрівнянно
просторіше. Нам уже принесли меню, і Клара
дивним тоном повідомила, що вони замов-
лятимуть рибу. Здається, вона хотіла пояс-
нити, яку саме, але не змогла. Я переглянула
всі рибні номінації в меню і зрозуміла, що
їхнього замовлення не повторюватиму, бо не
хочу розоряти Джорджо на щонайменше 12
євро. Швиденько пригледіла собі фірмовий
салат «Танґа» (так називається пляж) за
п’ятірку і вже відкрила рота заявити про це,
як підійшли друзі. Місць за нашим столиком
більше не було, і вони подалися під навіс, де
якось нараз звільнилося багато місць. Ма-
буть, деякі люди мають особливу ресторанну
інтуїцію — знають, коли прийти, щоб не
роззиратися розгублено у пошуках вільного
столика. Я ж залишилася наодинці з Жорді,
зате під ніжною опікою офіціанта — знайо-
мого Клари та Джорджо, котрому останній
мене доручив. Коли я робила своє замов-
лення, то вже не знала точно, чи не дове-
деться платити самій. Власне, то мене не
дуже лякало, бо гроші я мала, а в поїздці
особливо не потратилася. Проблема була
іншою — доволі парадоксальною: якби я
знала, що платитиму сама, то замовила б собі
ще щось, бо дуже зголодніла, а якщо рахунок
понесуть усе ж таки Джорджо, то їстиму
якнайменше, тим паче у світлі останніх подій
на нашій яхті. Обмежилась я все ж таки
салатом і пляшкою мінералки, бо це було
розумніше в усіх аспектах, але постановила
собі, що відразу після повернення на Івісу
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ми з чоловіком підемо до ресторану, і там я
«відірвуся». Салат справив на мої голодні
очі потужне враження. У ньому були всі
продукти, які лише можна собі уявити,
нарізані виразними шматочками і не змі-
шані. Тобто це було таке собі гастрономічне
асорті: помідори, огірки, листковий салат,
болгарський перець, по дрібочці спаржі та
артишоку, хороший твердий сир, яйце, шин-
ка, тунець, без якого тут не обходиться жоден
салат, і національне надбання Іспанії —
хамон. Про хамон не можу не згадати окремо.
Це специфічний та дорогий м’ясний продукт,
який у більшості українців викликає смакові
асоціації з ґумою (наче хтось із них колись
пробував їсти ґуму). Хамон являє собою ногу
обов’язково чорної, обов’язково вигодуваної
жолудями на вóлі свині. Нога ця не копчена,
не варена і не печена, а висушена в особливий
спосіб на сонці. Завдяки цій технології хамон
ніколи й ніде не псується, що має величезне
значення для такого клімату. Взагалі, іспанці
вигадали чимало твердих засушених про-
дуктів, які від зберігання стають лише
кращими. Наприклад, твердючий сир ман-
чего, земляк Дона Кіхота. Кружечком такого
сиру можна забивати цвяхи. Однак у світі
більш відомі італійські аналоги цих продук-
тів — сир пармезан (як кажуть італійці,
пармеджано) і пармська-таки шинка. Мені
особисто хамон подобається. Прожувати
його справді важко, але навіщо? Хамон треба
різати мікроскопічно тонкою смужечкою —
для цього є спеціальний довгий тонкий ніж,
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і тоді він просто сам кудись зникає в роті,
залишаючи лише солоно-сонячно-пряний
присмак. Нічого схожого на звичний нам
в’ялений продукт — тараньку, значно ніж-
ніше і м’якіше. Мені приємний і запах
хамону, хоча до нього треба звикнути. Є в
ньому щось від специфічних ароматів
дичини, яких ми загалом не терпимо і
намагаємося витравити часником чи оцтом.
Шматочки хамону я залишаю собі на фінал
трапези — як найсмачніше. Цікаво, що за
такого асортименту продуктів страва вияви-
лася на диво ніякою. Може, до такого салату
слід замовляти ще якийсь соус, а я, темна,
про це не знаю. Поглинула я це несмачне їдло
дуже швидко, хоч і намагалася жувати
повільно. Коли була випита ще й вода,
ситуація стала незручною: я сиджу за порож-
нім столиком, не маю перед собою навіть
газети, щоб бодай вдавати якусь діяльність,
а кругом — натовп народу, що шукає вільного
столика. За час мого вимушеного сидіння
кілька столиків уже винесли на вулицю
додатково. Думаю, мене б уже запитали
ввічливо, чи не планую я ще чогось замовити,
якби не візочок із Жорді біля мене. Жінка з
дитиною в Іспанії — священна постать, яку
ніхто зайвий раз не потурбує, зате кожен при
нагоді допоможе. Нарешті, Жорді завору-
шився і почав, рюмсаючи, прокидатись. Я
віднесла його Кларі, і вона негайно почала
годування, хоча мені до цього зізнавалася,
що не любить оголяти груди на людях.

— Можна мені повернутися на пляж? —
запитала я покірним тоном служниці.
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— Почекай трохи, — відповіла Клара, —
ми вже також ідемо.

Довелося знову повертатися за свій
столик, але вже без привілеїв. Як і очіку-
валося, офіціант таки підійшов до мене —
запропонувати каву. Я відмовилась, але
спитала про рахунок.

— Джорджо оплатив, — коротко й люб’яз-
но відказав червонолиций і явно п’яненький
Хосе.

Через уже поріділі ряди відпочивальників
(люди обідали швиденько і поверталися до
моря) я спостерігала за тим, що відбувається
в компанії моїх господарів та їхніх друзів.
Весела досі Есперанса принишкла. Це пере-
конало мене у правдивості Клариних слів:
дитина — єдине, що їй треба у житті. Чоловік
її весь час мовчки посміхався. Клара зосере-
дилась на процесі годування, а роль соліста
перебрав Джорджо. Алкоголь завжди так
впливає на нього, навіть у незначних дозах.
Я помітила це, коли залишалась із Жорді
ночами. Повертаючись додому і розповсюд-
жуючи характерні посталкогольні випари,
Клара трималася добре і лише розпитувала
про малюка, а Джорджо завжди ставав до
бесіди, часом філософської. Зараз він патякає
безупинно, і бачу, що форментерців це вже
добряче напружує, але прощатися ще не час,
бо малюк продовжує трапезу. Тим часом я
знічев’я розглядаю своє смугасте парео. Я
придбала його тиждень тому за безцінь.
Точніше, воно нібито взагалі безкоштовне —
подарунок (реґало) до вересневого номера



96

журналу ELLE. Насправді нічого безкош-
товного, крім легендарного сиру, як відомо,
не буває. Просто всі ці журнали з реґалами
коштують удвічі дорожче, ніж «Ґламур»,
який нічим, крім себе самого, читачок не
спокушає і навіть продається дуже демокра-
тично — не запакованим. «Ґламур» — клас-
ний і дешевий журнал, але хитра тактика
приманювання все ж таки ефективна. Зреш-
тою, приходячи раз на місяць за свіжим
жіночим журналом, я вибираю не саме
видання, а подарунок. Хто запропонує щось
краще — той і продасться. Той ELLE, що я
його отримала на додачу до обраного мною
парео (були відкинуті футболка з літерою
Т, парасолька, пробник нових парфумів, що
їх рекламує Лів Тайлер, ароматизований
вазелін у дорогоцінній коробочці у стилі 50-х
і навіть сумочка з бамбуковою ручкою),
виявився нікчемним, зате з реґалом я точно
не помилилася. Парео — неймовірно універ-
сальне, пасує і до мого блакитного купаль-
ника, і до помаранчевої футболки, і до
вишневого топа. Пасувало би ще до чогось
білого, але нічого такого я не маю. За такими
роздумами я майже проґавила момент про-
щання. Чоловіки вже розійшлися, а Клара з
Есперансою ще цілувалися — за півден-
ноєвропейською традицією — в обидві
щічки.

Коли ми поверталися на пляж, сонце вже
трохи заспокоїлося. Веселий Жорді, благо-
получно відригнувши, пішов з батьками
купатися. Дочекавшись їхнього повернення,
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і я рушила у широкі форментерські хвилі.
Море тут незвичайне — прозорого смараг-
дового кольору, з незліченними обмілинами,
які насправді є підводними скелями. І це
найбільше дивує, бо береги острова зовсім
не скелясті. Якщо порівнювати ландшафт
Івіси і Форментери, то це як Кримське
узбережжя і Північне Причорномор’я в
Україні. Перше — гори та рінь, друге —
рівнина і пісок. То мені важко уявити, щоби
дно м’яких, як перина, пляжів Херсонщини
раптом виявилося кам’янистим. Водночас
пісок, який нам так імпонує під ногами і
гепами, шкодить чистоті й прозорості води.
Звідси висновок: Форментера — унікальна
курортна місцина, де маємо пісок-підстилку
і камінь-облицювання для морського дна: і
м’яко, і чисто.

Коли ми поверталися з пляжу, було вже
по сьомій. Дорогою я старалася добре
запам’ятати все довкола. Хто зна, чи колись
побачу щось настільки ж самобутнє. Фор-
ментера така маленька, що її можна обійти
за день пішки. У багатьох місцях море видно
з трьох боків. Плюс до цього ще й внутрішні
озера та соляні канали. Ще в 60-х роках
острів був просто чималеньким соляним
кар’єром, а зараз це — музейний антураж і
цікавинка для туристів, які досі вважали, що
сіль виростає у супермаркетах. Взагалі,
краєвид Форментери — неземний і фан-
тасмагоричний. За великим рахунком це —
суцільна вода, покреслена рівними лініями
вузеньких доріг, якими на тлі низького неба
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рухаються поодинокі автомобілі та незлі-
ченні мопеди. Враження таке, що вони їдуть
просто по водній гладі. Неподалік порту тут
починається спеціальна дорога для велоси-
педів і мопедів. Ми з Жорді ходили по ній
гуляти — незабутні враження! Ну, чим,
приміром, може бути вкрита така дорога?
Асфальтом? Рінню? Піском? Не вгадали —
сіллю! Справжньою, досить дрібною і
досить білою сіллю. Вона хрустить під
ногами та колесами візочка і діамантово сяє
на сонці. Але найдивовижніше — це хмари
над Форментерою: низькі, маленькі, якісь
ніби важкі. На фотографіях вони вигля-
дають так, ніби їх просто зверху намалювали
щільними непрозорими мазками. Фор-
ментера прекрасна, але я не витримала б тут
і тижня. У мене й на Івісі вже почала
розвиватись «острівна клаустрофобія», а
цей мікроострівець в аналітичні моменти
просто жахає своїм «куди подітися в разі
чого». До того ж Форментера трохи запу-
щена і недоглянута. А порт — просто зва-
лище. Зараз ми з Жорді обійшли його весь:
кругом сміття, бруд, обривки гнилих линів.
Не можу зрозуміти чому. Тут же постійно
якийсь рух, усе функціонує. Щойно відча-
лили три поспіль рибальські човни, постій-
но прибувають пузаті вантажні барки. На
Форментері ж немає нічого свого, усе — від
овочу до будівельних конструкцій — треба
доставляти морем. Саме морем, бо навіть
крихітний аеропорт тут ніде розмістити.
Сюди літають з Івіси лише екстрені гелі-
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коптери, наприклад швидка допомога. Якось
не віриться, що на Форментері немає навіть
медичного обслуговування. Мабуть, є, але
дуже елементарне. Отже, порт — центр
всесвіту для цього крихітного клаптика землі.
Як вони могли довести його до такого стану?
Бракує тут наших робочих рук. Але діло, як
кажуть, наживне — просочимось і сюди. У
мене, зізнатися чесно, вже засвербіли долоні,
охопило фізичне передчуття перемоги над
брудом. Я уявила: сміття багато, воно важке,
чинить спротив, але я, прикладаючи всю
силу, змітаю його, зминаю, стираю. Перед-
чуваю, як після цього болітиме тіло і як
солодко спатиметься. Правду кажучи, я вже
мрію про сон, наче після довгого трудового
дня, а зараз тільки восьма ранку. Принаймні
так підказує мій біологічний годинник —
наручний я забула в каюті.

Джузеппе на верхній палубі такий закло-
потаний підготуванням до відплиття, що
мені довелося його гукнути. Без капітанової
допомоги я не зможу взяти візочка, бо, з
дозволу сказати, «трап» нашої яхти — хитка
вузенька кладочка, через яку і самому
перейти страшно, не те що з таким вантажем.
Допомагаючи мені, Джузеппе нагадує, що
скоро відпливаємо. Я про це не забуду — не
турбуйтеся. Я чекала цього чотири доби.
Скучила за чоловіком, за своїм сяк-так
сформованим життям на Івісі: сімейна
вечеря на двох, розмови перед сном про
повернення додому, «щебетання» Славка й
Андрія, іноді — несподівані гості з пакетом
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пліток про нашу тутешню тісну громаду. Я
дуже не хотіла пливти на Форментеру, але
сказала собі: це — репетиція, тренування
душі. Як минуть мені ці чотири дні, так
минуть і місяці, що залишилися до зустрічі з
моїм синочком. І сьогодні у мене чудовий
настрій, бо я точно знаю, що час пролетить
швидко. Головне — не чекати, а просто жити,
як я робила тут. Є одна притча, яку я згадую
найчастіше у своєму житті. Її розповіла моя
університетська подруга. Було у батька три
доньки. Коли їм прийшов час виходити
заміж, батько наказав кожній поставити на
вогонь накриту покришкою посудину з
водою. Чия вода раніше закипить — тій
першій віддаватися. Дві старші хотіли заміж
і постійно заглядали під покришки, чи не
кипить вода, а молодша не хотіла, і її вода
забулькала першою. Я завжди ніби ті неро-
зумні старші доньки — пританцьовую,
підстрибую, заглядаю, виглядаю. А це ж так
просто: живи і не підганяй життя, воно і так
занадто швидко промайне. Тут, на цьому
острові, що спершу видався мені в’язницею,
я все ж таки відпочила. Відпочила не тілом,
бо воно натомилося від постійного носіння
вередливого від мандрівки Жорді, а серцем і
душею. Просто змогла забути про це не-
стерпне заглядання під покришку. Вчора
Клара сказала мені, що я їм потрібна сьо-
годні години на чотири, щоби прибрати
будинок, який вони залишили у повному
хаосі, збираючись у дорогу. Це означає, що я
не зможу, як планувала, піти з порту просто
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додому. Але це мене не засмутило. Зрештою,
чого я хотіла: сьогодні — четвер (хуевес
тобто), у мене робочий день, і я мушу від-
працювати зарплату за цей день. А що мені
знову, після кількох днів перерви, доведеться
взятися за щітку і швабру — то просто щастя.
Робота няньки страшенно втомлює через
фізичну одноманітність. Коли я прибираю (а
надто котеджі), — виконую безліч різних
операцій: виношу сміття і залишені турис-
тами речі, замітаю і мию підлогу, вишуровую
сантехніку, кухонні меблі й холодильник,
витираю пилюку, стелю постіль, розкладаю
рушники, туалетний папір, торбинки для
сміття. А з Жорді хоч і приємно, та досить
нудно — і душі, і тілу. Гратися хлопчик іще не
може. Такі прості розваги, як брязкальця,
плескання по животику й попці, перевер-
тання з боку на бік і розглядання нових
іграшок, займають його ненадовго. Здавалося
б, що може бути простіше, ніж катати дитину
у візочку? Але й тут не все однозначно.
Бачили б ви цей Сан-Карлос! Там немає і
десяти квадратів рівної землі — самі па-
горби. І в маєтку Клари та Джорджо, де
більше гектара саду, ніде їздити візочком, бо
там просто немає доріжок, лише сходи між
терасами. Отож, усе, що залишається, —
носити дитину на руках. Якось довелося
тягати малого чотири години підряд, бо він
страшенно вередував і не хотів навіть чути
про візочок. Під кінець роботи, коли Клара
нарешті забрала синочка, мої кінцівки
заніміли настільки, що я не могла розімкнути



102

руки і довелося вдавати, що це такий жарт: не
хочу, мовляв, відпускати малюка — приросла.
І як же мене розважило, коли Клара почала
розповідати, що Джорджо не може носити
сина на руках, бо у нього болить спина.
Смішок, який вирвався тоді у мене, був, звісно,
недоречним, але я не втрималася. У нього,
здорового молодого чолов’яги, болить спина
носити шестикілограмову дитину, а у мене,
худої, малої, нещасної та вічно голодної, бо
ніколи поїсти, не болить! Втім, спокійно,
сеньйорито нянько: усе правильно. Вони
мають право на біль, проблеми, труднощі, бо
вони платять. Насправді все це підпадає під
залізну логіку: якщо не можеш — не працюй,
а взявся — то нікого твої проблеми не
обходять. Тому я ніколи ні на що не скаржуся.

Та моя теперішня повна зайнятість —
просто джекпот для заробітчанки. Тож я, хоч
і мрію швидше вкласти свою втомлену спину
на зручне ліжко в нашій крихітній спальні, з
радістю поїду наводити лад у Тан-Сальвато.
А поки що катаю Жорді вздовж моря. Йому
це не дуже подобається. По-перше, сонце вже
високо і світить в очі, по-друге, він полюбляє
зміну краєвидів.

— Потерпи, хлопчику, — кажу я йому, —
зараз надивишся на такі пейзажі, що тобі й
не снилося.

Взагалі-то я не впевнена, що він добре
перенесе морську подорож, бо коли ми
пливли сюди (не яхтою, а пасажирським
кораблем), я півдороги мусила стояти з
Жорді на руках, бо сидячи він плакав. На
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моє щастя, десь на середині шляху малюк
заснув. Схоже, що і зараз хоче спати. Вже тре
кулачками очка — вірний знак. Я направляю
візочок до пристані, де нас уже виглядає
Джорджо. Дивиться на сина, з розумінням
киває. Я беру малюка, він — візочок, і ми
покидаємо Форментерський берег. Поки я
вкладала сонного Жорді, намагаючись не
потурбувати втомлену нічними походень-
ками Клару, Джузеппе запустив двигун.
Рушаємо.

Вже у порту Санта-Евлалії зі своєї каюти
вийшла заспана Клара і, перш ніж узяти
голодного малого, ошелешила мене змінами
у планах:

— Оксано, я гадаю, що ти залишишся до
обіду на кораблі — зі мною та Жорді. Джор-
джо зараз поїде додому, бо треба зустріти
клієнтів, а ти погуляєш тут із дитиною.

