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Мов ураган, впiтае вчителька
гри на пiанiно EpiKa Коryт до ixHboi з мамою квартири. Мати
дюбить називати EpiKy cBoiM маленьким вихором, бо ди"rи-
на iнодi рухаеться з неймовiрною швидкiстю. Вона все на-
магаеться втеtiти вiд MaTepi. Ерiцi незабаром виповниться
сорок. Знаючи BiK MaTepi, можна було б подумати, що вона
бабця Ерiки. EpiKa з'явилася на cBiT уже пiспя того,як ii бать-
ки подолали разом чимаrtо нелегких poKiB спiпьного icHy-
вання" Батько вiдразу ж цередав естафетну падичку доньцi
i назавжди зник iз подя зору за лаштунками. EpiKa з'явилася,
а батько зник. Сьогоднi EpiKa дуже рухлив4 вишкопена н€.-

обхiднiстю. ii ру;<ливiсть розвинулася не вiддоброго життя.
Вона нагадуе Ky]Iy осiннього пистя,зворохобленото рiзким
поривом BiTpy, копи cTpiMKo пропiтае крiзь вхiднi дверi по-
мешкання i робить спробу непомiченою зникнути за двери-
ма власноi кiмнати. Але у дверях уже виросла постать MaTepi,

яка зупиняе EpiKy. Притискае ii до стiни i викликае на
серйозну розмову, по€днуючи в однiй особi iнквiзицiю i роз-
ст}iпьну команду, одноголосно визнану iнституцiями дер-
х<ави i ciM'i на посадi MaTepi. Мати намага€ться вивiдати,



чому Epiкa повернулася додому аж тепер, iз таким запiзнен-
ням. Останнiй учень, для якого вона не пошкодувала знева-
ги, пiшов додому три години тому. Мабуть) ти ду]\{а€ш, що я
не дiзнаюся, де ти була, EpiKo. !итина намагаеться дати вiд-
повiдь на невисдовлене запитання, апе iй не вiрять,6о вона
часто бреше. Мати чекае, але недовго, а потiм почи}rас раху-
вати - раз, два, три.

Але вже на цифрi два донька дае нову> не MclIttl /lалску
вiд правди вiдповiдь. У Hei з рук вирив?ютll заlltltзttсний
нотами портфель, i вiдразу ж звiдти визирае ltазусr,рiч ма-
Tepi гiрка вiдповiдь на Bci запитання. Чотири зlIlи,tки сонат
Бетховена дiлять вузенький простiр з HoBelIbкolo сукнею,
по якiй вiдразу видно, що iT щойно купили. Маl,и вiдразу ж
лIото накидасться на обновку, Щойно, у крамllиlti, про-
стромлена вiшаком, сукня вигпядапа так привабливо, ко-
льорова i гпаденька, а тепер вона лежить, Heмot] зiм'ята
ганчiрка, i мати сверддить ii поглядом. фошi, якi мати зби-

ралася покласти на ощадний рахунок, витраченi! Витраченi

раIriшlе задуманого. Викинутi на BiTep. I_{ю сукню можна
було би постiйно мати перед очима у виглядi чергового
вIIеску tIa ощадний рахунок Австрiйського банку, який при-
зtlа.tеllий на купiвлю HepyxoмocTi, йожна була би щоразу
погляIIути tla нього, якщо не полiнуватися пройти шпях до
бiлизняttоi шафи, де ощадна книжка лежить за стосиком

руtullикiв. Але зараз книжки там нема€, сьогоднi вона ви-
йшла на прогулянку, з Hei зняди грошi, i ось перед нами

результат: тепер EpiKa повинна щоразу вбиратися у цю сук-



ню, копи виникатиме запитання, куди подiлися грошi. Мати
кричить:

- Але ти все проциндрила! Ти вiдмовилася вiд майбут-
Hboi винагороди! Ми могди би потiм пере'iхати у нову квар-
тиру, але ти не могпа ще трохи зачекати, i замiсть цього у
тебе тепер е лише ганчiрка, яка дуже швидко вийде з моди.

Мати все хоче мати згодом. I нiчого - вiдразу. Тiльки
присутностi cBoei дитини вона потребуе постiйно i постiйно
хоче знати, де можна знайти дитину у випадку, якщо MaTyci
загрожуе iнфаркт. Мати хоче заощаджувати тепер, щоб на-
солоджуватися потiм. I тут EpiKa IIе вигаду€ нiчого кращого,
нiж купити собi сукню! Рiч, ще бiльш зайву, нЬк крапля
майонезу на канапцi з рибою. I_{я сукня вийде з моди не те

що наступного року, а ще HaBiTb цього мiсяця. А грошi HiKo-
ли не виходять lз моди.

Вони заощаджують на нове власне спlльне велике по-
мешкання. Винайнята квартира, у якй вони живуть зараз,

уr(е така знищен4 що rr можна хiба що позбутися. Перед
тим, як вселитисяу квартиру, вони зможуть caMi визначити,

де будуть розташованi вбудованi шафи i HaBiTb мiжкiмнатнi
стiни i перегородки,6о'lхнiй будинок зводиться за принци-
пово новою будiвепьною системою, I все тут робиться зтiдно
з особистими побажаннями KлieHTiB. Хто платить, той i ви-

рiшуе. Мати, яка отриму€ лише крихiтну пенсiю, вирiшуе,
скiльки ппатить EpiKa. У цiй новiсiнькiй квартирi, збудованiЙ
за найсучаснiшими технологiями, кожен отримае свое Brlac-
не королiвство, EpiKa тут, мати - там, i обидва цi королiв-



ства будуть надiйно вiддiпенi одне вiд одного. Але буде i
спiльна вiтальня, у якiй вони зустрiчатимуться. Коли захо-
чуть. Апе мати з дитиною,ясна рiч, зав}(ди хочуть бутира-
зом, бо вони ж становлять едине цiле. Вже тут, у цьому сви-
нарнику, який поступово розвапюеться, в Ерiки € своя
територiя, куди вона TiKae i де нею дбайливо керують. I-{e

тiльки тимчасове ii королiвство,6о мати щомитi може зайти
сюди. Щверi кiмнати Ерiки не мають замка, бо ж у дiтей не
може бути таемниць вiд батькiв.

ЖиттевиЙ простiр Ерiки скпада€ться з ii власноi крихiт-
Hoi кiмнатки, де вона може робити все, що захоче. HixTo не
заваlка€ iй там, бо ця KiMHaTa напежить лише iй. Володiння
MaTepi - це все решта у квартирi,6о вона тут господиня, яка
про все пiклуеться, BciM керуе, а EpiKa дише пожйнае плоди
ii дбайпивоi турботи про ixHe спiльне родиIiне вогнище. Epi-
ка нiкоди не виконуе домашньоi роботи,6о така робота зни-

щуе токсичними засобами для миття ii руки пiанiстки. €ди-
не, що примушу€ MaTip турбуватися пiд час i'i нечастих
перерв у роботi, - це ij багатолика власнiсть. Бо нiколи точ-
но не можна знати, де саме ця власнiсть перебувас. I де зно-
ву пропапа ця невгамовна власнiсть? ,Ще, по яких закутках
вона швендя€, сама чи з кимось? EpiKa, неспокiйна, нiби

ртуть, у цей момент, мабуть, кружляе десь неliдомо з ким i
робить дурницi. Але з дня на день донька з точнiстю до се-
кунди врештi-решт опиняеться там, де слiд: удома. Мати
часто турбуеться, бо кожен вIIасник чудово це знае з бопю-
чого досвiду: довiра - це добре, апе контроllь - значно кра-
ще. Основною пробпемою MaTepi е намагання якомога мiц-



нiше зафiксувати i знерухомити свою власнiсть на одному
конкретному мiсцi i не дати iй втекти звiдти. Здiйсненню цiеi
мети допомагае телевiзор, який постачае готовими i запако-
ваними просто додому гарнi картинки, заздалегiдь пiдгото-
BaHi i запакованi.3адля телевiзора EpiKa майже завжди на

мiсцi, а якщо ii раптом немае, то завжди точно вiдомо, де
саме вона перебувае. Iнодi EpiKa увечерi йде на концерт, але

ocTaHHiM часом таке трапдяеться все рiдше, Вона або сидить
за фортепiано i встукуе у клавiшi свою давно i надйно по-
ховану кар'€ру пiанiстки, або ж шуга€ злим духом над ки-
мось зi своiх учнiв. Там ii у разi поiреби теж можна видзво-
нити. Або ж EpiKa iде на якийсь камерний домашнiй концерт,

де захоплюеться, грае i святкус разом з iншими колегами.
Там ii також можна видзвонити, EpiKa бореться з материним
контролем i постiйно намага€ться досягнути того, аби мати
не дзвонила за нею всюди, але мати може не зважати на це,
бо ж це вона, мати, визначае межi дозводеного i забороне-
ного. Мати визначае також тих, хто мае право спiлкуватися
з ii донькою, i внаспiдок цього все менше людей прагнуть
побачити EpiKy i поспiлкуватися з нею. Професiя Ерiки е i ii
захоппенням: божественна влада музики. Музика заповню€

увесь час Ерiки. Hi на що бiльше часу не залиша€ться. Нiщо
не дае iй TaKoi радостi, як найкращi музичнi твори у вико-
HaHHi найвiдомiших музикантiв.

Копи EpiKa раз на мiсяць дозволя€ собi посидiти у
кав'ярнi, мати зна€, в якiй саме, i може до Hei туди подзво-
нити. I вона активно використову€ це сво€ право. Така собi



складна конструкцrя домашнього виготовлення, змонтована
з правил безпеки i звичок.

Час довкола Ерiки повопi кам'янiша€, нiби гiпс. А щойно
мати cBoiм мiцним кудаком грубо вдаря€ по ньому, як BiH
моментально кришиться. EpiKa реryrtярно опиняеться у та-
ких пастках iз ортопедичних гiпсових решток KoMipa часу

довкола cBoei ToHeHbKoi шиЙки i на посмiховисько iншим
мусить вимовити:

- MeHi треба додому.
.Щодому. Майже завжди, копи EpiKy можна зустрiти на

вулиц1, вона пряму€ додому,
мати пояснюе:

- EpiKa влаштовуе мене такою, яка вона е. Навряд чи
вона здатна на щось бiльше. З rf здiбностями i якби вона
послухала мене свого часу, вона дегко стапа би вiдомою на
всю KpaiHy пiанiсткою!

Але всупереч волi MaTepi EpiKa iнодi потрапдя€ пiд чу-
жий вплив, зарозумiпе чоловiче кохання вiдволiкало ii вiд
навчання, небезпеки у виглядi косметики i суконь загроз-
ливо витягували до Hei cBoi потворнi гопови, i ось кар'ера
закilIчилася, так i не почавшись. Але принаймнi вона до-
сягну/Iа tIевного i стабiльного статусу: мiсце викладачки
K/Iacy фортепiано у Вiденськiй KoHcepBaTopii, I iй HaBiTb не

довелося роками скнiти у якiйсь третьосортнiй музичнiй
школi, намагаючись навчитися чогось i пробитися дапi, у
таких цIколах немало юних i обдарованих припали пидом,
дочекалися, аж поки з них витече енергiя юностi, вони



посiрiли, згорбипися i бiгають гапасливою зграйкою слiдом
за директором.

Якби не if марнославство. Ще rкахливе марноспавство.
Марнославство Ерiки допiкае MaTepi i муrить if, нiби колюч-
ка в оцi. Марноспавство - це едине, вiд чого EpiKa ще мапа
би поволi вiдучитися. I краще зараз, нiж згодом,6о з BiKoM,

а BiH невблаганно пiдступае, марнославство стае особливо
важкою ношею. А BiK уже сам по собi е достатньо вагомим
тягарем. Щя EpiKa! Хiба найвiдомiшi в icTopii музики особис-
TocTi бупи марнославними? Hi, не бупи. €дине, чого ще слiд
позбутися Ерiцi, - це марноспавство. Якщо не залишиться
iншого виходу, мати з цiею метою змушена буде стесати з

Hei все зайве, залишити саму лише гладеньку поверхню, до
якоi просто не зможе причепитися нiщо непотрiбне.

Тох< i сьогоднi мати намага€ться вирвати з мiцно стисне-
них пальцiв доньки нову сукню, але цi пальцi занадто тре-
HoBaHi.

- Пусти, - каже мати. - Дай сюди! Ъбе слiд покарати
за твою нерозумну слабкiсть до всього зовнiшнього. ,Щосi
тебе карапо життя, не звертаючи на тебе уваги, а тепер тебе
покарае мати, iгноруватиме тебе, HaBiTb якщо ти обвiшаеш-
ся BciMa можливими цяцьками i розмапюеш себе, нiби кло-

ун. !ай сюди сукню!
Раптом EpiKa кидаеться до cBoei шафи. У Hei з'явля€ться

моторошна пiдозра, а досi TaKi пiдозри завжди виявпялися
слушними. Наприклад, сьогоднi у шафi знову дечого бракуе,
темно-сiрого осiннього костюма. Що стапося? Tiei ж митi,



копи EpiKa помiчае зникнення KoTpoicb речi, вона вiдразу ж
готова назватй вiдповiдальну за це. Ife може бути одна-еди-
на особа, iнших BapiaHTiB немае.

- Ах ти ж стерво! - кричить EpiKa на свою повелительку
i хапае ii за волосся, пофарбоване у русяьий копiр, з якого
вже вибиваються бiля голови cipi корiнцi. Послуги перукаря
також занадто дорогi, тож до нього краще не звертатися.

Щомiсяця EpiKa фарбуе MaTepi вопосся спецiальним пенз-
ликом, використовуючи фuрбу <Полiкопор>. I ось тепер вона
немилосердно тягне за власноруr пофарбоване волосся.
I з силою тягне за нього. Мати ппаче. Коли вона зупиня€ться,

у Hei в руках повно волосся, яке вона роздивляеться застиг-
лим i здивованим поглядом. Хiмiя давно вже зпамала опiр

цього волосся, але i природа нiколи не прагнуда зробити з

нього шедевр. EpiKa не знае, що робити з видертими водо-
синами. Врештi йде на кухню i кидае темно-русявi, погано
профарбованi жмутки волосся у смiтник.

Заплакана мати з обскубаною зачiскою запиша€ться сто-
яти у вiтальнi, де EpiKa часто дае приватнi концерти, на яких
iй немас рiвних, бо у чiй вiтапьнi HixTo, KpiM Hei, не BMie
грати на фортепiано. Нову сукню мати все ще трима€ у ру-
ках, руки ii тремтять. Якщо вона хоче продати сукню, то му-
сить поквапитися,6о мода на TaKi маки завбiпьшки з капус-
тину протримаеться максимум piK, а потiм назавжди
минеться. У мiсцях, де iй тепер бракуе волосся> у MaTepi бо-
лить голова.

,Щ,онька повертаеться у вiтапьню i теж плаче вiд перена-
пруження. Вона обзивае MaTip uiдступною наволоччю, аде

10



потаи сподrваеться, що мати вцразу ж почне з нею мирити-
ся. I поцiпуе i] з любоВ'ю. Мати присягаеться, що тепер у
Ерiки вiдсохне рука,яку вона нав€Dкипася пiдняти на вдасну
MaTip. EpiKa схлипуе все голоснiше, бо iй рке стае шкода
MaTepi, яка приносить себе в жертву повнiстю, разом iз KicT-
ками i волоссям. Про все, що б EpiKa не зробипа поганого
MaTepi, вона вiдразу ж шкодуq бо вона пюбить свою матусю,
яку знае з раннього дитинства. Врештi EpiKa, як i варто було
сподiватися, йде на примирення, а при цьому гiрко ридае,
Мати охоче, занадто охоче погоджу€ться на це, бо ж вона не
може ображатися на власну доньку.

- А тепер я зварю нам кави, i ми вип'€мо fi разом.
Вони п'ють каву, i копи EpiKa доцае пирiц iй стае ще бйь-

ше шкода маму. Вона уважно обдивпяеться записини на ма-
теринiй головi. I не знае, що мае сказати на це, так само, як
вона не знала, що iй робити зi жмутками воIIосся. Вона про
всяк випадок ще трохи плаче, бо мати вже старенька i рано
чи пiзно помре. I тому, що iT власна юнiсть теж уже минула.
I просто через те, що все завжди закiнчуеться, а HaToMicTb

нiчого не приходить.
Мати тепер розповiдае доньцi, чому вродлива дiвчина не

потребуе жодних прикрас.,Щонька погоджуеться з ii арry-
ментами. У шафi EpiKa мае вже стiпьки суконь, i постае пи-
тання, навiщо вони iй, адже вона нiкопи ix не вбирае. Вони
висять у шафi без найменшоi користi, просто прикрацають
шафу.Мати не завжди може стримати доньку вiд купiвлi
одяry, апе що стосуеться омгання, то тут ii влада необмеже-
на. Мати вирiшуе, що носитиме EpiKa.
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- У такому виrпядi я не випущу тебе з дому,- говорить
мати, побоюючись, що EpiKa у такому вбраннi пiде до чужих
чоповiкiв y'ixHi чужi домiвки.

Сама EpiKa теж дiйшла висновку, що не носитиме сво'lх
суконь. Обов'язком MaTepi е допомогти лрийняти правипьнi

рiшення i застерегти вiд неправильних. Тодi потiм не дове-
деться загоювати ран, бо вдалося уникнути кривди. Мати
краце сама скривдить власну дитину, а потiм дбайливо сте-
житиме за процесом загоювання.

Розмова виходить iз берегiв i пiдходить до моменту, коли
починасться злiсне перемивання кiсточок ycix, хто може
обiйти EpiKy.

- I-{e зайве, не можна дозволяти iM усе, що iM заманеть-
ся! А ти ще i сама цьому сприяеш! Ти могпа би'iх зупиняти,
але ти така невмiла, EpiKo. Якщо вчителька послiдовно пе-

решкоджа€ цьому, то жодна з молодших, принаймнi з ii влас-
них молодших учениць, не зробить незапланованоi кар'ери
як пiанiстка. Ти сама не досягнула цього, то чому повиннi
iншi, а до того ж вихованi тобою, досягнути бiдьшого?

EpiKa, все ще схлипуючи,6ере в руки злощасну сукню,
безрадiсно i тупо вiшае ii у шафу, до iнших суконь, костюмЬ,
спiдниць, ппащiв. Вона нiколи не вбиратиме цього всього.
Вони просто повиннi висiти тут i чекати на Hei, аж поки вона

увечерi не прийде додому. А потiм вона витяIне lx iз шафи,

розправить на собi й уважно оглядатиме. Бо вони належать
iй! ii мати може забрати ixy Hei i продати, але не може вбрати
сама, бо ii мати, на жаль, занадто товста для цих вузеньких

убрань. Вона не влiзе в цей одяг. BiH увесь належить тiдьки
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Ерiцi. iй однй. Сукня ще не знае, що вже закiнчила кар'еру.
Вона завершить свое iснування неторкнутою,ii нiколи не ви-
ведуть у cBiT. EpiKa хоче тiльки воподiти речами i роздивпя-
тися'iх Здалеку роздивлятися. Вона HaBiTb не хоче примiряти

цi речi, iй цiлком достатньо прикдасти до себе цю поезiю з

тканини i фарб, а потiм повернутися кiлька разiв перед дзер-
кадом у звабливiй позi. Так, нiби вiд подуву весняного BiTpy.

EpiKa щойно мiряпа сукню в магазинi, апе бiльше вона нiколи
ii не вбиратиме. Ъпер вона вже не може HaBiTb пригадати той
короткий спадах радостi, якийвикликала у Hei сукня пiд час
примiрки. I ось зараз у Hei стало на одну мертву сукню бiльше,
апе Bci цi cyKHi продовжують запишатися i'i вдаснiстю.

Вночi, коли Bci сплять i тiльки EpiKa самотньо вслухаеть-
ся у нiчну тишу, а ii BipHa половинка, з'€днана з нею кровни-
ми зв'язками, ii люба матуся у глибокому cHi бачить HoBi
способи кат,ування, EpiKa iнодi, д})<е рiдко, потай вiдчиняе

дверцята шафи i rладить долонею свiдкiв cBo'ix потаемних
бажань. Хоча насправдi цi бажання не TaKi вже й TacMHi, iнодi
вони просто кричать про те, скlдьки вони свого часу кош-
тувапи>i про те, якийу цьому всьому сенс. Кольори кричать
теж, другим i TpeTiM голосом. Куди можна ходити в такому
одязi без страху, що затримае полiцiя? Переважно EpiKa вби-

рае спiдницю i гопьф, а влiтку - бпузку. Iнодi мати зрива€ть-
ся зi сну й пiдсвiдомо вiдчувае: донька, ця марнославна
миша, знову перебирае свiй одяг. Мати цiлковито певна цьо-
го, HaBiTb якщо шафа, з почуття професiйноi гордостi, i не
скрипить дверцятами.
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Найгiрше в цьому те, що постiйне придбання обновок

до безкiнечностi вiдтяryе момент,копи вони зможуть нареш-
Ti переселитися до нового помешкання, а EpiKa при цьому
постiйно перебувае у небезпецi, що потрапить у ciTi якогось
звабника, i тодi одного ранку, не встигнеш спам'ятатися, а

вже якийсь незнайомий чоловiк сидить за столом i снiдае,
нiби яйце, пiдкинуте зозулею в чуже гнiздо, Завтра, пiд час
снiданку, EpiKa гарантовано отрима€ суворе попередження
за свою легковажнiсть. Мати вчора могла померти вiд шоку
i вiд ран на головi, якi залишилися вiд вирваного волосся.
Ъпер EpiKa як собi хоче, але повинна вчасно виппатити
позику, HaBiTb якщо для цього iЙ доведеться взя"tи бiдьше

учнrв.
У ii похмурiй колекцii, на щастя, бракус лише весiпьноi

cyKHi. ii мати не хотiла би стати матiр'ю нареченоi. Вона хоче
залишитися звичайною мамою, саме так вона окреслюе свiй
статус.

Але сьогоднi - це сьогоднi. Зараз yciM час спати! Таку
вимоry висловлюе мати зi свого подружнього пожа, але Epi-
ка все ще товчеться перед дзеркалом. Виryки MaTepi ранять
ii, нiби хтось встромляе iй гачки попiд ребра. Вона швидко
хапа€ться за сlliдницю cyKHi, розшитоi квiтами. I_{i квiти ще
нiколи не бували на свiжому повiтрi, не вiдчували на собi
вологи. EpiKa запевня€, цо купида цю сукню в дорогiй фiр-
мовiй крамницi модецьного одяry у центрi MicTa. Якiсть тка-
нини i роботи розрахованi навiчно, а допасованiсть зале-
жить вiд фiгури Ерiки. Треба обмех<увати себе у сододощах
i виробах iз TicTa. З першого погляду на сукню в Ерiки
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з'явпяеться вiзiя: я могла биносити це роками, i воно нiкопи
не вийде з моди. Така сукня роками продоыкуватиме зали-
шатися актуальною! EpiKa подумки захища€ себе вiд напа-

док MaTepi. Сукня Hi в якому разi не вийде з моди. А мати
повинна прискiппивiше пошукати у rлибинах вдасного сум-
дiння вiдповiдь на запитання, чи воЕа сама в молодостi не

носиllа таких суконь? Але вона з принципу заперечуватиме.
А EpiKa з упертостi триматиметься думки,що це придбання
себе виправдало, оскiльки сукня нiколи не застарiе, EpiKa
зможе носити i] з тим же успiхом i через двадцять poKiB.

Мода швидко мiняеться. Сукню HixTo не носить, хоча
зберiгаеться вона в iдеальних умовах. Але HixTo :{е прихо-
дить i не вимагае показати ii. Тому зопотi часи цiеi cyKHi

давно минупи,а якщо i повернуться коли-небудь, то не paHi-
ше, нiж через двадцять poKiB.

Чимапо учнiв Ерiки затято бороняться перед ii методаМи,
апе батьки примушують ix пiдкори,tися i старанно вiдпра-

цьовувати TexHiKy гри. I тодi панна професор Коryт теж
може застосовувати методи тиску. Хоча бiльшiсть тих, хто
тарабанить по кпавiатурi, чемнi i цiкавляться мистецтвом,
яке вивчають. Вони цiкавпяться цим мистецтвом HaBiTb тодi,
коди доводи"tься спухати гру iнших музикантiв, десь на кон-

цертi чи у музичному ryртку.Вони порiвнюють, зважують,
мiряють, рахують. !о Ерiки приходять чимало iноземцiв, з

кожним роком усе бiлъше i бiльше. ВiдеЁь - MicTo музики!
Тiльки те, що пере)t<ило випробування часом, i далi матиме
ваry в цьому MicTi, На товстому бiпому пузi купьтури не схо-
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дяться IУдзики, вони вцриваються r вцлrтають, а купьтура,
як i кожен невиловдениЙ своечасно з води труп, щороку
тiльки бiльше набрякае.

Шафа приймас у cBoi HeTpi нову сукню. Ще одна! Мати
незадоволена, копи EpiKa виходить iз дому. I-[я сукня занад-
то яскрава, вона не дичить i] дитинi. Мати вважае, що десь
потрiбно проводити чiтку межу,хоча й не зовсiм зрозумiпо,

що саме вона мае цим на увазi. Що цього мiсця, але не далi, -
ii мати мапа на увазi саме це.

Мати переконуе EpiKy, що вона, EpiKa, не така, як yci, а
€дина i неповторна. I BapTicTb цiеi неповторностi в очах ма-
Tepi постiйно эроста€. Ухсе зараз EpiKa говорить про себе, що
вона iндивiдуалiстка. Вона ствердr(уе, що нiкопи i HiKoMy не
могпа би пiдкоритися. I справдi, вона кориться лише з вели-
кими труднощами. TaKi, як Ерiка,6увають лише в одному-
единому примiрнику i нiкопи не повторюються. ii Hi з ким
не сппутаеш, усе, що Hi з ким не сплутаеш, слiд називати
Ерiкою. Вона ненавиди"|ь будь-якi спроби унiфiкацii, напри-
клад, шкiльна реформа, яка цiлковито iгноруе iндивiдуапьнi
особливостi. EpiKa не дасть кинути себе з iншими в один
казан, прирiвняти себе до iнших, HaBiTb якщо вони i мислять
схоже до Hei. Вона вiдразу ж бунтуватиме. Бо вона - це вона.

Вона така, яка е, i цього вже не змiниш. Мати пiдозрюе, що
на EpiKy погано впливають, поки мама цього не бачить, i
намагаеться застерегти доньку насамперед вiд того, щоб
якийсь чоповiк не завадив iftбути собою. Бо EpiKa - непов-
торна, хоча i сповнена внутрiшнiх суперечностей. I саме цi
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внутрiшнi суперечностi змушують EpiKy рiшуче виступати
проти намагань розчинити ii у загальнiй Maci. EpiKa - яскра-
ва iндивiдуальнiсть i сама-одна протистоiть натовпу cBo'ix

учнiв, одна проти Bcix, скеровуе стерно корабпя, який ппиве
по хвилях музичного мйстецтва. Ii нiколи не влаштовуе ко-

роткий переказ змiсту. Якщо хтось iз учнiв питае u про мету,
вона завжди називае сво€ю метою ryманiзм, й у такому клю-
чi переповiдас учням змiст Святого Писання вiд Бетховена,
намагаючись присусiдитися до генiя музики на постаментi.