Я мовчу.
— О’кей? — не виказуючи жодного нетер-

піння, запитує Клара.
— Добре, — мляво відказую я. — Я зрозу-

міла, що ти хочеш виспатися.
— Точно, — дружньо посміхається вона і

забирає Жорді.
Ну ось, приїхали. Тепер ясно, чому вона

не поспішала збирати речі. Не подобається
мені це все. Я-то знаю, що Клара може за-
лягти не лише до обіду, а й на цілий день. А
все вимальовувалося так гарно! Ще до
десятої ранку сходимо з корабля, відвозимо
мої речі, їдемо до маєтку, там я за три-чотири
години все прибираю і встигаю на автобус
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на півчетвертої. Найгірше те, що за ці дні я
страшенно втомилася від малюка. Може,
зараз усі правильні мами і просто жінки
скажуть дружнім хором «фе», захлинуться
обуренням, але я все одно скажу, що навіть
від рідних дітей треба відпочивати. Недарма
ж шляхетні матусі минулого доручали своїх
високородних дітей мамкам і нянькам хлоп-
ського роду. В останніх було менше емоцій
та рефлексій, тож вони менше дратувалися
через одноманітне спілкування з блакитно-
кровними бешкетниками. Пригадую, як у
нашій людній палаті в пологовому будинку
(нас було там аж шість через особливі
обставини — ремонт основних приміщень)
новоспечені мами чітко розділилися за
принципом наявності чи відсутності вищої
освіти. Не подумайте, що хтось комусь
показував диплом. Просто дипломовані
матусі більше плакали, хвилювались і
дратувалися. Пізнання і звичка до думання
таки примножують печаль.

— Я дуже люблю його, але часом так
злюся на нього, — зізналась мені Клара після
одного з нападів плачу в Жорді. — Це мене
лякає. Як ти думаєш, це нормально?

— Не знаю. Я не психолог, не психіатр.
Єдине, що можу сказати: у мене було так
само. Часом я ненавиділа свого сина, а потім
у мене серце розривалося з жалю і любові. Я
каялася, плакала, потім знову злилася і
знову каялась. Гадала, що все це — гормони.

— Так-так, мені казав мій лікар у поло-
говому будинку, що я повинна бути готова
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до перепадів настрою, навіть депресії, —
чомусь дуже радісно заговорила Клара. —
Але що вже було готуватись — у мене й так
очі були постійно мокрі. Він пояснював, що
жінка після пологів переживає гормональну
бурю. Одні можуть цього й не помітити, а
інші — більш чутливі — дуже страждають.

— Значить, ми чутливі! — поставила я
жартівливу крапку в нашій бесіді. А собі
подумала: як же прикро, що наші лікарі про
це не говорять. У них пологи — механічний
процес, а жінка — машина; одна — хороша,
потужна, а інша — так собі, тарадайка.
Хорошу вони хвалять і поважають, а погану
сварять і мало що ногами не копають. Ска-
жете, не так? Є, звісно, винятки, але вони, як
відомо, лише підтверджують правило.

Згадка про наші медичні заклади підси-
лила і без того пригнічений настрій. Я
оглянула свою маленьку затишну каюту, і
тепер вона здалася мені тюремною камерою.
Тісно, задушно, гаряче. Капітан задраїв усі
ілюмінатори перед відплиттям — треба
знову їх відчинити. На щастя, це мені далося
без зусиль, але полегшення два маленькі
віконечка не дали, бо надворі немає ні вітру,
ні жодної хмаринки на небі. Лише сонце,
сонце, сонце — жорстоке, середземноморське.
Воно висушує вашу шкіру і старить за рік
на два або й три. Воно примушує активніше
працювати вашу щитовидку, від чого в
організмі прискорюються всі процеси:
частіше треба робити депіляцію, манікюр,
підфарбовувати волосся. Ось і зараз я з
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роздратуванням помічаю в дзеркалі досить
помітні волоски над верхньою губою. Кида-
юся до спакованої сумки за кремом для
депіляції. Але тут бебіфон на моєму нічному
столику заревів, і я пішла забрати Жорді.
Ми підемо на прогулянку, щоб плач не
заважав Кларі відсипатися.

Коли з допомогою Джузеппе ми вибра-
лися разом із візочком на пристань, я впала
в остаточний відчай: на Івісі виявилося ще
спекотніше, ніж на Форментері, дитина не
витримає цього сонця, і з нашої прогулянки
нічого не вийде. Але що вдієш? Я на роботі.
Прямую до портових воріт, а пристали ми у
найвіддаленішій точці порту. Аби потра-
пити у місто, треба хвилин двадцять чвалати
в досить швидкому темпі. І — жодного
затінку, ані найменшого. Жорді починає
рюмсати ще до того, як ми виїхали з порту.
Я пам’ятаю, що біля найближчого готелю є
стара висока сосна. Мерщій до неї! Її куле-
подібна, зовсім не така, як у наших хвойних,
крона відкидає тінь діаметром метрів зо три.
У цьому мікроприхистку я починаю катати
Жорді: вперед-назад, по колу, вперед-назад,
по колу… У голові вже паморочиться навіть
у мене, а що казати про дитину? Він, спершу
заспокоївшись у затінку, тепер заревів на все
своє потужне італійське горло. Зацікавлено
зиркають у наш бік, прямуючи на пляж,
старі, молоді й малі туристи. Іншого виходу
немає — треба їхати в місто. Там можна
сховатись у затінку будинків. Вивожу візо-
чок із круглого затінку сосни і майже біжу в
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напрямку міста. Туди добрих півкілометра,
а Жорді вже заходиться від плачу. Туристи
настільки не приховують цікавості, що
зупиняються і проводжають нас поглядами.
Підозрюю, що підвищений інтерес викликає
в них не ридання дитини і навіть не мій
екстраординарний (надто для курортного
міста) темп ходи, а те, що я при цьому
голосно сварюсь явно не іспанською, а для
більшості взагалі не знайомою мовою. А я
крию на чім світ усе і всіх: і це кляте сонце, і
ледачу Клару, яка, бачте, не змогла відірвати
сідниці від ліжка, і свою нещасну заро-
бітчанську долю, і цих тупих товстих нероб,
яких тут понаїхало, що не пройдеш!.. Діста-
ється від мене і нещасному малюкові:

— Чого надриваєшся? Замовкни на-
решті! Де я візьму тобі тінь? На кораблі ти
сидіти не хочеш, гуляти не хочеш. Якого
дідька тобі треба?!

Чи то зваживши на мої аргументи, чи
заколисавшись у швидкій їзді, Жорді затих.
Це миттєво покращило мій настрій, і я
вирішила, що і в такого розвитку подій є свої
переваги. Погуляю з малюком, зайду трохи
пізніше до Руслани чи Ніни — котрась із них
уже буде до того часу вдома. Ми разом
пограємося з хлопчиком. А він, як і більшість
немовлят, полюбляє нові знайомства. Тим
часом ми вже опинилися перед під’їздом мого
будинку. Я завбачливо поклала в кишеню
джинсів ключі від квартири. Обминути май-
же рідний дім після чотирьох днів розлуки
неможливо, тож я відмикаю двері під’їзду.
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Зараз треба вигадати якийсь хитрий спосіб
заїхати візочком у під’їзд, адже двері — на
пружині. Але тут нагодився сивий круглий
дідок з верхнього поверху. Він притримує
для мене двері й дуже промовисто всміха-
ється: не знав, мовляв, що у вас є дитина. Оце
якраз і не входило у мої плани — зустріти
когось із сусідів. Ніхто з них досі не бачив
мене з малюком, ще подумають, що вкрала.
«Стучать» вони за милу душу — навіть на
своїх, не те що на нас, іноземців. Правду
кажучи, я це не засуджую, навіть вітаю: так,
напевно, будують громадянське суспільство
і правову державу. Я також розумію, що нас,
нелегалів, вони в першу чергу підозрюють в
якихось негарних справах — це логічно.
Одного з українців торік депортували через
такий-от сигнал. Він разом із двома іншими
хлопцями розбирав на вулиці притягнутий
зі смітника мопед. Хвилин за десять при-
їхала поліція. Причому ясно було, що то не
патрульна машина, бо вона не просто
проїздила собі мимо і зупинилася біля
цікавого об’єкта, вона прямувала за вказа-
ною адресою. У хлопців зажадали доку-
ментів, а позаяк вони їх, природно, при собі
не мали — поїхали у відділок. Дорогою
заїжджали до осель українців, щоб ті взяли
паспорти. У відділку спершу перевірили
номери мопеда — чи бува не крадений, а
потім взялися за українські паспорти. Двох
одразу відпустили, бо один із них мав дозвіл
на проживання, а інший щойно приїхав і не
встиг прострочити візу. В Олега ж віза
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закінчилася рік тому, і жодного дозволу не
було. Його передали «Гвардії сивіль» —
воєнізованому підрозділові поліції, який
клопочеться нелегалами. Дуже важко, живу-
чи тут без «паперів», абстрагуватися від цієї
постійної тихої загрози. Кожна зустріч з
поліціянтом, сам вигляд машини «Гвардії»
спричиняє невеличкий, але відчутний викид
адреналіну. Були б вони собаками — розпіз-
навали б нас одразу, за запахом страху.
Нехай це і схоже на параною, але я волію не
зустрічати нікого з сусідів, поки Жорді тут
зі мною. На щастя, ні на сходах, ні біля дверей
я вже нікого не зустріла й урочисто запро-
сила Жорді відвідати наше скромне заробіт-
чанське житло. Все як і чотири дні тому: на
стільці висить Андрієва футболка, на підло-
зі — ледь помітні цементні сліди від Слав-
кових жахливих шкарбанів. Їх бачу тільки я
і, відповідно, тільки я витираю. Мені нікуди
покласти Жорді — ліжка та крісла надто
вузькі й ненадійні. Тому я, голодна як пес,
кидаюся до холодильника з ним на руках.
Цікаво, що смачненького купив за ці дні мій
чоловік. Про цей момент я мріяла в голодні
дні та ночі на Форментері. Не страждала від
недоїдання, бо вмію вгамувати в собі як
почуття голоду, так і думки про їжу, надто
коли постійно зайнята роботою. Але зараз
розумію, що напад шаленої злості, який я
щойно пережила, — наслідок отого притлум-
лення. У холодильнику не знайшлося нічого
виняткового, зате у шафці — пакет свіжих
маґдаленок і шоколадка. Хапаю і те, й те.
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Однією рукою запихаю в рот цілу маґда-
ленку, запиваю апельсиновим соком. Тягну-
ся до шоколадки, але раптом кажу собі
«стоп». Мені може стати зле від такого
сніданку. З іншого боку, нічого більш пожив-
ного я собі не приготую однією рукою. Тому
краще все це відкласти і забути про їжу до
вечора. Зате увечері — ця згадка миттєво
піднімає стовпчик настроєвого термометра
на кілька градусів — ми йдемо до ресторану.
Це ми з чоловіком вирішили ще вчора у
телефонній розмові. Я отримаю додаткові
гроші за цю поїздку — можна й гульнути
разок.

Жорді, спершу зацікавлений новою
обстановкою, почав уже нудитись і потроху
рюмсати. Щоб врятувати ситуацію, несу
його до спальні — там є велике дзеркало. Він
дивиться в нього, але не посміхається моєму
відображенню, як завше. Е, хлопчику, та ти
геть сонний! Тут я його спати точно не
покладу, тим паче, що візочок — дорожезний
і не мій — стоїть у під’їзді.

Назад до яхти знову біжу. Не хочу, щоб
малий заснув у візочку. Він не з тих дітей,
сон яких можна випробовувати чи то гучни-
ми звуками, чи переміщеннями. Але сьо-
годні, що називається, не мій день, і Жорді
засинає на півдорозі. А біля яхти, коли я
витягувала його з візочка, заревів. Я все ж
таки спромоглася зі швидкістю світла
домчати його до ліжечка, і малюк заспоко-
ївся. Сонна Клара питально кивнула.

— Нічого, все добре, — збрехала я. — Він
просто хотів спати.
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Я йду до своєї каюти і не встигаю дістати
з сумки жменю горішків (уже нудить від
голоду), як чую розпачливий плач Жорді.
Ні, з ним явно не все гаразд. Але Клара,
завжди напрочуд спокійна, як на молоду
маму, вирішує, що дитина просто передчасно
зголодніла. Я не заперечую, бо у Жорді
справді немає чіткого режиму харчування, і
ми разом ідемо нагору готувати нашому
мучителеві штучну суміш, адже у Клари
молока в цей час немає — воно відновиться
не раніше як за чотири години. Але підтверд-
жуються мої найгірші підозри: малий від-
мовляється від їжі і продовжує ревіти.
Величезні очі Клари розгублено-питально
дивляться на мене, я розводжу руками, а про
себе думаю: «Холєри на вас нема, мака-
ронники бісові! Ви вчора потягли мале-
сеньку дитину на цілий день у пекло, а тепер
дивуєтеся, що воно в такому стані!» Подумки
виматюкавши горе-батьків, я спокійно та
максимально доброзичливо забираю у
Клари малюка і починаю тупо носити його
сюди-туди палубою.

— Може, він хоче на вулицю? — вислов-
лює немудру ідею Клара.

— Це неможливо, там занадто гаряче, —
вже досить різко відповідаю я. — Крім того,
ми щойно звідти.

«Ви би вже запекли цю дитину, як різд-
вяну індичку», — кажу подумки, і, мабуть,
якась частина цієї фрази проступила на
моєму обличчі, бо Клара рвучко відібрала у
мене малого. Я засмутилась і роздратувалася
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ще дужче. До всіх проблем додалося ще й моє
саморозчарування: з мене не вийшло навіть
няньки! Я не можу впоратися зі справою, що
її однією лівою роблять нічим не особливі
жінки, не такі мудрі та освічені, як я.

Вже готова розридатись, я збігаю в
каюту, з’їдаю все ж таки кілька горішків —
уже від туги, а не від голоду. Чи то вони
допомогли, чи подіяла годину тому випита
таблетка валеріанки (про всяк випадок), але
вдалося опанувати себе. Жорді ще плаче, і я
піднімаюся на палубу. Клара з несподіваною
готовністю повертає мені малого, а сама
приносить із каюти всі його іграшки. І ось
ми разом забавляємо його то музичною
каруселлю, то гавкаючим песиком, то м’яким
слоником-брязкальцем. Домагаємося того,
що він уже не заходиться у плачі, а лише тихо
схлипує. Робимо нову спробу погодувати,
але, мабуть, то була погана ідея, бо він трохи
їсть, а потім починається новий напад плачу.

Колись мені здавалося, що найважче у
справі продовження людського роду —
процес народження. І так, маючи себе при
цьому за недурну людину, я вважала до
тридцяти років! Коли сама ходила вагітна,
думала одне: аби лиш воно з’явилося на світ,
а там — тільки щастя. Мого маленького сина
доводилося носити на руках часом цілими
добами без перерви. Я майже ніколи не
залишалася з ним сама, бо це було немож-
ливо, потрібне було чергування. Коли ж
нікому було мене замінити впродовж цілого
дня, я перебувала в стані постійного паніч-
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ного очікування: зараз почнеться, зараз він
заплаче, і все — не зупиниш. Тому я влашто-
вувала для нього розважальні марафони,
постійно відволікаючи від плачу. Співала,
танцювала, кривлялася, розігрувала драма-
тичні сценки, ховалась і виглядала з-за
дверей, показувала йому книжки, читала
вірші й казки, знову танцювала, підносила
до крана і показувалася, як тече вода,
відчиняла та зачиняла скрипучі двері. І все
це швидко, динамічно, без найменшої перер-
ви, щоб не випустити його увагу. Після цих
марафонів у мене від виснаження зникало
молоко, і хлопчик мій заходився вже від
голоду. Напевно, я щось робила непра-
вильно. Може, забагато нервувала чи при-
вчила свого малюка до рук. Але, за моїми
спостереженнями, всі настанови про те, як
треба поводитися з дітьми, нічого не варті.
Особливо та, про руки. Коли хтось каже «не
беріть дитину зайвий раз, не носіть, не
колишіть», то що він має на увазі? Що коли
дитя синіє від крику, до нього навіть не під-
ходити? А скільки часу не підходити? Десять
хвилин? Двадцять? Думаєте, дитина не може
стільки плакати. Чиясь, можливо, замовкла
б і на третій хвилині, але не моя. І коли хтось
ставить за приклад власний досвід — ми,
мовляв, не привчали дитину до рук, то вона в
нас і не плакала, — я або дратуюсь, або сміюся:
не тому вона у вас не плакала, що ви її не
привчили до рук, а тому ви її не брали на
руки, що вона не плакала. Є ще настільки
наївні люди, котрі думають, що вони вплива-
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ють на немовлят. Та немає могутніших
людських істот на світі. Якщо вони захочуть
перетворити ваше життя на пекло — ніхто
їм у цьому не завадить. Жорді у цій справі
майже не відстає від мого сина. Ось тільки
вночі він спить — майже безперервно і досить
спокійно. Можливо, справді, сон дитини,
принаймні у перші місяці, залежить від
нервового та емоційного стану матері під
час вагітності. Я спала погано, була постійно
чимось схвильована і стривожена. А ось
Клару мені важко уявити такою. Вони з
Джорджо — пара найдивовижніших опти-
містів, яких я зустрічала в житті. Мій
улюблений Остап Бендер казав, що цілко-
виту впевненість може дати людині лише
страховий поліс. У тому, безперечно, щось є,
бо багатство, стійкий матеріальний статок
позитивно впливає на нервову систему.

 — Я — щаслива мама, — сказала мені
Клара під час однієї пообідньої розмови на
палубі. — Я спокійна за дитину, бо знаю, що
він матиме все. Ми вже забезпечили його
майбутнє.

Вперше, хоч і ненавмисно, Клара вказала
мені на всю глибину матеріальної прірви
між нами. Вона й сама відчула незручність
ситуації, тому продовжила в іншому дусі:

— А знаєш, не всі люди, котрі мають
гроші, говорять як я. Ми знайомі з багатьма
людьми, значно багатшими за нас, і вони
скаржаться, постійно скаржаться на життя!

— Так, — із розумінням посміхаюсь я.
Насправді я нічого про це не знаю, а що
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багаті також плачуть, мені відомо здебіль-
шого теоретично.

Але зараз я думаю, як упевненість і
оптимізм допоможуть заспокоїти це вже
розпухле від сліз немовля. Може, варто
показати йому чекову книжку чи дати
погратися сотенними купюрами?

Тим часом Клара і Джорджо — не те щоб
стривожені, але трохи знервовані, про щось
непристойно тихо розмовляють. Я не розу-
мію італійської, але загальний зміст можу
вловити, чіпляючись за відомі слова. Проте
зараз я нічогісінько не чую через схлипу-
вання Жорді. З обличчя Клари видно, що її
дуже засмутило чи образило повідомлення
Джорджо. Однак образилася вона не на
нього, а на того, про кого йшлося. Вона
навіть встала й відвернулася до вікна. Мені
чомусь одразу подумалося, що той хтось — я.
Можливо, Джорджо помітив, як я сердилася,
коли намагалась одночасно заспокоїти
Жорді і приготувати йому молоко. Він ще
запитав мене тоді, де Клара, а мені аж горло
перекрило від злості. Ледь видушила з себе
одне слово «спить», але в ньому було стільки
сарказму, що аж сама злякалась. Невже саме
це він їй зараз переказує, тому й розмовляє
так тихо. А може, він розповідає, що я вчора
вечеряла і весело балакала з їхнім майже
ворогом Джузеппе. Одне слово, я вже майже
певна, що мене виженуть з роботи коли не
вже, то, можливо, з наступного тижня.
Виженуть культурно, інтелігентно, не зро-
бивши жодного натяку на істинну причину.