Iз загальномистецьких та iндивiдуальнолюдських MipKy-
вань EpiKa добувае квадратний KopiHb: вона нiколи не змог-
ла би пiдпорядкуватися чоловiковi пiсля того, як багато

рокЬ поспiль пiдпорядковувалася MaTepi. Мати виступае
проти можливого одруження Ерiки,6о, як вона стверджуе,
моя донька нiколи i HiKoMy не пiдпорядковуватиметься. Така
вже вона е. Вона не повинна шукати собi пару, бо вона не
BMie допасовуватися. I вона вже давно не юна. Якщо HixTo
не поступаеться, сiм'я приречена. Краще залишайся со-
бою, - радить мати ЕрЩi. Врештi, це мати зробипа EpiKy
такою, якою вона зараз €.

- Ви досi не вийшпи замiж, панно EpiKo? - питае мо-
дочниця, i м'ясник теж питае.

- Ви ж зна€те, MeHi HixTo нiколи не подобаеться, - вiд-
повiдае EpiKa.

EpiKa походить iз ciM'i, де в,ci були сигнапьними маяками,
якi самотньо стирчать посеред неозорих просторiв. Iх зовсiм
небагато. Вони розмножуються вкрай неохоче й обережно,
i у >r<иттi також поводяться дуже ощадливо i несмiпиво. Epi-
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ка народилася пiсля двадцяти poкiB шлюбу, а ii батько не-
вдовзi збожеволiв, i його iзолювапи у пiкарнi, щоб BiH не
становив небезпеки для оточення.

Не перериваючи добропорядного мовчання, EpiKh купуе
сто грамiв вершкового масда. У Hei ще е мати, i нiякого чо-
довiка iй наразi не потрiбно. Щойно у i1 ciM'i хтось досягае
зрiпого BiKy, як його вiдразу ж випихають геть i вiдрiкають-
ся вiд нього. З ним припиняють спiлкуватися, щойно BiH, як
i варто було сподiватися, проявляе себе як цiпковитий не-
вдаха. Мати молоточком перевiряе ycix членiв родини i вiд-
кида€ ix одного за одним. Вона сортуе i вiдбирае. Перевiряе
i вiдсортовуе. Така методика дозволяе уникати паразитiв, якi
постiйно намагаються забрати те, що i тобi самому вкрай
необхiдно.

- Ми запишимося удвох, правда, EpiKo, нам HixTo бiльше
не потрiбен,

Час iде, i ми минаемо разом iз ним. Yci вони сидять пiд
одним прозорим скляним ковпаком,яким накривають сири
на обiдньому столi: EpiKa, yci ii розкiшнi cyKHi, ii мати. Ков-
пак пiдiймаеться дише тодi, коли хтось нагорi вiзьметься за

ручку i пiднесе накривку догори. EpiKa схожа на комаху в
бурштинi, вона перебувае поза часом, поза старiнням. EpiKa
не мае впасноi icTopii i не встрягае в жоднi icTopii. I_{я кома-
ха давно втратила здатнiсть пQвзати i видряпуватися. EpiKa
запечена у формi нескiнченностi. I_{ю нескiнченнiсть вона

радiсно роздiляе зi своiми улюбленими музикантами, але
вона аж нiяк не може зрiвнятися з ними у попупярностi.
EpiKa виборюе собi хоча би крихiтне мiсце пiд сонцем, щоб
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не втрачати з попя зору справдi великих композиторiв.3а це
мiсце iй доводиться вести невпинну боротьбу, бо весь Вiдень
Mpie вiдвоювати собi тут хоча би латочку пiд дачну дйянку.
EpiKa обгороджуе свою площу CTapaHHocTi i починае закда-

дати фундамент пiд булiвлю. Вона чесно заробила собi це
мiсце тривалим навчанням i виконанням музичних TBopiB!
Зрештою, виконавець - теж творча особистiсть. BiH завжди
приправдяе зупу cBoei гри чимось новим, додае щось i вiд
себе - крапельку KpoBi зi.свого серця. Виконавець теж ма€
свою скромну мету: зiграти добре. Аде виконавець мусить
пiдпорядковуватися композиторовi, - ввах(ае EpiKa. Вона
чесно зiзнаеться, що це для Hei пробпема. Бо вона одночасно
BMie i не BMie пiдпорядковуватися..

Апе е одна мета, яка о6'еднуе EpiKy з рештою виконавцiв:
зiграти краще за iнших!

У трамвай ВОНА втиска€ться, зiгнута пiд тягарем му-
зичних iHcTpyMeHTiB, якими обвiшана спереду i ззаду, а та-
кож пiд вагою портфеля, вщерть напханого нотами. Мете-
пик, навантажений важкими предметами. Тварина вiдчувае,
як дрiмають у нiй сили> яким недостатньо caMoi лице музи-
ки. Вона стискае у кудачках ручки футлярiв зi скрипкап,rи,

альтами, фпейтами. Вона свiдомо скеровуе cBoi зусиппя до
злого, хоча мае вибiр. I]ей вибiр пропонуе мама - широкий
асортИмент дiЙок на вименi корови-музики.

Своiми вaDккими духовими та струнними iнструментами
i нотними зошитами вона штовхае людей попереду себе у
спини i в животи. Обгорненi салом тiла вiдпружинюють ii
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зброю, нiби ryMoBi буфери.Iнодi вона пiд настрiЙ бере в одну

руку свiй iHcTpyMeHT разом iз сумкою, купаком iншоi з си-
IIою вдаряе у чиесь зимове пальто, накидку, грубу вовняну
куртку,яка не промокае пiд дощем. Вона оскверняе австрiй-
ський нацiональний одяц який огидно оскалюе до Hei cBoi
r}дзики iз оленячого роry. Немов камiкадзе, вона викорис-
товуе саму себе дк зброю. А потiм знову завда€ тонким KiH-

цем iHcTpyMeHTa удару по натовtý, брудних пiсля роботи
пюдей, - одного разу це бувае скрипка, iншим разом - важ-
кий альт. У години пiк, наприкrrад, о шостiй вечора, вже на
самому етапi розгону i впихання до трамвая можна завдати

уларЬ ведикiй кiлькостi людей. Розвернутися явно немае
жодноi мождивостi. Апе це ВОНА - виняток iз правил, пiд-
твердження яких так чисельно мозолять iй очi довкопа, i
мати раз по раз переконливо втовкмачуе iй, що саме вона
е винятком iз правил, единою дитиною cBoei MaTepi, i це по-
винно бути помiтно неозброеним оком. Щодня ВОНА ба-
чить у TpaMBai людей, схожою на яких сама ВОНА нiзащо 6
не хотiла стати, ВОНА проорюе натовп iз прокомпостова-
ними квитками i без ниь натовп тих, хто щойно ciB, i тих,
хто вже готу€ться до виходу, тих, хто нlчого не отримав там,
звiдки iде, i не мае на що сподiватися там, куди прямуе. Вони
зовсiм не шикарнi..Щехто вже вийшов ще до того, як встиг
по-справжньому вмости"lися всерединr вагона.

Якщо натовп силою виштовхуе ii назовнi на зупинцi, з

якоi ще далеко до ii дому, вона спухняно виходить iз вагона,
притлумлюе в собi вибух лютi, який переходить у стискання
купакiв, i терпляче чекае на зупинцi наступного трамв:rя,
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якии приrде так само неминуче, як рано чи пlзно у кожнrи
молитвi чу€ться <AMiHb>. Щi ланцюжки нiколи не обрива-
ються. А потiм вона переходить до нового нападу iз новим
натхненням. Вона важко продираеться разом зi сво'iми iHc-
трументами у натовпi тих, хто поверта€ться з роботи, i ви-
бухае у самiй серединi, наче бомба. Вона спецiально загород-
жуе прохiд i повторюе:

- Вибачте, я зараз вихорку.
Ясна рiч, yci тiльки радiють, що вона нарештi виходить.

9-lи негаино спlд виити гетъ lз чистого громадського транс-
порту! Його придумали недпя таких,як вона! Пасажири,якi
придбали квитки, не повиннi терпiти такого!

На Hei озираються i думають, що музика з раннього ди-
тинства пiднiмае iй настрiй i звеличуе душу, а насправдi
пiдiймасться лише fi кулак. Iнодi пасажири накидаються iз
несправеддивими звинуваченнями на юнакiв iз потертими
наплiчниками, яким швидше схидьнi приписати TaKi негар-
Hi вчинки. Такому юнаку наказують вийти i йти геть до cBoix
др}зiв, не чекаючи, поки хтось у добротнiй вовнянй куртцi
дасть йому здачi.

Народний гнiв, як вiдомо, завжди мае рацiю. на Bci cBoi
заплаченi за квиток три шилiнги i може довести це кожному
контролеровi. BiH гордо простяга€ закомпосто ваниir квиток
i вважае,що вiдтепер трамвай напежить йому одному. Йому
не доведеться тижнями труситися iл обпиватися холодним
потом на появу контролера.

Одна дама, яка особливо чутлива до бопю, раптом вере-

щить: ri сильно вдарили по гомiпцi, а це ж життево важлива
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частина скелета, на яку опираеться вся ii вага. Але у цiй не-
беэпечнiй для життя тiснявi знайти винного просто немож-
ливо. Натовп накривае хвиля звинувачець, прокrlьонiв, о6-

раз, погроз i скарг. Iз роззявлених poTiB вириваються
нарiкання на власну важку долю, а виннi у всьому,ясна рiч;
iншi. Yci стоять, притиснутi одне до одного, нiби сардини у
бпяшанцi, апе дпя того, цоб опинитися в олii, iM спiд спершу

дiстатися додому.
Вона розлючено копае кiстляву ноryякогось старого. Од-

ного дня ii товаришка по навчанню, пiд ногами якоi двома
вiчними вогниками горять неймовiрно високi кабпуки i яка
вбрана у пiдшитий хутром ппащ модного фасону, питае iз
привiтною посмiшкою:

- Що це таке ти носиш за собою i як це називаеться?
Я маю на увазi цю коробку, а не твою голову над нею.

- Ще так званий альъ - увiчливо вiдповiдае ВОНА,

- Що це таке? Альт? Я ще нiколи не чула такого чудер-
нацького слова, - викривляються у посмiшцi ryсто намаэанi
помадою ryби,- Щоб хтось брав iз собою на проryлянку
дивну штуку, яка назива€ться ант чи якось там ще i яка не-
вiдомо для чого взагалi потрiбна. I кожен повинен тiкати iй
iз дороги, бо цей ант займае страшенно багато мiсця. ВОНА
може вiдкрито вийти з цим на вулицю, HixTo не арештуе ii
на мiсцi зrIочину.

I тепер yci - i Ti, хто BiDKKo повис на петлях, причеплених
до горiшнiх поручнiв, i нечисленнi щасливчики, яким вда-
пося зайняти сидяче мiсце, марно витяryють шиi, щоб роз-
дивитися пюдей довкола себе. Але не можуть знайти жодно-
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го пiдозрiпого обпиччя, на власника якого можна бупо би
накинутися i звинуватити у тому, що BiH поставив iM на ноry
щось важке.

- MeHi хтось щойно посмiв стати на ноry - видива€ть-
ся iз чиiхось вуст ковток поганоi лiтератури.

Хто винен? Склад вiдомого на весь cBiT Першого Вiден-
ського трамвайного суду збираеться на засiдання, щоб ви-
нести вирок i покарати винних. У кожному фiльмi про вiйну
завжди знаходиться принаймнi один доброволець, HaBiTb
якщо шукають смертникiв. Апе цей бояryзливий Txip хо-
ваеться за нашими терплячими спинами. Ifiлий натовп схо-
жих на щ}рiв робiтникiв, якипl незабаром виходити на
пенсiю, перекинувlци через плечi cBoi ящики з iHcTpyMeH-
том, вивалюеться надвiр, a'ix активно пiдпихають ззаду лiк-
тями i колiнами. Тепер цим трударям доведеться цiлу зупин-
ку itти пiшки! Якщо якиil,сь баран серед вагонних овечок
порушу€ загальний спокiй, йому необхiдно ковтнути свiл<о-

го повiтря, а це можливо тiльки надворi. Праведний гнiв, iз
яким потiм треба буде накинутися вдома на дружину, по-
требуе кисню, а без нього ще невiдомо, чи справно функцiо-
нратиме. Щось неокресленоi форми i кольору похитнулося,
посlrизнулося i мало не впало, ще хтось скрику€, нiби вжа-
лений. Густий отруйний вiденський туман накривае цю на-

родну трамвайну галявину. Хтось HaBiTb кдиче ката, бо йому
завчасу зiпсували увесь вечiр. Настiльки сидьно дратуються
цi пюди. Iхнiй вечiрнiй вiдпочинок, який мав початися ще
двадцять хвипин тому, сьогоднi увечерi вiдмiняеться. Або ж
цей вiдпочинок брутально завершипи, розiрв али,як вкриту
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кольоровими написами житт€ву пачку жертви, пачку iз аку-

ратно складеною iнструкцiею з користування всерединi, -
i тепер цю пачку вже не поставиш назад на подицю так, щоб
HixTo не бачив. Жертва вже не може непомiтно потягнути
собi нову, нерозiрвану пачку, бо це квалiфiкуватиметься про-

давцем як крадiжка. Тихо йдiть за мною i не озирайтеся! Аде

дверi, якi нiбито,ведуть; чи то здавалося, що ведуть до кабi-
нету завiдувача фiпii, - це лише trсевдодверi, а за стiною
HoBiciHbKoro супермаркету вже немае жодних акцiйних про-
позицй тижня, там починаеться нiщо, цiлковите нiщо, сама
дише темрява, i покупець, який нiкоди не був скнарою, рап-
том провалюеться у прiрву. Хтось заявляе, вживаючи типо-
вих ддя тутешнiх мешканцiв бюрократизмiв:

- Негайно звiльнiть примiщення вагона!
А з його черепа стирчить ryстий жмуток вовни гiрсько-

го козла, бо чоповiк одягнутий у мисдивський костюм.
ВОНА встигае вчасно нахипи,tися, щоб застосувати ще

один пiдлий прийомчик. Але спершу iЙ доведеться утвори-
ти на пiдлозi довкола себе чимале звалище музичних iнcTpy-
ментiв..Щовкола Hei вибудовуеться щось на зразок паркану.
Iдеться про iмiтацiю зашнуровування черевика, а насправдi
вона перетворю€ шнурiвку на зашморг для сусiда по вагону.
Вона сильно щипае за литку то одну, то iншу хtiночку непо-

дапiк вiд себе, yci цi жiночки однаковоi мiцноi статури. На-
прикдад, ось цiй вдовi гарантованi синцi. ,Щама, яку покалi-
чили таким безсоромним чином, пiдскакуе догори, схожа на
потужний свiтлий cTpyMiHb пiдсвiченого увечерi фонтана,
що йому врештi вдадося опинитися в центрi уваги, коротко
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i ясно описуе свiй сiмейний стан i погрожуе, що цей стан (а
насамперед ii покiйний чоловiк) заIрожу€ нападницi фаталь-
ними наслiдками. А потiм вона кличе полiцiю! Попiцй не

з'явля€ться, бо ж не може вона турбуватися про все нараз.
А на ii обличчi тим часом розпливаеться вираз невинноi

пiанiстки. ВОНА робить вигпяд,нiби yci ii думки i помисли
cKepoBaHi лише у напрямку таемничоi i незбагненноi, opieH-
ToBaHoi на найтоншi та найсипьнiшi людськi почуття музич-
Hoi романтики, i Hi на що бiльше ВОНА не може вiдвопiкти-
ся HaBiTb на мить. А народ в один голос заявляе:

- I]я дiвчина з кулеметом пiд пахвою точно Hi в чому не
винна.

Народ, як це з ним часто трапляеться, знову помидився.
Iнодi трапляються уважнiшi жертви, i тодi як наспiдок

вказують на справ)(ню здочинницю:

- I]e була ти!
II питають, що вона може сказати на свое виправдання

у яскравому свiтлi сонця дорослоi мудростi. ВОНА не каже
нiчого. Пломба, якуiй ьшили пiд язик, тепер успiшно не дае
iй несвiдомо видати себе. Вона не з:rхищаеться. Хтось зви-
нувачу€ когось за знущання з гпухонiмоi. Хоча здоровий
глузд i примушуе сумнiватися, що скрипальки бувають глу-
хонiмими. Але, можпиво, вона просто глухонiма, а скрипку
везе комусь iншому. Пасажири не можуть дlйти спiльноi
думки i вiдмовляються вiд HaMipy покарати винну. IxHi дум-
ки вже зайнятi вечiркою на вихiдних, i на це витрачаеться
чимало кiпограмiв думок. Алкогопь знищу€ решту iнтелек-
туальноi субстанцii. KpaiHa апкоголiкiв. MicTo музики. Щя
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дiвчинка зазирае у широчiнь cBiTy високих почуттiв, а ii
оскаржувач щонайбiльше занадто гдибоко зазирае у бокал
пива, тому присоромдено замовкае пiд u погпядом.

Вона не пхатиметъся до виходу, це нижче ii гiдностi,
скрипальки й апьтистки не пхаються у натовпi. 3адля тако-
го задоводення вона погоджуеться HaBiTb на ризик запiзни-
тися додому, де на порозi на Hei вже чекатиме мати iз се-
кундомiром у руцi i дивитиметься на Hei сповненим докору
поглrIдом. Вона погоджу€ться ще i на цi випробування> по-
при те що вже цiде пообiддя присвятипа музицi, ii обдуму-
ванню, грi на скрипцi i висмiюванню слабших вiд себе ви-
конавцiв. Вона хоче викликати у людей страх i тремтiння.
Саме TaKi вiдчуття збирають у собi програмки концертiв

у фiлармонii.
Вiдвiдувач фiлармонii вiдштовхуеться вiд того, що напи-

сано у нього в програмцi, аби якнайкраще описати сво€му
сусiдовi Ti сильнi й трагiчнi вiдчуття, якi до наЙглибших за-
KyTKiB зворушують його душу, коли BiH сдухае цю музику.
Напередоднi BiH читав щось таке схоже. Трагiзм Бетховена,
трагiзм Моцарта, трагiзм Шумана, трагiзм Брукнера, трагiзм
BafHepa. Yci цi трагiзми тепер стали цiлковитою його влас-
нiстю, а сам BiH у свою черry володiе взуттевою фабрикою
Пошль або ryртiвнею будматерiалiв Рirайпер. Бетховен на-
тискае кнопку страху, i пiсля цього слухняно пiдстрибуе вся
команда. Одна панi професор вже давно перейшпа зi стра-
хом на кти>. Вже poKiB десять вона намагаеться розгадати
та€мницю моцартiвського <PeKBieMy>. Але досi не просуну-
лася i на мiлiметр,6о цей витвiр мистецтва немох(диво роз-
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гадати. Ми не здатнi його збагнути! Панi професор вважа€,

що це найбiпьш генiальний TBip за всю iсторiю музики, на-
писаний на замовпення, i це незаперечно дпя Hei i нечислен-
ного кода обраних, Панi професор налех(ить до тих про-
свiтпених, хто усвiдомпюе, що iснують на cBiTi речi, якi
неможливо дослiдити. II]о тут ще можна пояснювати? Не-
можпиво пояснити, як щось таке взагалi могпо бути створе-
не. Ъ саме стосуеться деяких вiршiв, якi просто не слiд пiд-
давати жодному аналiзу. <PeKBieM> замовив таемничий
незнайомець у чорному кучерському плащi. Панi професор
та iншi, хто бачив цей фiльм про Моцарта, знають, що то
була сама смерть! 3 цими думками вона прокушуе обопонку
довкола одного з найвiдомiших композиторiв i намагаеться
примоститися десь поряд. Iнодi бувае таке, що поряд iз
генiями iншi теж ростуть.

Гидкi людськi натовпи безперестанку товчуться довкола
HEL Хтось постiйно намагаеться заволодiти ii увагою. Ппебс
не лише цiлковито безпiдставно вважае себе уповноваже-
ним розпоряджатися мистецтвом, BiH ще й простягае руки
до митця. BiH обдаштовуеться всерединi митця i вiдразу ж
пробивае кiлька BiKoH у зовнiшнiй cBiT, щоб бачити,що там

робиться,i щоб його могли бачити.Своiми спiтнiдими паль-

цями цей Рirайлер встукуе в iHcTpyMeHT те, що напежить
тiльки iЙ. Непроханi й небажанi гостi, вони намагаються
спiвати разом iз господинею кантилени. Вологим пальцем
вони знаходять основну тему, намагаються пiдiбрати до Hei
супровiд, але iM це не вдаеться, тож вони задово/Iьняються
тим, що задоволено кивають, коли впiзнають повторення
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ocHoBHoi теми.Для бiльшостi людей задоволення вiд мистец-
тва обмежуеться впiзнаванням того, що вони, на rхню думку,
впiзнають.

Повнота вiдчуттiв переповнюе пана м'ясника. BiH не
може захистити себе вiд емоцiй, хоча i звик до кривавоi ро-
боти. BiH застигае вiд здивування. BiH не cie, не жне, BiH не
ма€ музичного сдуху, але зате його можуть побачити на кон-

цертi, а бiпя нього i тих iз хсiночоi частини його ciM'i, хто
захотiв iз ним пiти.

ВОНА стука€ стареньку бабцю у праву п'ятку. Щля кож-
Hoi фрази вона знаходить заздалегiдь обране мiсце. Тiдьки
ВОНА одна може пересунути на напежне мiсце почуте ко-
пись. Вона запакову€ невiгластво i беззмiстовне мекання цих
ягнят у свою зневаry i карас цим ягнят. ii тiдо перетворюеть-
ся на ве/Iетенський хоподильник, у якому добре зберiгаеться
мистецтво.

iI iнстинкт чистоти надзвичайно вразливий. Брулнi тiла

утворюють довкола Hei лiс iз дерев, зi стовбурiв яких cTiKae
смола. I це не лише тiлесний бруп, найгiршi з нечистот, якi
збираються пiд пахвами i помiж стегон, найтонший сморЦ
старечоi сечi чи нiкотину, який випаровуеться крiзь пори
зморщеноi шкiри, не пише гори найдешевшого iдпа, випари
якого пiдiймаються з дна шпунка, ледь вiдчутний восковий
запах лупи, корости, i не пише сдабопомiтний, а для досвiд-
чених i яскраво виражений сморiд мiкрочастинок'iхнiх ви-
порожнень з-пiд нiгтiв - yci цi залишки позбавлених ко-
льору продуктiв харчування, якi спалюе органiзм, цих сiрих
шкарубких засобiв досягнення задоволення, якщо це, ясна
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рiч, можна вважати задоводенням, якi дюди ковтають, усе це
тероризуе ii нюх, iI cMaKoBi запози - Hi, найгiрше ВОНА
почува€ться, коли вони о6'еднуються i виступають yci разом,
безсоромно наслiдуючи одне одного.,Щеякi HaBiTb проника-
ють у думки iншиь оволодiвають захованою у найгпибших
закутках увагою.

I за це rx слiд карати. I ВОНА карае. I вона вже не зможе
позбутися ixHboi присутностi. Вона кусае ix, тягае зубами,
як пес свою здобич. Аде вони попри все товчуться у нiй

усерединi, розглядають найпотаемнiшi закутки iI внутрiш-
нього cBiTy i вiдважуються стверджувати, що не знають, що
з цим робити i що це iM зовсiм не подобаеться! Вони нава-
жуються казати HaBlTb таке, що iM не подобаеться музика
Вебера чи Шьонберfа.

Ii мати без дозволу вiдкручуе горiшню частину II черепа,
самовпевнено запихае руку всередину r перевертае там все

догори дном. Вона порушу€ порядок i вносить безпад, не
кладе нiчого на мiсце. Вона витяryе назовнi якiсь деталi на
свiй вибiр,уважно роздивляеться пiд дуfIою, а потiм викидае
геть. Iншi ж вона, навпаки, чистить i пучуе щiткою, BixTeM i
ганчiркою. Потiм енергiйно висушу€ це i знову кидае всере-

дин},. Так, нiби вставляе пезо до м'ясорубки.
Ось новенька бабуля, яка щойно зайшда до трамвая, але

досi не купила квиток. Iй здаеться, що вона може приховати
свою появу у цьому вагонi. Взагалr-то вона давно опинилася
поза Bclмa можливими входами i добре це знае. iй уже немае
сенсу Hi за що ппатити. Квиток на той cBiT у Hei в кишенi.
I_{ей квиток мав би бути дiйсним i у TpaMBai.
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I ось ця дама пита€ ii, як пройти кудись-там. ВОНА не
вiдповiдае, хоча добре зна€ дороry. Щама не заспокоюеться i
продовжуе чiплятися до Bcix пасажирiв вагона, примушуе rx
пiдйматися зi cBoix мiсць i вишукувати пiд ними потрiбну iй
вулицю. Вона схожа на похмуру мандрЬницю лiсовими шля-
хами, яка виробила собi звичку тоненькою паличкою вору-
шити невиннi мурашники i поруlrryвати'rхнiй спокiй. Вона
провоку€ потривожених комах випускати кислоту. Вона на-
лежить до людей, якi принципово пiдiймають кожен KaMiH-
чик, шукаючи пiд ним змiю. Щя дама точно прочiсуе кожну,
HaBiTb найменшу лiсову галявину у пошуках грибiв або ягiд.
I_[e такий тип людей. Вони просто не можуть заспокоiтися,
поки з кожного твору мистецтва не витиснуть усе до кiнця i
не пояснять це вгодос yciM i кожному. У парку, перш нiж cic-
ти на лавку, вони витирають ii носовичком. Ножа i вйделку у
pecTopaHi про всяк випадок протирають серветкою. Костюм
свого близького родича вони старанно почистять щiткою для
оддry в пошук:lx волосся, листiв, масних ппям.

I ось ця дама Iопосно обурюеться, що HixTo не здатен
пояснити дороry.Вона BBarr<ae, що HixTo не хоче цього зро-
бити.IJrя дама втiпюе у собi неосвiчену масу, яка мае у нео6-
меженiй кiлькостi одну-€дину рису: войовничiсть. Вона бо-

ротиметься з yciMa i кожним, якщо буде така необхiднiсть.
ВОНА виходить на тiй самiй вулицi, про яку питапа дама,

i перед виходом дивиться на бабцю нищiвним поглядом.

Буйволиця все розумiе, i ij очi наливаються кров'ю вiд
лютi. Незабаром вона описуватиме цей епiзод зi свого lкит-
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тя подрузi за обiдом iз яловичини i квасолi, намаfатиметься
продовжити свое життя на крихiтний вiдрiзок оповiдi, iгно-

руючи той факт, що поки тривае ця розповiдь, час невбпа-
ганно збiгае. I водночас краде у дами можливiсть пережити

ще якусь пригоду.
ВОНА ще кiлька разiв озира€ться на цiпковито дезорiен-

товану даму, перш нiж повертае на добре знайому стеrку до

рiдноi домiвки. ВОНА вищирюе зуби у посмiшцi до дами,
забуваючи, що сама за кйька хвидин перетвориться на куп-
ку попелу пiд потужним полум'ям материного гнiву, адже
ВОНА повертаеться iз запiзненням. I все мистецтво cBiTy не

зможе ii втiшити, хоча мистецтву i приписують чимало чу-

додiйних властивостей, зокреМа здатнiсть потiшати, А iнодi
саме воно стае причиною страждання.