116

Наприклад, скажуть, що несподівано приїз-
дить Кларина мама і їм більше не потрібна
допомога з Жорді. Сама не знаю, звідки у
мене такі думки. Річ, можливо, в тім, що вони
вже двічі мало не відшили мене. Вперше це
спровокувала я сама, повідомивши їх зав-
часно, що, можливо, наступного тижня піду
на нову роботу. Цю нібито роботу, холєра б
її взяла, знайшла на мою голову Кора.
Одного разу вона подзвонила мені у двері
та ще й гукнула знизу, бо домофон у нашій
квартирі не працює. Я визирнула з балкона:
біля Кори стояла істота незрозумілої статі,
жовтої раси, у джинсових шортах, закритій
футболці та бейсболці. Вбрання і зачіска
були хлопчачими, але щось ледь вловиме
виказувало дівчину.

— Є робота, — із зубатою посмішкою
гукнула Кора, і я спустилася вниз.

Істота справді виявилася дівчиною на
ім’я Ханслі. Вона з ходу почала агітувати
мене завтра ж виходити на роботу в домаш-
ню пральню до якогось мільйонера. Дізнав-
шись, що робота — на кожен день, я поринула
в стан трагічної дилеми: або покинути моїх
любих італійців, або відмовитися від вели-
кого заробітку, котрий дає щоденна повна
зайнятість. Тоді ж я ще їздила до Клари та
Джорджо лише два рази на тиждень, і ті вісім
годин роботи ніяк не могли зрівнятися з
п’ятдесятьма, що мені їх вимальовувала
зараз Ханслі. Здавалося б, що тут думати:
приїхала на заробітки — заробляй, але
насправді вибір був дуже складним. Я
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попросила трохи часу на роздуми. Ханслі
вручила мені два номери телефонів — ста-
ціонарного і мобільного, записані на мікро-
скопічному клаптикові паперу. Відтак у мені
почалася битва серця з розумом. Перше
благало не відмовлятися від роботи в таких
симпатичних людей, а другий гаркав: «Ти
чого сюди приїхала — знайомства заводити
чи гроші заробляти?!» Розум переміг, і, як
завжди, виявилося, що рацію мало серце. Я
вирішила бути до кінця порядною з моїми
роботодавцями і попередила Клару, що
наступного тижня, можливо, не приїду до
них. Клара трохи образилась, хоч з усіх сил
намагалася цього не показати. Коли ж стало
ясно, що робота в мільйонерській пральні —
лише фантом, довелося побитим псом при-
повзти до італійців і проситися назад.

А вдруге ми мало не розлучилися, коли
Джорджо поїхав на тиждень у справах до
Італії, а замість нього в Тан-Сальвато осе-
лилися Кларині батьки. Того сумного ранку
я, як завше по вівторках, чекала червоної
«Міцубісі Л 200» біля свого під’їзду, але
ніхто не приїхав. Після півгодинного мого
пригніченого і приниженого стояння зі свого
магазину виповзла Кора.

— Джорджо не приїде, — не без торжества
у голосі сказала вона. — Вони просили їм
зателефонувати.

Піднімаючись по сходах до квартири, я
ледь переставляла ноги, паралізовані лют-
тю та образою. «Невже не можна було
попередити мене ще вчора або сьогодні
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раніше?» — не вгавала. Тремтячими руками
вхопила телефон і набрала Кларин номер.
Вона відповіла швидко, і голос її добив мене
спокоєм.

— А, Оксана. Доброго ранку.
І жодних пояснень. Довелося вступати

мені:
— Кора казала, ви просили передзвонити.
— Так, так. Просто я ще вчора їй телефо-

нувала. А коли вона сказала тобі?
— Щойно.
Пауза.
— Знаєш, Оксано, проблема в тому, що

Джорджо в Італії, Фабриціо також поїхав, і
нема кому тебе привезти.

— Я могла б приїхати автобусом о першій
годині.

— О першій я піду обідати до ресторану.
«Хто ж сидітиме з малим?» — подумала

я, але промовила інше.
— Нічого. Я могла б приїхати й о чет-

вертій. За три години приберу і встигну на
останній автобус…

— О п’ятій ми з батьками поїдемо на
пляж — приїхали мої батьки… Та ти не хви-
люйся, — «заспокоїла» Клара, — тут уже
прибирає одна місцева жінка. Вона і котеджі
прибере завтра. А коли повернеться Джорд-
жо — за три дні — приїде по тебе.

— Дякую, — тільки й змогла відповісти я.
Поклавши телефон, я колодою впала на

ліжко й заридала. Було цілком очевидно, що
роботи я більше не маю. Таємнича «місцева
жінка» раптово й фатально зруйнувала все
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моє тутешнє життя. Цілісінький день я
пролежала на ліжку, не мала ні бажань, ні
потреб. Навіть не переодягнулася в до-
машнє. Лише перед приходом чоловіка тро-
хи взяла себе в руки. І тієї ж миті добра доля
підкинула мені сеанс трудової терапії — я
поїхала мити посуд у пляжному ресторан-
чику замість Русланиної дочки. Хвилю-
валась, їдучи туди, як і перед кожною новою
роботою. Хвилювалася недаремно, бо в
кожній справі є свої маленькі таємниці, яких
ніколи не знатимеш до безпосереднього
зіткнення. Жодні розповіді та настанови у
цьому не допомагають. Ну, здавалося б, які
тут хитрощі? Скільки тарелів перемила за
своє життя! Але тут… Перше, що відчуваєш,
це шок від незвичності картини: просто ніколи
не бачила такої кількості брудного посуду.
«Це щось аномальне, — подумала я, — в цьому
закладі просто не розміститься стільки
людей, щоб вони за кілька годин так насви-
нячили. Схоже, що сюди поприносили тарелі
з сусідніх ресторанів». Згодом з’ясувалося,
що просто в обід посуду ніхто не мив.
Мудрий Пепе — господар закладу і великий
друг українців — розсудив, що на денній
зміні посудомийки можна зекономити. Ну,
постоїть воно кілька годин, попідсихає, зате
ввечері прийде чіка україняна і все швидко
попорає. Тому-то він і друг українців,
точніше, українок, що ніхто, крім наших, не
погоджується на цю щоденну (без вихідних)
каторгу за 400 євро на місяць. Усі, хто
покуштував тут різних робіт, сходяться на



120

тому, що миття посуду — наймерзенніша з
них. Річ навіть не в тому, що ти по п’ять-
шість годин безперервно мочиш руки по
лікоть у помиях (у рукавичках неможливо
працювати, навіть у довгих — вода затікає
всередину). Річ навіть не у специфічному
кухонному мікрокліматі, від якого час від
часу настає задуха. Навіть не в жахливій мас-
ній підлозі, яку посудомийка мусить вишу-
рувати після закінчення зміни. Головне — це
спина. Уже після трьох годин стояння зі
схиленою головою фактично без руху, бо
ніколи відволікатись, її починає пекти
вогнем. Кого у попереку, кого в шийному
відділі — де більше «солей» назбиралося. У
мене вони, мабуть, окупували весь хребет.
Повернувшись о пів на другу ночі додому, я
ще години дві намагалася здолати цей біль
просто розслабленням. А на третій здалася і
прийняла дві таблетки анальгіну.

Ресторанний досвід залишив глибокий
слід у моїй душі. Надивившись, у яких умовах
варганиться та вся смакота, що її вам із
помпою приносить бундючний офіціант, ви
можете на деякий час взагалі відмовитись від
общєпітівської їжі. Особливо атракційно
виглядала на тій кухні знаменита картопля
«фрі» — королева всіх народних, себто
масово відвідуваних ресторанів. Мені треба
було постаратися, щоб не вступити в неї.
Спершу я навіть подумала, що то помиї —
добре, хоч не жбурнула туди залишків їжі з
тарілок. Отож, буквально під ногами в усіх,
хто пересувався кухнею, стояло величезне
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корито з уже готовою картоплею. Якщо її
замовляли, кухар зачерпував сіткою і опус-
кав на секунду до фритюрниці. Знаменитий
іспанський хамон нарізався спеціальною
шматорізкою. Бачили б ви ту машину! Старі
залишки жиру утворили на ній не те що
плівку — кору. Можливо, в обов’язки посу-
домийки і входить очищення шматорізки,
але я не без підстав вирішила, що до мене
цього ніхто не робив щонайменше рік, а
значить, і мені нічого рипатись. Тим паче,
що я просто не встигну. Не маючи жодного
досвіду такої роботи, я почала було мити по-
суд під протічною водою. Шеф-кухар — ма-
лий, пузатий, надутий і з сигарою в зубах —
спостерігав за цим недовго. Не дуже делі-
катно відсунувши мене від мийки, показав,
як треба робити: сполоскала в одній воді, у
другій, поставила на ребро стікати. Він при
цьому нічого не говорив, бо вже був поінфор-
мований, що іспанської я не знаю.

Після такої трудової зміни депресія,
викликана Клариною відмовою, трохи
попустила. Тим паче, що нестерпний біль у
спині заглушив усі інші страждання.

Як я й передбачала, Клариного дзвінка
не було впродовж тижня. А в неділю Руслана
знову виручила мене, взявши з собою на
велику семигодинну працю. Ми прибирали
заміський будинок відомої вже вам сеньйори
Марії — тієї самої, що має 90-річну лежачу
маму в памперсах. Будинку того швабра не
торкалася щонайменше рік. Та що там
швабра — порохів ніхто не витирав! То була
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феєрична робота. Здавалося, що її немож-
ливо виконати не те що за день — за роки. У
кожній із чотирьох спалень на другому
поверсі доводилося мити підлогу по три
рази. Правду кажучи, і того було замало, бо
вода ще залишалася досить брудною.

— От курва жадна, — бурчала Руслана. —
Могла б хоч раз на два місяці кликати сюди.
А то ж їй грошей шкода. Хоче раз на рік
прибирати, та ще й щоб за пару годин.

— Мене інше дивує, — підтримала я
бесіду. — Ти казала, вони щонеділі сюди
їздять. І що вони робили досі в такому бруді?

— Не знаю. Може, до хати навіть не
заходили. Нащо воно їм? Набудували, а
жити нема кому.

— Чого ж тепер вирішили прибрати?
— Гості їдуть. Тлум якихось родичів.
Сеньйора Марія так і залишилася загад-

кою для нас. Виглядає вона, як сувора
вчителька — сама прилизаність і охайність.
Водночас у її розкішній квартирі цілими
днями підсихає брудний посуд, розкла-
дається на сонячній терасі сміття, смердить
давно не митий холодильник. А підлогою
часом просто гидко ступати — така вона
засмічена й липка. Сеньйора Марія не є, так
би мовити, абсолютною панею, бо і кухо-
варить сама, і навіть часом прибирає.
Зрештою, вона може собі дозволити, воло-
діючи кількома крамницями, наймати жінку
для прибирання частіше, ніж раз на тиж-
день. Обговоривши ці дивовижі Маріїного
характеру, ми з Русланою дійшли висновку,
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що бруд не обтяжує нашу сеньйору — вона
його просто не бачить. А якщо й вживає
заходів для його подолання то, можливо, з
подання чоловіка чи навіть напівживої мате-
рі. А що? Таке буває. Може, це у нас, уже
хронічних прибиральниць, якийсь психоло-
гічний вивих: ми кожну порошинку бачимо
наче під мікроскопом.

Коли ми, нарешті, здолали Маріїн буди-
нок, боліло все: руки і плечі від швабри,
поперек — від совання меблів, ноги — від
бігання по сходах. Зате в душі жевріла наївна
надія, що за моєї відсутності телефонувала
Клара. Сподівалась я даремно, але наступ-
ного дня вирішила не чекати милості від
природи. Сама подзвонила, сама приїхала
автобусом, швиденько все поробила та ще й
зачарувала Клариних батьків. А вже через
тиждень відбулося моє підвищення у няньки.
Але ні тоді, ні зараз моє становище не дає
навіть натяку на якісь гарантії. Побачивши
зараз Клару такою схвильованою та обра-
женою, я готова прийняти це на свою адресу.
У цю мить з’являється Джузеппе, і я, нічого
ще не знаючи, миттєво відчуваю, якого
напруження сягнула атмосфера на палубі.
Капітан говорить щось коротке і, судячи з
інтонації, нейтральне, а Джорджо реагує
несподівано бурхливо. Правду кажучи, я так
і не навчилася відрізняти в його емоційних
інтонаціях позитивні та негативні відтінки.
Взагалі-то, це притаманно південним лю-
дям. Часом їх крик видається тобі агре-
сивним, а вони насправді виявляють радість
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від зустрічі з другом або захват з приводу
гарної погоди. Отак і з Джорджо. Десятки
разів я вже вирішувала, що в домі, нарешті,
сварка, а то він просто розповідав Кларі
щось цікаве. Насправді це італійське по-
дружжя сварилося при мені лише двічі, і
обидва рази з однієї причини: Клара звину-
вачувала Джорджо в тому, що він розбудив
дитину. Обидва рази мені було дуже шкода
Джорджо, бо виглядав він після цього
конфлікту дуже нещасним. Але не можу не
погодитись із Кларою в тому, що часом він
геть забуває «скрутити звук» біля дитячого
ліжечка. Може так заволати по мобільнику,
що й мертвий ворухнувся би. А немовлята,
вони хоч і не дуже чутливі до таких подраз-
ників, та все ж живі. Жорді, до речі, ще й
особливо вразливе немовля. Але тут, на
кораблі, сварка між чоловіками несподівано
позитивно позначилась на малюкові — він
нарешті перестав плакати. Джорджо та
Джузеппе обмінювалися вже не короткими
випадами, а цілими тирадами з належною
жестикуляцією. Мені стало аж соромно,
коли я розпізнала у репліках Джорджо слова
«йогурт» і «фрукти». Соромно за нього. Він,
до того ж, явно програвав цю дуель, бо був
надміру збуджений, червоний і почав вираз-
но затинатися. Водночас Джузеппе це все
наче взагалі не схвилювало, або ж він просто
володіє надзвичайним даром володіти
собою. Врешті-решт саме Джорджо — і це
була точно поразка — вдався до останнього
аргументу. Ні, не рукоприкладства, борони
Боже — люди ж інтелігентні.
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— Ступідо! — вигукнув він і повернувся
спиною до супротивника.

Джузеппе пішов до машинного відді-
лення, Джорджо зійшов на пристань і рушив
до свого автомобіля, а ми з Кларою одно-
часно вимовили одне слово: «Чоловіки!..» І
почали реготати. Інцидент був, що й казати,
не з приємних. Надто для Клари, бо я тут
людина загалом стороння. Але ми обидві
були щасливі, що дитина нарешті заспоко-
їлася. Жорді настільки захопився цією
словесною битвою, що геть забув про своє,
таке загадкове для нас, страждання. Зараз
він посміхається і весело підскакує на моїх
руках.

— Бачиш, що йому було потрібно, — кажу
я, — шоу, спектакль.

— Він дуже любить слухати розмови, це
для нього найкраща колискова.

— То невже він стільки плакав просто від
нудьги?

— Не впевнена, але дуже сподіваюся, що
нічого серйозного.

Сподівалася Клара марно, бо увечері,
коли я вже шукала в шафі щось прийнятне
для ресторану, їм довелося викликати
додому лікаря. Але про це я дізналася лише
наступного дня. А поки що востаннє сиджу
на білому махровому дивані цієї яхти. Я
щаслива, бо мій вихованець не плаче, Клара
і Джорджо збираються, а значить, скоро я
буду вдома і впаду на наше широке ліжко
(навіть дуже широке після каютного). Іта-
лійці виносять багаж зі своєї каюти, Клара
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щохвилини зойкає з приводу якоїсь випад-
ково побаченої забутої речі. Тоді процес
зупиняється, і для речі шукають місце в уже
запакованих сумках. Усе це тривало не менш
як півгодини. Нарешті мені кажуть, що все
готове і можна їхати. Я кидаюся до каюти по
свою сумку, але Клара зупиняє мене і каже,
що все вже у машині. Це люб’язно з їхнього
боку, але я все ж таки трохи непокоюся, чи
не забула чогось на столику. Зрештою, не
біда: в разі чого прийду в порт і піднімуся на
борт. Думаю, Джузеппе не прожене, а стояти-
ме він тут іще довго. Ішла я, як тільки могла,
повільно, сподіваючись, що наш капітан
бодай на мить визирне. Дуже вже хотілося
по-людськи з ним попрощатися, хотілося,
щоб він відчув мою підтримку. Не те щоб я
цілком стала на його бік у конфлікті —
просто ми, наймити, мусимо бути солі-
дарними.

Джузеппе — перша людина на Івісі, яка зі
щирою цікавістю розпитувала у мене про
мою країну. Клара також іноді ставила
подібні запитання, але вона цікавилася
радше життям моєї родини, ніж українською
культурою. Ну, а щодо Джузеппе, то мене не
здивувала його допитливість. З ним усе було
ясно — стовідсотковий інтелектуал. Він не
виходив з каюти без книжки чи газети, а по
телевізору дивився лише спеціальний супут-
никовий канал для моряків і новини. Мені
справді прикро отак прощатися з цікавою і
мудрою людиною, хай навіть вона має
схильність до поїдання чужих йогуртів. І я
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постановила собі прийти найближчими дня-
ми у порт (все одно мій чоловік захоче поди-
витись на яхту, якою я плавала) і принаймні
помахати капітанові рукою на знак симпатії.

Дорогою з порту Джорджо двічі проґавив
потрібний мені поворот. Отже, він іще
схвильований не на жарт. Звісно, інцидент
був ганебний для нього. Коли ми, нарешті,
зупинилися біля мого дому, Джорджо навіть
почав щось мені пояснювати, але Клара
поклала цьому край:

— Оксана все чудово зрозуміла, правда?
— Звичайно, не турбуйтеся. Дуже дякую

за гарну поїздку.
— Це ми тобі вдячні, — дуетом заспівали

італійці. — Ми змогли відпочити лише
завдяки тобі.

— Приємно чути. До завтра!
— До завтра, Оксано.
Я вийшла з машини з посмішкою, а вже

за кілька кроків мало не розридалася від
утоми й голоду. Сьогодні я тільки й з’їла, що
ту маґдаленку на сніданок, а зараз уже пів
на четверту. Та нічого: зараз проковтну
канапку-дві, а увечері вже «відірвуся» в
ресторані. Вдома я впала на ліжко і все ж
таки заплакала.

За поїздку на Форментеру я отримаю
додаткову півтижневу зарплату і вважатиму
це певною компенсацією. За те, що не бачила
свого чоловіка чотири доби, за те, що
обпікалася на пляжі не з власної волі, за те,
що ходила тією загрозливою кладкою з
дитям на руках, за те, що слухала їхні сварки
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і за те, що не мала права на роздратування.
Мда… Тут би здалася більша компенсація.
Між іншим, сьогодні 11 вересня — день
переоцінювання цінностей і краху віри у
всемогутність наддержав. Це якщо послу-
говуватися газетними штампами. Для мене
ж більше значення має 10 вересня — день
народження моєї подруги. Вчора я їй не
зателефонувала, бо ледь вирвалася, щоби
дзенькнути рідній дитині. Тож зробимо це
зараз.

— Слухаю.
— Привіт! Впізнала?
— Це ти? Яка радість!
— Слухай, ти ще приймаєш вітання? Ти

ж не думаєш, що я забула?
— Ні, не думаю. Я просто дуже рада тебе

чути.
— Ну, то я тебе вітаю, Мариночко, бажаю

тобі… Ні, спочатку дитині: щоб була здорова
і тішила тебе. Щоб чоловік не забував про
квіти. І на роботі — трохи сатисфакції.

— Дякую. А як там твоя робота?
— Феєрично. Щойно з плавання.
— Серйозно? І де ти там плаваєш?
— У Середземному морі, звичайно — тут

інших водойм немає.
— Ну, ти напустила туману.
— Та якого туману? Плавала на сусідній

острів.
— І часто ти так плаваєш?
— На щастя, рідко. Та досить уже мене

інтерв’ювати, опишу тобі подробиці в листі.
До речі, ти чого мені не пишеш? У тебе є
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совість? Ти можеш уявити, як на чужині
хочеться вісточки з рідного дому?!

— Каюся! Чесне слово, сьогодні ж напишу.
— Дивись мені! — грізно сказала я і

почала прощатися: розмови з Україною —
дороге задоволення для людей, які на всьому
економлять, аби тільки привезти додому
певну суму.

Марина дотримала слова щодо листа,
хоч написала, звісно, не в той же день, а через
тиждень. Та нічого, таке пробачається
молодим змордованим мамам. Зрештою,
ніхто там, удома, не розуміє, якими сенти-
ментальними й чутливими стаємо ми тут.
Ніхто всерйоз не сприймає наші ридання
над кожним рядочком листа з дому, над
фотографіями рідних і друзів. Ніхто не
вірить, що саме слово «Україна» для нас
священне, і тому, коли ми кажемо, що на
батьківщині все погано, — уникаємо цього
слова. Кажемо, «там» або «вдома». Ніколи
не забуду, як поетично описували хлопці із
Закарпаття природу свого краю на одному
нашому діаспорному застіллі.

— Ні, я наші смереки на ці пальми не
проміняю! — душевно запевняв Юрко.

А прикол у тому, що він уже чотири роки
не виїжджав з острова і не збирається. Але
не тому, що якась біда його тримає. Просто
«вдома нічого робити» — типова відповідь
заробітчанина на запитання, чому він не їде
додому. Ця роздвоєність мислення не пере-
стає вражати мене: з одного боку, вони щиро
тужать за рідними, домом, навіть природою,
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а з іншого — не виїдуть звідси, доки їм хтось
не дасть коліном під одне місце. Можна
подумати, що все дуже просто: любов до
грошей перемагає всі інші почуття, але
насправді все складніше. І я повинна цю
загадку розгадати.

Розмова з Мариною мене дуже підба-
дьорила, і я все ж таки рушила до холо-
дильника. Треба попоїсти, а то в ресторані
так накинуся на їжу, що всіх туристів пере-
лякаю. З холодильника я добуваю нарізаний
бекон. Він у нас завжди водиться, бо чоловік
щодня бере його на роботу до сніданку. Роблю
собі товстенький бутерброд із французького
батона, сиру, бекону і листочка салату. Чогось
усе ж таки бракує… Зазираю в холодильник
іще раз — ось воно — пиво! Пляшечка на 0,33
літра — якраз моя доза. Поглинати це все йду
до спальні, бо вже знаю, що допивши останній
ковток і доївши останній шматок, негайно
засну. Так воно і вийшло…

Розбудив мене Славко:
— О, хто до нас повернувся! Туристи з

Форментери!
— Не треба!
— Чого така сердита? Слухай, тебе там

голодом морили?
— Ну, не холодом — це точно.
Славко мій дотеп оцінив, зайшовшись

своїм лунким дитячим сміхом:
— Так, з погодою вам пощастило.
— Якби не форментерський вітер, я там

дуба врізала би — щодня за сорок пере-
валювало.
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— Да-а-а. Бачу, не дуже ти там відпочила.
— Відпочила. Але втомилася.
— Ясно. Головне, що ти вже тут, і я тепер

зможу спокійно спати.
— Ти про що?
— Та от, кожної ночі прокидався від плачу

твого чоловіка.
На це я вже нічого не відповідаю, бо це —

саме та група Славкових дотепів, які я не
сприймаю категорично.

Мені хотілось би вдягти у ресторан щось
бодай відносно нарядне. Щось легке, відкри-
те, шовкове. Але нічого подібного у моєму
заробітчанському гардеробі немає. Все, що
придбано, — лише для роботи. За винятком
хіба що двох лляних суконь-сарафанів. На
одній із них доведеться зупинитися — неве-
ликий вибір. Я вже полізла до шафи — чи то
заради заспокоєння, чи в якійсь примарній
надії знайти там щось забуте й потрібне, —
коли повернувся мій чоловік. В його обіймах
у мене на очах виступають дві великі круглі
горошини сліз. Ну, це ж просто смішно: ми
не бачилися лише чотири дні!

— Сумненька, — зауважив він. — Розпо-
відай, як усе було!

— Зараз не можу. Давай швидше підемо
кудись.

— Миттю. Я тільки в душ, вдягаємося і
йдемо.

Поки він миється (а це досить довго —
треба повідмивати залишки бетону з найнес-
подіваніших місць), я починаю вдягатися. І
раптом у мене різко покращується настрій
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від побаченого в дзеркалі. Нарешті бачу
справжню талію — без живота і бокових
відкладень. Свіжокуплений дорогий ком-
плект білизни із сірого тюлю лежить ідеаль-
но, а був трохи затісний. І я вже навіть не
сумую через відсутність коктейльної сукні.

За десять хвилин ми виходимо з під’їзду.
Поки що не знаємо, куди саме направити свої
втомлені роботою стопи. Ця сфера життя
Санта-Евлалії нам мало відома. Досі ми були
в ресторані лише раз, та й не тут, а в Івісі, де
я по приїзді зупинялася. Розмірковуючи над
вибором, ми одразу відкинули узбережжя, бо
вирішили, що біля самого моря все удвічі
дорожче. Як згодом з’ясувалося, то була
помилка. Я запропонувала піти на пішохідну
вулицю — вона мені давно подобається, але
якось не було часу на ближче знайомство.
Дорогою ми всюди наражаємося на турис-
тів. Вони виразно нудяться у пошуках
розваг. Дами переважно причепурені спеці-
ально для вечірнього виходу, випромінюють
парфумні флюїди. Кавалери — зосереджені:
мабуть, рахують подумки потенційні видат-
ки за цей вечір. Ми — чужі в цьому натовпі —
навіть не можемо повільно ходити. Зупиня-
ємося біля меню-вітрин, виставлених на
вулиці. У кожному мене щось дратує: то 10
євро за сендвіч, то відсутність іспанських
страв і напоїв, то символічний перелік
десертів — морозиво і ще морозиво. Нарешті,
занурюємося в якийсь глибокий заклад, весь
у фонтанчиках і кактусах. Сідаємо. Наша
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швидка хода та мої нервові рухи притягують
погляди з-за сусідніх столиків.

— Чого витріщились? — вигукую я.
Ніхто не зрозумів — я певна, але глядачі

обламались і засоромились. Товстий офіці-
ант приніс меню. Ми пообурювалися висо-
кими цінами, але вже готові здатися. Замо-
вимо паелью — треба її колись скуштувати,
ми все ж таки в Іспанії.

— А що будемо пити? — обережно, зважа-
ючи на мій настрій, цікавиться чоловік.

— Санґрію, звичайно. Нехай це вже буде
іспанська вечеря.

— А її тут немає.
— Як немає?! (Глядачі знову зацікавлено

зиркають.) Тоді пішли геть звідси!
На вулиці моя злість змінюється тихою

печаллю, і я починаю скиглити, як голодний
песик.

— Один раз вибралися кудись, і нічого не
виходить. Дивись, уже ніч, скоро все зачи-
ниться, а ми так і не поїмо.

— Заспокійся, лише десята. Іспанці в цей
час тільки починають думати, в який ресто-
ран піти.

— Ми не іспанці!
І тут сльози пирснули з моїх очей, наче в

того клоуна. Я йшла дорогою і ридала, а всі
зустрічні тітоньки агресивно зиркали у бік
мого чоловіка: треба ж було дівчину до такого
довести!

Ми все ж таки здалися й пішли до при-
морських «точок», хай там скільки воно
коштує. Але я заздалегідь дратуюся не
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цінами, а трафіком на узбережжі. У мене ж
алергія на натовп. Я абсолютно не можу
осягнути, як люди сидять за кафешними
столиками просто на тротуарах.

До моря залишалося кілька кроків, коли
нас зупинив, перегородивши тротуар, стенд-
меню ресторану «Сад». Правду кажучи, нас
давно бентежили таємничі глибини цього
закладу. Хтось казав, що там справді сад
усередині. Не в приміщенні, звичайно, а в
патіо. Ну що ж, подивимося, що там за едем
такий.

Усередині я одразу трохи заспокоїлася:
не дуже людно, значить, можна буде вибрати
хороше затишне місце. Це якраз і обернулося
проблемою. Ми кілька хвилин розгублено
дивились на дюжину вільних столиків,
нарешті всілись, а потім іще двічі пересіли,
вельми спантеличивши німкень-офіціанток.

— Слухай, ніяк не можу второпати, —
завела я бесіду, — чому тут німецькі офіці-
антки. Ніби якогось їхнього національного
антуражу немає. Навіть вивіска і меню лише
іспанською та англійською.

— Навіть не уявляю. Але справді, вони
всі між собою по-німецьки розмовляють,
навіть азіатка. Може, господар — німець, і
персонал весь із дому виписав, або тут шукав
самих одноплемінників.

— Дуже дивно для Івіси. Тут завжди така
мішанина. А ти знаєш, на Форментері на
диво мало німців. Та й англійців також. Там
цього літа якась італійська інтервенція.
Навіть Клара була шокована, казала: у мене
таке враження, що я вже вдома.
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— Точно-точно, минулого року італійців
тут було значно менше. Як на мене, тут усе
просто пояснюється: час від часу за Івісу
беруться всі туроператори якоїсь із країн.
Моду ж людям накидають. І моду на курорти
також.

— Це правда. І на їжу також. От мені вчора
на Форментері накинули цю кляту паелью.
Який від неї йшов аромат, яка вона була
красива, яскрава! Вся в перцях, лимонах,
креветках! А я ж не могла собі замовити на-
віть не через гроші: ти ж знаєш — не буває
паельї на одного.

— Бідненька моя. Наголодувалася ти там.
То що, в тому ресторані так нічого і не
замовила?

— Та замовила — дешевенький салат, бо
платив Джорджо. Я тобі вже розповідала, як
вони яблука рахували.

— Не думав, що твої італійці такі ску-
пердяї.

— Знаєш, я вже не раз доходила висновку,
що тільки скупердяї і можуть бути багатими.
Принаймні мені ще не доводилося зустрі-
чати щедрих багачів.

— Так. А якщо такі і є, то вони, мабуть,
дуже швидко перестають бути багачами.

— Одна тільки проблема тут є, — заува-
жила я.

— Яка?
— Самої лише скупості замало для багат-

ства. Інакше я вже постаралася б розвинути
в собі цю якість.

— Здається, у мене кращі задатки.
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Я, нарешті, по-справжньому весело
розсміялася. Не в останню чергу завдяки
санґрії, яку нам уже подали. Вона була
дивовижна — крижана, в міру солодка, з
цілою горою нарізаних зелених яблук і
апельсинів. До санґрії подають класичну
іспанську закуску — хліб і оливки, а також
приправлений часником майонез. Коли я
мила посуд у ресторані, зауважила, що цей
аперитивчик становить вісімдесят відсотків
не з’їденого. Чи то нарід уникає часнику,
сподіваючись на романтичне продовження
вечора, чи то просто не знає, що робити з
такою кількістю майонезу, якщо поруч
немає салату. У мене жодних подібних
проблем не виникло. Я наминала намайо-
незений хліб і щосекунди випльовувала
кісточки з такою насолодою, ніби це найви-
шуканіші у світі делікатеси.

А ось і наша паелья. До того, як зустрі-
тися очно з цією стравою, я, звичайно, чула
про неї і навіть думала, що знаю, як її
готувати — вичитала в «Бурді» рецепт. Це ж
просто плов — здавалося мені. Просто
замість важкого м’яса там легка курятина та
ще морепродукти. Тепер же мені ясно, що я
як не знала, так і досі нічого не знаю про
паелью. Це — валенсійська страва, але
прижилася вона в усіх землях Іспанії. Вона
буває жовтою, помаранчевою, білою і навіть
чорною. Незмінний у ній лише рис (хоча
чому незмінний? Може бути довгий і круг-
лий, білий, жовтий і коричневий), а в решті —
безліч варіантів. Найгірше ж те, що я не можу
заспівати гідної гурманської оди паельї, бо
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вона, як і наша національна гордість —
вареники, давно трансформувалася в за-
морожений напівфабрикат. І в ресторанах на
Івісі іншої не подають — хіба що тільки в
глухих селах всередині острова, куди ми
мріяли поїхати, але так і не вибралися. Отож,
духмяне диво, яке зараз парує біля нас у
великій пательні з двома ручками на при-
ставному столику, — то лише стандартний
набір із рису, зеленого горошку, червоного
перцю, великих креветок, кількох крабових
клешень, кілець кальмара, шматків мерлузи,
курки, жовтого барвника та цитринової
есенції. Але, щиро кажучи, мене це мало
обходить. Смачно, і цього досить.

— Я досі лише двічі їв паелью, — від-
новлює перервану трапезою бесіду мій
чоловік. — Ця найкраща.

— Чудово. Шкода тільки, що я не маю з
чим порівняти і, мабуть, уже не матиму.

— Мабуть. Якщо ми й виберемося ще тут
у ресторан, то замовимо вже щось інше.
Гадаю, треба нам покуштувати якісь тапас.
До речі, це не лише холодні закуски, як ти
казала.

— Я казала конкретніше — це бутерброди.
— Ну, тут уже точно можу сказати, що ти

неправа. Під рубрикою «тапас» у цьому
меню — дивись — і кальмари в сметані, і
смажені восьминоги, і запечені мідії.

— Я бачила. Я мала на увазі лише поход-
ження цієї назви. Тапас — ти в курсі — це в
перекладі «покришки». А історія така.
Іспанці, як відомо, обожнюють зависати в
барах. Оце коли вони тако собі сідали за
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квартою винця, а на закуску їм подавали
просто хліб (у кращому разі политий олив-
ковою олією і посолений), тими шматками
хліба вони накривали склянки з вином, щоб
туди допитливі мухи не падали. Потім жити
стало краще і веселіше, на «покришку»
почали класти сир, ковбасу, хамон. А коли
вже народ зажирів настільки, що захотів у
барі жерти щось гаряче, тапас стали всім, що
ти зараз казав.

— Здаюся. А звідки ти це знаєш?
— Звідти, звідки й усе інше — з жіночих

журналів. Ти мені краще скажи, що робити з
залишками харчів. Я вже не запхаю в себе
ані грама — шлунок сильно зсохся на Фор-
ментері.

— А я ще маю трохи резерву.
— То вся надія на тебе.
Досмоктавши останні клешні та схру-

мавши «п’яні» яблука із санґрії, ми попро-
сили рахунок. Додому ми йшли повільно,
обіймаючись і сміючись.

Перед сном я з насолодою подумала, що
завтра не треба прокидатися вдосвіта, бо
Жорді немає біля мене. Але ця думка ви-
кликала й інші емоції — якийсь світлий
смуток і щем у серці. Я почала згадувати
малого: як він піднімає голівку, лежачи на
животику, як посміхається, як гризе пальці
на своїх товстих ніжках, як бекає і мукає.
Любий хлопчику, завтра ми побачимося.
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Я беру з нічного столика аркуш і роз-
гортаю його — це список, дуже важливий.
Список речей, що їх ми не повинні забути,
збираючись додому, в Україну. Сьогодні
летимо. Насправді затія зі списком дурна,
бо він мав би зайняти не аркуш, а цілий
зошит. У нас же, як згодом дізналися, більш
як півцентнера багажу. І все це — незліченна
дрібнота, котра завжди становить най-
більшу проблему при переїздах. Крім того, я
занадто схвильована, щоби змогти зосере-
дитися на змісті папірця. Я хвилююся
більше, ніж перед екзаменом з української
літератури в найголовнішого придурка на
нашому факультеті. Мало того: я панікую, і
саме через багаж. По-перше, ми явно переви-
щили допустиму в економ-класі вагу, по-
друге, мене заздалегідь непокоїть рідна
митниця в Борисполі. І нарешті, хоч у цьому
соромно зізнатись, я боюся, що всі наші
скарби — з любов’ю вибрані подарунки,
стильне шмаття, якого я вдома ніколи не
куплю, просто милі серцю дрібнички —

Частина третя
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загубляться десь серед гігантських прос-
торів і хаосу аеропортів. У цьому соромно
зізнаватися, бо це — провінційна дикість.
Щось таке, як недовіра до кредитних карток,
безготівкових розрахунків.

Ніхто не вірив, що ми їдемо назовсім, тому
що «всі повертаються», тому що «в Україні
нема чого робити», тому що «ви вже звикли
до нормального життя». З іншого боку, всі
нам заздрили з неприхованим захопленням
нашою мужністю: це ж треба — люди добро-
вільно відмовляються від грошей. Ніхто ж
нас не депортував, з роботою також усе
непогано, і вдома, дякувати Богові, жодного
лиха не сталося. Найбільших страждань мій
від’їзд завдав Руслані. Вона майже три роки
не була вдома і не може вирватися звідси,
навпаки — дедалі більше вгрузає. По-перше,
з нею вже тут уся сім’я — чоловік і обоє дітей.
По-друге, вона не може відмовитися від
тутешнього милого кожному серцю побу-
тового благополуччя. Вона звикла, що на
вечерю можна купити велику смачну піцу, а
не вмирати біля плити, що похід до супер-
маркету — свято душі. Мене аж до сліз
розчулює її пристрасть до цукерок — очевид-
ний наслідок бідного дитинства. Крім того,
Руслана не втрачає надії отримати дозвіл
на роботу, а значить свободу пересування,
соціальні гарантії та все-все-все — просто
право почуватись як удома в цій країні. Але
щось таке мізерне, щось таке, що не може
переважити всі ці плюси, заважає Руслані
бути тут спокійною та щасливою, тому вона
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шаленіла щоразу, коли я необережно про-
мовляла кілька слів про наші наміри.