EpiKa - KBiTKa вересу. ii назвапи на честь цiеi квiтки. Пе-

ред нароркенням дитини MaTepi марилося, що це буде HecMi-

лива i нЬсна icToTa. А копи вона спостерiгапа за шматком
глини,який випав iз if власного нутра, то не вагаючись взя-
дася за його формування, щоб збереrти чистоту i витон-
ченiсть,3абирапа все зайве, тут i там. Кожна дитинцякщо if
не стримувати, iнстинктивно тягнеться до бруду i смiття.
Мама дуже рано вибрапа для Ерiки професiю, пов'язану з

мистецтвом, аде таку, яка дозвопяла б рано чи пiзно витис-
нути грошi з витонченостi, здобутоi ваlккою працею, а вод-
ночас збирати довкопа мисткинi натовпи шанувальникiв ij
таланту, якi захоплювалися б нею й аплодувапи. I ось EpiKa
нарештi готова, максимально витончена, тепер вона повинна
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впрягтися у вiз мистецтва i негайно починати творити. Така
дiвчина, як вона, не створена Hi дпя примiтивних завдань, Hi
для важкоi домашньоi роботи, Hi для рукодiлля. Вона ство-

рена для витонченостi класичного танцю, спiву, вiд народ-
ження призначена для музики. Мрiсю MaTepi було виховати
доньку-пiанiстку cBiToBoi слави, а щоб цитина не заryбипася

у cBiTi iнтриц матц на кожному кроцi прибива€ до cTiH вказiв-
ники, не втрачаючи нагоди стукнути i саму EpiKy, якщо вона

раптом не хоче старанно вправлятися. Мати застерiгае EpiKy
вiд заздрiсного натовпу, який склаца€ться переважно з осiб
чодовiчоi cTaTi й постiйно намаIаеться забрати у Hei вже вiд-
войоване. Не дай збити себе з пантелику! На жодному з ета-
пiв,якого досяга€ Ерiка,iй не дозволено спочивати на IIаврах,
вона не мас права засапано зупинитися i спертися на мить
на свое кайло, яким довбае лiд, а мусить без зупинок пряму-
вати дапi. !икi звiрi з лiсу небезпечно наближаються i також
прагнуть затягнути EpiKy по себе, перетв орити i1 на тварину.
Конкуренти намагаються затягнути ii на край урвищ4 обiця-
ючи нiбито показати чудовий кра€вид. Але зiрватися i впас-
ти донизу так легко! Мати детально описус iй, як виглядае
падiння у прiрву, описуе так, щоб ди"гинабояпася. На самому
вершечку гори на Hei чекае cBiToBa слава, яка даеться лише
обраним. Там Bie холодний BiTep, а митець cToiтb самотнiй i
не приховуе cBoei самоти. Але поки мати жива i старанно тче
вiзерунки майбутнього для Ерiки,може йтцсялише про одну
мету - абсолютна висота BcecBiTHboi спави.

Мати, яка обома ногами твердо cToiTb на землi, пiдпихае
до Hei EpiKy знизу. I вже незабаром EpiKa не торка€ться бiль-
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ше ногами рiдного материнського rPyHTy, а опиня€ться на
пдечах когось iншого, хто за допомогою iнтриг вiдвоював ii
у MaTepi. А це дуже непевна опора! EpiKa кiнчиками папьцiв
нiг спираеться на MaTip, своiми тренованими пальчиками
хапаеться за вершечок гори, але незабаром, на жаль, укотре
виявиться, що це ще яе була вершина, а лише черговий
виступ, який тiльки здавався вершиною, i вона напружу€
м'язи рук i тяrнеться, старанно пнеться догори. I ось уже u
Hic вистромпюеться над краем виступу, а очi вiдразу ж по-
мiчають перед собою нову скепю, ще бiльш cTpiMKy, нiж по-
передня.Але крюкана фабрика слави уже мае тут свою фiлiю
i зберiгае cBoi продукти, формуючи з них велетенськi бри-
кети, щоб заощадити на кошт.tх утримання складу. EpiKa
облизуе один iз блокiв i вважае свiй шкiльний академкон-
церт головною нагородою конкурсу iMeHi Шопена. Тепер iй
здаеться, що бракуе пише кiлькох мiлiметрiв, i вона вже опи-
ниться нагорi!

Мати вичитуе EpiKy за надмiрну cKpoMHicTb,

- Ти завжди опиня€шся серед ocTaHHix! Твоя ввiчпива
cKpoMHicTb HiKoMy не потрiбна. Слiд завжди опинятися у
першiй трiйцi, Bci, хто фiнiшуе пiзнiше, вiдразу ж опиняють-
ся на смiттезвалищi.

Так вчить ii мати,яка хоче для cBoei дитини тiльки добра,
i тому не пускае ii на вупицю, щоб та в жодному разi не бi-
гала там наввипередки, пропускаючи заняття музикою.

EpiKa не любить вwдiлятися. Вона скромно тримаеться
осторонь i чекае, що iншi досягнуть чогось замiсть Hei, -
2 'Пiанiстка' зз



скаржиться ображена самиця-мати. Мати гiрко HapiKa€, що
iй доводиться самiй усього досягати для cBoci дитини, а
потiм енергiйно кидаеться в гущавину боротьби. EpiKa гор-

до вiдходить у TiHb, за що не отримуе Hi копiйки на HoBi
колготки чи трусики.

YciM друзям i родичам, тим небагатьом, з ким вони все

ще продовжують спiпкуватися, адже вже дуже давно ведеть-
ся боротьба за те, щоб вiдгородити дитину вiд поганого
впливу оточення, мати розповiдас, що народипа генiапьну

дитину.

- I я все чiткiце це усвiдомлюю, - вириваеться з ii
вуст.

EpiKa - справдi генiапьна пiанiстка, просто ii талант ще
не вiдкрили. Бо по-iншому вона вже давно, нiби комета,
злетiла би високо над горами. У порiвняннi з цим народжен-
ня Icyca - просто дрiбниця.

Gусiди кивають на знак згоди. IM подобаеться спухати,
копи дiвчинка грае, Ще як по радiо, тiльки безкоштовrlо.,Що-
статньо лише вiдчинити BiKHa або, скажiмо, дверi, i звук за-
повза€ всередину i поширюеться, нiби отруйний газ, по Bcix
закутках. Сусiди,якi прагнуть спокою, вистежують EpiKy по
кутах i просять припинити тероризувати'iхнiй слух. Мати

розповiдае Ерiцi про те, як yci сусiди захоппено вiдгукують-
ся про ii музичнi здiбностi. I захоплення MaTepi несе EpiKy,
нiби плиткий потiчок эryсток спини. I вона щиро дивуеться,
коли чуе сусiдськi скарги. Про скарм мати iй нiчого не ка-
запа!
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З роками EpiKa вдосконалю€ сво€ вмiння зверхньо диви-
тися на людей i перевершуе в цьому HaBiTb вдасну MaTip.

- Мамо,цi невiгпаси нiчого не розумiють, вони не вмiють
спухати музику, у моiй професii треба звертати уваry лише
на вiдryки фахiвцiв.

Апе мати не згодна:

- Не спiд недооцiнювати думку простих людей, вони
сприймають музику серцем i отримlzють при цьому бiльше

радостi, нiж MaHipHi пересиченi естети.

Сама мати нiчого не розумiе в музицi, але вперто нама-
гаеться запрягти доньку в музичну запряжку. Мiж матiр'ю i
донькою ведеться чесна i жорстока боротьба-помста, бо ди-
тина розумiе, що давно переросла MaTip у музицi. Щитина
стала кумиром MaTepi, i за свое поклонiння мати просить
пише дрiбницю: життя дитини. Мати збираеться сама вирi-
шити,як найкраще використати дитяче }(иття.

EpiKa не мае права спiпкуватися зi звичайними людьми,
iй дозволено пише слухати ixHi похвали, Фахiвцi, на жаль, не

хвапять EpiKy. ii доля, очевидно, цiлковито позбавлена му-
зичного спуху, тому постiйно проходить повз EpiKy Коryт,
вiдвертаючи обличчя геть, i ьибирае собi у фаворити яки-
хось там Бренделя, Aprepix, Поллiнi i т.д. Допя хотiла би не
ставати Hi на чий бiк i не збираеться клювати на розцяцько-
вану приманку. EpiKa не красуня. А якби вона захотiла стати
привабливiшою, мати вiдразу ж заборонипа би\й. EpiKa мар-
но простягае руки назустрiч долi, додя не мае в плiшах пе-
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ретворити ii на генiапьну пiанiстку. EpiKy струшують на
землю, нiби стружку з верстата. EpiKa не розумiе, що вiдбу-
ваеться, бо ж вона давно нiчим не поступаеться справдi ве-
ликим музикантам 

)

I ось одного разу Ерiцi доводиться пережити повний
провал пiд час важливого пiдсумкового концерту в музич-
нiй академii, це сталося на очах повного залу слухачiв,ii кон-
KypeHTiB, на очах MaTepi, яка сидить окремо вiд ycix i витра-
типа ocTaHHi грошi на концертну сукню для доньки. Згодом
EpiKa отримае пяr,аса вiд MaTepi, бо HaBiTb повнi невiгласи
здогадалися про те, що EpiKa провапилася. HaBiTb якщо вони
не помiтипи цього, стех(ачи за рухами ii рук, то вiдчитапи з

виразу ii обпиччя. EpiKa вибрала для виконання не TBip, який
точно сподобався б широкiй публiцi, а зiграла MecciaHal,
хоча мати i застерiгапа if вiд такого вибору. TaKi твори HiKo-
ли не дадуть доньцi заволодiти серцями натовпи якиймати
з донькою завжди зневажали: перша - бо сама була пише
крихiтною, непомiтною частинкою цього натовпу, а друга -
тому, що не хотiда бути крихiтною, непомiтною частинкою
натовпу.

Похитуючись, EpiKa сходить зi сцени, публiка невпевнено
перешiптуеться, а мати отримуе осоромлену дитину i роз-
писуеться у бланку на отримання. Вчителька Ерiки, у мину-

| Опiв'е MecciaH (1908-1992) - фравцузький композитор, музика
якого насичена складними ладовими i ритмiчними структурами.
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лому сама вiдома пiанiстка, теж сварить ученицю за неуваж-
HicTb. За те, що втрачено таку чудову нагоду, а бiльше така
нагода може i не трапитися. Незабаром настане день, коли
Ерiцi HixTo бiльше не заздритиме i не буде прагнуT и опини-
тисяна ii мiсцi.

iй не запиша€ться нiчого iншого, як стати вчителькою
музики. Ife справжнiй удар долi дпя вiртуозноi пiанiстки -
раптом опинитися в оточеннi невмiпих новачкiв, якi поми-
пяються на кожнiй HoTi, а також тих, хто вже навчився без-

душно тарабанити по клавiшах. KoHcepBaTopii та музичнi
школи терпляче беруть на себе багато тих, чие мiсце на cMiT-
нику або в кращому випадку - на футбопьному попi. Чи-
мало юнакiв i дiвчат, як у cTapi добрi часи, все ще прагнуть
до мистецтва, найчастiше ix спонукають до цього батьки, якi
caMi нiчого не розумiють у мистецтвi, знають тiльки те, що
мистецтво це icHye, I це ix страшенно тiшить! Багато кого
мистецтво вiд себе вiдкидае,6о ж повиннi, врештi, iснувати
якiсь межi. У своiй вчительськiй Kap'epi EpiKa з особливою
любов'ю проводить межу мiж здiбними i бездарними, вiд-
сортовування компенсуе iй власнi травми, зрештою, ti свого
часу теж вiдсортували як чорну вiвцю зi стада. Учнi та уче-
ницi Ерiки зiбранi з найрiзноманiтнiших copTiB, але жоден
iз них HixTo i близько не приправлений нiчим смачненьким.
Яскрава пурпурова троянда трапдя€ться серед них лише
зрiдка" З декого Ерiцi вже за piK вда€ться з успiхом витисну-
ти <Сонатину> Клементi, а iншi у той самий час iз сопiнням
продовжують борсатися в <Етюдах для початкiвцЬ> Чернi,
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а на екзаменах ix вiдсiюють, бо цi дiти не можуть знайти aHi
зернятка, aнi писточка, тодi як батьки переконанi, що ixHi
чада давно харчуються делiкатесами.

Iз обдарованими i працьовитими EpiKa займаеться з бiпь-
шим задовопенням, хоча почуття ii при цьому неоднозначнi.
3 цихучнiв можна витиснути сонати Шуберта, <Крайслерiа-
ну> Шумана, або найвищi показники досягнень життя учнiв
класуфортепiано - сонати Бетховена. Робочий iнструменц
<Бьозендорфер>, сортуе цю невиразну масу, а поряд iз ним
cToiTb вчитепьський <Бьозендорфер>, на якому грае тiпьки
EpiKa, коли треба вивчити п'есу для двох фортепiано,

KoxtHi три роки учнiв переводять на наступну сходинку,
для цього iснують iспити. Найбiпьше роботи перед цими
iспитами випада€ ЕрЩi, якiй доводиться розганяти сонний
мотор учнiвського завзяття до максимальних оборотiв i при
цьому постiйно тиснути на педаль газу. Iнодi мотор учня,
якого обробляють таким чином, нiяк не може завестися,6о
насправдi Його цiкавлять зовсiм iншi речi, якi з музикою
мають лише стiльки спiльного, що у його обiцянках, якi BiH
нашiптуе у вушко дiвчини, час вiд часу повторюеться слово
(музика>. EpiKa такого не пюбить i борониться, наскiльки
може. Часто перед iспитом EpiKa вчить cBorx пiдопiчних, що
найважливiшим е зiграти TBip у правильному HacTpoi, вiд-
повiдному до задуму автора, а дрiбнi помилки у виконан-
Hi - це не дуже страшно. Але ii слова не досягають оглухJIих
вiд страху вух. Бо для багатьох ii учнiв музика - це спосiб
вирватися з глибин пролетарських низiв до висот чистого
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мистецтва. Згодом вони теж стануть учитедями i вчитепька-
ми музики. Вони бояться, що'iхнi вологi вiд страху пальцi
через пришвидшене серцебиття потрапдять не на ту клавi-
шу. EpiKa може говорити собi про iнтерпретацiю скiльки
завгодно, а tx цiкавить лише зiграти без помипок вiд почат-
ку до кiнця.

Щумки Ерiки зосереджуються на приемному - на Валь-
Tepi Кпеммерi, вродливому блондиновi, який вiднедавна
приходить на урок першим, а йде додому ocTaHHiM. Вона
мусить визнати, що BiH - лише старанна посереднiсть.
BiH - студент Полiтехнiки, де вивчае сипу струму та iншi
його кориснi властивостi. OcTaHHiM часом BiH чекае, ах<

поки пiде останнiй учень, i просиджуе бiля Hei Bci уроки,
починаючи вiд перших несмiливих доторкiв до клавiш i аж

до фiнальних акордiв шопенiвськоi <Фантазii фа-мiнор,
опус Ne 49>, BiH поводиться так, нiби у нього маса вiльного
часу, але це навряд чи мождиво на останньому Kypci на-
вчання. Одного разу EpiKa запитапа його, чи не xoTiB би BiH
повправпятися грати Шьонберrа замiсть того, щоб марно
сидiти. Чи у нього нема€ з собою конспектiв, якi йому тре-
ба вивчити? Чи BiH не ходить на лекцii, семiнари, лабора-
TopHi? BiH каlке, що у нього канiкупи. Про це вона не поду-
мала, хоча серед ii учнiв багато студентiв. Канiкули в
музичнiй школi не спiвпадають iз канiкупами в унiверси-
TeTi, а якщо бути зовсiм точним, то вiд мистецтва взагапi
не бувае вiдпустки, мистецтво переслiдуе митця всюди, але
митцю це HaBiTb поДобаеться.
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EpiKa здивовано пита€:

- Пане Клеммер, ви знову прийшли першим? Я нiколи
не повiрю, що пюдина,яка вивчае <Опус Ns 33-б> Шьонберlа,
як це робите ви, може тiшитися, слухаючи пiсеньки зi збiр-
ника <Весело зiграемо, гарно заспiваемо>, Навiщо ви слухае-
те все це?

Старанний Кл9ммер бреше, що користь можна отримати
вiд усього, можливо, невелику, апе вiд усього.

- Чогось корисного можна навчитися HaBiTb у бездар-
нiшого початкiвця, якщо мати достатньо сипьну тяry до
знань, - каже цей брехун, якому немае бiльше чим зайня-
тися,- А копи навчишся, слiд переступи,ги це i пiти далi. На
прiбних досягненнях учень не може зупинятися, бо тодi до-
ведеться втрутитися його вчителям.

А KpiM того, юнак стверркус, що дуже любить слухати,
як грае його вчителька, не ма€ значення, що саме - про-
cTeHbKi меподiйки чи складнi акорди в ci-Maжopi. EpiKa вiд-
повlдае:

- Не робiть компдiментiв своiй старiй вчитепьцi, пане
Клеммер,

А BiH вiдповiдае:

- Що ви таке кажете, ну яка ви стара! А щодо комплi-
MeHTiB, то це теж неправда, бо говорю я лище те, в чому
цiпковито переконаний.

Iнодi цей гiперстаранний учень випрошус у Hei додатковi
завдання до того, що вона придiляе йому грати. BiH благаль-
но зазира€ в очi своiй вчитепьцi й, затамувавIпи подих, чека€
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на ii помах руки.А вчитедька зi cBoei недосяжноi висоти
охолоджу€ його запал:

- Ну аж настiльки добре ви свого Шьонберrа ще не ви-
вчили.

Учень зi щирою радiстю довiряс себе такiй вчительцi,
HaBiTb якщо вона i дивиться на нього зверхньо, скеровуючи
його зусилля твердою рукою.

- MeHi зда€ться, що цей красунчик закохався у тебе, -
роздратовано iронiзуе мати, коли заходить за Ерiкою до кон-
cepBaTopii, щоб потiм проryлятися разом iз нею у чентрi
MicTa. Вони йдуть, узявшись попiд руки, притягнутi одна до
одноi скпадним i заплутаним плетивом родинних зв'язкiв.
Погода слухаеться'ix, як оркестр диригентську паличку. На
вiтринах розкдадено багато TaKoIo, що Ерiцi Hi в якому разi
не варто бачити,саме через це мати i прийшпа за нею. Еrtе-
гантне взуття, сумочки, капедюшки, прикраси. Мати веде

доньку в обхiд, нiбито для того, щоб вони могли краще на-
солоцитися такою чудовою погодою. У парках усе цвiте, а
найбiльш помiтнi троянди i тюльпани, якi не мусять щовес-
ни купувати cBoi шати. Мати розповiдае Ерiцi про природну
красу, якiй не потрiбнi жоднi штучнi прикраси. <Вона чудо-
ва сама собою, як i ти, EpiKo. IЦо ж тобi ще потрiбно?>

I ось вони вже наближаються до восъмого району, який
дае про себе знати смородом туапету i свiжим запахом ciHa

у яслах. Мати зiтхае iз полегшенням, iй вдалося вiдбуксиру
вати доньку повз вiтрини модних крамниць, аж до здiтноi
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смуIи Йозефштедтерштрассе. Мати тiшиться, що ця проry-
лянка не принеспа iM нiяких додаткових витраъ хiба що пi-
дошви взуття трохи стерпися. Апе краще так, Hi>( якби до-
велося стерпiти, що хтось витирае ноги об дам Коryт.'

У цьому районi мешкають здебiльшого доволi cTapi люди.
Найбiдьше серед них жiнок пов:Dкного BiKy. Панi поваlкно-
го BiKy, MaTyci Коryт пощастипо, вона ма€ моподше допов-
нення, яким може пишатися i яке турбуватиметься про Hei

до caMoi cMepTi. Тiпьки смерть може'iх розлучити, i саме та-
кий пункт призначення написаний на Ерiцi, цьому додатку
до багал<у MaTepi, Час вiд часу у районi трапляеться серiя

убивств, i кiлька бабусь помирають у cBoix захаращених ма-
кудатурою писячих норах. Тiпьки Бог знае, куди зникають
ixHi ощаднi книжки, а також бояryз-убивця, який не полiну-
вався зазирнути пiд матрац, Зникають i прикраси, кiлька
дорогих цяцьок. А €диному синовi, законному спадкоемцевi
столового срiбла, нiчого не запиша€ться. Восьмий район -
популярне мiсце для вбивств, Неважко дiзнатися, де саме
живе та чи iнша бабулька. Фактично у кожному тутешньому
бупинку на посмiховисько сусiдам живе як MiHiMyM одна
така мумiя, яка слухняно вiдчиняе дверi кожному, хто назве
себе спiвробiтником газовоi контори. I хоча Bcix ix уже не

рш попереджали про небезпеку, вони все одно продовжують
вiдкривати cBoi серця i cBoi дверi назустрiч yciM, бо вони
дуже caMoTHi. Так розповiдае стара панi Коryт молодшiй
паннi Коryт, щоб вiдлякати iT вiд думки коли-небудь зали-
IIIити свою MaTip саму.
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А ще тут живуть дрiбнi чиновники та спокiйнi офiснi
кдерки. Мапо дiтей. Каштани цвiтуть, а у Пратерil цвiтуть
дерева. У Вiденському лiсi вже зепенiе виноград. На жаль,
панi Коryт не можуть HaBiTb мрiяти про те,щоб коли-небудь

розгледiти все це як слiд,6о у них немае машини.

Але вони часто iздять трамва€м до якоiсь старанно ви-
браноi кiнцевоi зупинки, на якiй виходять разом iз yciMa
iншими i вирушають у мандрiвку. Мати i донька, трохи схожi
на веселих TiToK Чарлi Франкенштайна, за спинами у них
напдiчники. Точнiше, наппiчник несе тiльки доньк4 а у ньо-
му всерединi, cxoBaHi вiд допитпивих очей, помiщаються i Ti
кiлъка дрiбниць, що надежать MaTepi. Черевики з мiцними
пiдошвами. Дощовики, якi, згiдно iз порадою довiдника по-

дорожнього, нiколи не слiд забувати, вирушаючи в мандри,
Береженого Бог береже. Обидвi дами бадьоро крокують бо-
coHix<. Вони не спiвають дорогою, бо Ti, хто розумiеться на
музицi, нiкоди не намагаються зiпсувати ii cBoiM спiвом.

- Ну майже як за часiв Айхендорфф"', - щебече мату-
ся. - Бо жуся справа у духовностi, у здатностi вiдчувати
природу!

I справа HaBiTb не у самiй природi. Ifiею особливою ду-
ховнiстю обидвi дами щедро надiленi,6о вони вмiють тiши-

1 Праmер - парк розваг i вiдпочинку у Вiднi.

' Йозеф фон АйхенёорфФ (l7SS-lS57) - нiмецький поет-романтик,
автор числеЕних вiршiв, якi оспiвують красоти природи.
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тися природою всюди, де б вона не потрапила iM на очi. Якщо
вони проходять повз гомiнкий струмок, то обов'язково
вип'ють iз нього води. Сподiваемося, що нiяка косуля не на-
пiсяла тули. А якщо дорогою трапиться товстий стовбур

дерева або ryстий пiдлiсок, то можна i самим по однiй при-
сiсти бiля нього i попiсяти. А iнша тим часом уваlкно озира-
тиме околицi, щоб HixTo чужий не пройшов повз i не пiд-
глядiв,

TaKi проryпянки дають iM наснаry на новий робочий тиж-

день, пiд час якого у MaTepi не так багато роботи, а з доньки
ЩОдня п'ють кров 1r.lHi.

- Тобi сьогоднi знову трiпали нерви? - щовечора
невтомно питае мати пiанiстку-невдаху EpiKy.

- Нiчого страшного, все гаразд, - вiдповiдае донька,яка
все ще не втратила надiю попри те, що мати щодня старанно

цю надiю руйнуе. Мати скаржиться на брак амбiтностi у
доньки. Щитина слухае цi нещирi нарiкання вже понад три-

дцять poKiB, апе продовжуе удавати,нiби ще на щось сподi-
ваеться, хоча i знае, що найбiльший успiх, який ще може
випасти на ii долю, - це професорське звання, яким ii i зараз

уже iнодi називають i яке присвоюе президент. []e вiдбу-
ваеться пiд час святкування якогось чергового ювiлею i
даеться за багаторiчну спужбу. А потiм, зрештою, до цього
не так уже i далеко, буде пенсiя. Мерiя Вiдня у цьому питан-
Hi довопi щедра, але пюдей мистецтва пенсiя завжди вража€,
нiби удар блискавки, У кого вона впrtа€, тому не позаздриш.
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Мерiя Вiдня доволi брутально переривае процес передачi
мистецького досвiду одним покопiнням iншому. Обидвi
ЛаI\tИ Не ВТОмДЮЮТЬся пОВТОРЮВати, як СИЛЬНО вОнИ ВЖе Ti-
шаться, передчуваючи момент, коли EpiKa нарештi вийде на
пенсiю! На цей перiод у них уже iснують детально розро6-
пенi ппани.,Що того часу вони вже давно виплатять кредит
за власне помешкання i за Bci необхiднi для нього мебпi.
А також придбають шматок землi десь у Нижнiй ABcTpii, де
можна почати будЬничтво. У них повинен бути впасний
будиночок, тйьки 'iхнй, 

дпя них обох. Хто плануе свое жит-
тя, той нiколи не пропаде. Хто дбае про майбутне, не бiду-
ватиме у cKpyTHi часrr. MaTepi на той момент виповниться
близько ста poKiB, але вона точно буде ще лри силi.

OciHHe листя на земпi Вiденського лiсу яскраво спалirху€

у сонячному свiтпi,

Подекуди з-пiд землi пробиваються веснянi квiти, мати
з донькою зривають ix i беруть iз собою. Так iM i треба. Не
треба було поспiшати, - вважас панi Коryт-старша. Щi KBi-
точки, на думку Ерiки, чудово,виглядатимуть у iхнiй вазi
з Гмундена зi свiтло-зеленого скпа.

,Щiвчинка-пiдлiток живе у рФервацii, де u охороняють вiд

усього. Вiд шкiдливих вппивiв i вiд спокус. Бережуть тiпьки
вiд розвац апе не вiд роботи. Мати i бабуся, озброена до зубiв
жiноча бригада, намагаються вiдiгнати ycix мисливцiв чо-
ловiчого роду, а якщо буде потреба, то не цуратимуться i за-
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стосування фiзичноi сипи. Обидвi старшi жiнки, жiноча
пдоть яких давно зiв'яла i позаростала, з готовнiстю кида-
ються на кожного чоловiка, щоб BiH не змiт дiстатися до
'ixHboi кiзоньки. Hi кохання, Hi пожадання не повиннi зiпсу-
вати ixHe випдекане чадо. Закам'янiлi, нiби сипiкон, розкiш-
ницi обох старих x<iHoK бряцають сухим стукотом, мов
клешнi напiвмертвого жука-рогача, апе не можуть нiчого
зловити. Тому вони вiдщипують потроху плоть cBoei юноi
доньки й онуки, розриваючи ii на шматочки, a'rxHi панцирi
сторожко охороняють молоду кров, щоб HixTo чужий не мiг
пiдкрастися близько й отруiти ii. З ycix бокiв дитина оточе-
на шпиryнами, якi пильно стежать за ii пересуваннями поза
домом, а потiм детально звiтують вихователькам про поба-
чене за горнятком кави. Вони розповiдають кожну найдрi6-
нiшу детапь, а за це ix частують домашнiм пирогом. А потiм
розвiдницi раптом повiдомляють, що бачипи дорогоцiнну
дитину бiля cTapoi греблi зi студентом iз Граца! Ъпер дити-
ну бiльше не випускають саму з дому, аж поки вона не ви-
правиться 1 не вlдшие шанувальника.

BiKHa сiльськоi бабусиноi хати виходять у долину, де жи-
вуть iншi завзятi шпиryнки, а Ti продовжують за звичкою
вдивлятися у cBoi бiноклi. Вони iнодi забувають HaBiTb по-
замiтати бiпя вдасних дверей i не займаються господаркою,
коди нарештi настае лiто i приiздять гостi з MicTa. Потiчок
тече по гапявинi. Великий кущ лiщини завiDкае спостере-
женню, закрива€ воду, i дапi невидимий потiчок тече вже по
iнший бiк куща, по сусiдськiй галявинi. Лiворуч вiд будинку
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гадявина cTpiMKo пiдiймаеться i ryбиться в лiсi, частина яко-
го налех(ить сепянам, а решта - державi.