— Не мели дурне! — сварилася вона. —
Чого тобі їхати? Ти тут і року не побула. Ось
побачиш, що шкодуватимеш. Навесні, ка-
жуть, буде оферта.

— Я вже не можу слухати цю казку, — не
менш емоційно відповідала я. — Хто каже?
Наші? Звідки вони знають? Послухай краще
мене: навесні точно не буде оферти, а будуть
вибори. Люди ділитимуть корито! Кому в
цей час буде діло до бідних нелегалів?

— Значить, буде зразу після виборів.
— Так усі думають, але якби ти дивилась

іспанські новини, то бачила б, що соціалісти
програють на всіх місцевих виборах. Це
значить, що знову може залишитися правий
уряд, а ці точно не будуть перейматись
емігрантами.

— А як же пенсійна реформа?
— До чого тут пенсійна реформа?
— Лариса казала, що їй казали іспанці,

ніби наступного року в них планується
підвищення пенсій. Значить, треба, щоб
більше грошей до пенсійного фонду пере-
раховували, а хто це робитиме? Тому вони
легалізують нелегалів, щоб і вони відра-
ховували.

— Це вже аргумент. Дай Боже, щоб так
воно і сталося. Русланочко, ти не ображайся,
що я тобі такого наговорила. Чесне слово, я
бажаю, щоб ви всі тут легалізувалися,
дочекалися нарешті тієї оферти. Але вже без
мене.
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— Ти пошкодуєш, згадаєш моє слово…
— Я й без твого слова знаю, що пошко-

дую, — з посмішкою сказала я.
— То чого ж ти їдеш?!
— Я не можу просто так узяти й викинути

на смітник своє життя лише через гроші. У
мене там дитина, робота, друзі. Там батьки.
Я не хочу, щоб вони старіли і вмирали без
мене.

З мого боку це був мимовільний удар
нижче пояса: у Руслани в Україні все ж таки
хтось залишився — старенька хвора мама, яка
щоразу в телефонних розмовах благає її
повернутися. Отож, Руслана сердиться на
мою свободу, і я її розумію. Мабуть, тому вона
і не прийшла на проводи. Прийшли зде-
більшого ті, кому подібну свободу подарували
«папери». Наприклад, Микола з Петром.
Давні друзі й товариші, вони сприймаються
лише в парі, як Трулюлю і Траляля, як
Добчинський і Бобчинський. Навіть при-
буття на Івісу Петрової дружини Ніни
аніскільки не зашкодило цій нерозлучності.
Ніна, здається, взагалі нічому й нікому не
може перешкодити. Думаю, вона персо-
ніфікує мрію 99 відсотків чоловіків: тиха,
покірна, доброзичлива, ніколи не обража-
ється і не дратується, із досить низькою
самооцінкою та чудовими кулінарно-конди-
терськими здібностями. Ніна може годинами
розмовляти про торти і тістечка, але політи-
кою вона також цікавиться і любить підтри-
мувати бесіду на цю тему. І прочитала «Дон
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Кіхота» в складному перекладі Лукаша —
взяла у мого чоловіка, коли майже півроку
нудилася без роботи. Вчора Ніна всенький
вечір обіймала мене і казала, що дуже ску-
чатиме. Я вірю. Хоч у неї тут багато прияте-
льок, але зі мною, мабуть, було найвеселіше.
В наші нудні безробітні будні, коли закін-
чився туристичний сезон, я постійно вигаду-
вала якусь альтернативу балаканині за чаєм
із бренді. Ми разом ходили годувати качок
до річки. Ніна приїхала на півроку раніше
за мене, але ще жодного разу там не була.
Вона була настільки шокована кількістю та
явним голодом птахів, що аж просльозилася.

— А я сухий і запліснявілий хліб вики-
дала, — з тремтінням у голосі казала Ніна.

Я повела Ніну до тутешньої святині —
каплички на вершині найвищої гори. Ле-
генда оповідає, що її збудував якийсь міс-
цевий грішник. Придумав собі таку покуту і
каміння для каплички носив на власній
спині крутою і небезпечною стежкою. Влас-
не, стежка і зараз такою залишилась. І якщо
підніматися нею ще сяк-так, то спускатися...
Ми разом ходили по гриби та їздили на хіпі-
базар. Там зустріли Каті — мою єдину на
Івісі приятельку-англійку, яка працювала
садівником у моїх італійців. Я мало не
розсміялася від захвату — настільки знако-
вою була ця зустріч саме в цьому місці. Каті-
бо — справжнісінька хіпі. Не та театральна,
що привертає обивательські очі розцяць-
кованими строями та довжелезним сивим
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нечесаним волоссям — таких тут багато.
Вони напускають на себе безпричинну
веселість, але не випромінюють любові. Каті
ж, хоч і ходить у звичайних бабських штанах
і кофтах, стрижеться коротко і розповідає
всім про своїх онуків, фонтанує абстрактною
вселенською любов’ю. Це відбувається
навіть коли вона на щось скаржиться, а
скаржиться вона завжди — на втому, комарів,
авторемонтників, роботодавців. Каті при-
їхала на Івісу в 70-х роках, разом із масою
інших апологетів хіпі-ідеї з Європи та
Америки. Був в історії острова такий
славний час: хіпі вирішили перетворити
його на свою світову столицю, власний
земний рай. Не можна сказати, що це їм не
вдалося: духом одчайності, свободи й добро-
зичливості Івіса, мабуть, завдячує дітям
квітів. Каті розжилася у своєму раю трьома
дітьми, яких згодом відвезла своїм батькам
у Лондон. Сама ж так і не змогла присто-
суватися до життя в мегаполісі, в якому
виросла. Та й взагалі холодна похмура
Англія стала їй навіки чужою.

— Я не можу без сонця, — часто повторює
Каті. — Я живу на сонячних батарейках.

Всю правду про Каті я знаю не від неї —
для цього ми надто мало спілкувались, а від
Клари, якій не чужа пристрасть до опові-
дання життєвих історій знайомих людей.
Вислухавши життєпис Каті, я висловила
Кларі своє здивування:

— Мені видається дуже дивним, що
англійка, а тим паче лондонка, працює тут
прибиральницею, садівником, куховаркою…
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— Ти про що? — не зрозуміла Клара.
— Ну, не дивно, коли людина з бідної

країни, як я, приїжджає і працює на неква-
ліфікованих роботах. А англійці? Вони ж тут
тільки відпочивають. Вони як господарі тут.

— Оце ти правильно сказала, — пого-
дилася Клара, — як господарі. Мені, напри-
клад, страшенно не подобається, що ан-
глійці, які живуть на Івісі або приїжджають
надовго, як ми з Джорджо, не хочуть вивчати
іспанську мову. Каті — це виняток. Але що
стосується її роботи — то тут ти помиляєшся.
Насправді на цьому острові працюють
люди звідки завгодно і чим завгодно займа-
ються. Я знаю ще кількох англійців, які
клопочуться садом, а це — фізично важка і
досить брудна робота. Знаю двох жінок із
Німеччини, які прибирають у будинках і
доглядають дітей. Багато італійців тут
працюють офіціантами та обслугою на
пляжах.

— Ти знаєш, ця інформація мене надихає.
Мабуть, треба позбуватися комплексів.

Клара у відповідь лише засміялася, хоча,
здається, не зовсім зрозуміла, що я хотіла
сказати.

— Зате мені стало соромно, — продовжила
я, — що не знаю іспанської.

— Але ж ти тут ненадовго, — знайшла мені
виправдання Клара. — Ти майже як турист.
А турист не мусить знати мову кожної
країни, в якій він буває.

— Дякую, Кларо, ти дуже люб’язна.
— Інша річ, якщо ви з чоловіком збира-

єтеся знову сюди повертатись.
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— Якщо і зберемося, то хіба що поміняємо
імена й паспорти.

— Чому?
— Ми ж нелегали, порушуємо закон.

Після того, як повернемося додому, нам п’ять
років не можна буде в’їжджати в країни
Шенгенської угоди.

— Якої угоди?
— Шенгенської. Ти не знаєш? Це ж країни

Європи, які мають спільний візовий режим:
ваша Італія, Іспанія, Німеччина, Франція,
Португалія, Голландія, Австрія…

— А… — сказала Клара з інтонацією
згадування, але я зрозуміла, що нічого вона
не згадала, бо про Шенгенську угоду не чула.
А чого б вона мала про це знати, якщо їй
ніколи не доводилося чекати-молити про
Шенгенську візу? Вона з цією візою наро-
дилась і їздить Європою вільно та спокійно,
навіть не підозрюючи, що могло бути чи
колись було інакше. Майже щороку вони з
Джорджо вирушають у якусь закордонну
подорож, Західну Європу вже знають, як
рідний дім.

А ось Каті, маючи багато можливостей і
особистісні нахили до мандрування, наро-
дилася для Івіси і нікуди не хоче звідси їхати.

Цілком алогічне на загальний погляд
рішення — повертатися додому на початку
зими — прийшло до нас легко, весело й
одночасно. Просто за вечірньою бесідою ще
чотири місяці тому. І ми не змінили його, бо
збулися наші прогнози. А щоб скласти їх —
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не треба було астрологічних студій. Сьогодні
нам щастить, а завтра це закінчиться — усе
дуже просто. І закінчилося — сподівано-
несподівано. З одного боку, ми були готові
до цього, з іншого — сподівалися, може, трохи
пізніше. Адже й нам, дивакам, хотілося
приїхати додому не з порожніми кишенями.
Власне, останні два місяці до від’їзду ми
складали гроші на дорогу, щоб не знімати з
рахунку. Я казала дівчатам, що ми складаємо
на дорогу, а вони сміялися. Адже це відомий
прикол — усі так кажуть, коли не знають, на
скільки ще тут затримаються. Наприклад,
«Чули, Микола їде додому? — Та він уже рік
збирається! — То він гроші на дорогу
збирає». Всі регочуть. Люди не вірили, що
ми це серйозно, бо ще жодна українка не
поїхала звідси після єдиного сезону роботи.
Коли ми вже взяли квитки — довелося
повірити, і негайно поширилися чутки, що я
якимсь підозрілим чином заробила тут
неймовірні гроші. Адже за стандартними
підрахунками, найбільше, що я могла встиг-
нути за один сезон, — це покрити витрати на
свій приїзд і проживання впродовж цього
часу, отже, прибутку — нуль. Приклад мого
чоловіка бентежив нашу громаду менше,
адже, по-перше, він пробув тут півтора року,
по-друге, в чоловічій роботі немає сезон-
ності, тобто можна працювати цілий рік, по-
третє, всі знали, що йому велося непогано, і
без роботи він був зовсім недовго. Отже, я і
моя робота в загадкових італійців, у яких я
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пропадала ночами, а раз була відсутня
чотири доби, живила цікавість земляків. Ось
і Микола, що прийшов першим на наші
проводи, не втримався від запитання на цю
тему.

— А твої італійці не кликали тебе на
роботу на наступний сезон?

— Кликали, але я сказала, що навряд.
— Вони могли подумати, що тобі у них не

сподобалось.
— Не могли. Я так ревла, коли прощалася.

Ніколи більше не буду нянькою.
Я сказала це з абсолютно щирим смутком,

незважаючи на виразний непристойний
підтекст Миколиних запитань.

Я справді ревла. Моя робота закінчилася
трохи передчасно, бо Клара і Джорджо дуже
хотіли додому і вирішили їхати, не чекаючи
кінця туристичного сезону. День нашого
прощання був теплим і хмарним. Я приби-
рала котеджі після осінніх диваків-туристів,
які чомусь попереставляли геть усі меблі.
Виходила надвір, чула, як плаче Жорді, й
ледь стримувала сльози. А дарма. Краще
виплакалася б без свідків. Я закінчила роботу
у чверть по сьомій, і серце мені завмерло від
думки, що зараз я візьму малого на останні
наші півгодини. Одначе Клара вирішила
інакше — відправила мене помити посуд, а
сама взялася за прасування, чим дуже мене
зворушила, бо я ще не бачила її за жодною
хатньою роботою. Навіть куховарив при
мені тільки Джорджо. Жорді тим часом
боровся зі сном у своєму розкладному
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ліжечку. На весь дім лунали щемливо-
солодко-печальні звуки італійської колис-
кової, яку ми часто вмикали для малого. Ця
музика відщипувала закривавлені шма-
точки від моєї бідної душі. Причому так було
щоразу. Раніше вона нагадувала мені, що я
покинула рідну дитину, а тепер волає про
розлуку з чужою, але вже також рідною. Я
чомусь згадала, як вперше дала Жорді
дрібочку яблучного пюре. Жорді, на відміну
від більшості немовлят-консерваторів, що
випльовують усе незнайоме, завжди мріяв
про нову їжу. Але до п’яти місяців йому
нічого, крім молока, не давали. Клара не раз
казала, що коли вони з Джорджо їдять у
присутності малого, він аж слиною захли-
нається й так і просить шматочок. Якось я і
сама в цьому переконалася. Взагалі-то їжею
на роботі я не захоплювалася, бо просто не
мала на це часу. Але одного разу зміна обіцяла
бути подовженою, і я взяла з собою само-
робний гамбургер. Їла я його, не спускаючи
Жорді з рук, бо він того дня був надто вже
вередливим і «ручним». Це було кумедно і
зворушливо: він супроводжував захопленим
круглим поглядом кожен шматок, який я
відправляла в рот. Отож, яблуко — цілком
нова їжа — викликало шалений захват у
Жорді. Він миттєво проковтнув цілу столову
ложку пюре та попросив іще. Тоді я повелася
обережно і більше не дала. Зате наступного
дня піддалась і згодувала йому трохи до-
бавки. Вже за годину він почав плакати з
переходом на писк, а животик надувся і став
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твердим. Коли Клара з Джорджо повер-
нулись, я пританцьовувала у вітальні (валь-
совий крок подобався Жорді), вже мокра та
напівзігнута. Малий верещав без упину. Але
найгіршим, мабуть, був переляк на моєму
обличчі. Клара навіть розсердилась і ска-
зала, що я даю волю нервам, а дитина це
відчуває, тому й плаче.

— Це через яблуко, — відповіла я на
звинувачення якомога спокійніше.

— Але ж учора воно йому не зашкодило!
— Так, але я, ідіотка, дала йому сьогодні

дві порції.
Моє каяття пом’якшило і без того м’яке

серце Клари.
— Нічого, — доброзичливо сказала вона, —

зараз дам йому свого молока, і все минеться.
Не минулося. Вперше у своєму п’яти-

місячному житті Жорді відмовився від
маминого молока. Мій настрій став просто
суїцидальним, а Клара зателефонувала
лікареві. Цей педіатр, якого я ніколи не
бачила, справив на мене величезне довічне
враження. На всі скарги він відповідав
хрестоматійним «це нормально». Дитина не
може спати вдень — це нормально, просто
він у вас дуже активний, дитина без кінця
плаче і не виймає п’ястучка з рота — це
нормально, так усі діти роблять. Ось і цього
разу він сказав, що підстав для паніки немає.
Не хоче їсти — давайте пити, не хоче пити —
не давайте нічого. А яблуко вийде — природ-
ним шляхом. При цьому доктор-філософ не
міг не чути, як надривається немовля, бо весь
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великий дім був заповнений криком. Утім,
може він і мав рацію, цей надспокійний
ескулап, і головне в лікуванні дитини — збе-
рігати душевну рівновагу. А зловісні дрі-
бочки яблука Жорді справді викакав за
кілька годин і заснув щасливий…

Зараз, судячи з характерних звуків, що
лунають із малої спальні, він засинати не
збирається. Тим часом я домиваю сині
склянки. Одна з цього комплекту місяць
тому розбилась, і цей спогад раптом також
виявляється ностальгійним, бо склянку
розбив Жорді. Я тоді металася кухнею з ним
на руках — хлопчик терміново вимагав
молока. Мама з татом затримались на пляжі,
а я, розраховуючи на їхнє вчасне повернення,
не закип’ятила води. Бігаючи від плити до
стола, а від стола до шафки, я зауважила, що
в якомусь пункті мого маршруту дитина
раптом замовкає. Нескладним досліджен-
ням встановлюю, що цей пункт — поличка
біля плити, а заспокійливий предмет — синя
склянка, на якій заблукалий сонячний
промінчик влаштував маленьке полярне
сяйво. Отже, я змогла спокійно зупинитися
біля плити і зачекати, коли закипить вода.
Жорді, якому візуального ефекту стало
замало, потягнувся ручкою до сяючої склян-
ки, встиг навіть її на мить схопити і, звісно
ж, кинув. Усе це сталося надто швидко для
моєї післятридцяткової реакції. Відтак
почалося ще дужче голосіння, і друзки скла
я збирала вже після годування. Взагалі-то
Жорді — вередун і плаксій, і за це я його
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люблю. Можливо, тому, що саме таким був
у його віці і мій синочок.

Усе — посуд помито, треба виходити з
кухні. Колискову ще не вимкнули, а значить,
Жорді не спить, і наше з ним прощання
відбудеться. Першим дорогою з кухні я
зустрічаю Джорджо. Він сидить у своєму
кабінетному закапелку і гортає якісь запис-
ники. Клара ще прасує, поглядаючи на
неспокійного малюка в ліжечку. Я роблю
крок до Жорді, він піднімає голівку і всміха-
ється. Сльози цілком безконтрольно пирск-
нули з моїх очей, і я, засоромившись, вибігла
з будинку. Я побігла в гараж — свій законний
прихисток, де тримаю приладдя для роботи
і переодягаюся для прибирання в котеджах.
Там даю волю сльозам, хоч і знаю, що
виглядатиму після цього як жертва алкого-
лізму. Повернувшись, уже переодягнута,
застаю всіх трьох у вітальні біля столу —
чекають. Це знову розчулює мене. Клара з
малим на руках дуже старанно посміхається,
Джорджо дивиться на підлогу, Жорді весело
смокче пальчика і дивиться мені у вічі.
Відчуваю, що зараз знову заплачу, тому
намагаюся прискорити прощання.

— Ну… — починаю.
— Це тобі, — протягує Клара фотокартку

Жорді. — Це одна з найкращих, що я зро-
била. Йому тут 2,5 місяця. Бачиш, він склав
ручки, як янголятко.

Я дякую, давлячись своїм розчуленням. І
ось настає мить, якої я боялася найбільше, —
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доведеться востаннє взяти Жорді на руки. Я
тягнуся до нього, а він, як звичайно при
нашій кожній зустрічі, відповідає взаєм-
ністю і посміхається. Коли я притулила його
до себе, то вже не відчувала нічого, все
перегоріло, залишилися самі жаринки. І вже
в цілком тверезому розумі я вирішила сказати
італійському хлопчикові останні слова саме
по-українськи — чітко й голосно, не сором-
лячись батьків, для яких моя мова — незна-
йома й кумедна.

— Хороший, розумний хлопчику, — сказа-
ла я, — я тебе люблю. Не забувай мене.

Жорді слухав дуже уважно, округливши
карі очиці. А у моїй голові промайнули
десятиліття, і постала настільки ж утопічна,
наскільки й реальна картина.

Жорді — молодий і вродливий мільйонер,
з блискучою освітою та грандіозним майбут-
нім, спілкується з собі подібними на якійсь
званій вечері. Розважальна програма вечо-
ра — виступ модної етнічної співачки (чи
співака, чи колективу) десь зі Східної Європи
(здається, з Угорщини чи з України — на-
шіптує, пробігаючи поряд, господиня).
Концерт починається, і освічений Жорді
обурено каже своїм товаришам:

— Не розумію, як можна плутати Україну
з Угорщиною? Це ж зовсім різні культури.
Навіть мовні групи різні. До речі, з Угор-
щини походить моя бабуся. Але чомусь саме
до українських пісень і української мови я
відчуваю якийсь загадковий сентимент. Ці
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звуки будять у мені щось дуже давнє — ніби з
минулого життя. Серце стискається, і —
вірите? — хочеться плакати, наче дитина.

— Віримо, віримо, — закивають у відповідь
інші молоді італійські мільйонери, випещені
українськими няньками. — У нас — точно таке
саме!

Мене навіть розвеселила ця патріотична
фантазія. І з Кларою та Джорджо я проща-
лася вже без сліз, хоч також із жалем. Він
першим зробив мені традиційне італо-
іспано-французьке «чмок-чмок» в обидві
щоки і негайно втік. А Клара досить діловим
тоном заявила:

— Якщо ти все ж таки залишишся до
наступного літа — ласкаво просимо до нас
знову.

— Дякую, але сподіваюся, що не залишусь.
— Розумію: з рідним сином краще.
— Так.
— Ми бажаємо тобі всього найкращого

вдома.
— Дякую, і вам — щасливої дороги.
Вчорашнє застілля я, на щастя, згадую

без фізіологічної відрази: майже не вживали
алкоголю — усім вранці на роботу. Тому
залишилося багато випивки. Зараз вона
багатозначно маячить на журнальному
столику. Це ще одна наша «спадщина»
Славкові. Щиро кажучи, я йому не заздрю:
через наш від’їзд він мусить кудись пере-
селитися за найближчі два дні, хоч іще не
знає куди саме. До речі, він при цьому
зберігає олімпійський спокій. Ні, я все ж
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таки йому заздрю! Сьогодні Славко, хоч і має
певні проблеми на роботі, взяв вихідний, щоб
нас провести. Я починаю розкладати на
столі чималі залишки вчорашньої вечері.
Найбільше лишилося пирога з тунцем: чи
то не вельми спікся — трохи сирувате тісто,
чи просто незвична для української публіки
їжа. Ми чекаємо на останнього гостя. Роман
(прізвисько Пірсинг) хоче передати батькам
відеокасету з домашніми записами, щоб
подивилися на внука. Роман тут із дружиною
та сином, який вже ходить до другого класу
іспанської школи. Мені здається, що ті, хто
має тут дітей-школярів, уже ніколи не
повернуться додому. Вперше привівши
дитину до іноземної школи, ви наче даєте
обітницю цій державі: все, я вже твоя навіки,
я хочу зробити з мого сина іспанця (порту-
гальця, німця…).

Ось і Пірсинг. Він не міг, як усі люди,
навідати нас учора ввечері — завжди кудись
поспішає, щось забуває і не встигає. Тому
він зателефонував сьогодні о пів на сьому
ранку. І це ще півбіди. Гірше, що коли ми
відповідали на дзвінок, він негайно вими-
кався, а потім знову дзвонив. Я була така
люта, що просто вимкнула телефон. Це —
звична практика в тутешньої української
громади — ритуал, можна сказати. Коли
хтось хоче з тобою зв’язатися, то набирає
твій номер, а потім кладе слухавку в надії,
що ти передзвониш. Причому тут відсте-
жується певна дідівщина: так роблять
здебільшого ті, хто приїхав давніше, з ново-
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або нещодавно прибулими. Роман відносно
нас — старожил, але все це просто смішно,
бо послуга потрібна йому від нас, а не нав-
паки. Мій чоловік уважає, що дідівщина —
головна релігія пострадянських народів, і я
з ним у цьому погоджуюсь.

Ми дали Романові ще один шанс, коли
вже встали. Цього разу він чемно зателе-
фонував і ввічливо попросив узяти його
передачу. Зараз він сидить за столом і охоче
дудлить віскі — склянку за склянкою. Він
явно не пригнічений тим фактом, що його
відпустили з роботи лише на півгодини і
хотіли б там бачити тверезим. Наші тут не
дуже бояться втратити роботу, а надто ті, хто
має досвід. Не без матеріального зиску
наймають тут нелегалів. Мій чоловік пора-
хував, що на ньому одному його шеф еконо-
мить близько тисячі євро на місяць, не
сплачуючи податків та соціальних поборів.
Якби не цей чинник — нам би взагалі нічого
було там робити. Грають наші й на націо-
нальній пристрасті іспанців — бажанні
поспівчувати слабкому, відчувши всю свою
велич та благородство. Наші пияки бачаться
їм нещасними пропащими душами, котрих
треба «витягувати», а не штовхати у прірву.
І коли часом урветься в іспанського шефа
терпець, нагримає він на такого «трудягу»,
той давай скиглити: «Нема чим за житло
платити, їсти купити, болячки обсіли…»
Дуже рідко це не діє — хіба що на шефів-
німців, яких тут є з десяток. Роман, мабуть,
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також свого часу спровокував роботодавця
на співчуття. Він з усією легковажністю та
безпосередністю молодого лоботряса привіз
сім’ю в чужу країну, не маючи «паперів», не
знаючи, де вони мешкатимуть і за що жити-
муть. Його найняв для роботи в саду поваж-
ний чоловік — депутат місцевого парла-
менту. Не знаю, як він пішов на таке пра-
вопорушення. Можливо, зі співчуття, бо
Роман одразу описав йому ситуацію. І де-
путат не тільки допоміг йому легалізу-
ватись, а ще й запросив усю родину жити до
свого будиночка для гостей в заміському
обійсті.

Роман випив іще чарочку-другу, побажав
нам щасливої дороги і пішов. Але у вітальні
чомусь не стало просторіше, навіть навпаки.
Це ми винесли зі спальні свій багаж. Синя
сумка, котру я купила перед поїздкою сюди, —
широченна, як козацькі шаровари. Я вже
уявляю, як вона застрягне на багажній
стрічці. Але ще більше мене хвилює валіза,
що її люб’язно презентував моєму чоловікові
Москаль. Дуже вже сумнівно виглядають її
замкові механізми. І я просто бачу, як вона
розкривається, пожбурена вантажником в
аеропорту. А всі наші нехитрі скарби-
сувеніри розлітаються барвистим феєр-
верком серед респектабельних буржуйських
валіз і сумок.

— Ну, час виходити, — каже мій чоловік. —
Треба ще дійти до алеї.

Звичайно, ми могли викликати таксі до
під’їзду, але це коштувало б нам додаткової
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п’ятірки. А позаяк Славко взявся нас про-
вести, то ми зможемо осилити якусь стомет-
рівку. На вулиці наші візочки зчиняють
страшенний гуркіт. Але ввічливі європейці
не витріщаються. Та й людей о цій порі —
одиниці: туристичний сезон закінчився, і
нікому вже шліфувати цілими днями й без
того блискучу та слизьку тротуарну плитку
Санта-Евлалії.

Насилу допхавшись (багаж таки чима-
ленький, хоч і на візочках) до першого в черзі
таксі, ми розташовуємось, розціловуємося зі
Славком (коли-то він рушить у таку доро-
гу?) і їдемо. Все. Їдемо.

У моїй голові, наскрізь просвердленій
отим «тількибчогосьнезабути» — порожньо
і мирно. Я дивлюсь у вікно і зовсім без смутку
думаю, що вже ніколи цього не побачу: фігові
та апельсинові дерева вздовж вулиць,
безголові манекени в камуфляжі біля моло-
діжного бутика, дивна двометрова прода-
вальниця лотерейних квитків, білі яхти у
просвітах вулиць, що ведуть до моря, вели-
чезний кам’яний міст через неіснуючу річку.
Коли виїхали на шосе, я згадала, як вперше
їхала до Івіси на таксі — з малим Жорді та
його батьками ми добиралися до порту, щоб
звідти вирушити на Форментеру. Пригадую,
мене тоді приголомшила їхня незворушність
під час зборів і самої поїздки. Коли, ще в
маєтку, ми почали завантажуватись у таксі,
багаж катастрофічно не влазив. Величезна
валіза, три досить об’ємні сумки, дитяче
ліжечко (хоч і розкладне) плюс окремо
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матрацик, який складанню не підлягає. Ще
й моя сумка — трохи більша, ніж мені хоті-
лося б. А пасажирів — троє дорослих, тобто
сидіння під багаж не пристосуєш. Мені
здавалося, що проблему не вирішити, і я вже
почала закипати, хоч нібито що мені за діло
до того? А вони, не припиняючи обмінюва-
тися посмішками зі своїм знайомим таксис-
том, натрамбували багажник до краю (дове-
лося кріпити його спеціальним шнуром, щоб
не відчинявся). Ми всі четверо (Жорді — у
мене на колінах) всілися позаду, а на перед-
ньому сидінні гордо їхав матрацик. Дорогою
ми зачепилися за тему моди, і Клара розпо-
віла мені про свої зустрічі з топ-моделями.

— Знаєш, ця така, з вузькими очима і
величезними губами… — мучилася вона у
спогаді.

— Естер Каньядес?
— Вона родом з Івіси. Мені подруга

показувала дім, де та жила. Там шикарні
квартири.

— Чому б ні! — коротко висловилась я на
тему добробуту дорогих моделей.

— А про її батька ти чула? — продовжила
Клара.

— Так, зовсім випадково побачила сюжет
у якомусь ток-шоу. Начебто він дуже бідує.
Живе на мізерну пенсію, хворіє, а дочка йому
не допомагає.

— Він просто алкоголік! — запропо-
нувала Клара свою версію. — А вона схожа
на наркоманку. Та я її бачила на пляжі
минулого літа — така страшна. Ось Кейт
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Мосс — оце клас! Її я бачила в Лондоні. Вона
вибігла з таксі в самій лише тоненькій
блузочці, а то була вже пізня осінь. Уяв-
ляєш? У Лондоні! Виглядала просто й
шикарно, я очей не могла відвести. І така
гарна, така юна, а їй уже за тридцять.

— Що ж, комусь і наркоманія не шкодить, —
сказала я без сарказму.

— Так, я знаю, що вона від цього ліку-
валася. Мабуть, великі гроші багатьох
людей зводять з розуму… А що, вона тобі не
подобається?

— Кейт Мосс? Страшенно подобається.
Я взагалі люблю худих і сумних людей.

— Ти сама така, — зі сміхом сказала
Клара.

— Виходить, я люблю себе.
Ми всі засміялися. Посміхався і Жорді,

закохано зиркаючи то на маму, то на няню.
Я думаю, то було щастя, «підхоплене», як

зараза, від щасливих людей. Мансіні щодня
опромінювали мене своїм позитивним став-
ленням до життя, спокоєм і радістю. Зараз
мені бракує цього. А може, все, що є в нас
набутого, — від зморшки біля лівого ока до
настрою перед вихідними — визначається
таємничими недослідженими вірусами.
Вони поширюються повітряно-крапельним
чи душевно-візуальним способом і все-все-
все формують у нашому житті. Це не є чиста
теорія. Доведено, наприклад, що у жінок, які
мешкають разом, формується однаковий
менструальний цикл. А хіба вам не дово-
дилося чути, що «гроші йдуть до грошей»,
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що неуспіх — заразний. А хрестоматійне «з
ким поведешся, від того й наберешся» — це
не про виховання. Моя колишня співпра-
цівниця частенько вживала слово «лихо-
долиця». Під ним розуміється стара і самот-
ня жінка, яка приносить нещастя вже самою
появою в домі. А це, панове, народна муд-
рість. Хоч і шкода бідолашну, та краще від
хати віднадити. Підемо далі: може, в нашій
країні не труднощі перехідного етапу, якому
вже час перейти, а проста собі епідемія
нещасності, викликана відповідним вірусом.
У кожного ж — море проблем і скарг: бідні
нещасні через бідність, багаті — через багат-
ство. Мені стає трохи спокійніше від такого
відкриття.

Зараз я думаю про Барселону — величну
й загадкову каталонську столицю. Як то
вона нас прийме? Ми вирішили зупинитися
там на добу, щоб угледіти бодай дрібочку
Іспанії. Річ у тім, що Івіса, як, зрештою, і
Майорка, на яку спершу прилетів мій чоло-
вік, — це аж ніяк не Іспанія. Це туристичний
субтропічний Вавилон, схожий на сотні
інших: море, пальми, фаст-фуд на узбережжі
і величезний натовп жертв глобалізації —
однакових американізованих людей, які
щодня і щовечора споживають стандартний
набір туристичних послуг. Навіть само-
бутність розтиражовано, поставлено на
конвеєр. Національна чи навіть місцева
кухня — із заморожених напівфабрикатів,
знамениті івіські білі шати шиють вели-
чезними партіями в Індонезії. Місцеві люди
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радять тим, хто хоче побачити справжню
Івісу, їхати в центр острова. Там немає моря,
дуже мало готелів і туристів, а значить,
глобалізація не захопила цілковитої влади.
Сумно це все, але нікого звинувачувати, бо
співвідношення попиту і пропозиції тут
працює чітко. Була б комусь потрібна та
справжня Івіса — вона не вмирала б. А то ж
ми бували в місцевому етнографічному музеї
і бачили, що туди заходять тільки іспанці,
та й ті — організованими групами. У Барсе-
лоні ми сподіваємося побачити справжнє
життя. Там також неміряно туристів, але
місто — занадто велике й потужне, щоб
цілком присвятити себе їм.

Летовище Івіси зустрічає нас приємною,
лункою та чистою порожнечею. До речі, це
летовище — утричі більше за Бориспільське,
хоч населення на цілому острові — трохи
більше ста тисяч. В Європі дуже швидко
впевнюєшся, що центральність і провін-
ційність визначаються не кількістю насе-
лення. Ось і зараз, у цьому величезному
сяючому ангарі, розглядаючи гігантське
табло з розкладом рейсів, я зі смутком
констатую, що в Україні всюди провінція.
Але я страшенно хочу туди. Так хочу, що
боюся не дожити до тієї миті, коли наш літак
Барселона — Київ сяде на тому нещасному
летовищі.

Ми з чоловіком підходимо до воріт
реєстрації на свій рейс, і лихі прогнози
негайно справджуються: за багаж треба
доплачувати. Та Господь із ними, з грошима,
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тільки б та валіза-розвалюха нормально
долетіла. Правду кажучи, я її страшенно
соромлюся: старе, порепане, ще й заліплене
скотчем. Ревно вдивляюся в багаж колег-
пасажирів і з відчаєм констатую, що такого
жахіття немає ні в кого.

— Треба було все ж таки купити якусь
пристойну торбу! — роздратовано кидаюсь
на чоловіка.

— Але це ще шістдесят євро, викинутих
на вітер, — гне свою лінію він.

— Чому на вітер? Хіба така річ зайва в
господарстві?

— Зайва. Нам більше однієї великої сумки
не треба. Другу навіть не буде де тримати.

— А яку це одну ти маєш на увазі?—
скипіла я.

— Ту, що ти купила ще в Україні. Вона
класна, такої в цілій Іспанії не знайдеш.

Не те щоб мене можна було купити таким
примітивним компліментом, але я замовкла
і замислилась. Сумка, з якою я мандрувала
до Іспанії, а зараз повертаюся назад, справді
класна. Я спокійно могла б у неї влізти,
навіть не докладаючи гімнастичних зусиль.
Це якщо її максимально розкласти. У
складеному ж вигляді вона виглядає майже
елегантно. До цього додається зручний і
міцний візочок, вмонтований у сумку (його
можна й відчепити). Одне слово, скарб, а не
торба. Вистражданий скарб. Я почала
шукати собі якесь багажне вмістилище за два
місяці до поїздки. Спершу думала про валізу
на колесах, обдивилась-обмацала зо два
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десятки цих громіздких махин, змирилася з
думкою, що це коштуватиме не менше ста
доларів, бо все дешевше — занадто дрібне.
Аж раптом у дивному, довгому і темному, як
вагон, бутику побачила її. Бувають, знаєте,
такі покупки з першого погляду: побачила,
купила, понесла додому. Це наче блиска-
вичне кохання, що увінчалось швидкою і
феєричною близькістю. А якби мені дово-
дилося вибирати, наприклад, літак — цей би
я точно не купила. Він такий жалюгідний
зовні, а всередині ще гірший: салон тісний і
якийсь наче немитий. Відкидні столики вже
трохи перекошені, і я уявила, що їсти на них
було б дуже неприємно. Втім, годувати нас
ніхто на цьому рейсі не збирається. Нам і
летіти якихось сорок хвилин.

Вся українська громада Санта-Евлалії
одностайно пророкувала нам повернення. І
зараз, проводжаючи поглядом цю жменьку
суходолу серед лазурових вод Середземного
моря, я майже готова пристати на ці про-
роцтва. Моє заплакане серце залізними
обіймами стискає жаль за всім гарним, що
подарувала мені Івіса, а ще більше за тим,
чого не встигла подарувати. Втім, напад
ностальгії швидко минає, адже у мене ще на
порядку денному значно сильніша та обґрун-
тованіша ностальгія — за батьківщиною.
Наше повернення тільки-но почалося.

У Барселоні ми з приємністю конста-
тували, що недарма вдягнулися тепло —
початок грудня відчувався майже по-на-
шому. Втім, на більшості людей були значно
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легші шати. Цікаво, якщо вони такі загар-
товані, то чого у нас мерзнуть? Я поділилася
міркуваннями з чоловіком, але він не надто
активно відгукнувся. Мабуть, відчув на собі
велику чоловічу відповідальність за нашу
сьогоднішню ночівлю та культурну про-
граму.

— Давай ти зараз сядеш тут у залі біля
сумок, а я піду пошукаю камеру схову і
зорієнтуюсь, що тут до чого, — запропонував
він.