З ycix бокiв насуваються i завах<ають спостереженню
хвойнi лiси, але тут вам завжди точно буле вiдомо, чим зараз
займаються вашi сусiди, як i сусiдам буде вiдомо, чим зай-
ма€теся ви. Корови стежками бредуть на вигiн.3а будинком
пiворуч - порожня буда вугляра, праворуч - пiсопосадка,
на якiй рясно червонiють суницi. Над самим будинком -
хмари, птalхи, серед нихяструби i канюки.

Яструб-мати i канюк-6абуся забороняють довiренiй iM

дитинi виходити за межi гнiзда. Вони рiжуть ii життя товс-
тими скибками, а сусiдки перемивають iM кiсточки. Кожну
скибочку, в якiй ще воруIциться хоча би щось живе, вваr(а-
ють прогнилою i нещадно вирiзають. Якщо дитина забагато
швендяе по двору, це шкiдливо, краще нехай позаймаеться
музикою. Внизу, бiля греблi, збираються юнаки, i тудиii тяг-
не, Вони гопосно смiються, збираються групками. Там, серед
сепянок, ВОНА могла би бути зiркою. А ii постiйно вчать
бути зiркою. Iй з дня на день повторюIоть, що вона - центр
BcecBiTy i довкопа Hei все обертаеться, й достатньо сидiти
нерухомо, i обов'язково з'являться лицарi, якi обожнювати-
муть ii. Вона знае, що вона найкраща, бо iй завжди це по-
вторюють. Але перевiрити це iй HixTo не дае.

,Щолаючи спротив, скрипка нарештi спираеться об пiд-
борiддя,хоча рука й пiднiмае iT вкрай неохоче. Надворi свiтить
сонце i вабить купатися. Сонце спонука€ роздягнутися перед
iншими, але це суворо заборонено старими жiнками вдома.
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Пальцi пЬоi руки до болю притискають сталевi струни до
грифа. 3 тйа нещасного iHcTpyMeHTa, яке пiддають тортурам,
з важким стогоном вирива€ться д1rх Моцарта. Дух Моцарта
кричить вiд бопю з глибин пекла, бо виконавиця не вiдчувае
нiчого, але мусить видобувати з iHcTpyMeHTa звуки. I звуки
вириваються назовнi зi скреготом i скрипом. ВОНА не мусить
боятися критики, найважпивiше - це видавати хоча б якiсь
звуки, бо це означатиме, що дитина пЦймаеться звуковою

драблtною у вищi сфери, а тйо зiлкидае лежати поряд мерт-
вою обопонкою, Зiрвану оболонку доньки уважно обстежу-
ють на предмет використання особами чоловiчоi cTaTi й енер-

гiйно струшуIоть. Пiсля эавершення гри вона може знову
вбрати сво€ тйо, посвiжйе, пiдсушене i пiдкрохмалене. Поз-
бавпена вiдчуттiв в/Iасних i недоступна для чуlrtих.

Мати дошкупьно зауважуе, що якби ii вопя, то вона знач-
но бiльше уваги придiляла би хлопцям, нiж грi на фортепiа-
но. I_{e фортепiано щороку треба настроювати, бо у суворо-
му альпiйському клiматi воно дуже швидко втрачае хорошиЙ
звук, Настроювач приiздить iз Вiдня потягом i, важко диха-
ючи, пiдiйма€ться угору, куди, як стверджують цi божевiль-
Hi, хтось додумався витягнути рояль, i це на висоту тисячу
MeTpiB! Ладнач пророку€, що цей iHcTpyMeHT витримае ще
максимум piK або два, а потiм iржа, гниття i плiснява потро-
ху його зжеруть. Мати дбае про хороший настрiй iHcTpyMeH-

та i все тугiше закргryе кiлочки для доньки, вона не дбае про
настрiй дитини, а пише цро те, цоб зберегти свою мате-

ринську впаду над цим несIryхняним, занадто вразпивим
i живим iHcTpyMeHToM.
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Мати напопягае на тому, щоб вiдчиняти BiKHa, коли донь-
ка (да€ концерт), отримуючи свою солодку нагороду за ста-
paHHi заняття, бо сусiдам теж належиться'rхня порцiя задо-
волення вiд прослуховування чарiвних меподiй, Мати i
бабуся, озброенi бiноклями, ревно стежать, щоб сусiдськi
селяни i родичi тихо i дисциплiновано сидiпи на лавках пе-

ред своiми будиночками й уважно слухали. Сусiдка прода€
iпл молоко, сир, масло, яйця й овочi, тому змушена сидiти
перед cBoiM домом i слухати. Бабуся хвалить сусiдку за те,

що вона нарештi ма€ можпивiсть покласти руки на колiна i
вЦпочити, насолоджуючись музикою. Вона все життя цього
чекала. I нарештi, на cTapocTi poKiB, дочекалася. Ну, як усе
знову бупо чудово! Лiтнi вiдпочивальники теж сидять поряд
i слухають Брамса.

- За свое чудове тепле молоко ви отримуете чудову якiс-
ну музику, - радiсно щебече мати.

Сьогоднi ддя господинi та ii гостей гратимуть свiжо-
прищепленого дитинi Шопена, Мати нагадуе доньцi, що
грати слiд гарно i голосно,6о сусiдка недочувае. Отохс,
сусiди спухають нову, незнану iM досi, медодiю. IM дове-
деться слухати iT ще не раз, аж поки вони не впiзнавати-
муть меподiю iз заплющеними очима. А ми ще i дверi
вiдчинимо, щоб вони могли краще чути. Брупний прибiй
класичноi музики вихJIюпуеться через yci отвори бупинку
i cTiKae вздовж сwпу в долину. Сусiдам здаеться, що вони
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стоять бiля самого iHcTpyMeHTa. .Щостатньо iM вiдкрити
рота, i ще тепле молоко Шопена само потече iM у горпо. А
потiм потече ще Брамс, цей композитор незадовопених,
особливо жiнок,

Вона збирае сили,розправля€ крипа i кидаеться вперед,
на клавiатуру, яка своею чергою мчить iй назустрiч, нiби
земля пiд час авiакатастрофи. Ноти, якi iй не вдаеться взяти
з першоi спроби, вона просто пропускае. I]я тонка помста
cBoiM музично неосвiченим мrIителькам, пропускання
звукiв, дае iй крихiтне лоскотливе задоволення. Пропуще-
ний звук дилетант не почуе, а фапьшивий вiдразу ж приму-
сить вiдпочивапьникiв зiрватися зi cBoix шезпонгiв на piBHi
ноги. Що там такя грають, на горi? Вони щороку платять
господинi немалi грошi за сiльську тишу i спокiй, i ось тут
iз гори долина€ галаслива музика.

Обидвi опiкунки-отруйницi уважно доспухаються до
гри cBoei х(ертви, вони, нiби павуки, вже майже висмок-
тади з Hei Bci соки. Павуки-хрестовикиу вишитих сороч-
ках i кольорових фартухах. HaBiTb одяг вони шанують
бiльше, нiж вiдчуття cBoei попонянки. Вони вже грiються

у променях власних мрiй про те, якою скромною буде iхня
дитина, хоча i зробить cBiToBy кар'еру. ,Щоньку й онуку до
певного часу ховають вiд cBiTy, щоб потiм вона перестала
бути власнiстю мами i бабусi, а належала уже цiпком цьо-
му вепикому cBiTy. Вони радять cBiToBi зачекати трохи,6о
дитину можна бупе довiрити cBiToBi дише згодом, трохи
пiзнiше.
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- Щивися, скiльки у тебе сьогоднi знову зiбралося слу-
хачiв! Не менше семи людей там, унизу, у рiзнокопьорових
шезлонгilх. У тебе справжнй iспит сьогоднi.

Але що iM доводиться почути пiсля того,як брамсування
нарештi завершу€ться? Знизу, вiд нахабних вiдпочива;rьни-
KiB, нiби у вiдповiдь на щойно почуте, долинае ryчний регiт.
3 чого вони так бездушно смiються? Невже вони зовсiм поз-
бавпенi поваги? Мати i донька, озброiвшись гдечиками ддя
молока, вирушають донизу в похiд помсти, на захист честi
Брамса, Лiтнi вiдпочивадьники користаються нагодою, аби
поскаржитися на галас, який заважае iM насолоджуватися
природою. Мати роздратовано вiдповiдае, що у сонатах Шу-
берта е бiпьше лiсового спокою, нiж у самому лiсi. Тiпьки
вони цього не здатнi зрозумiти. Мати зверхньо вiдвертае вiд
них обличчя i разом iз маслом i своею плоттю вiд плотi гор-
до i самотньо пiдiймаеться на висоту cBoei гори.,Щонька з не
меншою гордiстю йде слiдом i несе гпечик iз молоком. Вони
обидвi з'являться на люди пише завтра увечерi. А гостi ще
довго спiлкуватимуться на свою улюблену тему - про сма-
ки сiдьського самогону.

ВОНА почуваеться iзопьованою вiд cBiTy, бо ii справдi
вiд усього iзолювали. Iншi йдуть далi за Hei, досягають бiль-
шого, переступають через Hei. Вона становить для них май-
же непомiтну перешкоду. Мандрiвник проходить повз, а
вона запиша€ться, нiби просяклий маслом шматок паперу,
обгортка вiд канапки, яка лежить на стежцi i хiба що BiTep
зрiдка пересуне ii на iнше мiсце. Папiр не може самостiйно
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рушити дапi, BiH зогние на сво€му мiсцi. Це гниття тривати-
ме роками, i rli роки бупуть схожi один на одного, нiби бпиз-
нюки.

€дина невеличка розвага - ii двоюрiдний брат приrхав

у гостi i наповнив дiм своею галасливою присутнiстю. Але
недостатньо його самого, - BiH приводить додому ще i cBoix
знайомих, а до нього тягнуться iншi, нiби метелики до cBiT-

ла. Брат - студент медицини, i BiH вiдразу ж опиняеться в

центрi уваги сiпьськоi молодi, бо у нього весела i життерадiс-
на вдача, BiH цiкавиться спортом. BiH полюбляе розповiдати
медичнi анекдоти, i його вважають cBoiM,6o BiH поводиться
по-свiйськи, розумiе жарти. BiH схожий на скелю серед жва-
вого потоку сiльськоi молодi, яка постiйно крутиться довко-
па нього i в усьому намагаеться наслiдувати. Раптом у домi
завирувало життя, бо чоловiки завжди приносять життя у
дiм. Жiнки, якi керують yciM у домi, з гордiстю дивдяться на
юнака,якому треба випус"Iити пару. Вони застерiгають його
лише вiд пiдступних дiвчат, якi хотiли б женити його на собi.
I_{ей юнак любить випускати пару у Bcix на очах, йому по-
трiбна пубпiка, i BiH ii отримуе. HaBiTb iI сувора мати посмi-
хаеться. 3рештою, чоловiковi доведеться виходити назовнi,

у вороже доросде життя, а донька тим часом повинна само-
вдосконалюватися музично, аж поки не надiрветься.

Хпопчина носить вузенькi плавки, а на дiвчатах йому по-
добаються смiливi бiKiHi, новинка у модi епохи. Разом зi cBoi-
ми друзями BiH iз точнiстю до сантиметра вимiрюе все, що
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дiвчина могда би йому запропонувати, i дуже прискiпливо
оцiнюе те, чого iй бракуе. Iз сiльськими дiвчатами BiH грае у
бадмiнтон. BiH дуже стара€ться навчити'tх цього мистецтва,

для якого потрiбна насамперед зосередженiсть. BiH охоче

демонструе кожнiй дiвчинi, як слiд тримати ракетку, а дiв-
чина тим часом соромиться через свое надто TicHe бiкiнi.
Вона заощаджува/Iа на модний купальник зi cBoei зарплати
продавчинi. Щiвчинi хотiлося би вийти замiж за майбутньо-
го лiкаря, тож вона i намагаеться продемонструвати фi.уру,
щоб лiкар бачив, що може отримати. BiH не мусить купува-
ти кота в мiшку. Його власнi генiтадii ледь помiщаються у
невеличкому мiшечку з тканини, який прив'язаний до його
стегон двома шнурочками 1з петпями на кlнчиках, праворг{
i лiворуч. Прив'язанi не дуже старанно, бо BiH не надто цим
переймаеться. Iнодi шнурки розв'язуються, i хlrопець ix по-
правпяе. I_ie TaKi своерiднi мiнi-плавки.

Апе найбiльше з усього тут, на горi, де юнак пюбить зби-

рати на себе захопденi погляди, йому подобаеться показува-
ти перед пубпiкою найновiшi прийоми борця, якими BiH

воподiе. BiH навчився тако;l( кйькох складних кидкiв дзюдо
i тепер використову€ кожну нагоду, щоб продемонструвати
свое вмiння. його захватам не може опиратися жоден диде-
тант, який нiчого не розумiе у цьому видi спорту, тож су-
противники швидко опиняються на землi. Iз вуст чиспенних
спостерiгачiв зриваеться ryчний регiт, а жертва добродушно
смiеться i собi, щоб не почуватися принижено..Щiвчата сип-
лються йому до нiц мов перестиглi фрукти, якi падають iз

дерева. I-{boMy юному спортсмену задиша€ться тiльки пiд-
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няти i з'iсти ix. !iвчата голосно пищать, стежать одна за од-
ною i використовують вигiднi ситуацii. Вони з реготом i
писком скочуються вниз уздовх( схилу, падають на камiнцi
або на попухи i знову пищать. А над ними cToiTb юнак i
трiумфуе. Щiвчину, яка погоджу€ться на таке, BiH просто бере
за руку i з силою притискае ii долоню до землi. BiH викорис-
товуе хитрий захват, неможливо побачити збоку, як саме BiH

це робить, але пiд тиском його сили i пiдступного прийом-
чика жертва опуска€ться на колiна, до нiг переможця. Част-
ково BiH змушу€ ii до цього, частково вона сама пiддаеться.
Хто би змiг опиратися такому студентовi? Якщо BiH в особ-
/Iиво гарному ryMopi, то дiвчинi, яка повзае по землi, дозво-
пя€ться цiпувати його ноги,6о цо-iншому BiH ii не вiдпус-
тить. Ноги цiлують, а покiрна жертва сподiва€ться tliспя
цього на iншi поцiлунки, соподшi,6о ix таемно дають i таем-
но беруть.

Сонце нагрiвае юнi голови. З невеличкого плаского ба-
сейну пiдiймаеться фонтан блискучих бризок. ВОНА грае
на роялi i не зверта...р"., на ryчний регiц який хвилями
докочу€ться нагору. II мати категорично проти, щоб вона
звертала на це уваry. Мати cToiTb на верандi i смiеться, вона
смiеться i тримае у руках тарiлку з випiчкою, Мати говорить,
що юнiсть бувае лише раз, апе ii HixTo не чуе у загадьному
шумr.

Одним вухом ВОНА прикипiпа до галасу, який здiймае
i1 кузен iз дiвчатами. Вона постiйно вслухаеться у те, як BiH
своiми здоровими зубами вiдкушус KycHi вiд часу i з апети-
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том ковтае lx. iИ самiЙ час щосекунди бопить усе бiльше,
нiби годинник,if пальцi вбивають секунди у клавiшi. У KiM-
HaTi, де вона заЙмаеться, BiKHa заlратованi. TiHb вiд rрат утво-
рю€ хресъ я киft нiби виставляють перед в ампiром, який хоче
висмоктати з не1 кров.

Юнак iз розгону стрибае у басейн, щоб охолодитися.
Воду щойно набрапи, вона крижана, з криницi, тiльки cMi-
пив| яким належить cBiT, наважуються зануритися у Hei.
Смiшно випльовуючи воду, нiби киъ юнак випливае на по-
верхню. ВОНА помiчае це, HaBiTb не дивпячись на нього. Пiд
грнi викрики <6раво> його свiжоспеченi подруги сиплють-
ся слiдом за ним у басейн, скiльки 'ix там помiститься. I по-
чинають бризкати одне на одного пiд загальний регiт.

- Вони все повторюють за ним, - поблажпиво смiеться
мати. I старенька бабуся,'iхня з двоюрiдним братом спйьна,
теж кульгае надвiр, щоб поспостерiгати за тим, як бавиться
молодь. На бабусю теж бризкають, бо студент не зупиняеть-
ся Hi перед чим, HaBiTb перед старiстю. Але бабуся тiльки
смiеться iз витiвок свого жвавоIо онука. Мати робить йому
суворе зауваження,6о BiH полiз у воду розiгрiтий пiсля бi-
ганини, але потiм i вона регоче разом iз yciMa,ii аж трясе вiд
нападiв реготу, коли хлопець дуже схоже почина€ наслiду-
вати тюленh. Мати трясеться i здригаеться, нiби у Hei всере-

динi перекочуються склянi кульки. Хлопець уже захопився
сво€ю родлю i тепер пiдкидас догори старий м'яч, а потiм
намагаеться зловити його на Hic, але жоЕглювати BiH не BMie.
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Yci стоять, зiгнутi вiд реготу, з ixHix очей течуть сльози. Хтось
fолосно спiвас йодпи.Iнший йому вiдповiдае, як прийнято
тут, у горах. Незабаром yci пiдуть обiдати. Тож краще охо-
лодитися до того, нiж пiсля, коли це вже небезпечно для
здоров'я,

OcTaHHi звуки рояля замовкли, вiдбринiли, ii жили роз-
спабпяються, дзвенить дзвiнок будильника, який мати на-
ставипа особисто. Вона обрива€ музичну фр".у посерединi
i рiзко пiдстрибуе вгору, бiжить на вулицю, повна складних
моподих почуттiв, щоб встигнути застати ще хоча б ocTaHHi
крихти загапьного спiву i забави..Щвоюрiдну сестру навупи-
цi зустрiчають iз розумiнням. Тебе знову так довго застав-
ляли rрати? Мати могла би дати тобi хоч трохи спокою пiд
час канiкул. Аде мати не дозволя€ погано вплива,Iи на дити-
ну. Хлопець, який не курить i не п'е, вгризаеться мiцними
зубами у бутерброд iз ковбасою. I хоча от-от буде готовий
обiд, tкiнки не можуть вiдмовити сво€му улюбпенцю i не

дозводити з'iсти шматок хлiба. Потiм хлопець щедро напи-
вае мадинового сиропу, сировину для якого було зiбрано
власноручно, у пiвлiтрове горнятко, наповнюе його водою з

криницi й ьипивае собi у горпянку. Так BiH вiдновив cBoi
сили. BiH задоволено поппескуе себе допонею по м'язистому
животi. Мати i бабуся можуть годинами дискутувати про
здоровиЙ апетит х/Iопця. Вони намагаються перёвершити
одна одну, описуючи кулiнарнi подробицi, цiлими днями
сперечаються про те, що хлопець бiльше любить iсти - те-
лячi вiдбивнi чи свинину. Мати пита€ племiнника, як про-
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суваеться його навчання, а BiH вiдповiдае, що xoTiB би зараз
на якийсь час забути про навчання. Йому хочеться повною
мiрою насолодитися власною юнiстю. Колись i йому дове-
деться зiтхати, що молодiсть давно минула.

Хлопець помiчае II i радить iй частiше посмiхатися, Чому
ВОНА завжди така серйозна? BiH радить iй зайнятися спор-
том,6о спорт дае привiд дпя радостi, i взагалi це добре дпя
здоров'я.,Щвоюрiдний брат голосно смiеться, пригадуючи,
скiльки радостi йому самому дае спорт, i його cMix такий
ryчний,що з рота аж вилiтають крихти вiд щойно спожито-
го бутерброда. BiH аж постогнуе вiд задоволення. I з ycix сил
потяryеться. BiH оберта€ться довкола cBoei oci, нiби дзиrа, а
потiм, наче мертвий, падае навзнак на гадявину. Але не пе-

реживайте, BiH вiдразу ж знову схопдюеться на piBHi ноги.
Ось i настав момент, щоб продемонструвати свiй коронний
прийом борця кузинi,яку слiд трохи розвеселити. I двоюрiд-
на сестра справдi тiшиться, зате TiTKa драту€ться.

I ось не встигла ВОНА отямитися, а ii вже тягне кудись
донизу. Подорохс без зворотного квитка. Вона склада€ться

уздовж сво€i oci, пист кидають до скриньки, а лiфт пiдiй-
ма€ться догори. Перед ii очима швидко обертаються дерева,
маленька веранда iз численними кущами диких троянд, з ii
подя зору зникають люди, якi стоять довкола. ii тягнуть
догори. Ii ребра мiцно стискають, i вiд цього перехоппю€
подих, волохатi груди хrIопця зникають над ii гоповою, го-

ризонт пересуваеться кудись убiк, i ось на piBHi ii очей уже
опиняються шнурiвки, на яких тримаються плавки х.попця
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i ховають у мiшечку його чоловiчий орган. Просто перед iT

очима опиняетiся маденький червоний Еверест у збiльше-
ному вигдядi, а пiд ним довгi свiтлi волосини стегон. Лiфт

рiзко зупиняеться. Перший поверх. !есь iззаду, в ii спинi,
трiщать кiсточки, нiби шарнiри, скриппять занадто сипьно
стиснутi суглоби. I ось вона вже на колiнах, ура! Хлопцевi
знову вдалося перемоIти дiвчину. Пiд час лiтнiх канiкуп
вона cToiTb на колiнах перед cBoiM двоюрiдним братом, одна
канiкулярна дитина перед iншою. В ii очах от-от забринять
сльози, заблищать на обличчi, а вона пiдiймае голову, щоб
подивитися на викривлену в гримасi cMixy маску, яка от-от
лусне по швах вiд натуги. I_[ей пустун легко впорався з нею,
i тепер BiH тiшиться зi cBoei перемоги. ii втоптують у землю
на гiрськiй галявинi. Мати здiймае крик, як це мiсцевi доз-
воляють собi поводитися з ii донькою, котрою Bci захоп-
люються.

Червоний мiшечок, наповнений плоттю, рухаеться, сов-
га€ться туди-сюди перед ii очима. BiH належить спокуснику,
якому HixTo не може опиратися. Вона на мить притискаеть-
ся до нього щокою. Сама не знае, навiщо. Вона просто хоче
вiдчути його, доторкнутися хоча б раз до цiеi блискучоi
ялинковоi прикраси ryбами. На секунду ВОНА стае адреса-
том цiеi посилки-мirrrечка. Вона лоскоче його ryбами чи,
може, пiдборiддям? IJe знову трапилося попри ii водю, Хло-
пець не здогацуеться, що BiH викликав у своiй кузинi не-
стримний каменепад. Вона дивиться i диьиться. Мiшечок
схожий на препарат, розпростертий пiд мiкроскопом. Нехай
ця мить ще трохи цотрива€, вона просто чудова,
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HixTo нiчого не помiтив, yci зiбрапися довкоIIа iжi. Хло-
пець миттю вiдпускае ii i вЦступае на крок. Через неперед-
баченi обставини цiпування нiц яким ця вправа зазвичай
завершуеться, сьогоднi не бупе. BiH трохи схиля€ться вперед)

щоб розспабитися, нерiшуче пiдстрибуе з мiсця у повiтря i
широкими стрибками зi cMixoM TiKae геть. Галявина ковтае
його, жiнки кпичуть iсти. Але хлопець побiг геть, вистрибнув
iз гнiзда. BiH не вiдryкуеться. Незабаром BiH зовсiм зникне з

поля зору, i лише кiлька його сiльських друзiв з ycix сип на-
магаються його наздогнати. Починаеться гонитва. Мати
м'яко дорiкас йому вслiд за легковажнiсть i пустощi. Вона
так старалася i готувапа дпя нього iжу, а тепер cToiTb Hi в сих
Hi в тих.

Хпопець повернеться нескоро. Соловейко в гаю чудово
спiвае, Yci сидять на верандi i грають у карти. Метепики у
напiвпритомному cTaHi кружляють довкопа гасовоi дамци.
Аде Ii немае. ВОНА сидить одна у своiй KiMHaTi, забута BciMa,

бо важить 9анадто мало. Вона Hi на кого не тисне. Вона роз-
гортае кiлька шарЬ паперу i дiстае бритву. Бритву вона за-
вжди носить iз собою, купи б не йшла, Лезо бритви посмi-
хаеться iй, нiби наречений до cBoei обраницi. ВОНА
обережно перевiряе лезо, воно дуже гостре. Потiм кiлька

разiв притискае лезо до долонi, але не настiльки гпибоко,

щоб зачепити жили. Ще зовсiм не боляче. Метап входить у
шкiру, нiби у маспо. На мить у шкiрi, досi цiпiй, з'являеться
вузенька щйина, нiби у скарбничцi, а потiм назовнi вили-
ваеться кров, яку так важко буде зупинити. Щоразу вона
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робить чотири надрiзи. I цього достатньо, iнакше можна
стекти кров'ю. Лезо знову миють i пакують у папiр. Яскраво-
червона кров продовжу€ текти з ран i вимазу€ все на своему
шдяху. Вона тепла i безшумна,це HaBiTb приемно. Вона така

рценька. Ъче, не зупиня€ться. I фарбуе все червоним. Чо-
тири надрiзи, з яких тече кров, На пiдлозi i на постедi чоти-

ри струмочки об'еднуються в один потужнiший. Покапали
сльози, За сльозами, за гiркими i cBiTa не бачить. Ось уже
натекда невеличка калюжка KpoBi. А кров усе тече i тече, тече
i тече.

Вчителька EpiKa, як завжди, ретельна, сьогоднi виходить
iз будiвпi для cBoix музичних занять без вiдчуття жадю. ii
непомiтне зникнення супровоФку€ться звуками сурм i фан-
фар, перемiшаними з трелями скрипок, звуки яких додина-
ють iз широко вiдчинених BiKoH i з/Iиваються в один звук.
I_{ей звук дине iй навздогiн. EpiKa легко перестрибуе зi схо-

динки на сходинку. Сьогоднi мати не чека€ на Hei. I EpiKa
моментально вирiшуе пiти у напрямку, в якому вона вже
кiлька разiв ходипа. I_{ей шлях не веде просто додому, мож-
ливо, дорогою ii пiдстерiгатиме якийсь розкiшний вовк,
зпий вовк, який спираеться на телеграфний стовп i викопу-
пуе iз зубiв рештки м'яса cвoei ocTaнHboi жертви. EpiKa
хотiпа би встановити якусь нову межу у своему доволi од-
HoMaHiTHoMy життi i запросити вовка поглядом. Вона поба-
чить його вже здадеку i вспухатиметься у звуки, з якими
рватиметься тканина i трiскатиме шкiра. I_{e все трапиться
пiзно ввечерi.3 неба музичноi напiвправди раптом звалить-
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ся iй на голову справжня пригода. EpiKa цiлеспрямовано
крокуе вперед.

Розкриваються i знову закриваються ущелини вулиць, бо

EpiKa нйк не може ъирilllити,чи повертатитуди.Вона дише
застигло дивиться вперед, коли якийсь чоповiк раптом пiд-
морryе iй. BiH зовсiм не схожий на вовка, i тому ii тiдо не

реаry€, а дише застигае, твердiшас, перетворюеться на cTallb.

EpiKa махае гоповою, нiби велетенська голубка, i чоловiки
проходять повз, iдуть собi далi, не затримуючись. Чодовiки
лякаються, що tхня поява викликае такиЙ зсув rрунту. Кож-
ному чоловiковi вiдразу вилiтае геть iз гопови iдея вико-

ристати або захистити цю жiнку. EpiKa надае сво€му облич-
чю зверхнього виразу, Hic, роъ усе перетворю€ться на
стрiлку-вказiвник, яка пробивае дiйснiсть наскрiзь i мае
означати: вперед, тiльки вперед. фупка пiдпiткiв брудно
жарту€, озираючись на EpiKy. Вони не знають, що мають
справу з панi професор, i не виказують належноi поваги.
Спiдниця в клiтинку i складку закривае колiна Ерiки, piBHo
колiна, Hi мiпiметра вище, aHi нижче. А до Hei EpiKa вбрапа
шовкову бпузку, яка закривае верхню частину ii тiла, Папка
з нотами, як завжди, пiд рукою, застiбка закрита. I сама Epi-
ка старанно закрита на Bcl замки.