Вільне сидяче місце було не так уже й
просто знайти. Коли ми виявили просвіт у
рядах нудьгуючої публіки, нас зустріли
уважними поглядами всі — нарешті хоч
якась розвага. Тут, ближче до виходу з
терміналу, сидять здебільшого ті, хто зустрі-
чають. Багажу в них немає, тим паче такого
велетенського, як у нас. Тож наша неозора
сумка і жахлива валіза опинилися в осередді
загальної уваги. Мені страшенно хотілося
сказати щось грубе цим роззявам, але я не
ризикнула. Демонстративно дістала з сумки
журнал і відгородилася від них.

Мій чоловік повернувся хвилин за десять.
— Знайшов усе, що треба, і навіть більше, —

повідомив із радістю.
— Невже місця в готелі забронював?
— І це ще буде, а поки що пішли.
— Куди? Я тут так зручно влаштувалася.

А з торбами що?
— Ідемо разом із торбами.
Штовхаючи перед собою переванта-

жений аеропортівський візочок, він жваво
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рушив у глибину терміналу, а я подріботіла
за ним, заштовхуючи на ходу до сумки
глянцеву періодику.

— Ось те, що нам треба, — урочистим
тоном заявив мій чоловік, зупинившись біля
загадкового агрегата, схожого на вкорочену
багажну стрічку. — Тут полікують нашу
нещасну валізу.

Вже за кілька секунд вона була зафік-
сована в залізних лапах машини і почала
весело обертатися довкола своєї осі, запе-
ленуючись при цьому в м’яку, але міцну
поліетиленову плівку. Коли процедуру було
завершено, наша страшна башурна скринь-
ка перетворилася на ефектний і загадковий
предмет багажу. Вбрання з плівки пасувало
їй надзвичайно і виглядало вельми ефектно.

Зачарована, я не менше хвилини милу-
валася цією метаморфозою, а потім вимо-
вила приречено:

— Все ж таки ми — село безпросвітне.
Навіть не підозрювали про існування такої
послуги, а то б скільки моїх нервів уря-
тували.

— Це ще раз доводить, — з легким докором
сказав мій чоловік, — що ти даремно не
економиш своїх нервів сама. А тепер ходімо
до камери схову.

За десять хвилин ми звільнилися від
свого вже кращого на вигляд багажу і з двома
неважкими спортивними сумками через
плече рушили до інформаційного центру.
Там носата каталонка в немодних окулярах
щось дуже ретельно пояснювала фран-
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цузькою мовою якійсь бабусі. Це тривало
хвилин п’ять, потім бабуся на мить озир-
нулася, і ми скористалися нагодою.

— Сеньйоро, — дуже ґречно почав мій
чоловік, — ми з дружиною хочемо зупинитися
в Барселоні на добу, але не забронювали
готель. Ви можете нам допомогти?

У відповідь сеньйора нічого не сказала.
Вона уважно дивилася поверх нас і наче дуже
напружено про щось думала. На мить мені
здалося, що ми зробили якусь надзвичайну
помилку: може, потрапили зовсім не до
Барселони, а, наприклад, до Парижа, і вона
нас просто не зрозуміла. А може, це ката-
лонська націоналістка, яка дала обітницю
ігнорувати ненависну кастильську «псячу»
мову. Інших версій я вигадати не могла. Тим
часом загадкова пауза закінчилася: сеньйора
зробила різкий поворот на 180 градусів,
дістала звідкись два товстих довідники і
тицьнула нам, промовивши «пор фавор»,
чим переконала нас, що це таки не Париж.
Ми зрозуміли, що на цьому бесіда закін-
чилась, і ретирувалися до найближчих
сидінь.

— І як тобі цей сервіс? — промовила я,
оговтавшись.

— Цілком по-іспанськи. А все ж таки
подивімося, що вона нам дала.

Путівники-довідники виявилися дуже
докладними й насиченими, що нас, власне,
не влаштовувало. Коли ти маєш лише добу
на знайомство з таким грандіозним містом,
то не можеш витрачати кілька годин на
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читання інформації про готелі. А крім того:
ну, знайдемо ми бажаний притулок у цій
книжці, і що далі? Будемо телефонувати з
таксофона, щоб дізнатися про наявність
місць?

— Може, коли ми щось виберемо, треба
підійти до неї, і вона подивиться в ком-
п’ютері, що там у них із місцями? — висло-
вила я логічне припущення.

— Можливо, — погодився мій чоловік. —
Але я чомусь не хочу більше до неї підходити.

— Я також.
— Слухай, — пожвавився він, — ми да-

ремно гаємо час. Ходімо звідси, їдьмо першим
же автобусом до міста і заходьмо у перший
побачений, не дуже розкішний готель.

— І ти думаєш, нас там чекають? А якщо
ми так до ночі будемо вештатись?

— Нічого. Заразом і місто оглянемо.
В автобусі ми вивчаємо карту і вирі-

шуємо, вийти нам на площі Іспанії чи їхати
далі — до площі Каталонії. Взагалі-то в усіх
іспанських містах найголовнішою та най-
центральнішою є площа Іспанії. У Бар-
селоні ж це — другорядна місцина. Всі
найбільш помпезні об’єкти, вся урбаністична
розкіш зосереджені тут на площі Каталонії.
Вона і є серцем міста. Барселона в Іспанії —
це наче Львів в Україні. Всі інші міста
надають перевагу «загальновживаній»
кастильській мові, а тут навіть іспанці з
інших регіонів можуть відчути себе іно-
земцями. Та що там казати: космополітична
молодь, яка навіть у глухих селах відмов-
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ляється розмовляти рідною галісійською,
андалусійським діалектом чи навіть басксь-
кою, в Барселоні охоче і жваво щебече
каталонською. До речі, я ще ніколи не бачила
такої гарної, стильної та інтелігентної
молоді, як у Барселоні. На зупинці стоїть
гурт дівчат — студенток, мабуть. Ледве
встигаю роздивитися їхні надзвичайні
вбрання — водночас екстравагантні й еле-
гантні і, що зовсім вражає, дуже різні. На
одній — довге світле пальто і класичні туфлі,
інша — в чорних брюках і куртці, з багряним
шаликом на шиї, третя — вся барвиста, у
модних яскравих гетрах, короткому хутря-
ному жакетику неймовірно зеленого кольору.
Дівчата розмовляють про щось веселе,
сміються голосно, але зовсім не вульгарно,
заходячи в автобус, пропускають усіх стар-
ших. Спершу мені здалося, що це приємний
виняток із правила. Зрештою, такі милі
поодинокі екземпляри трапляються всюди.
Але згодом, прогулюючись містом, ми ще не
раз дивувалися вихованості тутешньої
молоді.

Отже, ми вирішили вийти з автобуса на
площі Іспанії, розсудивши, що в самому
центрі все має бути надто дороге для нас.
Крім того, вже під’їжджаючи до зупинки, ми
запримітили готель, що виглядав при-
стойно, але не більш як на три зірочки. До
нього й попрямували. Дорогою вирішили
звернути в тиху нешироку вуличку: а раптом
там є щось зовсім домашнє й затишне.
Вуличка була чарівною, якщо не брати до
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уваги перегородженого в кількох місцях
тротуару — ремонт. Утім, нічого навіть
подібного на готель ми там не виявили і
продовжили свій шлях до обраного об’єкта.
Коли ж підійшли — зрозуміли, що доведеться
йти далі: автобусне враження виявилось
оманливим, і над дорожезними дубовими
дверима готелю красувалися всі п’ять зіро-
чок. На щастя, те, що нам потрібно, було
зовсім неподалік: скромний п’ятиповерховий
будинок, захищений від жвавої вулиці
височезними каштанами. На ньому було
написано просто «готель», навіть без назви,
отже, це нам точно по кишені. Всередині нас
зустрів типовий каталонський дядько з
розкішною шевелюрою, блискучими карими
очима і легкою зверхністю на обличчі. Ми
чомусь одразу вирішили, що це і є господар,
бо все в цьому закладі було якось дуже по-
домашньому: жодного сліду євроремонтної
казенщини. Нам це дуже сподобалось, але ми
трохи занепокоїлись, чи не буде ця хата,
задля кращої екзотики, позбавлена й інших
прикмет прогресу, наприклад гарячої води
чи взагалі ванної кімнати. Виявилося, що все
це є, ба навіть телевізор у наявності. Є навіть
ліфт, що взагалі неймовірно. Але ж який!
Зовнішні двері в ньому треба зачиняти
вручну. Професійно запопадливий катало-
нець провів нас до цього дива старовинної
техніки і зачинив за нами двері. Натискаючи
на кнопку з цифрою чотири, я ще трохи
сумнівалася, що ця тісна гримуча скринька
рушить із місця, однак ліфт рушив плавно й
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рівно. Кімната приємно вразила наявністю
смаку в оформленні і неправильною фор-
мою. Найцікавішою була ванна: вся сан-
техніка — однаково кругла і розташована
також по колу. Головну ж особливість цього
приміщення ми розгледіли вже увечері:
з’ясувалося, що ванна має незасклене (!)
віконечко, яке виходить у внутрішню венти-
ляційну шахту. Якщо врахувати, що опа-
лення в Південній Іспанії здебільшого не
знають, то ванна ця видалася нам якимсь
екстремальним атракціоном.

Щойно ми оглянули своє тимчасове
пристановище, задзвонив телефон, про
наявність якого ми не підозрювали. Чоловік
підняв слухавку і сказав тільки два слова:
«так» і «вибачте».

— Виявляється, ми не зачинили за собою
двері ліфта, і тепер його не можуть викли-
кати вниз, — пояснив він і метнувся в
коридор.

Ну от, не встигли поселитись, як уже
завдали збитків закладові. До речі, коли
двері ліфта були вже зачинені, припинилося
набридливе цокання десь на стелі коридора.
Виявляється, то був такий сигнал.

Закривши ліфтову тему, ми негайно
почали збиратися в похід містом. Я взула
зручніші легші туфлі, та й обидва ми трохи
розвантажились: зняли хоча б по одній
теплій речі, бо мали намір ходити багато й
інтенсивно. Спускалися вниз ми вже пішки:
і з вередливим ліфтом не хотілося зайвий раз
контактувати, та й позакімнатні примі-
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щення готелю варто було оглянути. На
мікроскопічному сходовому майданчику між
четвертим і третім поверхами ми виявили
фантастичний комод — старовинний, фарбо-
ваний у небесний колір і по-модному обліз-
лий. Ось тільки, на відміну від більшості
модних штучно зістарених меблів, він був
натурально старим і порепаним. Це вразило
до самої глибини мою залюблену в лахміття
і дрантя душу. Я довго стояла біля цієї
дивовижної меблі, борючись із бажанням
переглянути шухлядки.

— Цікаво, це єдине на весь готель «старь-
йо»? — заговорила я, отямившись трохи від
естетичного потрясіння.

— Не знаю, — спокійно відповів мій
чоловік, якому, на щастя, ця пристрасть
також не чужа. — У нашому номері нічого
такого немає. Хіба що та дивна медична
табуретка у ванній може претендувати.

— А може, тут є якісь дуже дорогі номери,
обставлені, згідно з концепцією готелю,
найстарішими меблями?

— Чому ж нам такий номер не запро-
понували? — весело запитав чоловік.

— Тут є два варіанти: або вони зайняті,
або вигляд у нас занадто убогий, — не менш
грайливо відповіла я.

— Другий варіант мені не подобається.
Ми здали ключі усміхненому каталонцеві

і вийшли на вулицю, яка зустріла нас ле-
геньким морозним подихом, типовим для
нашої осені. Власне, все у грудневій Бар-
селоні нагадувало наш жовтень: і золоті



173

дерева, які неохоче починають позбуватися
своїх розкішних шат, і чергування майже
зимового холоду з теплими виходами сонця
та несподіваними короткими дощами, і
особливий — неспішний та світло-печаль-
ний — настрій людей, помітний у поглядах,
ході, манері розмовляти і вдягатися. Я
подумала, що у південних людей є більше
підстав насолоджуватися моєю улюбленою
осінню. По-перше, вони її довше чекають, по-
друге, вона їм не загрожує переходом у
страшну сувору зиму. Коли наприкінці
жовтня я залишилася без роботи і мала
безліч вільного часу, то вже вдосталь намилу-
валася прекрасною смутною порою. Осіннє
море зачарувало мене назавжди: воно стає
темним, глибшим і водночас прозорим.
Відсутність курортників на пляжах та
узбережжі — це просто щастя. На піщаних
просторах (виявилося раптом, що пляжі на
острові досить великі) весело ганяють
собаки під ледачим наглядом господарів.
Серед останніх є й туристи — нечисленні
естети зрілого віку, яким потрібна не
засмага, а справжній відпочинок і краса. Я
також почуваюсь однією з них, хоч це і
важко, бо моїх ровесників серед осінніх
курортників немає. Власне, я не ходила на
пляж просто для задоволення: у дуже порі-
ділому потоці людей занадто помітні полі-
ційні однострої, а зайвий викид адреналіну
під час прогулянки мені ні до чого. Але
щоразу, вирушаючи до супермаркету, трохи
змінювала маршрут і піддавалася світлій
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осінній печалі. Одного сонячного дня майже
на годину затрималася біля моря — надто
вже все в природі було співзвучне з моїм
ностальгійним настроєм. Хоч і дивно, то
була вже ностальгія за Івісою. Просто Івіса
в її літньому прояві померла до наступного
сезону, і я засумувала за нею, як сумуєш за
кожним складним, але насиченим періодом
свого життя. Я стояла на набережній, спер-
шись на перила, в тому місці, де вода най-
ближче, і не могла надивитися на рибок, які
підпливали й надовго зависали біля берега.
Здавалося, вони чимось здивовані. Може,
влітку туристи їх тут підгодовували, а тепер
лафа скінчилася. А може, їх просто вражає
незвична тиша. Безперечно, івіська фауна
посміливішала з настанням осені. Дзьобаті
птахи-пірнальники, яких ми влітку зустрі-
чали лише у віддалених безлюдних бухтах,
почали навідуватися до міських пляжів.
З’явився схожий на чаплю птах-одинак.
Раніше він замешкував на річці, де явно
прибився до качачої зграї. Ходив між не-
зграбними качками на своїх граційних
чорно-жовтих ногах, і мені здавалося, що він
почувається потворою, наче той андер-
сенівський лебідь серед домашнього птаства.
Коли я приходила годувати качок, він також
не відмовлявся від частування, але ніколи не
наближався — доводилося кидати йому
шматки розмоченого хліба аж на кам’яний
острівець серед річки.

Мало сказати, що Санта-Евлалія зміни-
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лась із закінченням туристичного сезону, —
вона просто стала іншою, вперше зачару-
вавши мене. Я дивилася на простацькі
будинки у стилі всіх спальних районів світу
і не могла зрозуміти, що в них нового. Згодом
усвідомила: зникли розвішані по всіх бал-
конах пляжні рушники. Це виглядало більш
естетично, але якось сумно. Сумно було
проходити повз автобусну станцію, яка
розташувалась якраз на моєму щоденному
шляху до супермаркету і постійно спри-
чиняла у мене напад туги. Особливо коли
доводилося побачити на стоянці автобус до
Сан-Карлоса. До плачу закортіло всістися в
порожньому салоні й поїхати звичним
маршрутом до горбистого села, де я була
щасливою. Уявляю, як там тепер гарно, адже
на Івісі осінь — пора зелені. Коли спека
спадає, випалена літнім сонцем рослинність
відроджується. За день до свого прощання з
Івісою ми з чоловіком вирушили в піший
похід уздовж моря аж до найближчого села.
Вертатися вирішили трасою, щоб якщо ноги
втомляться, перехопити якийсь автобус.
Сил нам цілком вистачило. Можливо, й
завдяки дивовижному видовищу — зазеле-
нілим полям люцерни. Ніколи я ще не
бачила такого досконалого природного
килима: смарагдового, рівномірного, щіль-
ного, свіжого, живого. Обов’язковий восени
острівний вітер здіймав на ньому божест-
венної краси хвилі. Йти вздовж цього
зеленого моря було не меншим задово-
ленням, аніж вдихати солонуватий бриз
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справжнього Середземного.
У Барселоні, на відміну від нашого ма-

ленького острівця, море майже непомітне.
Про нього нагадують лише крики чайок, які
іноді дозволяють собі стрімкий екскурс у
місто, та — якщо підійти ближче до порту —
низькі й печальні гудки кораблів. Якщо ви
турист, то все ж таки мусите підійти до
порту, адже там вам покажуть кам’яного
Крістобаля Колона та його легендарну
«Санта-Марію», що відкрила Європі Аме-
рику, а з нею кукурудзу, помідори, шоколад і
сифіліс. Ми, звісно, приїхали сюди як
туристи, але часу маємо обмаль, тож вибра-
ли собі не історичний, а архітектурний
маршрут. Хай це банально, але ми мусимо
побачити творіння Ґауді. Хоча б знаменитий
на весь світ собор Саґрада-Фамілія. Або
Касу-Мілу… Ми хотіли б потрапити і в
готичний квартал, але не знаємо, чи стане
часу.

На зупинці вирішили дочекатися того ж
автобуса, яким приїхали з аеропорту сюди,
адже точно знаємо, що він прямує в центр,
до площі Каталонії. Чекати довелося довго,
і ми застрибнули в перший же транспорт,
на якому фігурувала означена площа. Тут
же на нас чекала приємна несподіванка —
втричі нижча ціна на квитки. Виявляється,
аеропортівські автобуси — щось на взір
приміського транспорту.

Серце Барселони зустріло нас турис-
тичним об’єктом, про який ми читали в
підручнику іспанської мови — знаменитим
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«живим» базаром, де продаються квіти,
пташки та зрідка — дрібні звірята. Зважа-
ючи на пору року, безконечну яскраву алею
заполонили хризантеми й пуансетії. Зрізані
квіти й готові букети відіграють тут не
першорядну роль. Більша частина товару —
саджанці, корінці, цибульки, насіння, кім-
натні та клумбові рослини в горщиках. Одне
слово, розраховано на людей, які прагнуть
прикрасити своє життя надовго і ґрунтовно.
З такого місця я не могла піти з порожніми
руками, бо в нашому багажі вже лежали
пакетик із насінням незвичайного жовтого
маку, запаковані цибульки білої кімнатної
лілеї та різнокольорових ірисів, призначені
для моєї мами — завзятої квітникарки. Квіти
й політика — два стовпи її життя. І якщо в
політиці я нічим зарадити не можу, то
привезти щось екзотичне з далекої країни —
цілком у моїх силах. Дещо, певна річ, залежить
і від митників. Уявляю, яке враження може
справити на них, наприклад, мак… Але я не
буду заздалегідь здаватися і спробую таки
зробити мамі справді вартісний для неї
подарунок. Зупиняємося біля намету з
незліченною кількістю трояндових кущів.
Продаються вони дуже фірмово та елеґантно:
геть обстрижені, коріння з грудкою землі
запаковане в кілька шарів спеціального
матеріалу, а ззовні — етикетка з назвою сорту
і фотографією куща. Пам’ятаючи про час, я
мушу зробити дуже швидкий вибір. Червоні
відкидаю одразу — ми з мамою їх не любимо.
Відмовляюся також від екзотичних форм —
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карликових, плетистих, бо таке добро вже і в
нас водиться. Залишається вибрати між
жовтими, рожевими та кремовими відтін-
ками класичних чайних троянд. До рожевого
я була схильна найменше, але раптом погляд
упав на цілком незвичайний варіант: роже-
вий на межі фіолетового. Такий колір мав
молочний коктейль, який я сама готувала
собі в дитинстві з малиновим та ожиновим
варенням. Як називається? Грандіозно:
Шарль де Ґолль. Коли неповоротка дів-
чинка-продавець зібралася запитати, чим
нам, мовляв, допомогти, я вже зробила свій
вибір. Важкенький пакетик дещо ускладнив
заплановану безтурботну прогулянку, але —
що вдієш — повернутися сюди спеціально за
квітами ми не матимемо змоги. «Живий»
базар виявився направду безконечним, але
варто було пройти його, бо саме за ним, на
наше переконання, мав постати жаданий
собор. Одначе до кінця ми не дійшли. Мій
чоловік дістав з кишені згорнуту карту і на
ходу почав її розглядати.