Сiдаемо на трамвай, BiH везе у передмiстя. Тут не дiе зви-
чайний мiський тариф, i EpiKa змушена купити додатковий
квиток. Здебiльшого вона сюди не iздить. У TaKi мiсця HixTo
не iздить просто так, тiльки у разi потреби. 3 if yrHiB теж
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мапо хто живе тут. Музика не затримуеться тут надовше,
нЬк кiлька хвилин, поки крутиться платiвка у музичному
aBToMaTi,

Невеличкi кнайпи на розi вулиць вже випльовують на
тротуари свое свiтло. У плямах свiтпа сваряться мiж собою
групки людей, бо хтось комусь знову щось сказав не так.
EpiKa бачить багато такого, чого не бачила нiкопи ранiше. То
тут, то там завомться мопеди, або ixHi мотори несподiвано
пробивають повiтря спицями трiскотливих звукiв. А потiм
вони поспiхом зникають, нiби поспiшають на домовлену
зустрiч. Наприклад, у центрi тутешньоi общини, де сьогоднi
проводиться якийсь купьтурний захiд i де не хочуть бачити
мопедiв,6о вони порушують мир i спокiй. Переваэкно на
сидiннi цього малопотужного двоколiсного пристрою вмо-
щуються двi особи, щоб заощадити мiсце. Не кожен може
собi дозвопити мопед. У цих мiсцях будь-який, HaBiTb наЙ-
менший засiб пересування завжди набитий пасажирами.
Часто серед ryсто запакованих родичiв на задньому сидiннi
гордо вивищуеться старенька прабабуся, ii везуть на проry-
лянку цвинтарем.

EpiKa виходить.,Щалi вона прямуе пiшки. Не роззираеть-
ся Hi праворуч, Hi пiворуl. Працiвники супермаркету зачи-
няють на замок дверi, а перед дверима завершують cBoi
ocTaHHi пульсчючi розмови домотосподарки. Чийсь дискант
перебивае чийсь баритон i наполягае на тому, що виноград
був зовсiм rнилий, Особпиво Ti ягоди, якi опинилися на днi
пдастмасовоi коробки. Тому сьогоднi власниця дисканта
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його i не купувапа, про що тепер повiдомляе Bcix i кожного
cBoiM деренчливим гопосом, вивалюючи на cBo'lx слухачiв
купу смiття зi скарг i докорiв. Якась касирка за зачиненими

дверима нiяк не може розiбратися зi cBoiM апаратом i знай-
ти помипку. Якась дитина iде на ryляйнозi, а поряд iде i ние
iнша, вимагаючи, щоб iй теж, як i обiцяли, дали покаттlися.
Щитина на caMoKaTi не зверта€ уваги на менш респектабепь-
ного друга. EpiKa думае собi, що на вулицях iнших районiв
таких caMoKaTiB уже не побачиш. iй колись у дитинствi теж
подарували такий, i вона дуже з цього тiшипася, але iй не

дозводяли кататися, бо вiдомо, що вупиця дуже небезпечна

для дiтей.
Пiсля ваговитого пяпаса MaTepi чотирирiчна дiвчинка

нагаду€ пяльку-невапяйку, яка нiяк не може прийти до
рiвноваги, ii гопова якийсь момент безпорадно хитаеться
на шиi. Але потiм дитяча голова таки стабiпiзуеться на
своему мiсцi i видае iз себе жахливi верески, Еа що нетер-
пдяча жiнка вiдповiдае новим пяпасом.,Щитяча голова вже
зараз ма€ на собi спiди невидимого чорнила, на Hei у жит-
Ti чекае ще чимало прикрого. Жiнка тягне в руках важкi
торби, i iй не до дитини, хай сЬбi хоч в каналiзацiю про-
вапиться. [пя кожного нового удару вона спершу змуше-
на поставити на землю важкi торби, а це додае iй роботи.
Але iй здаеться, що це зусилпя себе виправдовуе. ,Щитина
вивчае мову сили, але вона не дюбить вчитися, й у шкопi
це теж буде помiтно.,Щiвчинка воподiе пише кiпькома най-
потрiбнiшими сповамй, але зрозумiти ii крiзь спьози прак-
тично неможпиво.
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Незабаром i жiнка, i ii плаксива дитина залишаються в
Ерiки за спиною. Нехай би так iзапишапися стояти там на-
завжди. Вони нiколи не зможуть достосуватися до cTpiMKo-
го кроку часу. Караван EpiKa йде вперед. У цiй дiльницi сто-
ять лише житловi будинки, але це поганий район. Припiзнiлi
батьки сiмейств боком проспизають у брами будинкiв, де
вони, нiби несподiванi уаари молота, падають на cBo'rx до-
машнiх.,Щверцята ocTaHHix автомобiлiв зi стукотом зачиня-
ються, горлi i впевненi у собi, бо маподiтрая<нi автомобiдi
тут явнi мазунчики у сiм'ях i можуть собi дозвопити майже
все, Вони привiтно поблискують фарами i залишаються сто-
яти бiля тротуарЬ, а ixHi власники поспiшають вечеряти.
Той, хто сьогоднi не мае власного житпа, прагне його мати,
апе навряд чи зможе собi дозвопити здiiлснити цю мрiю, на-
BiTb якщо йому дадуть кредит в якомусь банку. Той, чия до-
MiBKa тут, саме у цiй дiльницi, бiльш охоче перебувае поза

домом, нiж удома.

Усе бiльше чоповiкiв трапляеться надорозi Ерiки.Жiнки,
нiби пiд дiею таемних чарiв, yci разом зникли у норах, що ix
тут називають помешканнями. О такiй порi вони caMi на
вупицю не вихомть. Хiба що разом iз iншими членами ciM'i
можуть сходити на пиво або в гостi до родичiв. Вони вихо-
дять iз дому тiльки разом iз кимось iз дорослих чоловiкiв.
Але попри це iхня присутнiсть й активна дiяльнiсть вiдчу-
ваеться на кох(ному кроцi. KyxoHHi запахи. Iнодi тихеньке
постукування банякiв або видепок. Блакитним промiнцем
пробиваеться спершу з одного, а дапi з багатьох BiKoH свiтло
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першого вечiрнього серiапу для Bciei ciM'i. I-[ими бпискучими
скепьцями прикраша€ себе нiч, яка щойно вступае у cBoi
права. Фасади перетворюються на пдаскi театрапьнi купiси,
За якими нiчого не прихову€ться; усе там однакове i прагне

ще бiльшоi cxoxtocTi. Реальними е лише звуки з тепевiзора,
тiльки там вiдбувасться щось справжне. В усiй околицi в
один i той же час yci люди переживають Ti caMi емоцii, хiба

що трапляються поодинокi винятки, коли xтocb перемикае
з першого каналу на другий i дивиться передачу <<Христи-

янський cBio. Щим iндивiдуалiстам детально розповiдають
про евхаристичний конгрес i подають детапьну статистику.
Сьогоднi той, хто хоче вiдрiзнятися вiд iнших, повинен за-
ппатити належну цiну.

I ось тут чути cxoxci на гавкiт турецькi iнтонацii. Вцра-
зу ж вiдiуку€ться i другий голос - гортанний сербохорват-
ський контратенор. Купки чоповiкiв, яких нiби вистрiлипи з

дитячого лука, кожен iз них прийшов сюди окремо, а тепер
вони становпять одне цiле - пiд аркою MicbKoi залiзницi,
яка везе до MicTa, що перетворилося на зал, де знiмають
стриптиз. I_[e один зi звичайних вiадукiв, над яким iздять
потяги залiзницi, Пiд ним мiститься специфiчний заклад, де
старанно використано кожен вiпьний сантиметр ппощi, Тур-
кам форма арки, мабуть, вiддалено нагадуе мечеть. Або все

це разом нагадуе гарем. Арка, пiд якою мiстяться клiтки з

оголеними жiнками. Вони виходять, одна за одною, по черзi.
Венерина гора в мiнiатюрi. Тангойзер уже зовсiм бпизько i
от-от вдарить cBoiM посохом по каменю. Арка побудована
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з цегди, i всерединi вже не одному чоловiковi вдапося поди-
витися на гарних жiнок. У цьому невепичкому закладi, де
витяryються бiпя шеста i крутять стегнами голi жiнки, все

пуже добре продумано. Щi жiнки змiнюють одна одну. iхня
черговiсть добре розрахованq так, щоб пiдiгрiвати зацiкав-
лення постiЙних клiентiв i тих, хто вирiшив сьогоднi засидi-
тися подовше, iM пропону€ться через однаковi промiжки
часу дивитися на рiзнi тiпа. По-iншому вони бiпьше не при-
йдуть. I_1e чимось схоже на абонемент. Урештi-решт клiенти
приносять сюди cBoi важко заробленi грошi i кидають ix у
бездонrry, вiчно роззявлену щiлину. Бо наступну десяти-
шилiнгову монету завr(ди потрiбно кинути саме в той мо-
мент, коли от-от почнеться найцiкавiше. Одна рука кидае,
iнша безгпуздо випомповуе iз себе на пiдлоry всю чоловiчу
сипу. Вдома чоловiк icTb за трьох, а тут випускае все це прос-
то собi пiд ноги.

Раз на десять хвипин угорi гримить електричка. Вона
струшуе всю будiвлю, але дiвчата незворушно крутяться
далi. Вони вх(е не звертають уваги на цей звук.,Що тупого
шуму, який реryлярно повторюеться, дуже пегко звикнути.
Монетки падають } чiлину, вiдчиняеться вiконце, i у ньому
з'явдяеться рожева ппотъ, просто чудеса технiки, IJю ппоть
заборонено рухати руками,та це i неможпиво, адже клiенти
зiдлiленi вiд дiвчат стiною. Вiконечко, яке виходить надвiр,
до велосипедноi дорi:кки, заклеене чорним папером..Щпя
краси на ньому жовтим Haмaпboвaнi рiзнi орнаменти. У чор-
ний папiр вмощено крихiтне дзеркапьце, невiдомо навiщо,
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можпиво, для того, аби потiм мОжна було зачесатися. Поряд

розмiщений невеличкий секс-шоп. Там можна купити все

що завгодно. Жiнки там не продаються, апе замiсть них -
вузенька нейлонова бiлизна з численними дiрочками, на
вибiр - спереду i ззаду. Можна вбрати цi трусики на дру-
жину вдома i дiставати до всього, що потрiбне, а дружинi не

доведеться rx HaBiTb знiмати. ,Що цього е i вiдповiднi соро-
чечки. У них зверху розмiценi круглi отвори, крiзь якi жiн-
ка може виставити груди. А все решта прикрите прозорою
тканиною i обшите мiнiатюрними торочками. Можна ви-
брати Mi;< темно-червоним i чорним варiантами. Блондинкам
бйьше личить чорне, чорнявкам - темно-червоне. € також
книги,6рошурки, KopoTKi фiпьми i вiдеокасети рiзного сту-
пеня запорошеностi. OcTaHHi не користуються тут попитом,
бо кпiенти здебiльшого не мають вдома необхiдних дпя пе-

регляду пристроiв. Гiгiенiчнi fyMoBi вироби з рифпеною по-
верхнею рiзноi товщини продаються вже краще, як i надув-
Hi iмiтацii жiночого тiла. Спершу кпi€нти дивпяться всерединi
на справжню жiнку, а потiм приходять до крамницi i купу-
ють iмiтацiю. Бо живих жiнок, на жадь, неможливо прихо-
пити iз собою, щоб натiшитися ними десь у темному куточ-
ку, Фк поки вони не TpicHyTb. Iз цими х<iнками, мабуть,
нiкопи не траппялося у життi нiчого, що дiстало б ix до гли-
бини нутра,iнакше вони не виставпялиби напоказ свое тйо.
А вiдразу покiрно йшпи би з клiентом замiсть того, щоб
лише робити вигляд, нiби теж збуджуються. Бо така про-
фесiя зовсiм не для жiнки. Найкраще бупо би вiдразу при-
хопити одну з них iз собою, все одно, котру, бо Bci вони
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в принципi однаковi. Вони не вiдрiзняються мiж собою Hi-
чим суттевим, хiба що копьором волосся, тодi як чоповiки
мають у собi бiльше iндивiдуального - одному подобаеться
те, iншому - се. Щя хтива свиня за склом Mpie тiльки про те,

щоб у вiслюкiв по iнший бiк бар'ера повiдвапювалися'tхнi
члени, якi вони з такою стараннiстю натирають. Таким чи-
ном кожен отриму€ свою додю задоволення, i загапьна ат-
мосфера доволi невимушена.3а кожну послуry е своя вина-
города. Кожен, хто ппатить, отримуе сво€.

Сумочка Ерiки, яку вона носить додатково до портфеля
з нотами, напхана десятишилiнговими монетами. Жiнки
майже нiкопи сюди не приходять. Але EpiKa не схожа на iH-
ших. Вона така, яка вже е. Вона принципово вiдрiзняеться
вiд бiпьшостi й нiколи не поводиться, як yci. Якцо Bci гово-

рять: <поiхади), вона обов'язково скаже: <стоп!> i буде пи-
шатися собою, Тiльки так вона мох(е звернути на себе уваry.
Зараз вона збираеться зайти всередину. Турецькi та сербо-
xopBaTcbKi анклави i MoBHi острiвцi здякано поступаються
мiсцем цiй проявi з якогось iншого cBiTy, Раптом вони по-
чуваються розryблено i забувають,як ix звати,хоча,ясна рiч,
iавжди залюбки спаплюжипи б кожну жiнку. Вони викри-
кують услiд Ерiцi фрази, якi вона, на щастя, не роэумiе. Вона
кроку€ з гордо пiднятою головою. Ii HixTo не чiпае, HaBiTb
зовсiм сп'янiлi. А KpiM того, охоронець стежить за порядком.
Хто BiH - впасник чи найманий працiвник? Клiенти з розря-
ду мiсцевих мешканцiв злякано тиснуться до стiни. Вони не
належать до жодноi iз зiбраних тут груп, тоr( не вiдчувають
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пiдтримки вiд них, а KpiM того, вони зустрiчають тут людей,
яких здебiпьшого уникають, Iм доводиться вступати лише в
небажанi тiлеснi контакти, HaToMicTb батсанi так i залиша-
ються нездiйсненними. Але чоловiче пожадання, на жаль,
неможливо побороти..Щля справжнього заryду бракуе гро-
шей, до зарплати залишипося кiлька днiв. Тож мiсцевi меш-
канцi, вагаючись, ходять туди-сюди вздовж стiни вiадука.
Пiд тiею ж аркою, що i шоу, яке'tх цiкавить, мiститься мага-
зин iз гiрськопижЕим спорядженням, а трохи лалi - крам-
ниця з вепосипедами. За дверима цих магазинiв усе заснуло,
там темно i мертво. А iз дверей посерединi HaToMicTb лине
яскраве свiтло, привабпюючи нiчних метеликiв, смiливих
MaxaoHiB, Вони хочуть дещо побачити за cBoi грошi.

Yci клiенти вiддiленi один вiд одного. Невепичкi фанер-
Hi кабiнки cKpoeHi точно за iхнiми мiрками. Вузькi й TicHi,
зовсiм крихiтнi, а rxHi тимчасовi мешканцi - це маленькi
пюци. А KpiM того, чим меншими будуть кабiнки, тим бiпь-
шою буде'iхня загальна кiлькiсть. Тож одночасно зможе
отримати свое полегшення бiльша кiлькiсть бажаючих.
Вони заберуть iз собою назад cBoi проблеми, зате i'xHe кош-
товне сiм'я запиши"гься тут, Прибиральницi постiйно сте-
жать за тим, щоб воно не проросдо. Хоча кожен iз них,
якщо його запитати, вважае себе неймовiрно репродуктив-
ним. Здебiльшого Bci кабiнки зайнятi. Ilей заклад - це
просто золота жила, справ)t(ня скринька з коштовностями.
Iноземнi заробiтчани групками терпдяче вишиковуються
один за одним у черry.Вони розважають себе пiд час че-
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кання, розповiдаючи похабнi анекдоти. Тiснява кабiнок схо-
жа на тiсняву ixHix приватних помешкань, у яких вони
часто винаймають лише один закуток. Тож вони звикли до
тiсняви, а тут вони HaBiTb вiдокремленi вiд ycix стiнами. [о
кабiнок можна заходити тiльки по одному. Вродлива дiвчи-
на з'явпяеться у вiконечку вiдразу пiспя того, як кидаеться
монетка. Двi кабiнки з iндивiдуальним обслуговуванням

для клiентiв iз особдивими потребами майже завжди по-

рожнi. Сюди рцко приходять чоловiки, якi здатнi сформу-
лювати якiсь особливi бажання.

EpiKa зi своею звичною зверхньою мiною вчительки за-
ходить досередини.

[о Hei нерiшуче простяга€ться чиясь рука, але потiм рука
злякано вiдсмикуеться. Вона прямуе не до вiддiлення пра-

цiвникiв закпаду, а до примiщень ддя кдiентiв. Ще набагато
важпивiше примiщення. I-{я жiнка хоче побачити те, що вдо-
ма може набагато дешевше роздивитися у дэеркапi. Чодовi-
ки вголос висловлюють здивування,6о iM доводиться за-
ощаджувати на найнеобхiднiшому, щоб дозволити собi
прийти сюди пороздивпятися жiнок. Щi чоловiки спинають-
ся навшпиньки, цi миспивцi, Вони вдивпяються у вiконечка,
i грошi на господарськi витрати швидко закiнчуються. Нiщо
не проходить повз tхню уваry пiд час цього розглядання.

EpiKa також хоче просто подивитися. Тут, у кабiнцi, вона
перетворюеться на порожне мiсце. Нiщо не помiщаеться в
EpiKy, зате вона сама добре допасову€ться до цiеi гiльзи. Epi-
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ка - це компактний пристрiй у людськiй подобi. iй здаеться,

що там, де у звичайних жiнок е oTBip, у нiй столяр залишив
шматок масивного дерева. Ще дерево трухляве i пористе, са-

мотньо стирчить посеред стрункого лiсу i гние. Зате EpiKa

дефiлюе, нiби королева. Всерединi вона вже вся прогнила,
апе BMie вiдшити TypKiB суворим поглядом. Турки хотiли би

розбудити в нiй життя, апе ix вiдкидае геть ii зверхнiсть.
Королева EpiKa заходить у печеру Венери. Турки не виказу-
ють aHi надмiрноi ввiчливостi, aHi вiдвертого хамства. Вони
просто пропускають ii всередину з ri сумкою, напханою но-
тами. ii HaBiTb пропускають без черги. На руках у Hei рука-
вички. Чоловiк при входi назива€ i-i <шановна панi>.

- Буль паска, будь паска, проходьте далi, - припрошу€
BiH u у найкращу кабiнку, де яскраве свiтло падае на лона
i груди.

Яскраве свiтпо падае на трикуткики волосся внизу жи-
вота,6о саме сюди кожен чоловiк дивиться насамперед, це
неписаний закон. Чоловiки дивля"гься на нiщо, на абсопютну
i чисту вiдсутнiсть. Спершу BiH дивиться на це нiщо, а вже
потiм звертае уваry на решту жiнки.

EpiKy садять у найкращу кабiнку. Ii, як даму, пропускають
без черги. Зате Bci iншi змушенi чекати довше. Вона стискае
грошi напоготовi, як пiд час гри на скрипцi, завжди готова
пiва рука. Вдень вона iнодi вирахову€, скiльки хвилин зможе
подивитися за cBoi заощаженi десятишилiнговики. Щоб
назбирати цi грошi, вона вiдмовляеться вiд пiдвечiркiв. I ось
rопубий промiнь прожектора падае на оголене тiдо. HaBiTb
кольори тут продуманi! EpiKa пiдiймае з пiдпоги паперову
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хустинку, яка злипдася вiд сперми, трима€ i1 пiд носом. Вона
глибоко вдихае те, що хтось випродукував для Hei у потi
чола. Вона нюха€, циви,гься i так проводить частинку вiдпу-
щеного iй життя.

Бувають також клуби,в яких дозволено фотографувати,
Там кожен сам обирас собi модель вiдповiдно до iндивiду-
ального смаку. Але EpiKa не хоче нiчого робити, iй достат-
ньо просто дивитися, Просто тихо сидiти i дивитися. Спо-
стерiгати. EpiKa, яка спостерiгае не торкаючись. Вона нiчого
не вiдчувае, у Hei не бувае мождивостей, щоб попестити
себе самiй. Мати спить на сусiдньому лiжку Й уважно сте-
жить за ii руками. Щi руки повиннi займатися музикою, а

не вовтузитися,нiби мурахи, пiд ковдрою i залазити у бан-
ку з варенням. HaBiTb тодi, коли EpiKa рiже себе або проко-
люе собi шкiру, вона майже нiчого не вiдчувае. Зате у всьо-
му, що стосусться зорових вiдчуттiв, вона досягнула
справжнiх вершин.

У кабiнцi смердить засобами дпя дезiнфекцii. Приби-
ральницi - теж жiнки, але на жiнок вони мало схожi. Вони
недбало змивають розбризкану по пiдлозi сперму тутешнiх
мисливцiв у брупнi вiдра. Але ось знову на пiдпоry пада€
тверда, мов бетон, паперова хустинка. Що стосуеться Ерiки,
то з нею вони можуть зробити перерву i дати перепочити
cBoiM натомленим KicTKaM. Вони змушенi постiйно згинати-
ся. EpiKa просто сидить нерухомо i дивиться. Вона HaBiTb не
знiмае рукавичок, щоб не торкатися нiчого у цiй смердючiй
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Hopi. Можливо, вона не знiмае рукавичок, щоб HixTo не ба-
чив ii наручникiв. Завiса пiдiймаеться, зараз виходить EpiKa,
i буле видно, як вона за сценою смикае за ниточки. Уся ця
вистава розiгруеться лише для Hei одноi! Жiнок iз фiзични-
ми вадами сюди не беруть.,Щiвчина повинна бути вродпива
i з гарною фiryрою. Кожна з них перед тим, як влаштувати-
ся сюди на роботу, мусить пройти надзвичайно ретельне
обстеження свого тiла, жоден власник такого закдаду не ку-
пить кота в мiшку. Тутешнi жiнки досягають замiсть Hei того,

що не вдалося самiй Ерiцi на сценi. iх оцiнюють вiдповiдно
до розмiрiв 'rxHix жiночих округлостей. А вона просто ди-
виться не вiдриваючись. Щостатньо iй на секундч вiдвести
погляд, як уже пропало кiлька ij шилiнгiв.

Чорнявка ста€ у творчу позу, яка дозвопя€ зазирнути iй
просто всередину. Вона рухасться по коду на якомусь диску,
схох(ому на гончарне коло. Апе хто обертае цей диск? Спер-
шу вона стискае cTeIHa i нiчого не видно, але вa;кка вода

радiсного передчуття уже набираеться слиною у вустах.
Потiм вона повiльно розставляе ноги i проiздить повз yci
вiконечка з глядачами. Iнодi, попри cTapaHHi намагання за-
безпечити BciM piBHi права, з одного вiконечка видно бiпьше,
Hi_lK iз iншого, бо диск постiйно обертаеться, 3аслонки на
вiконечках нервово стукають. Той,хто ризикуе, може вигра-
ти, хто ризикуе ще раз, може виграти двiчi.

Натовп, який cToiTb довкола дiвчини, старанно розтирае
i масуе себе, а дiвчину хтось у свою черry обертае, нiби ре-
тельно розмiшуе у гiгантському MiKcepi для TicTa. ,Щесять
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неведичких HacociB працюють на повну силу. Дехто потай

уже розiгрiвае себе ще до початку, щоб вийшло дешевше, аж
поки не настане очiкуваний апогей. Щiвчина на подiумi скпа-

де iM товариство пiд час цiеi процедури.

У KoMipKax, щiльно притиснених одна до одноi, сусiдськi
насоси зi стуком i tкрипом позбавдяються свого коштовно-
го вантажу. Незабаром вони знову наповняться, i iM дове-
деться ще раз прийти сюди, щоб заспокоiти cBoi бажання.
Iнодi, копи виникають пробпеми з концентрацiею, доводить-
ся витратити сорок або i п'ятдесят шилiнгiв. Особдиво
часто так бувае тодi, коли клiент задивдя€ться i забувае про
свою роботу. Саме для цього у вiконечку так часто з'яв-
ляються HoBi lкiнки i вiдвопiкають уваry.,Щеякi придурки
просто дивпяться i нiчого не роблять.

EpiKa дивиться, О6'ект, за яким вона спостерiгае, у цей
момент проводить рукою собi мiж ногами i демонструе, як
це приемно, складаючи ryби у крихiтне <о>. Щiвчинi ду;<е
подобаеться, що на Hei дивляться стiльки пюдей, i вона в
екстазi закочу€ очi пiд лоба. Вона пiднiмае допонi i розмасо-
вуе собi пиптики грудей, щоб вони стали твердими. ,Щалi

дiвчина сiдае, вмощу€ться зрlr.lнiше i широко розставдяе
ноги, тепер можна вдивпятися iй усередину з перспективи
жаби. Вона бавиться iз волосинами у себе на лобку. Вона
спокусдиво облизуе ryби, i в цей момент не один iз спостерi-
гачiв доводить свого rумового хробачка до мети. YciM cBoiM
вигпядом вона демонстру€, як було би чудово бути зараз
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поряд iз тобою. Але це, на жаль, неможливо черв занадто
високий попит. Тому таким чином кожен моr(е отримати
свое, а не лише хтось один.

EpiKa вдивпя€ться дух(е уважно. Не для того, щоб навчи-
тися. У нiй, як i ранiше, нiчого не ворухнеться. Апе попри це
вона змушена дивитися. Щпя свого власного задоволення.
Щоразу,коли вона вже вирiшуе встати i пiти геть,щось зго-

ри бере ii за старанно зачесану голову й енергiйно притискае
до вiконечка,i вона змушена i далi вдивлятися у нього.,Щиск,
на якому сидить красуня, продовжу€ рухатися по копу. Epi-
ка нiчого не може з цим зробити. Вона дивиться i дивиться.
Вона сама для себе табу. Iй не дозволено торкатися.

Праворуч i лЬоруч вЦ Hei чоловiки стогнуть i регочуть
вiд радостi.

- Особисто я не дуже ix розумiю, - вiдповiдае на це
EpiKa Коryт. - Я сподiвалася бiпьшого.

Хтось ппюе у перегородку Miж кабiнками, Стiни пегко
вiдмити, бо'iхнi поверхнi гладенькi. Праворуч на cTiHi хтось
iз вiдвiдувачiв дюбовно i без жодноi помилочки нашкрябав
спова: <<Свята Марiя - п'яна блядь>. Нечасто пишуться сло-
ва на цих cTiHax, бо чоловiки змушенi зосередж}rватися на
iншому. А грамотнiсть - не найбiльша'iхrrя чеснота. Пере-
важно у них тiльки одна вiпьна рука, i то не завжди. Та ilt

монети постiйно треба пiдкидати.

Схожа на дракона педi з червоним вопоссям виставпяе
напоказ свiй тпустий зад. Об ii псевдоцелюлiти дешевi маса-
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жисти вr(е багато рокЬ натирають собi мозолi на пальцях.
Але чоловiки бiля Hei отримують за cBoi грошi бiльше. Ка-
бiнки праворуч уже баiили цю жiнку спереду, тепер ще ка-
бiнки пiворуч повиннi натiшитися ii фасадом. Однi оцiню-
ють жiнку спереду, iншi - ззаду. Червоновопоса урухомлюе
м'язи, за допомогою яких вона сидить або ходить. Сьогоднi
вона за ix допомогою заробпяе грошi. Вона погпаджуе себе
правою рукою, на якiй бпищать криваво-червонi нiгтi. Лiвою

рукою вона обмацуе cBoi груди. Пострими накпадними нiггя-
ми вона вiдтяryе, а потiм вiдпускае пиптик. Пиптик стир-
чить, нiби чужорiдне тiпо. Рудоволоса зна€ з власного досвi-
ду: кандидат мае 99 очок! Хто не зможе зараз, не зможе
бiдьше нiкопи, Той, хто зараз самотнiй, залишиться таким
надовго.

EpiKa досягнула певноf межi. Вона мусить зупинитися"гут
i Hi кроку далi.

- I]e вже занадто, - каже вона, вона часто так каже.
Вона пiдiймаеться з мiсця. CBoi власнi межi вона давно
визначила i затвердила'lхню безпеку угодами, дiя яких Hi-
коди не завершуеться. Завдяки цьому вона тепер може
диви"lися на все нiби з високоi вежi i бачити дапеко-дале-
ко. Хороша видимiсть - це передумова. EpiKa i цього разу
не хоче довiдатися, що ж розташоване за цiею межею. Вона
йде додому.

Вона вiдсувае убiк чоповiчу черry надворi одним cBoiM
погдядом. Якийсь чоловiк квапливо займае ii мiсце. Черга
вивiльняе коридор, яким EpiKa виходить назовнi. Вона йде i
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йде,так само механiчно,як перед тимдивилася,Усе,що Epi-
ка робить, вона робить ретедьно,

- Нiчого не можна робити тiдьки наполовину, - казада
iй завжди мати. - Нiякоi розпливчастостi.

Жоден митець не може стерпiти неготового чи недовер-
шеного у своiй творчостi. Iнодi TBip за.тlишаетftя незавер-
шеним, бо митець рано помирае. Epiкa бреде вздовж дорiж-
ки. Нiщо не подерлося, нiщо не вицвiло. Нiщо не втратило
кольору. Вона нiчого не досягнула. Нiщо iз того, чого ранiше
не icHyBano, тепер не з'явилося, i не додалося нiчого з того,
чого кодись бракувало.

Вдома MaTeplrHi докори м'якими променями опускають-
ся на стiнки iнкубатора, у якому вони обидвi живуть. Мати
сподiвасться, що EpiKa не застудилася пiд час cBoei мандрiв-
ки, про мету якоi вона збрехала щось заздалегiдь. EpiKa
вiдразу х< вбирас теллий халат. EpiKa i мати вечеряють фар-
шированою каштанами та iншими смаколиками качкою. Це
святкова трапеза. Каштани вириваються з качки назовнi,
пiзуть з ycix швiв, мати перестаралася, як це з нею часто
бувае. Сiльниця i перечниця з домiшками срiбпа,ножi i ви-
делки - повнiстю срiбнi. У дитини сьогоднi по-справжньо-
му червонi щоки, i це тiшить MaTip. Будемо сподiватися, що
цi червонi щоки не свiдчать про початок застуди i наближен-
ня гарячки. Мати торка€ться вустами чола Ерiки. Пiд час
десерту вона дасть доньцi ще i термометр. На щастя, темц_е-

ратури нема€. EpiKa цiлком здорова. I]ю рибку добре году-
вапи у довкопаплiдних водах MaTepi.
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CTpyMeHi неонового свiтла крижаним хоподом залива-
ють танцювальнi запи i кафе,де подають морозиво. Над май-

данчиками дпя мiнi-гопьфа на вигнутих щоглах висять ви-
нограднi китицi ламп i видають тихеньке гyдiння. Слiпlпlий
cTpyMiHb хо/Iоду. Вiдвiдувачки II BiKy, закодисанi приемним
спокоем звички, сидять за низенькими столиками перед
скляними пiалами i колупаються в них ложками з довгими
ручками, схожими на стебла крижаних KBiTiB. Брунатнi, синi,

рожевi. Шоколаднi, BaHiлbHi, мадиновi. З-над кольорових
кульок пiдiймаеться пара, а лампи над ними перетворюють
iхнiй копiр у майже однотонний с\рий. Блискучi порцiйнi
ложки застигли у посудинах iз водою. На поверхнi води мас-
лянистi ппями вiд морозива. Силуети юних вiдвiдувачiв
застиlли перед вежами з морозива, вони демонструють
невимушену радiсть, яка не мае потреби постiйно само-
виправдовуватися, з морозива стирчать рiзнокопьоровi
паперовi парасольки. А мiж парасольками i морозивом хо-
ваються яскравi камiнцi коктейльних вишень, ананасових
шматочкiв, шокопадноi стружки. Однi поспiшають якомога
швидше закинути холоднi шматочки у cBoi крижанi горда,
хододне тягнеться до холодного. А iншi не звертають раги
на те, що морозиво уже тане, бо хочуть розповiсти одне од-
ному щось значно важливiше, нiяс це холодне задовопення.

Вже вiд самого спостерiгання за цим yciM I1 обличчя кри-
виться вiд зневажпивоi гримаси. ВОНА вважа€ неповторни-
ми cBoi вiдчуття HaBiTb тодi, коли дивиться на звичайне де-

рево, у кожнiй шишцi для Hei вiдкриваеться цiлий BcecBiT.
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Вона обстукуе дiйснiсть крихiтним мопоточком, нiби ре-
тельна дантистка, яка обстежуе мову; банадьнi верхiвки со-
сен для Hei тягнуться угору, нiби caMoTHi снiговi вершини.
Багата палiтра кольорЬ лаку€ горизонт. Численнi машини
проiжджають повз незауваженими,'tхне м'яке ryдiння педь
помiтне. Ife гiганти музики i гiганти поезii, повнiстю накритi
величезною маскувальною тканиною. Кiлька сотень тисяч
частинок iнформацii про цi звуки пробiгають у II вишкопе-
ному мозку, моментально пiдiймаеться догори божевiльна
хмарка диму,схо)<a на п'яну,пiдiймаеться на секунду, а потiм
знову опускаеться на землю у поривi повного безсипля. [рiб-
на cipa пилюка швидко вкрива€ yci апарати, колби, капiляр-
Hi трубки, Bci пробiрки й охоподжувальнi змiевики. ii KiM-
ната перетворюеться на абсолютний KaMiHb. Сiрий. Не
холодний i не теплий. Нiякий. Нейлонова шторка на BiKHi
шарудить,ii не зрушуе з мiсця подув BiTpy. А всерединi сто-
ять чистенькi й HoBeHbKi мебпi. На яких ще HixTo не сидЬ,

Пiд пальцями починае спiвати клавiатура рояля. Веле-
тенський xBicT вiдходЬ купьтури з тихеньким шурхотiнням
насуваеться з ycix бокЬ, мiлiметр за мiлiметром замикаючи
коло. Порожнi KoHcepBHi бляшанки, забризканi тарiпки з

рештками iжi,6руднi видедки, ппiснявi рештки хпiба i фру*-
,тiв,уламки платiвок, подертий i зiм'ятий папiр. В iнших по-
мешканнях набiгае у ванни гаряча вода i пара пiдймаеться
над u струменями. Якась дiвчина повнiстю заглибилася у
намагання по-новому вкпасти вопосся. Iнша пiдбирае блуз-
ку до спiдницi. На пiдлозi бiля Hei стоять HoBiciHbKi мешти
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на каблуках iз гострими носами, якi завтра вберуть уперше,
Щзвонить тепефон. Хтось бере слухавку. Чусться чийсь cMix.
чиiсь слова.

Непомiрно широка смуга смiття простяга€ться, вiддiпя-
ючи iI вiд IНШИХ. Комусь роблять хiмiчну завивку. Хтось
пiдбирае пак дпя нiгтiв, допасовуючи його до кольору ryбноi
помади. Обгортка з фольги блищить на сонцi. Промiнь сон-

ця перестрибуе iз зубцiв виделки на лезо ножа. Видепка - це
виделка. Нiж - це нЬк. Шкiрка вiд цибупi i скдесний мали-
новим сиропом шовковий папiр пiдiймаються у повiтря вiд
пегенького бризу. Них<нi шари, якi давно вже розклалися,
перетворилися на пилюку, стають пiдстилкою для напiв-
зогнилих решток сиру i шматкiв шкiрки кавуна, для битого
скпа i шматкiв чорноi вати, - усе це спiткае така сама
доля.

А за шнурiвки, до якихВОНА прив'язана, мiцно шарпае
мати. I ось двi руки уже кидаються вперед i грають Брамса,

щораз краще. Брамс стае страшенно холодним, якщо його
перетворюють на класичний TBip, але BiH може бути i дуже
зворушливим, коди йому дають помрйти або посумувати.
Але MaTip нiчим таким не переконаеш.

Стирчить металева лоя(ка, забута у полуничному моро-
зивi, яке вже почапо танути, бо одна дiвчинка мусить роз-
повiсти iншiй щось дуже TepMiHoBe, а та, iнша, смiеться. Та,

що смiеться, поправля€ свою високу зачiску iз перламутро-
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вим гребенем, Обидвi вони вмiють рухатися по-жiночому!
Жiночiсть вилива€ться з iKrix тiл, нiби маленькi чистi потiч-
ки. Вiдкрива€ться бакелiтова пудреничка. Щiвчина зазира€ у
крихiтне дзеркальце i пiдмальову€ щось яскраво-рожевим,
а щось - чорним.

ВОНА - втомлений дельфiн,який байдуже готуеться до

фiнальноi гiмнастичноi вправи. Тварина втомлено цивиться
на смiшний копьоровий м'ячик, перш нiж звичним рухом
пiдхопити його собi на Hic. Потiм депьфiн гпибоко вдихае
повiтря i запускае свiй iHcTpyMeHT у рух по колу. У фiльмi
Бунюепя <Андалузький пес> стоять два концертних роялi.
А ще два дохлих вiслюки, голови яких з налитими кров'ю
очима звiшуються з кпавiатури. MepTBi. Зотлiпi. Поза межа-
ми всього. У просторi, цiлковито позбавленому повiтря.

На Bii нхк;,I€ю€ться смужка накладних вiй. Ъчуть сльози.
Брови старанно пiдмапьовуються. Той самий чорний олiвець

дпя брiв малюе чорну крапку на родимцi бiля пiдборЦпя.

фебiнь кiлька разiв запихають у вузол волосся на головi,
щоб зробити цю копицю не такою тугою. Потiм зачiску зно-
ву закрiплюють заколками. Панчохи пiдтяryють догори, по-
правляють шов. Лакована сумочка злiтае догори, i ii несуть
геть. Пiд сукнею з тафти шурхотять нижнi спiдницi. Щами
заплатипи l виходять на вулицю.

Перед НЕЮ вiдкриваеться свiт,про iснування якого iншi
HaBiTb не здогадуються. Ще cBiT дитячих KoHcTpyKTopiB, cBiT

у мiнiатюрi, свiъ який скпада€ться iз самих лише червоних,
синiх, бiпих крихiтних ппастмасових камiнцiв. Зi шпильок,
якими можна з'еднати докупи цей крихiтний свiт, звучить
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музика, така ж мiнiатюрна, цей cBiT повний музики, II лiва

рука, паралiзована невилiковною невправнiстю, слабо дря-
пае нездiченнi клавiшi. Вона хоче злетiти догори, до чогось
екзотичного, такого, вiд чого забивае дух, туманиться в го-
ловi, вiд чого розлiта€ться на друзки свiдомiсть. Але iй не
вда€ться скJIасти макет HaBiTb iграшковоi заправки iз дета-
леЙ <дего>, хоча в Hei i е детальна iнструкцiя. ВОНА - це
нiщо, це просто примiтивний iHcTpyMeHT. Що того ж обтяже-
ниЙ вал<кою i повiпьною свiдомiстю. Неповороткий свинце-
ьий баласт. Гальмiвний черевик! Вона - це зброя, поверну-
та проти Hei caмoi, зброя, яка нiколи не вистрiлить. Бпяшанi
щипцi.

Оркестр, який скпадаеться майrке iз coTHi самих пише
блок-флейт, розпочина€ свое виття. У нього вдмухуеться
дитяча плоть. Ifi звуки породжу€ дитяче дихання. На допо-
моry не кличуть жодного кпавiшного iHcTpyMeHTa. MaTepi
поIциди пдастиковi футляри для фпейт. У цих футлярах ле-
жать також крихiтнi мапенькi щiточки дпя чищення. На ме-
талi флейт осiдае напiт вiд теплого подиху. Численi звуки
видобуваються легенями мапеньких.дiтей. Фортепiано не
супроводжуе цiсi музики!

Щiлковито приватний камерний концерт привертае до
себе уваry Bcix справжнiх шануваrlьникiв музики. BiH вiдбу-
ва€ться у помешканнi старовинноi дворянськоi ciM'i, у бу-

динку на наберехснiй Щунаю, у другому районi Вiдня, у квар-
тирi, де сiм'я попьських емiгрантiв у четвертому покопiннi
лю6'язно надала для цiеi мети два роялi i багату бiбпiотеку
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партитур. OKpiM того, вони зберirають у мiсцi, де iншi три-
мають сво€ авто, тобто дуже близько вiд серця, колекцiю
старовинних iHcTpyMeHTiB. У них немае машини, зате вони
€ вдасниками кiдькох чудових моцартiвських скрипок i аль-
TiB, а такох< пу><е рiдкiсноi вiоли д'амур, остання висить на
cTiHi, й один iз членiв родини постiйно ii стереже, якщо у
квартирi вiдбуваеться камерний концерт, Ii знiмають зi cTi-
ни виключно дпя того, щоб продемонструвати фахiвцям.
Або якщо трапдяеться пожежа.

Щi люди люблять музику i прагнуть розвинути таке ж
почуття i в серцях iнших пюдей. Розвинути за допомогою
терпiння i любовi, але якщо буде потрiбно, то i насильно.
Вони хочуть давати музичну ocBiTy дiтям iз якомога бiльш

раннього BiKy, бо пастися на цих пуках самотою не надто
весело. Як алкоголiки та наркомани, вони вiдчувають по-
требу роздiлити цю свою пюбов iз якомога бiльшою кiдькiс-
тю людей..Щiтей вони заманюють особпиво хитрими спосо-
бами. Серед тутешнiх неповнодiтнiх спухачiв с BciM вiдомi
фiryр, маминих синочкiв, у яких вiчно масне водосся при-
пiпилося до головй i якi ниють та кдичуть на допомоry через
кожну дрiбницю, а також замкнутi дiти, якi вперто опира-
ються, апе врештi-решт змушенi пiдкоритися. Пiд час кон-

цертiв не пригощають нiякими перекусками. А вiд шано6-
ливоi тишi важко вiдкусити хоча би lпматочок. На м'яких
меблях не залиша€ться крихт i масних пrIям, на захисних
чохлах для рояля - жодноi плями вiд червоного вина. I Hi-
яких слiдiв жувапьноi rумки! Щiтей ретепьно пропускають
через сито, перевiряють, щоб вони не приносили з собою
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з вулицi нiякого брупl.Щiти грубшого помопу застрягають

у ситi й нiколи не досягають нiчого на сво€му iHcTpyMeHTi.

Ifя сiм'я IIе витрачае грошей марно, тiдьки сама музика

повинна дйти на присутнiх достатньо сильно. Вона повин-

на прокласти дороry до шнlх сердець. На собi господарi теж

завзято заощаджують.

EpiKa прийшла з учнями. Панi професор достатньо було

поманити iх пальцем. Молодшi привели iз собою горду маму,

Iордого тата, або й обох разом, i тепер цi повноцiннi ciM'i
заповнюють собою весь простiр. Вони добре знають, що Ti,

хто не прийшов сюди, отримають гiршу оцiнку на уроках
фортепiано. Тiльки смерть може стати достатньо цоважною

Причиною, щоб утриматися вiд насолоди сrtухання концер-

ту. Iншi причини категорично не приймаються професiйни-
ми шанувальниками прекрасного. I-{e зоряний час Ерiки
Коryт.

Починаеться iз ,Щругого концерту дпя фортепiано Баха.

партiю другого фортепiано грае старець, який у минудому
одного разу виступав у залi Брамса i грав на фортепiано
сопо. Ще було дуже давно, але найстаршi слухачi ще
цам'ятають той епiзод. Кiстлява стара з косою, що вже cToiTb

за спиною цього лана, який називае себе доктором Габер-

корном, аж нlяк не моя(е спонукати його до поважних твор-

чих осягнень, як iй це свого часу вдалося з Моцартом i Бет-

ховеном, а також iз Шубертом. А що стосу€ться Шуберта, то

йому справдi бупо вiдпущено дуже небагато часу. Старець
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BiTae свою партнерку за другим роялем пaнi професор Epiкy
Коryт перед початком концерту, галантно вклоня€ться вiд-
повiдно до мiсцевих звичаiв i, незважаючи на поважний BiK,

iMiTye поцiпунок руки.

- Шановнi меломани i гостi нашого концерту! - Гостi
кидаються до стоду i прицмокують над раry з бароковоi му-
зики.

Учнi Ерiки вже на самому початку концерту шаркають
пiдошвами, виношуючи недобрi задуми, але iM не вистача€
смiливостi втiлити ix у життя. Вони не наважуються вирва-
тися iз цього курника музичноi святобливостi, хоча його
стiнки доволi ToHKi. EpiKa вбрана у чорну оксамитову спiд-
ницю до caMoi пiдлоги й бiпу шовкову блузку. Вона кидае то
на одного, то на iншого учня погляди, якими можна було би

рiзати скло, i легенько хитае головою. 1_1e той самий жест,

усю ваry якого мати колись вбипа у годову Ерiки пiсля про-
вапу на важливому концертi, Обидва учнi в;<е мали необе-

режнiсть своiми перешiптуваннями заважати вступному
спову господаря дому. II]е раз ix попереджати HixTo не буде.

У першомуряду,поряд iз дружиною господаря дому, сидиT ь

мати Ерiки у спецiально для Hei поставленому крiслi i едина
з ycix частуеться i цукерками з коробки, i собою, i тою ува-
гою, яка сьогоднi звернена на ii доньку. Раптово затуляють
подушкою лампу над рояrrем, щоб приглушити свiтло, i ця
подушка здригаеться вiд дзвiнких ударiв контрапунктних
переплетень, якi з'еднуються у дивовижнi вiзерунки. Подуш-
ка занурю€ виконавцiв у демонiчне червоне сяйво. Поважно,
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нiби повноводна piKa, шелестить музика Баха. Учнi вбранi у
святкове недiльне вбрання, або ж таке, що'iхнi батьки вва-
жають святковим. Батьки заштовхують свое потомство у цей
польський коридор, щоб вiдпочити вiд дiтей i щоб дiти на-
вчилися давати батькам спокiй. У коридорi подякiв висить
величезне сецесiйне дзеркапо, раму прикрашае фiryрка ого-
леноi дiвчинй з дiдйми,6iпя Hei хлопчики вiчно застигають
мов укопанi. Згодом, вже.у помешканнi, молодшi сидять спе-

реду, а старшi ззаду, бо старшим видно через голови моlIод-
ших. Старшi допомагають господарям, якщо доводиться
втихомирювати когось iз молодшиtс i

Вальтер Клеммер не пропустив тут жодного вечора, вiд-
тодi як у cBoi нiжнi сiмнадцять вирiшив серЙозно, а не пише
задля розваги, зайнятися грою на фортепiано. Тут BiH черпа€
натхнеЕня дпя cBoei власноi гри й отримуе його сповна.

Бах пришвидшуе темп шепестiння, i Клеммер iз почуттям

раптово посиленого гоподу вивчае, як вигляда€ ззаду вiдрi-
зана внизу стiпьцем фr.ур^ його вчительки. Зi свого мiсця
йому вдаеться роздивитися не надто багато. ThycTa постать
чиеiсь MaTepi, яка вмостилася просто перед ним, закривае
огляд, i BiH не може бачити передньоi частини тiла вчитепь-
ки фортепiано. Сьогоднi ця груба TiTKa зайняпа улюблене
мiсце Клеммера. На уроках EpiKa завжди сиди"гь поряд iз
ним, за другим фортепiано. Поряд iз фрегатом-матiр'ю при-
мостився синок, крихiтний рятувадьний човник, хJIопчик-
першокдасник, який щойно почав займатися музикою. BiH
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убраниit у чорнi штани, бiпу сорочку i червоний метелик у
бiлиit горошок. Хлопець сидить у своему крiслi у позi паса-
жира лiтака, якому недобре i який бажае тiпьки одного -якомога швидше приземлитися. EpiKa злiтае на крил:лх
мистецтва високо у повiтряних коридорах i пiдiймаеться
майже до ефiру. Вальтер Клеммер дивитьсяна Hei з ocTp.lxoм,
бо вона вiддаляеться вiд нього. Апе не тiпьки BiH мимоволi
чiпляеться за Hei, мати також намагаеться вхопити за шнурiв-
ку цього повiтряного змiя EpiKy. Тiльки не випустити з рук
пrнурок! Мати пiдiймасться навшпиньки. BiTep годосно за-
вивае, BiH завжди так завива€ на цiй висотi.

Пiсля останнього акорду Баха на правiй i на пiвiй щоках
пана Кпеммера з'явпяються червонi плями. У руках BiH стис-
ка€ червону троянду, яку хоче подарувати виконавицi пiсля
концерту. BiH щиро захоплю€ться ii технiкою i тим, як рит-
мiчно руха€ться в такт музицi ii спина. BiH стежить, як на-
хидяеться ii гопова, зважуючи oKpeMi нюанси твору, що ви-
конуеться. BiH бачить гру м'язiв на ii руках, i це поеднання
плотi i руху збупжуе його. Плоть пiдпорядковуеться внут-

рiшньому pyxoBi, викликаному музикою, i Клеммер Mpie, що
коли-небудь його вчитепька так само пiдкорятиметься йому,
BiH совгаеться на стiльцi. Його рука тремтить i мимоволi
торкаеться страшноi зброi - його злегка збулженоi плотi.
Учень Кпеммер iз ocTaHHix сил стримуеться й оцiнюе про-
порцii тiла Ерiки. BiH порiвню€ верхню частинуii тiла з ниж-
ньою, остання, можпиво, трохи затовста, апе йому це HaBiTb
подобаеться. BiH спiвставляе верх i низ. Верь мабуть, трохи
захудий. Низ - тут можна зарахувати очко на його користь.
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Але загалом EpiKa йому подобаеться. Особисто BiH вваlкае
панну Коryт дуже делiкатною жiнкою. А якби вона додала
зверху трохи того, що е надлишком унизу, то було би взагалi
iдеально. Навпаки теж було би можливо,якби вона дорiвня-
ла низ до верху, аде це йому подоба€ться вже значно менше.
Якби ii трохи обстругати знизу, вона вигпядапа би гармонiй-
нiше. Аде тодi вона булаби занадто худою! Щя крихiтна не-

досконалiсть робить даму EpiKy доступнiшою для ii дорос-
лого учня, а тому ще привабпивiшою. Кожну жiнку можна
мiцнiше прив'язати до себе, якщо переконати ii, що вона
тiлесно цедосконала. А до того ж, вона набагато старша за
нього. OKpiM caMoi лише музики, в учня Кпеммера е ще до-
даткова мета, i BiH ii зараз ретельно обдумуе. BiH схибдений
на музицi. BiH потай закоханий у свою вчительку музики.
BiH цiлковито переконаний, що панна Коryт - саме та жiн-
ка, яка потрiбна юнаковi, щоб посвятити його у Bci премуд-
pocTi на початку житт€вого шляху. Юнак починае з мадого,
аIIе швидко розвиваеться, Кожному потрiбно з чогось почи-
нати. BiH незабаром завершить початкову стадlю, точнlсrнь-
ко як iз водiнням, коли початкiвець спочатку купуе собi не-
величке вживане авто, а потiм, коли вже трохи навчиться,
мiняе його на бiпьш нову модель, Панна EpiKa цiлковито
скдадаеться з музики, l вона ще не така стара, 

- 
оцlню€

учень свою випробувальну модедь. Клеммер зможе розпо-
чати з не зовсiм найнихсчоi сходинки, не з <фольксваrена>,

а з (<опепь-кадета>. Таемно закоханий Вальтер Клеммер втри-
заеться у рештки cBoix нiгтiв. Його голова в ореопi русявого
волосся до плечей вже падае цiлком - рум'янцi зi щiк пере-
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кинулися далi. BiH у Mipy модно вбираеться. BiH у Mipy iH-
телiгентний. Нiщо у ньому не кидаеться надмiрно в очi, нiщо
не видаеться зайвим. BiH трохи вiдпустив волосся, щоб не
здаватися Hi надто сучасним, Hi надто старомодним. BiH не
запуска€ бороду, хоча часто думае над цим. Але досi йому
завжди вдавалося опиратися цiй спокусi. BiH Mpie про те,

щоб одного разу поцiлувати свою вчитедьку i торкнутися ii
тiла. BiH хоче продемонструвати iй cBoi твариннi iнстинкти.
BiH хоче зiткнутися з нею кiпька разiв, нiби випадково, але
сильно. При цьому BiH удаватиме, що хтось його штовхнув
на Hei. Тодi BiH притиснеться до Hei якомога сильнiше, а потiм
вибачиться. Потiм BiH плануе притупитися до Hei вже зумис-
не, а якщо вона дозволить, то й потертися об Hei. BiH роби-
тиме все, що вона скаже, r при цьому навчиться чогось, що
знадобиться йому потiм, уже в серйознiших стосунках. У цих
стосунках зi старшою за себе вчителькою BiH хоче навчити-
ся правильно поводитися з л<iнками, бо з нею вже можна
бути не таким обережним, як iз юними дiвчатами, якi не

дозволяють хлопцям зайвого. I_{iKaBo, чи це fIояснюеться
цивiлiзацiйними процесами? Юнаковi слiд спершу визначи-
ти дпя себе Mex<i дозволеного, а вже потiм можна пересту-
пати через них. Незабаром BiH поцiлус свою вчительку так
сильно, що вона мало не задихнеться в йоrо обiймах. BiH
смоктатиме ii всюди, де йому тiпьки дозволять. BiH кусатиме
ii там, де вона йому дозводить. А потiм BiH свiдомо перейде

до найiнтимнiших даск. BiH почне з ii руки i бупе дбайливо
просуватися догори. BiH навчить ii любити або хоча б пова-
жати свое тiло,яке вона наразi зневажае. BiH навчить ii всьо-
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го, що потрiбно для любовi, але потiм присвятить себе вигiд-
нiшим цiпям i амбiтнiшим завданням зi сфери жiночих
та€мниць. Вiчних таемниць. Тепер BiH буде ii вчитедем. Йому
не подобаються u вiчнi темно-синi спiдницi в складкуi блуз-
ки з комiрцями, не подобаеться ii постiйна невпевненiсть у
собi. Вона повинна вдягатися яскраво i молодiжно. Кольори!
BiH iй пояснить, lцо саме BiH мае на увазi пiд кольорами. BiH
продемонструе iй, що означае бути по-справжньому мопо-

дою i яскравою i як iз цього можна тiшитися. А копи вона
вже збагне, що насправдi ще зовсiм молода, BiH покине ii
задля ще моподшоi.