— Стоп, — раптом промовив він. — Я
дивився не туди. «Саґрада-Фамілія» — в
зовсім іншому місці. А тут — інший собор.

— Давай тоді хоч до цього дійдемо, —
несподівано спокійно зреагувала я.

— Проблема в тому, що Саґрада — далеко.
Пішки дійдемо хіба що до ночі. Треба їхати.
А поки туди-назад, то вже в центрі нічого не
побачимо.

— Ну то давай шукати якийсь транспорт.
Там на схемі щось позначено?

— Так, зупинка метро — біля самого
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собору.
— Тоді ходімо шукати метро, — весело

скомандувала я.
Завдання, одначе, виявилося непростим,

бо ми вже забрели в стару частину міста. То
були дивовижні вулиці-склепіння — вузькі,
темні, смердючі, моторошні. Вздовж них
якийсь дуже креативний дизайнер-освіт-
лювач порозвішував… червоні китайські
ліхтарики. Може, ми й не помітили б їх, бо
світло ще рано було вмикати, але сама форма
вулиць змушувала підвести голову, щоби
визначити, чи є там нагорі небо, чи височезні
сірі стіни сходяться докупи. Опитування
перехожих щодо метро не дало нічого: геть
усі — туристи, і нічого не знають. Цікаво, а
вони всі пересуваються містом на таксі?
Нарешті ми вийшли на досить жваву вули-
цю, окрасою якої був оперний театр. На
майдані перед театром у хаотичному поряд-
ку розташувалися важкі металічні лавки, на
які, попри відчутну втому, зовсім не хотілося
сідати. На щастя, тут же виявилося метро:
вельми непримітний вхід — ми й не помітили
б його, якби не дізналися з мапи, що воно є
на цьому майдані. Всередині ми були трохи
пригнічені похмурістю й запущеністю
обстановки. Власне, це не відкриття, що
давніші західні метрополітени оформлені
без зайвої помпи, але такого смурного ін-
тер’єру, стверджує мій чоловік, немає навіть
у прадавній лондонській підземці.

Виринаючи на поверхню, ми крутили
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головами на всі боки, шукаючи наш шпи-
лястий орієнтир. А щоб побачити його в усій
красі та величі, треба було просто розвер-
нутися на 180 градусів. Якщо прямо по курсу
на виході з метро відкривався типовий
урбаністичний краєвид, то з протилежного
боку все затулила собою споруда, що наче
постала з популярних картинок у стилі
фентезі: готичні шпилі і «кремово-тіс-
течковий» ефект — нерівні ажурні поверхні.
Хвилину ми стояли мовчки.

— Треба відійти далі, — нарешті загово-
рила я. — Звідси ми всього не роздивимося.

— Звичайно. Питання лише в тому, куди
відійти. Якщо підемо по цій вулиці, то нічого
не буде видно — будинки закриють.

Тут я помітила, що туристи, які складали
нам компанію в метро, дружним натовпом
повертають праворуч, до рясного скверу. Ми
пішли за ними. Перед сквером дорога різко
повернула і вивела нас на майданчик перед
собором. Майже вся вільна площа тут уже
була зайнята сувенірними ятками та япон-
ськими туристами. Мені доводилося чути,
що японці зараз мандрують найбільше у
світі. Воно й зрозуміло: грошей багато, рідної
землі — мало. Та я уявити не могла, що вони
подорожують так масово. Японці, яких
доводилося бачити на Івісі, справили на мене
сильне враження: їхні стрункі постаті,
ідеально овальні обличчя так і променяться
шиком і достатком. Це вам не китайці з
філіппінцями — жовтенькі, приземкуваті,
перелякані. Японці — як їхні високі техно-
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логії. Хіба можна просто так, від природи,
мати таку порцелянову шкіру, таке бездо-
ганне, наче несправжнє, волосся? Все це ніби
штучне, виготовлене на якійсь стерильній
фабриці краси. Лялькові обличчя майже не
відображають емоцій, примружені чорні очі
дивляться в нікуди, як у моделей на подіумі.
Оце, мабуть, і є люди майбутнього: бездо-
ганні зовні, спокійні всередині, багаті й
перенасичені враженнями. Вважається, що
японці — найбільш інфантильна нація у
світі. Саме за рахунок цієї дитинності й
слухняності, викуваної впродовж тисячоліть
різними засобами, їм нібито й пощастило
досягти свого економічного дива. Познайо-
мившись кілька років тому з японочкою
Йоко, яка вивчала українську мову в Київ-
ському університеті, я отримала підтверд-
ження цієї тези. Коли виявилося, що Йоко
майже на десять років старша за мене, я була
шокована. Мені якраз здалося, що все
навпаки, і в спілкуванні з нею я вдалася до
такого собі доброзичливо-зверхнього тону.
Все в ній було дитячим: судження, манери,
сміх, гумор. Чого вартий хоча б анекдот,
якого вона розповіла як зразок їхнього
гумористичного фольклору — кобанасі.
Зібралося троє чоловіків та обговорюють
свої страхи. Один каже, що боїться вовка,
другий — темряви. А третій каже: «А я боюся
цукерок». Ті двоє здивувались, але вирішили
з ним пожартувати. Занесли до кімнати
величезний мішок цукерок і замкнули його
там. Через півгодини приходять, а мішок
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порожній... Думаю, що серед учнів молодших
класів українських шкіл такий анекдот мав
би чималий успіх. А в Японії, якщо вірити
Йоко, його вважають смішним дорослі люди.
У людей, яких я зустріла біля Саґрада-
Фамілія, немає нічого спільного з дитинною
Йоко. Чи то Японія за десять років сильно
змінилася, чи просто ці японці вже добряче
поїздили західним світом? До речі, поряд із
їхніми мікроскопічними універсальними
пристроями для комунікацій, знімкування,
нотування та ще бозна-чого, нам аж не-
зручно було діставати свій громіздкий
фотоапарат. Але нічого не вдієш, зніматися
треба — надто вже велична мить. Всередині
собору — нічого культового, лише музей
Ґауді. Але ми туди не підемо, бо дуже дорого,
та й черга величезна. Ми й без того начи-
талися про фірмові дивацтва модернового
генія. На противагу своєму космополі-
тичному землякові Далі, Ґауді розмовляв
лише каталонською мовою, а для спілку-
вання з робітниками користувався послу-
гами перекладача. Саґраду він не встиг
завершити, і її добудовують уже понад сто
років. Мабуть, так і не будуть закінчувати,
бо в чому ж тоді буде «фішка»?

Розглядаючи цей архітектурний шедевр,
я не могла позбутися ледь помітного від-
чуття, що відбуваю якусь повинність. Влас-
не, у мене так буває при кожній зустрічі з
видатними та розкрученими пам’ятками.
Правду кажучи, мені більше імпонує інша
концепція пізнання світу — через власний
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маршрут, хай навіть він буде обраний
навмання. За кілька годин у Барселоні я вже
його майже окреслила. Моя Барселона — це
вулиці, сквери, вітрини, кав’ярні, люди і
тварини. Хоч би яким сильним було вра-
ження від цієї фантастичної споруди, але я
ніколи не забуду ні качок у ставку посередині
скверу, ні елегантних і веселих дідів, що
грали в кулі на піщаному майданчику. Я
мовчки сіла на лавочку і не могла відвести
погляду від цих людей. Які вони були ста-
течні, безтурботні, захоплені, які красиві,
врешті-решт! Особливо вирізнявся один —
у картатому кашкеті й вовняному кашпо.
Кожен рух його був виваженим і точним,
нічого зайвого, жодної метушні. Мені уяви-
лося, що сюди приходять грати в цю зовсім
не відому в нашій країні забаву виключно
каталонські аристократи. Вже сутеніло, але
раптом, ніби відгукнувшись на мій світлий
настрій, з-за собору визирнуло сонце. Дерева
у сквері засяяли щирим золотом, сивина
старих аристократів зблиснула платиною, і
я зрозуміла, що свою порцію скарбів від
цього міста вже отримала.

До готелю ми вирішили повертатися
пішки. Місто потроху затягувало нас до
сяючого центру. Барселонці вже почали
готуватися до Різдва, і всюди було ввімкнено
святкову ілюмінацію. На деяких будинках
красувалися світлові картини: Санта Клау-
си, олені, ялинки, зірки — без вигадок, але
душевно. Два Санта Клауси-манекени
«лізли» по стіні розкішного барокового
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будинку. До речі, щедро прикрашені, роз-
цяцьковані хати — дивина для Барселони.
Вся вона здебільшого сіра, конструкти-
вістська, досить молода й сучасна. Ґауді —
то, звичайно, окрема бесіда. І повторюючи
всім туристам «ми — місто Ґауді», барселонці
самі в це повірили й почали променитися
модернізмом. Тут не побачиш нічого нудно-
класичного. Тут навіть манекеноподібні
чоловіки в дорожезних костюмах, пробі-
гаючи з мобілкою біля вуха від дверей свого
банку до машини, залишають за собою або
шлейф якогось дикого парфуму, або ошеле-
шення від барвистого шалика або червоних
черевиків. А що вже казати про жінок! Двох
із них я точно не забуду ніколи. Вони сиділи
на парапеті бутику «Прада» і зачаровано
мацали й міряли неймовірно рожеві туфлі.
Одну пару на двох — по черзі. Скидалося,
наче це якісь бідні студентки поцупили з
магазину омріяні мешти, але не мали сили
втікати, бо надто вже хотілося взутися в ту
мрію. Вони сміялися, раділи щирою дитячою
радістю, і було їм уже добре за сорок.

Минула ще година нашої пішої ман-
дрівки, і ми випадково натрапили на дару-
нок долі — блошиний ринок. На освітленому
як удень майдані розташувалася незліченна
кількість прилавків і прилавочків з най-
кращим у світі непотребом: старим посудом
і прикрасами, пожовклими фотографіями та
документами, незрозумілими нагородами
незрозумілих урядів, облізлими олійними
картинами. Я відчуваю благоговіння перед
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такими речами, серце завмирає від самої
думки, що вони пережили своїх власників. Я
завжди намагаюсь уявити, кому належала
ця річ, якими були ті люди, чим вони жили,
про що думали, як розмовляли, що їли і що
вдягали. Історія речі часом цікавіша за
історію цілої країни. Та й багатша. Якось ми
з Кларою перебирали всіляке лахміття в
їхньому домі. Вона витягла з купи речей
плетену гачком доріжку на стіл — таку
старомодну, ностальгійну і дуже брудну.
Була вона заляпана кавою, чаєм, їжею, що
виказувало її активну експлуатацію, а не
лежання у пронафталіненій скрині. Клара
сумно мацала всі ті плями і розчаровано
констатувала:

— Цього вже не врятуєш — доведеться
викинути на башуру.

— Дуже шкода, — сказала я, — страшенно
гарна річ.

— Справді? — зраділа Клара. — Тобі
також подобається? Зараз мало хто таке
цінує. Мої подруги сміялися, що я тримаю
це на кухні. А я до останнього не здавалася,
пробувала ті плями відіпрати. Але, розу-
мієш, цього не можна прати в машині.

— А звідки в тебе ця штука?
— О, це дивовижна історія. Її сплела ще

моя прабабуся — собі у посаг. Тоді такі
вишукані речі не стелили на стіл щодня,
особливо в селі. І вона тримала цю серветку
в шафі, загорнутою в якусь особливу мате-
рію. Одного разу в домі моєї прабабусі ста-
лося велике нещастя — пожежа. Все згоріло,
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лише ця серветка серед попелу ціла-цілі-
сінька лежала. Виявилося, що та тканина, в
яку її загорнули — вогнетривка. Прабабуся
передала серветку моїй бабусі, бабуся — мамі,
а мама — мені. І мама казала, що вона
приносить щастя. Якщо її тримати на столі,
то все, що хочеш, на цьому столі буде. Чесне
слово, я в цьому переконалася. Але й коли
перестала її стелити — у нас, слава Богу, все
гаразд.

Після цих слів Клара з легкою іронією
засміялася. Мабуть, їй здалося, що я сприйму
містичні ремарки занадто критично (матері-
алістський світогляд, напевно, читається на
моєму обличчі). Але я вирішила це спрос-
тувати:

— І ти збираєшся викинути таку річ на
сміття? — висловила я щире здивування. —
Краще віддай мені.

Клара на мить замислилася.
— Добре, — погодилася, — це, звичайно,

буде меншою неповагою з мого боку, прав-
да?.. А ти гадаєш, Оксано, що зможеш віді-
прати її?

Це вже були нотки вагання.
— Не знаю. Навряд. Просто я дуже люблю

старовинні речі, та ще й ручної роботи.
Реліквію Клариної родини я все ж таки

відіпрала, причому досить легко. Це навело
мене на думку, що Кларі невідомий сам
процес ручного прання. У хвилини пригні-
ченого настрою я діставала з шафи цю
серветку, розстеляла її на темному покри-
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валі ліжка і милувалася. Гладила рельєфи
щільно покручених ниток, просовувала
пальці в отвори між квіточками і листочками
та думала про дивовижну долю цієї речі.
Народилася вона в Угорщині, пережила
нищівну пожежу, потім емігрувала до Італії,
потім гайнула разом із молодою господинею
на казковий іспанський острів, а тепер їй
знову випадає шлях на схід — до країни, про
яку вона точно нічого не чула.

Тим часом місто поманило нас у темніші
та інтимніші закапелки. Вузенькими кри-
вими вуличками ми добрели до тих червоних
ліхтарів, якими захоплювалися вдень. Увім-
кнуті, вони виглядали справді феєрично і,
судячи з усього, були частиною перед-
різдвяної ілюмінації. У цьому «кварталі
червоних ліхтарів» панували молодіжні
клуби та відповідні до них бутики. Неоновим
світлом променились як їх вітрини, так і
виставлені в них речі. Молодь, яка роїлася
біля дверей клубів, виглядала доброзич-
ливою, але якоюсь надто активною та
екстравертною. До того ж ми зауважили, що
сторонніх людей, крім нас, на цих вуличках
немає, і звернули до алеї, на якій вдень
вирував «живий» ринок. Увечері там було
досить безлюдно і тихо. Тож лункіше зву-
чало загадкове й різке, але чомусь приємне
тріскання. То був звук розжарених каштанів,
що лускалися. Їх повільно і врочисто пере-
вертав приземкуватий дідок у кашкеті. А біля
нього на табуретці крутила з газет кульки
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сива бабуся. Печені каштани на вулиці були,
в моєму уявленні, атрибутом паризького
життя, але в контексті каталонської столиці
це також непогано виглядало.

— Ми повинні покуштувати, що воно та-
ке — їхні каштани, — запропонувала я. —
Скільки разів бачила їх у супермаркеті, але
чомусь не хотілося купити.

— У нас просто не було можливості їх
готувати, — знайшов виправдання мій чоло-
вік.

— Дурниці. Їх можна не тільки на вогні
готувати. Можна у духовці пекти, смажити і
навіть варити. Почищеними, звичайно.

— Ну, тобі видніше.
За кілька хвилин ми, знайшовши затиш-

ну лавочку на яскраво освітленому, але вже
досить порожньому майдані, лущили тверду
тонку шкірку гарячих каштанів і стогнали
від задоволення.

— Якби я покуштувала їх раніше, то ще
не знаю, чи поїхала б так швидко з Іспанії.

— Да-а, у нас їх важко буде знайти. Хіба
що самі виростимо, але такі каштани в наших
краях, мабуть, не ростуть.

— Та нічого, — вийшла я з неприємного
повороту розмови, — нам про багато продук-
тів доведеться забути.

— Угу, — не захотів виходити мій чоло-
вік, — і про форель через день, і про дешеві
тунцеві консерви, і про сир брі.

— Це все пусте, — зовсім без смутку сказала
я. — За кілька років і наші магазини підтяг-
нуться. Ти ж знаєш, я вірю в прогрес.
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У готелі ми з астрономічною швидкістю
прийняли душ у занадто добре провіт-
рюваній ванній і просто-таки попадали в
широчезне «чотириспальне» ліжко. Обгово-
рили плани на наступний день. Мені дуже
хотілося навідатися до Барселонського
зоопарку, який цими днями став місцем
сумного паломництва. Там саме поховали
єдину у світі білу горилу Сніжка. Він прожив
майже сорок років, мав силу-силенну нащад-
ків, але жодне його дитя не вродилося аль-
біносом. Однак, обговоривши цю тему, ми
вирішили, що не варто витрачати час на
«візит пам’яті», адже самого Сніжка ми вже
там не побачимо. Краще прогуляємося
якимись цікавими вуличками і точно пока-
таємося на двоповерховому оглядовому
автобусі.

По телевізору, закріпленому на спеці-
альній дорогій стійці під самою стелею, йшов
комедійний фільм жахів про руку, яка діяла
незалежно від волі господаря. Встановивши
таймер вимкнення, я швидко та мирно
заснула під якийсь справді кумедний епізод.
І мені наснився Жорді. Наче я сиджу навпро-
ти нього за столом на їхній кухні. А він хоч і
маленький — такий, яким я його знаю, — але
вже сидить самостійно. І не на дитячому
стільчику, а на звичайному, плетеному.
Дивиться на мене так уважно круглими
очицями, а я йому розповідаю чомусь про
Україну.

— Ти не уявляєш, — кажу, — яка гарна і
велика моя країна. У нас і гори є, і моря, і



190

ріки великі, і ліси, і степ. Ти знаєш, Жорді,
що таке степ?

— Звичайно, мамо, я знаю, — відповів мені
Жорді чистою українською мовою.

Тут я зрозуміла, що щось не так, і проки-
нулася. За вікном сіріло.

Іспанія — Україна.
2003 — 2004
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