- MeHi здаеться, що ви, панi професор, зневажа€те свое
тiпо i визнаете тiльки мистецтво, - скаже Кпеммер. - Ви
задовольняете лише найнагадьнiшi cBoi потреби, аде прос-
то iсти i спати - цього замапо! Панi Коryъ вам здаеться,

що ваша зовнiшнiсть - це ваш ворог, i тiльки музика -
ваш друг. Але подивiться у дзеркапо, там ви побачите себе,

i у вас нiколи не бупе кращого друга, Hix< ви сама, Тому
причепурiться трохи, панно Коryт, якщо я можу вас так
називати.

Пан Клеммер дуже хоче стати другом Ерiки. Щей позбав-
пений форми кiстяк, ця вчителька музики, по якiй вiдразу
видно ii фах, ще може розвинутися,6о ж вона ще не занадто
стара. I_[ей обвислий мiшок зi шкiри i KicToK. Якщо порiвня-
ти ii з матiр'ю, то вона взагапi ще дуже молода. Юнак зробить

усе необхiдне, щоб спустити на грiшну землю це iдiотське
створiння, хворобливо скрючене, замрiяне, яке чiпдяеться
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за cBoi iдеапи i живе самим дише духовним життям. Заче-
кайте трохи, i вона зможе сповна насолоджуватися радоща-
ми кохання! Вальтер Клеммер кожну весну i цiпе пiто ппавае
на байдарк:rх по швидких piKax, BiH HaBiTb займаеться вод-
ним слаломом i обходить спецiальнi ворота. BiH пiдкорюе
собi стихiю i зможе пiдкорити також EpiKy Коryт, свою вчи-
тельку. Одного дня BiH пок€Dке iй, як побудований човен.
А потiм навчить ii, як триматися у цьому човнi на водi. На
той момент BiH уже називатиме ii на iм'я - EpiKa! Щя пташ-
ка EpiKa ще вiдчуе, як у Hei ростуть крипа, чоловiк подбае
про це.

Кому що подобаеться. Вальтеру Клеммеру подобаеться
ось таке.

Потiк музики Баха нарештi затих.3авершив свое шелес-
тiння. Обидвое маестро пiдiймаються зi cBo'ix дзиfликiв i
схидяюТь голови, нiби терплячi KoHi перед мiшками з BiBcoM
буднiв, у якi вони знову готовi зануритися. Вони пояснюють,
вони схиляють голови перед генiем Баха, а зовсiм не перед
оплесками цього натовпу, який нiчого не розумiе i занадто

дурний HaBiTb для того, щоб ставити запитання.
Сама пиuiе мати Ерiки до KpbBi розбивае собi долонi в

оппесках. Вона кричить: <Браво! Браво!> Посподиня дому
посмiшкою пiдтримуе ii. Натовп, позбираний на гноiвцi i
розфарбований огидними кольорами, зi свого боку розгля-
дае EpiKy. Слухачi жмуряться вiд свiтла. Хтось забрав по-
душку вiд лампи, i тепер вона може свiтити як зzrвгодно
яскраво. Отже, це i е пубпiка Ерiки. Якби про це не було
точно вiдомо, то можна бупо б засумнiватися, що Bci вони -
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пюди. EpiKa пiдiймаеться над кожним iз них, аде вони вже
пхаються до Hei ближче, торкаються до Hei, говорять рiзнi
дурницi, Вона сама вивела цю недозрiлу публiку у сво€му
iнкубаторi. Вона загнала lx сюди не дуже чесними методами
шантоку, примусу, погроз. €диний,хто прийшов сюди до6-

ровiльно, - ц€, мабуть, пан Клеммер, старанний учень. Yci
решта охоче вiддали б переваry телебаченню, грi у настоль-
ний TeHic, читанню чи iншим дурницям. Yci вони зму]ленi
бупи прийти сюди.I вони, здаеться, ще й тiшаться зi cBoei
посередностi! Але при цьому наважуються наближатися i
до Моцарта, i до Шуберта. Вони розташовуються зручнiше,
заЙмають побiпьше мiсця, цi MacHi острЬцi у навкопоплiд-
них водах звукiв. Вони тимчасово живляться цими соками,
але не розумiють, що ж таке п'ють. Стадний iнстинкт за-
звичай високо оцiнюе посереднiсть. BiH вважае iT цiнною.
Вони переконанi, що сильнi, бо ix бiльшiсть. У натовпi по-
середностей HiKoMy не страlцно, HixTo не тремтить. Вони
тиснуться поближче одне до одного, щоб створити iпюзiю
тепла. У самiй серединi неможливо опинитися на caMoTi Hi
з чим, а тим бiльше з самим собою. I якi вони з цього задо-
воленi! Нiщо в txHboMy icHyBaHHi не видаеться iM вартим
осуду, i HixTo не може засуджувати ixHe iснування. I докори
Ерiки про те, що те чи iнше виконання цього разу вийшло
невдалим, теж вiдскочать вiд цiеi терплячоi м'якоi стiни.
Вона, EpiKa, cToiTb по iнший бiк, аде замiсть того, цоб пи-
шатися цим, вона мститься. ii помста подягае у тому, що
раз на три мiсяцi вона примушу€ 1х слухати, заганя€ за пар-
кан, ворота якого вiдчиненi, щоб барани могли потрапити
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досередини. Вони заловоленi собою, iM нудно, i вони бiжать
до цих BopiT, штовхають одне одного, мекають i збивають
одне одного з нiц якщо хтось нерозумний посмiс затрима-
ти ix, бо шука€ свое пальто, яке висить iз самого низу i яке
BiH тепер не може знайти. Спершу вони Bci нараз пхаються

досередини, а потiм точно так само хочуть якомога швидше
вибiгти геть. I вiчно Bci разом. IM здасться, що чим швидше
вони потраплять на lнше пасовисько, на пасовисько музики,
тим швидше iM вдасться потiм вирватися з нього. Але тепер,
пlсля невеличкоl перерви, шановн1 панl l панове, яку ми Bcr

з вами заслужили, буде че Брамс, Шановнi учнi та ученицi.
Сьогоднi винятковiсть Ерiки буде не ii провиною, а перева-
гою. Бо Bci дивляться на Hei, HaBiTb Ti, хто потай ii ненави-

дить.
Пан Клеммер, який пропиха€ться до Hei бдижче, задива€

ii свiтпом cBoix святково налаштованих гопубих очей. BiH
хапае пiанiстку за руку обома своiми руками i каже: <IJiлую

ручкуI> i що йому просто бракуе слiв, так усе було чудово,
панi професор. Мати Ерiки пропихаеться Mi_lK цими двома i
виразно стае на перешкодi стисканню рук. Жоднi знаки при-
вiтання i дружби не повиннi занадто сильно стискати до-
лонь,6о iнакше можна потягнути сухожилля i це зашкодить
грi. Руки повиннi перебувати у ixHboMy природному поло-
женнi. Ми ж не будемо сприймати серйозно цю третьо-
сортну публiку, правда, пане Клеммер? ii доводиться приму-
шувати, тиснути на Hei, заганяти в пастку, щоб узагалi
добитися будь-якоi реакцii. ii треба пупити дрючком! Iй хо-
четься, щоб i] вiдлупцювали, а потiм щоб запропонували
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море пристрастr, яку замlсть Her пережива€, а потlм старан-
но запису€ нотами той чи iнший композитор. IM подобаеть-
ся все, що кричить,6о iнакше iM самим доведеться постiйно
кричати. Вiд нудьги. Приглушенi тони, ToHKi переходи,ледь
помiтнi вiдмiнностi вони все одно не заувa>кують. А при
цьому в музицi, як i загалом у мистецтвi, набагато леIше
спiвставдяти яскравi контрасти, абсопютнi протилежностi.
Апе все це лише низькопробне мистецтво, i нiчого бiльше!
I-{i вiвцi не здогадуються цро це. Вони Hi про що не здогаду-
ються. EpiKa повiрливо бере Кпеммера попiд pyкy,i ця рука
вiдразу ж починае тремтiти. Але зовсiм не тому, що BiH мерз-
не посеред цього натовпу, у жилах якого циркулю€ здорова
пiдпiткова кров, I_{i ситi невiгласи у KpaiHi, де пануе культур-
не варварство. Ви тiльки подивiться у газети: caMi вони ще
бiпьш недоумкуватi, нiж те, про що у них написано. Чоповiк,
який рiже на шматки дружину i дiтей, а потiм старанно за-
паковуе'iх до холодильника, щоб згодом з'.iсти, не набагато
бiльший варвар, Hix< газета, яка пише про це. I саме тут ко-
дись давно Антон Ку наважився пiдняти голос на мавпу За-

ратустру'! А сьогоднi хiба що газета nKyp'epu виступае про-
ти газети <КроненцаЙтунf>.

- Ох, Клеммер, ви тiльки уявiть собi все це! А зараз, пане
Клеммер, якщо ви не проти, я мушу привiтатися з панi про-

фесор В'сраль. Згодом я ще до вас повернуся.

| Днпон Ку (1890-1941) - автор книги <Мавпа 3аратустро (1925),

яка попемiзуе з австрiйським публiцистом i сатириком, визнаним авто-

ритетом в галузi мистецтва i моралi Карлом Краусом.
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Матидбаftпиво накидае на плечi доньки власноруч спле-
тений синiй ангоровий светр, щоб не дай Боже не застигпа

рцина у суглобах i щоб пiдвищився опiр до тертя. Ijей
светр - нiби грiлка на чайник. Iнодi TaKi саморобнi чохrIи з

кольоровими китичками одягають на рiзнi потрiбнi речi,
наприклад, на рудон туадетного паперу. Вони прикрашають
задн€ скло автомобiпя, Точно посерединi. Китиця Ерiки - це
ii власна голова, яка гордо стирчить посерединi. Вона ковзае
по гладенькому льоду паркету, який сьогоднi прихований
вiд нiг поганих бiryнiв у тих мiсцях, де BiH особпиво сидьно
понищений. EpiKa поспiшае до старшоi колеги, щоб почути
вiтання з u фахових вуст. Мати Hi:rcHo пiдштовхуе ti ззаду.
Мати поклапа руку на спину Ерiки, на ii праве пдече, зверху,
на ангоровий светр.

Вальтер Кпеммер i дапi не п'е i не курить, апе, незважаю-
чи на це, його енергiйнiсть гiдна подиву. BiH невтомно про-
кладае собi шлях через rапасливий натовп, переслiдуючи
свою вчитепьку, нiби п'явка. BiH немов приклеений до Hei.

Вона завжди матиме Його пiд рукою, варто iй лише вiдчути
необхiднiсть його присутностi. Наприклад, якщо iй буде
потрiбен чоловiчий захист.,Щостатньо iй буде озирнутися, i
вона вiдразу ж наштовхнеться на нього. BiH HaBiTb зумисне
шукае цього тiпесного контакту. Незабаром коротка перерва
завершиться. BiH втяryе в себе близькiсть тiпа Ерiки широко

роздутими нiздрями, так, нiби перебувае на високiй альпiй-
ськiй полонинi, де не так часто вдаеться побувати, тож спiд

дихати на повнi груди, Щоб узяти iз собою до MicTa якомога
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бiпьше кисню. BiH знiмае волосину з рукава синього светра,
i йому дякують за це. Ви таке бачили! Мати iнтуiтивно щось
пiдозрюе, апе нiчого не може вдйти, адже Його rречнiсть i
вiдповiдальнiсть бездоганнi. I_{e становить цiлковиту проти-
лежнiсть вiд того, що на сьогоднiшнiй день зазвичай е нор-
мою у стосунках мiж представниками протилежних статей.
Пан Клеммер для Hei - юнак, апе BiH явно юнак, вихований
ст арими добрими методами,

Перед тим, як почнеться фiнальний етап, вони ще трохи

розмовляють. Кпеммер цiкавиться, i водночас йому прикро
за те, цо TaKi домашrнi концерти поводi вiдходять у минупе.
Спершу померли вепикi майстри, а тепер помирае i iхня му-
зика,6о Bci хочуть слухати лише поп i рок. Таких родин, як
сiм'я господарiв дому, сьогоднi бйьше не icHye. А ранiше ix
було багато. Кiлька поколiнь отоларингопогiв хсадiбно, аж

до знемоги, вслухадися у пiзнi квартети Бетховена. Сьогод-
Hi люди з вищою освiтою здатнi хiба що притупувати ногами

у такт слонячим фанфарам Брукнера i хвапити цього peMic-
ника з BepxHboi ABcTpii.

- Зневажати Брукнера, яким захоплю€ться стiдьки лю-

дей, - це юнацький максималiзм, пане Клеммер. - Його
можна зрозумiти тiльки з BiKoM, повiрте MeHi, Не поспiшай-
те висловлювати моднi твердження, аж поки ви caMi не зро-
зумiете, про що говорите, пане копего Клеммер,

Юнак тiшиться сдовом <(колега), яке прозвучало з фахо-
вих вусъ i вiдразу ж професiйним сденгом починае говори-
ти про фантазii Шумана i пiзнього Шуберта. BiH говорить
про HiжHi пiвтони iхньоi музики, а його власна мова при
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цьому погризена мlллю r справпяе враження crpocтr на crpo-
му тлi.

Пiсля цього вiдбуваеться градуетом - Коryт-Кпеммер,
присвячена та€мному концертному життю MicTa, все у яду-
че-жовтих Toнzlx, Molto vivacel. I]ей дует у них вiдточений на
чиспенних репетицiях. Вони обое не беруть жодноi 1пlастi у
цих концертах. iм дозволено iнодi долучатися до них пише
як споживачам, але r'хня квалiфiкацiя набагато вища! Та
насправдi вони диIце слухачi i марно створюють собi iлюзii
щодо cBo'lx знань. Частина з них - EpiKa, майже спромогпа-
ся стати активним г{асником мiського артистичного х(иття,
але так i не стала.

I ось вони удвох м'яко злiтають над запиленими шарами
напiвтонiв, напiвсвiтiв, промiжних сфер, тому що саме на

цих матерйх середнiй прошарок розумiеться найкраще. I_[ей

панцюжок вiдкриваеться смиренним затьмаренням Шубер-
та, або, як опису€ це Адорно, його вiдкривае затьмарення у
шуманЬськiй <Фантазii до-мая<ор>.Це пливе у далину,у
нiщо, апе не заглушае при цьому апофеозу свiдомого згасан-
ня! Затьмарення, яке не лише не усвiдомлюеться, аде HaBiTb
не мае себе на увазi! Обое замовкають на мить, щоб посма-
кувати ефект сказаного у настiпьки недоречному мiсцi. Ко-
жен iз;lих вtsажа€, що вiдчувае справжнiглибини краще за
iнших, один завдяки своiй моподостi, iнша - завдяки зрi-
лостi. По черзi вони намагаються переплюнути одне одного,
гнiвно висловлюючись на адресу невiгласiв, профанiв, як Ti,

1 З iталiйськоi - дуже жваво. Музичний TepMiH.
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що зiбралися, скажiцо, тут, довкола них. Ви тiпьки подивiть-
ся, панi професор! Ви тiпьки подивiться уважно, пане Кпем-
мер! Пута зневаги пов'язують вчительку й у.lня. Згасання
життевоi наснаги у Шуберта або Шумана - це пряма про-
тидежнiсть до того, що здоровий натовп мае на увазi, коли
називае традицiю здоровою i задоволено вовтузиться у нiй.
3доров'я. Тфу ти, чорт! Здоров'я - це перетворення того, що
е. Слухачi, якi шкрябають щось у cBoix програмках фiлар-
монiйних концертiв, - yci вони роблять здоровi речi у свос-
му огидному конформiзмi, Ви тiпьки уявiть собi, що icHye
можпивiсть перетворити це здоров'я на основний критерiй
серйозноi музики, Але здоров'я завхtди трима€ться бдижче
до переможцiв. Усе спабке вiдпадае саме по собi. Воно з Tpic-
ком провалю€ться у тих, хто пюбить ходити в сауни i пiсяти
на паркани. Бетховена вони вважають здоровим художни-
ком, дарма, що BiH був глухим.А ще цей надзвичайно здо-

ровий Брамс. Клеммер наважуеться на незгоду (i потрапляе
м'ячем у кошик), заявпяючи, що Брукнер теlк завжди i BciM
здавався здоровим. Клеммера без вагакь ставлять на мiсце.
EpiKa скромно демонструе cBoi рани, якi отримала вiд ударiв
об музичну iндустрiю Вiдня i провiнцii. Аж поки не ппюну-
да на це все. Щi вразливi й HiжHi нiчнi метелики обов'язково
згорять на вогнi.

- I тому, - каже EpiKa Коryъ - цi обидва надзвичайно
хворих компOзитори, Шуберт i Шуман, у яких спiльний пер-
ший склад прiзвища, найближчi моему пiдiрваному серцю.
Не той Шуман, якого вже покинули Bci його iдеi, а Шуман
напередоднi цього стану! На волосину вiд нього! BiH уже вiд-
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чувае, що дух покидае його, BiH уже стрФкдае вiд цього най-
тоншими фiбрами cBoei душi, BiH уже проща€ться зi cBoiM
свiдомим життям i звертаеться до сфери демонiв та ангепiв,
апе BiH ще один-€диний, останнiй раз збирас Bci cBoi сипи,
вже не до кiнця свiдомий себе самого. BiH ту)Iииво вспу-
ха€ться у те, втрату чого оплакуе, у найдорожче - у себе
самого. IJe та фаза, коли дюдина ще знае, що саме втрачае,
останнiй момент перед тим, як уже все остаточно втрачено.

EpiKa трагiчним тоном повiдомляе, що ii батько у cTaHi

цiлковитого божевiлля помер у клiнiцi <Штайнгоф>. Тож
потрiбно ставитися до Ерiки обережно,6о iй уже довелося
пережити страшнi речi. Посеред усього цього виставленого
напоказ здоров'я EpiKa не хотiла би продовжувати цю тему,
але на дещо вона таки натякае. Epika хоче витиснути з Кдем-
мера певнi почуття, тож безжапьно береться за скальпепь.
За cBoi страждання ця жiнка заспугову€ кожен грам чоповi-
чого спiвчуття, яке тiпьки вдасться витиснути. I-{iKaBicTb
юнака до Hei знову спалаху€ жвавим полум'ям.

Перерва завершуеться. Сiдайте,6удь ласка, знову на cBoi
мiсця. Концерт продовжуеться вокальними творами Брамса

у виконаннi однiеi здiбноi юноi сопранiстки. А потiм уже i
кiнець, переплюнути дует Коryт-Габеркорн все одно HiKoMy
не вдасться. Аплодисменти стають ще ryчнiшими, HilK до
перерви, бо Bci тiшаться, що незабаром усе завершиться. Ще
бiдьше крикЬ <6раво>, цього разу не лише вiд MaTepi Ерiки,
а й вiд ii найкращих учнiв. Мати i найздiбнiший учень кри-
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чать голосно и енергrино, стежать одне за одним кутиками
очей i вiдчувають сипьну взаемну пiдозру. Йому хочеться
дещо взяти, а вона не готова вiддати це. Свiтло спалаху€ ще
яскравiше, HaBiTb BepxHi /Iампи,у цей трiумфапьниil момент
нiчого не шкодують. В очах господаря дому стоять сдьози.
EpiKa зiграла на бiс ще один TBip Шопена, а Iосподар помеш-
кання вночi думатдме про свою батькiвщину Польщу. Спi-
вачка й EpiKa, ця чудова акомпанiаторка, отримують гi-
гантськi букети KBiTiB, Здалеку пропихаються крiзь натовп
ще двi MaTepi й один батько, якi також несуть квiти панi
професор, яка вчить ixHix дiтей.3дiбна молода спiвачка отри-
му€ один-€диний букет. Мати Ерiки з ентузiазмом допоМагае
забальзамувати квiти ддя транспортування, вI,Iкористовую-
чи для цього обгортковий папiр.

- Нам треба якось дiйти з цими чудовими квiтами тiпь-
ки до зупинки, а вже звiдти трамвай акуратненько довезе
нас до самих дверей дому. - Вона заощарку€ на TaKci, щоб
не заощаджувати на квартирi. Вiдразу ж з'явпяються чис-
пеннi друзi i помiчники, якi пропонують органiзувати транс-
портування власним автомобiлем, але мати заявля€, що це
все зайве. - Дуже дякуемо. Але ми Hi вiд кого не приймаемо
ласки i caMi нiкого не ощасливдю€мо.

Пiдбiгае Вальтер Кпеммер i допомагае своiй вчительцi

фортепiано вбратися у зимове пальто з лисячим KoMipoM,
BiH добре знае це папьто ще з музичноi школи. Пальто мае
пояс на талii i розкiшний хутряний KoMip. Потiм BiH допо-
магае i MaTepi Ерiки вдягнути чорне каракулеве пальто. Иому
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хочеться продовжити перервану розмову. BiH говорить щось
про мистецтво i лiтературу на той випадок,якщо панна Ко-

ryт у цей момент, пiспя свого повного трiумфу, занадто ви-
снажена музикою. BiH присмоктуеться до Ерiки BciMa своiми
зубами. BiH допомагае iй потрапити руками в рукави пальта
i HaBiTb нав ажуеться н а смiдивiсть вивiльн ити Ti притиснуте
KoMipoM волосся й акуратно розправити його зверry. BiH
пропонуе вiдпровадити обох дам до зупинки.

У MaTepi посилюються пiдозри, якi вона не наважу€ться
виспови"ги вгоlrос. EpiKa вiдчувас змiшану з побоюваннями

радiсть черв знаки уваги, якi сиплються на Hei. Тiльки б
вони не перетворилисяна град завбйьшки з куряче яйце i
ненабипиiй синцiв! iй iще подарували велетенську коробку
цукерок,якутепер несе Вадьтер Клеммер,вiн майже вирвав
ri з рук Ерiки. Помаранчевий букет пiдiй чи чогось схожого
теж довiрили йому, Навантажена рiзноманiтними вантажа-
ми, серед яких музика займае далеко не останне мiсце, вся
трiйця бреде до трамвайноi зупинки. Молодь iде попереду,
мати не встига€ за'iхнiми юними ногами. Але ззаду MaTepi
зручнiше спостерiтати за BciM i пегше пiдспуховувати. EpiKa
вiдчувае невпевненiсть уже на цiй раннiй стадii, бо ж бiдна
мама бреде позаду зовсiм сама. Зазвичай парочка дам Коryт
насолоджуеться проryдянкою попiд ручку й обговоренням

успiхiв Ерiки, якi вони безсоромно перебiпьшують. А сьо-
годнi раптом невiдомо звiдки з'явпяеться якийсь зухвалий
молодик i займае мiсце cTapoi заслуженоi MaTepi, яка тепер
змушена дрiботiти позаду, забута i розryбпена. Материнськi
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пута натяryються i з yciei сипи смикають EPiKy назад. EPiKa
вiдчувае себе дуже нФручно вiд того, що мати повинна йти
ззаду. А те, що мати сама так запропонувапа, тiльки погiршуе
справу. Якби пан Кпеммер не виставив себе настiпьки неза-
мiнним, EpiKa зараз могла би зручно йти в ноry з матiр'ю.
Вони би разом пережовувапи сьогоднiшню подiю i, можпи-
во, загризапи б u цукерками з коробки. Вона вiдчувае перед-
чуття затишку i комфорту ixHboi спiльноi вiтальнi, куди
вони зараз потрапдять. HixTo не випустив звiдти тепда.
Можливо,вони встигнуть ще подивитися вечiрнiй фiпьм по
телебаченню. I-[e бупо би найкраще завершення дпя такого
гамiрного дня. А цей учень пiдступае до Hei все ближче. Не-
вже BiH не може витримувати дистанцiю? iй трохи соромно
вiдчувати поряд iз собою це моподе i розпапене тiло. Юнак
виглядае таким здоровим i безтурботним, що EpiKa впадае

у панiку. Невже BiH збираеться нав'язати iй свое здоров'я?
iхне затишне спiвiснування удвох, у якому немае мiсця Hi

ддя кого бiльше, опинидося пiд загрозою. Хто, KpiM MaTepi,

може краще забезпечити спокiй, порядок i надiйнiсть у влас-
них чотирьох cTiHax? YciMa фiбрами душi тягне EpiKy до ri
м'якого крiспа перед тепевiзором i до мiцно зачинених iзсе-

редини дверей. EpiKa мае свое впасне крiсло, а мати - свое,
i ще низенький стiпьчик, оббитий каракулем, на якому вона
тримае cBoi набряклi за день ноги. ,Щомашнiй затишок не-
безпечно перекривлюеться на один бiк,6о цей Кпеммер не

збираеться йти геть. Невже BiH ппануе вдертися у iхнiй дiм?
EpiKa найбiльше на cBiTi зараз прагне опинитися знову все-

рединi cBoei MaTepi, плавати у теппих навколоплiдних вод:rх.
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Там зовнi так само тепло i водого, як усерединi тiла. EpiKa
кам'янiе вiд думок про MaTip, коли Клеммер пiдходить до Hei
занадто близько.

Клеммер усе говорить i говорить. EpiKa мовчить. Iй при-
гадуються нечисленнi спроби cTocyHKiB iз представниками
протипежноi cTaTi, але цi спогади не додають iM приемностi.
Як не вiдчувала вона приемностi i в момент, коли все це було
теперiшнiм. Одного разу таке трапилося у Hei з одним iз
чоповiкiв, який так довто залицявся до Hei у кав'ярнi, що
вона пiддапася, тiльки щоб примусити його замовкнути. Жа-
люгiдна колекцiя блiдих домосидiв поповнипася згодом од-
ним юристом i ще одним учителем гiмназii. Апе вiдтодi ми-
нули роки. Обидва юнаки з вищою освiтою раптово
нацiпювали на EpiKy пiсля спiпьного вiдвiдання якогось кон-
церту ii ж власнi рукави падьта, нiби дула пiстолетiв. I цим
обеззброювапиТi, демонструвапи\й, що у них е i бiдьш не-
безпечнi iнструменти. Щоразу EpiKa хотiпа лише одного -
якомога швидше опинитися знову бiля MaTepi. Але мати Hi
про що не знала. Таким чином донька попаслася у двох-
трьох хопостяцьких помешканнях iз крихiтними вбудова-
ними кухнями i сидячими ваннами.,Щпя Hei, музичноi ryр-
манки, це були гiркi пасовиська.

Спершу iй подобапося вдавати iз себе пiанiстку, яка
тимчасово не концертуе. Жоден iз ii каваперiв ще не бачив

у себе на диванi живоi пiанiстки. У таких випадках чоловiки
вiдразу ж починають поводитися як справжнi лицарi, а жiн-
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ка насо/Iоджуеться широкою перспективою, яка раптом вrд-
криваеться перед нею, i не зверта€ уваги на чоловiка. Апе пiд
час любовного акту жоднiй жiнцi не вдаеться надовго збе-

реIти свою велич. Незабаром юнаки починали входити у
смак i дозволяли собi певну фривопьнiсть поведiнки HaBiTb
на людях. Вони переставали вiдчиняти перед нею дверцята
автомобiля i дозвопяпи собi iронiчнi дотепи на тему ii не-
зграбностi. Пiсля цього жiнцi починають брехати, зраджува-
ти i-i, мучити i дзвонити все рiдше. Жiнцi цiлком свiдомо не

розповiдають про cBoi намiри. Один або й два листи задиша-
ються без вiдповiдi. Жiнка чекае i чекас, але марно. I вона не
пита€ себе, на що вона чека€, бо вiдповiдь ляка€ ii бiльше, нiж
саме чекання. А чоловiк тим часом рiшуче розда€ знаки ува-
ги iншим жiнкам у якомусь iншому своему життi.

I_{i юнаки розпалиди в Ерiцi пристрасть, але потiм са-
Mi ж i] i згасипи, Вони закрутили в нiй кран, iй вдалося
понюхати пише зовсiм тDохи газу. EpiKa намагалася
прив'язати lx до себе пристраснiстю i темпераментнiстю.
Вона старанно товкла кудаками по мертвому тiлу, яке ко-
ливапося над нею, захоплення виривало з Hei голоснi крики.
I вона дряпаrIа нiгтями спину свого партнера. Але нiчого не
вiдчувала. Вона лише iмiтувала неймовiрне задоволення,

щоб чоловiк нарештi зупинився i дав iй спокiй. I чоловiки
давали iй спокiй, аде потiм знову приходили. А EpiKa знову
нiчого не вiдчувала, вона нiколи нiчого не вiдчувала. У нiй
стiдьки ж чуттевостi, як в уламку черепицi з даху, по якому
стукотить дощ.
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Yci чоловiки швидко покидади ii, i тепер вона не хоче
бiпьше мати справи з жодним чодовiком. Чоловiки не над-

то приваблювади i], та вони й не дуже старапцся. Вони не

завдають собi працi завоювати серце TaKoi незвичайноi
жiнки, як EpiKa. Бо таких, як вона, справдi бiпьше нема€.

Вони вiчно шкодуватимуть про це, але вони все одно ро6-
лять свое. Вони дивляться на EpiKy, обертаються i йдуть
геть. Вони не напружуються, щоб детальнiше дослiдити
неповторнi мистецькi здiбностi цiеi жiнки, вони зайнятi
своiми поверховими знаннями i шансами, якi випадають
на iхню допю. I-{я жiнка видаеться iM занадто вепиким
шматком для Dшlх притуплених ножичкiв. Вони думають
собi, що ця жiнка однаково незабаром зiв'яне i засохне.
Апе вiд цього ix зовсiм не мгIить безсоння. EpiKa
зiщулюеться i поволi перетворюеться на мумiю, а вони
продовх(ують займатися своiми нудними справами, так
нiби поблизу не було рiдкiсноi квiтки, яка потребуе ста-

ранного поливання.

Пан Клеммер, який, Hi про що не пiдозрюе, пливе собi,
нiби живий букет, поряд iз молодшою Коryъ а панi Коryт-
старша залиша€ться у нього в кiльватерi. BiH такий молодий.

BiH HaBiTb не пiдозрюе, наскiдьки BiH юний. BiH нагороджус
свою вчительку поштивими, але водночас змовницькими
погпядами. BiH роздiпя€ з нею та€мницю розумlння мистец-
тва. I_{я жiнка поряд iз ним, мабуть, розмiрковуе, так само,
як i BiH, яким чином можна було би прибрати зараз iз доро-
ги цю недоречну MaTip. Тодi BiH мiг би запросити EpiKy че
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на скдянку вина, щоб завершити день святковим акордом.
Про щось бiльше Клеммер не думае, Учитепька залишаеть-
ся дпя нього чистою iстотою. Позбутися MaTepi i проryляти-
ся ще кудись iз Ерiкою. EpiKal BiH вимовляе ii iм'я, Вона вдае,

що нiчого не почуда, i прискорюе крок, щоб швидше дiста-
тися до мети i юнаковi не встигли tlрийти до голови дивнi
д}мки. Йому вже час нарештi пiти геть! ,Щовкола так багато
стежок, якими BiH мiг би зникнути. Щойно BiH зникне, вони
з матiр'ю перемиють йому Bci кiсточки, бо ж BiH точно тасм-
но закоханий у Hei.

- Ви будете ще сьогоднi дивитися фiльм iз Фредом Ас-
тером? Я точно не пропущу його!

Ъпер пан Клеммер зна€, що його очiкуе, а саме - нiчого.

На неосвiтпенiй дiпянцi дороги, коди вони минають за-
лiзничний переiзд, Клеммер робить вiдчайдушну спробу
i раптом хапас панi вчитедьку за руку.

- Щайте MeHi вашу руку, EpiKo. Ijя рука так чудово грае
на фортепiано.

Рука холодно просдизае крiзь отвори розставденого яте-

ра i знову зника€. Пiднявся короткий порив BiTpy, а потiм
усе затихло. Вона вдае, нiби не помiтида зближення. Перша
невдала спроба. Його ру*а наважидася на таку смiливiсть
тiльки тому, що мати кiдька секунд прiботiла поряд iз ними.
Мати перетворилася на бiчний причiп, щоб контродювати
поведiнку юноi пари спереду. Вона зiйшла на дороry бо тро-
туар у цьому мiсцi вузенький, а машин о цiй порi не видно.
Але донька вiдразу ж зауважила небезпеку i моментально
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поверЕуда свою дегковокну Maтip назад на тротуар.Рука
Клеммера застигла на пiвдорозi.

Наступну спробу робить рот Клеммера. Коли його рот
вiдкриваеться або закрива€ться, у кутиках не утворюються
зморшки, якi прийдуть iз BiKoM. BiH говорить без упину, Йому
хочеться поговорити з Ерiкою про одну книry. Книry Норма-
на Майлера, якого Клеммер обожнюе як дюдину i як митця,
BiH побачив у книзi таке й таке, але, можливо, EpiKa побачи-
ла щось зовсiм iнше? EpiKa не читала книги, i на цьому обго-
ворення уриваеться. Таким чином оборудка нiколи не вiдбу-

деться, купцi та продавцi не дiйдуть згоди. EpiKa хотiла би
виторryвати собi минулу назавжди юнiсть, а Кпеммер явно
вирiшив позапицятися до неi.Молоде обличчя хлопця м'яко
побпискуе у свiтлi пiхтаlrв i яскравих вiтрин магазинiв, а по-

ряд iз ним зiщупюеться пiанiстка, нiби писток паперу, який
горить у печi пристрастi. Вона не наважуеться подивитися
на цього чоповiка. Мати точно не побоiться роздiлити цю
пару, коди це стане необхiдно. EpiKa вiдповiдае короткими

фразами,iй явно не цiкаво,i вона Mpic якомога швидше дiста-
тися до мети - трамвайноi зупинки. Мати чинить перешко-

ди вза€мообмiну моподi у Hei на очах, розповiдаючи про
застуду i детапьно описуючи ii симптоми. ,Щонька погод-
ll(уеться з нею. Потрiбно вже зараз берегтися вiд iнфекцii, бо
завтра може бути пiзно. Пан Кдеммер робить останню вiд-
чайдушну спробу, розправляе крипа i заявляе, що BiH знае
хороший метод проти застуди, а точнiше - своечасне загар-
товування. BiH рекомендуе ходити до сауни. Або проплисти
кiлька дорЬr<ок у басейнi. BiH рекомендуе займатися спортом,
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i насамперед його найпривабливiшим видом: плаванням на
байдарцi у вiдкритiй водоймi. Зараз, узимку, цьому заважа€
лiд, тому тимчасово слiд перейти на iншi види спорту. Але
незабаром, HaBecHi, плавати на байдарках уже буде мох<на, i
це HaBiTb найсприятливiша пора,6о тодi рiчки наповняться
тапими водами i нестимуть у собi все, що тiльки зможуть
зiрвати з берега. Врештi Кпеммер знову рекомендуе вiдвiдати
сауну. А також рекомендуе бiг пiдтюпцем,6iг у пiсi, тривапi
пробiги, фiтнес. EpiKa не слухае,а ii очi прослизаIоть по ньо-
му, i вiдразу ж вона вiдводить погляд убiк. Вона нiби випад-
ково визирае з тюрми свого тiла, яке невпинно cTapie. Вона
не намагатиметься тltдпиляти lрати cBoei клiтки. Мати не

дозволить iй торкнутися цих rрат. Але Клеммер, що би не
казала EpiKa, не згоден iз нею i виявляс все бiльше бiйцiв-
ських рис, наважуючись на один смiпивий крок за iншим. BiH
схожий на молодого бичка, який випадково завадю€ паркан.
I-{iKaBo, куди BiH прагне - до корови чи просто на iнше па-
совисько? I_{ього HixTo не знае" BiH рекоменду€ споръ щоб за
Його допомоIою розвинути вiдчуття власного Ti.lra i пробу-
дити радiсть вiд цього вiдчуття.

- Ви не повiрите, панi професор, яку радiсть Morr<e iнодi
давати пюдинi ii впасне тйо! Ви тйьки запитайте тiло, чого
воно хоче, i воно все вам розк.Dке. Спершу це тiло, може, i
виглядатиме непримiтно, але потiм: ого-го! Воно напружу€ть-
ся i розвивае м'язи i випростовуеться на cBi;<oMy повiтрi. Та
воно знае i cBoi мея<i. Але й тут, як завжди, спiд додати: най-
краще цьоIо всього можна досяIнути завдяки улюбленому
видовi спорту, плаванню на байдарках у вiдкритих водоймах.
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Одного разу у пiдсумковому тижневому випуску новин
перед фiльмом вона вже бачила щось таке. Вона пригадуе цi
байдарки i людей у них,убраниху помаранчевi безрукавки
i ребристi шоломи на головах. Вони стирчади у цих крихiт-
Еих човниках, чи як вони там називаються, нiби зацукрованi
грушi у ппяшцi з лiкером. Пiд час cBo'tx вправ вони часто
переверталися. EpiKa смiеться, Вона згадуе одного зi cBo'tx
партнерiв, задля якого старанно й голосно кричала пiд час
любощiв, аде тут же знову забувае про нього. У ii головi
виникае слабке бажання, про яке вона теж вiдразу ж забувае.
Ось. Ми вже майже дiйшлиI

У пана Клеммера речення застигае на ryбах. BiH невпев-
нено торочить щось про гiрськi лижi, для яких зараз най-
краrций сезон.

- I HaBiTb не потрiбно iхати кудись далеко за MicTo, щоб
знайти прекраснi KpyTi схили, ix повно зовсiм поряд. Хiба це
не чудово? iдьмо разом, панi професор, молодь повинна три-
матися разом. Там ми зустрiнемо друзiв мого BiKy, якi чудо-
во подбають про вас, панi професор.

- Ми з донькою не дуже спортивнi, - завершуе роз-
мову мати, яка все спортивне бачила лише на eKpaHi те-
левiзора. - Взимку ми зазвичай ранiше повертаемося

додому i з задоволенням усамiтнюемося за переглядом хо-

рошого детективу. Ми взагалi дюбимо ycaMiTHeHicTb, знае-
те, не мас значення, вiд чого, Ми знаемо, що i звiдки, а от
що i куди, ми не знаемо i не хочемо знати. Бо коли почи-
наеш доспiджувати щось таке, недовго i ноги собi пере-
ламати.
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Пан Клеммер заявля€, що може в будь-який час позичи-
ти у батька машину, достатньо просто завчасу попередити
батька. Його рука навмання мандруе у темрявi i повертаеть-
ся назад Hi з чим, цiлковито порожньою.

EpiKa вiдчувае все сильнiшу вiдразу: хаft би вже швидше
йшов собi геть! I свою руку нехай забирае iз собою. Геть! BiH
€ для Hei, Ерiки, жахливим випробуванням допi, а вона звик-
ла пише до випробувань, пов'язаних iз iнтерпретацiею му-
зичних TBopiB. Нарештi ста€ видно трамвайну зупинку, пласт-
масова будка з лавкою всерединi заспокiйливо освiтлена.
Нiде не видно жодного грабiжника, а з Кпеммером вони

удвох впораються, Свiтло лiхтаря. На зупинцi двi щiльно за-
KyTaHi фiryрr, також жiнки,6ез супровод},6ез захисту. У та-
ку пiзню годину iнтервали мiж трамваями вже великi, а Клем-
мер i не збираеться йти вiд них геть. Якщо убивцi наразi не
видно, то BiH усе ще може надiйти, i тодi знадобляться послу-
ги Клеммера. EpiKa почува€ться жахIIиво. I-{boMy недоречному
зближенню нарештi слiд покласти край. I нехай ця чаша оми-
не ii. I ось нарештi приrхав трамвай! Вона зможе про все по-
говорити з матiр'ю, коди BiH нарештi пiде геть. Щойно BiH

зникне з поля зору, як перетвориться на тему rxнbol розмови.
Вона вiдчувае леIке доскотання, нiби хтось провiв пером по
шкiрi. Приiздить трамвай i бадьоро везе дам Коryт геть. Пан
Клеммер махае iM рукою на прощання, але вони вже цiпкови-
то зануренi у процедуру витягання квиткiв iз гаманця.

.Щитина, про здiбностi якоi продовжують говорити, але
якiй дозволяють рухатися тiдьки так, нiби вона по шию за-
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нурена у MiTTToK iз пiском, ця дитина у свой ;<ахливiй безпо-

радностi долае перешкоди i падае, перечепившись через
низько натягнутi дроти. Вона махае руками i ногами. Yci цi
дроти виникли на ii шляху через неуважнiсть iнших, гопосно
скаржиться вона. ВОНА сама Hi в чому не винна. Вчителi, якi
спостерiгапи за цим, з одного боку, хвалять i втiшають цю
дiвчинку, надмiрнi музичнi амбiцii якоi забирають у Hei весь
вiпьний час i змушують присвячрати його вправам, з iншо-
го боку, вони не можуть не зауважити, що вона вигдяда€
жапюгiдною. Але HaBiTb коли вчителi щиро стверджують, що
вона €дина зi cBolx однолiткiв пiспя шкопи думае не про якiсь
дурницi, вони не можуть позбутися вiдчуття легкоi вiдрази.
ВОНА стае жертвою безгrryздих принижень, на якi ВОНА
скаржиться вдома MaTepi. Мати, не гаючи Hi секунди, мчить
до школи i голосно скаржиться на iнших учениць, якi нама-
гаються зiпсувати ii чудову дитину. А пiсдя цього на EpiKy
вже опускаеться справжня ненависть оточення. I-[e перетво-

рюеться на кругообiг скарг i посилених причин для нових
скарг. Металевi ящики для плящок з-пiд мопока у шкiльнiй
iдальнi опиняються у Hei на дорозi i вимагають вiд Hei пiдви-
щеноi уважностi, а уважнiсть зовсiм iй не притаманна. Вся ii
увага прикута до хлопцiв, за якими вона потай спостерiгае
кутиком ока, а ii годова при цьому намагаеться повернутися

у протипежний бiк i робити вигляд, нiби вона не звертас жод-
Hoi уваги на хлопцiв, якi стають усе дороспiшими. А також
на тих, якi виставляють свою чоловiчiсть напоказ.

Перепони переслiдують ii на кожному кроцi у смердючих
кпасах. Що обiду в цих класах пiтнiють звичайнi yrHi, якi
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ледь-ледь дотяryють до середнього рiвня i батьки яких до-
кладають ycix зусипь, щоб натиснути на кпавiшi ixHix розу-
мових здiбностей i не допустити принаймнi до того, щоб ixHi
дiти опустилися нижче середньоIо. А пiсля обiду кiмнати
напе)t(ать вибр аним, якi з айм аються там шлiфув анням сво ei
обраностi i таланту. Пiсля обiду примiщення переходить у
розпорядження музичноi школи, i сюди сходяться музично
обдарованi дiти. Нiби саранча, по KiMHaTax розповзаютБся
звуки таласливих iHcTpyMeHTiB. Таким чином школу протя-
гом цiлого дня затоплюють вiчнi цiнностi - музика i знання,
Музики прагнуть навчитися у рiзному вiцi, цi учнi представ-
ленi тут у широкому дiапазонi розмiрiв, е HaBiTb старшокпас-
ники i студенти! Yci вони о6'еднанi единим поривом видо-
бувати музичнi звуки зi cBotx iHcTpyMeHTiB - i займаються
цим по одному або Bci разом.

ii все сипьнiше тягнуть до себе повiтрянi бульбашки
внутрiшнього життя, якi маячать на недосяжнiй висотi i про
якi iншi нiчого не знають. У самiй своiй серцевинi вона вже

давно перетворилася на icToTy неземну i по-неземному
вроддиву, i ця серцевина icHye незалежно вiд Hei у ii головi.
Iншi не бачать цiеi краси. ВОНА уявляе себе вродливою i
подумки бачить себе з обличчям топ-моделi з обкладинки
журна/ry. Мати не дозволила б iй цього. I_{i обпиччя вона
може довiпьно змiнювати - раз ставати блодинкою, iншим
разом - брюнеткою, саме таких жiнок здебiпьшого любдять
чоловiки. I вона пристосову€ться до ixHix cMaKiB, бо теж хоче,

щоб il пюбили.А насправдi вона яка завгодно, але тiльки не

112



вроддива. Вона талановита, ввiчлива, аде не вродлива. Вона

радше непомiтна, i мати постiйно ii в цьому переконуе, щоб
вона раптом не вирiшила, що вродлива. Тiльки СВОIМИ
вмiннями i СВОiМИ знаннями зможе вона прив'язати до
себе когось, - пiдступно погрожуе iй мати. Вона обiцяе уби-
ти ди,lину,якщо копись побачить ii з чоловiком. Мати сидить
бiпя вiчка дверей, контролюе, шукае, вирахову€, робить ви-
сновки, карае.

ВОНА закутана павутиною щоденних обов'язкЬ, нiби
египетська мумiя, апе HixTo не горить бажанням побачити
ii. Вже три роки вона терпляче чекае на свою першу пару
мештiв на шпильках. Вона Hi на мить про них не забувае.,Щпя
здiйснення цього бажання iй необхiдне терпiння. Ърпiння
знадобиться iй, поки вона чекае на мешти, i в опануваннi
сольних сонат Баха, що необхiдно, аби мати погодилася ку-
пити мешти на кабпуках. EpiKa нiколи не отримае цих меlц-
TiB. Коли вона заробить власнi грошi, то зможе купити ix собi
сама. Мешти постiйно несуть перед нею, нiби приманку. З ix
допомогою мати заманюе ii крок за кроком, далi i далi, ще
на одну п'есу Гiндемiта, потiм ще на одну.3ате MaTiHKa лю-
бить свос дитя, на що не здатнi бупи б нiякi мешти.

Вона постiйно вивищуеться над iншими. А мати ще бiль-
ше намагаеться пiдняти ii над ними. Вона залишас Bcix реш-
та дапеко за собою i далеко пiд собою.

iI невиннi бажання з часом переростають у нищiвну не-

наситнiсть, у прагнення знищувати все на своему шдяху.
Вона хоче всього того ж, що мають iншi. А те, чого вона не
може отримати, вона прагне знищити. Вона починае красти.
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У мансардi пiд дахом, куди вона ходить на уроки малювання,
постiйно зникають речi: акварельнi фарби, опiвцi, пензпики,
пiнiйки. Зникають пllастмасовi окуляри з модними скепьця-
ми, якi бпищать i переливаються yciMa кольорами райдуги!
Вiд страху вона кидае щойно вкраденi речi, якi нiколи не

доведуть до добра, до першого-лiпшого смiтника, щоб ix не
знайшли у Hei. Але мати шука€ i завжди знаходить куплену
без дозволу плитку шоколаду або морозиво, на яке вона за-
ощадила на трамвайних квитках.

Замiсть окупярiв вiд сонця вона би залюбки взяпа сiрий

фланепевий костюм iншоi дiвчинки, Апе костюм складно
забрати, коли у нього вбрана власниця.3 метою помсти вона
перетворю€ться на справжнього детектива i вистежуе, що
цей костюм його власниця самостiйно заробипа на дитячiй
панелi. ВОНА багато днiв поспiль сiрою вовчою тiнню ходи-
па за впасницею костюма,6о бар <Брiстоль) розташований
недалеко вiд KoHcepBaTopii, а у цьому барi завжди бувають
дiповi люди середнього BiKy, якi саме сьогоднi почувають
себе так самотньо, о дiвчинко, так самотньо. Однокласницi
ледь виповнилося шiстнадцять, i про Hei вiдразу ж доповi-
дають куди спiд, ВОНА розповiдае своiй MaTepi, який костюм
iй би хотiлося i де можна заробити Hd нього самiй. В улаванiЙ
невинностi вона проговорю€ Bci необхiднi слова, щоб мати
мог/Iа втiшитися, наскiльки ii дитина Hi про що не пiдозрюе,
i мати хвалить дитину за це. А потiм мати вiдразу встромля€
cBoi шпори у бойового скакуна. Вона кипить вiд збудження,

у Hei з рота йде пiна, i вона пiдтюпцем бiжить до шкопи, щоб
подбати про те, аби однокласницю зi скандалом вигнали.
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Разом iз впасницею зi шкiпьноi установи випiтае i сiрий кос-
тюм, BiH зника€ з очей, але не з серця, бо там ще надовго
запишаються кривавi смуги i трiщини, якi нагадують про
костюм. Покаранням дпя впасницi костюма стае те, що вона

до кiнця cBotx днiв запишиться без щастя володiння атеста-

том середньоi освiти i змушена буде стати продавчинею у
косметичнiй крамницi у середмiстi. Вона так i не стала тiею,
ким могла би стати.

Винагородою за сво€часне повiдомдення про небезпеку
стае для HEi дозвiп власноручно пошити собi екстравагант-
ну торбинку зi шматочкiв дешевоi шкiри, цю торбинку аж
нiяк не варто носити до шкопи. При цьому мати дбае про те,

щоб донька з користю проводила вiльний час, якого у донь-
ки по cyTi немае. Поки вона завершуе роботу над сумкою,
минае чимапо часу. Але зате у Hei виходить щось таке, що
HixTo iнший не захотiв би назвати своею впаснiстю. Тiпьки
ВОНА наважуетьсяьийти з цiею сумкою надвiр!

Чоловiки, якi опиняються побдизу Hei, як i моподе по-
колiння музикантiв, iз якими iй разом доводиться виступа-
ти на концертах камерноi музики i з-пiд палки ходити на
оркестр, викликають у Hei щемливу туry, яка вже давно i
глибоко засiпа у Hei всерединi. Тож ВОНА всiляко намагаеть-
ся продемонструвати назовнi свою гордiсть, тiльки от за що?
Мати благае ii про обережнiсть, про те, щоб Hi в якому разi
не приймати поспiшних рiшень, щоб не оступитися,6о по-
iншому вона потiм нiколи собi цього не пробачить. I вона не
може пробачити собi жодноi найменшоi провини, яка мiся-

цями потiм коле i мучить ii. Часто на Hei нападають болючi
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думки про те, що би вона у тому чи iншому випадку могда
зробити по-iншому, але вже занадто пiзно! I-{им невепичким
Оркестром втрачених можливостей дириryе особцсто скри-
палька, а перший скрипаль утiлюе в ньому абс'олютну владу.
Вона хотiла би дорiвнятися до сильних, щоб тягнутися за
ними догори. Вона постiйно ма€ справу з впадою вiдтодi, як

уперше в життi побачида власну MaTip. У перервах Mi;K час-
тинами концерту юнак, на якого 1нш1 скрипки рlвняються,
нiби флюгери на Bex<i за BiTpoM, читае серйозну лiтературу
ддя свого випускного iспиту. BiH говорить, що дпя нього не-
забаром почнеться вiдповiдапьний момент у життi, бо BiH

розпочне студii у вищому навчальному закладi. BiH плануе
i смiпиво заявляе про cBoi ппани. Iнодi BiH дивиться крiзь
HEI, мабуть, повторюючи подумки якусь математичну фор-
мулу або ж важпиве правило cBiTcbKoi поведiнки. BiH нiкоди
не ловить ii погпяду,6о вона давним-давно втупиласяу сте-
пю кiмнати. Вона бачить у ньому не людину, а музиканта;
вона не зауважу€ його, i йому слiд помiтити, що BiH дпя Hei
прозорий, мов повiтря. Але всерединi вона розпечена, вона

догора€. Ii свiтильник пала€ яскравiше за тисячi сонць, i його
свiтло опускаеться на цього дохJIого чура пiд назвою стать.
Одного разу, щоб звернути на себе його уваry вона прищем-
дю€ свою лiву руку футпяром скрипки, а рука ж iй абсолют-
но необхiдна, Вона голосно кричить вiд бопю, щоб BiH мав
нагоду подивитися на Hei впритул. А раптом BiH захоче про-
яви,ги галантнiсть. Але не судилося - BiH збираеться йти в
армiю, i то якомога швидше, щоб звiдьнитися вiд цього
обов'язку, а далi вже спокiйно займатися кар'€рою - у його
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пданах вивчитися на гlмназlапьного вчителя природознав-
ства, нiмецькоi та музики. З цього перелiку BiH наразi по-
справжньому добре оволодiв тiльки музикою. Щпя того, щоб
BiH побачив у нiй жiнку i поставив в aHKeTi cBoei свiдомостi
галочку навпроти прикметника <<жiя,>>, вона у перервах мiж
заняттями грае содо на фортепiано, тiпьки для нього. З ро-
ядем вона дае собi раду чудово, але BiH однаково оцiнюе ii
лише за тим, наскiльки вона незграбна у побутi. I-{я незгра6-
HicTb, якою вона постiйно себе осоромпю€, нiкопи не дасть
iй протоптати дорilкку до його серця.

I вона вирiшипа: HixTo не воподiтиме нею цiлком, до ос-
таннього ступеня i1 <<я>>, до останку! Вона хоче зберегти все

у собi i, якщо вдасться, отримати ще додачу. Ми € тим, чим
ми володiемо. ВОНА нагромаджуе KpyTi гори знань,ii BMiH-
ня i здiбностi - це вершина, на якiй вiчно дежить неторк-
нутий снiг. Тiльки найвiдважнiший альпiнiст навах<иться

додати цю вершину. Апе при цьому на кожному кроцi юна-
ка пiдстерiгатиме небезпека послизнутися i впасти вниз, у
бездонну льодову прiрву. ВОНА декому довiрила ключ до
свого серця, до cBoei д}шi, скпаденоi з крижаних бурульок,
тож тепер вона щомитi мае право забрати цей ключ назад.

Тому вона з нетерпiнням чекае, аж поки ii акцii високо-
квалiфiкованого фахiвця з музики виростуть на бiржi жит-
тя. Вона тихенько, щораз тихiше, сидить i чекае, аж поки
хтось один зробить вибiр на ii користь, i тодi вона радiсно
зможе вiдповiсти йому взаемнiстю i теж вибрати з ycix саме
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його. BiH буде музично обдарованим, але не марноспавним.
Апе BiH давно зробив свiй вибiр: двi спецiапiзацii - нiмець-
ка й англiйська мови та лiтератури. I BiH ма€ право пишати-
ся собою.

На вупицi махае прапорцями щось, у чому вона свiдомо
не бере участi, аби згодом похвалитися, що в такому вона
зазвичай участi,не бере. Вона прагне нагород i вiдзнак за

успiшно завершену неr{асть, щоб не пiддаватися необхiд-
HocTi, копи тебе зважують, оцiнюють, вимiрюють TBoi умiння.
Вона схожа на незграбне звiрятко з дiрявими перетинками
мiж тупими кiгтями, звiрятко, яке злякано перебирае лапка-
ми у рiденькiй кашi материного болiтця, озираючись у пошу-
ках рятiвного берега, Iй страшно вiдважитися i зробити крок

догори, у схований в TyMaHi простiр на березi, бо вона занад-
то часто зiслизала вниз iз цiеi гладенькоi поверхнi.

Вона тужить за чодовiком, який багато знае i BMie грати
на скрипцi. Але йому дозволять торкнутися ii лише пiсля
того, як вона покпаде його на обидвi попатки. Щей гiрський
козлик дряпаеться вздовж кам'янистого насипу, готовий що-
митi втекти геть, апе йому бракуе енергfi вiдчути ii поховану
мiж каменями жiночiсть. BiH дотримуеться думки, що жiнка
е жiнка. А потiм BiH жартуе на темужiночоi непередбачува-
HocTi i театрапьно заявляе:

- Ох, цi жiнки!
Коли вЬ грае мя НЕI вступ, щоб вона теж могда зiтрати

свою партiю, BiH дивиться на Hei, апе по-справжньому не
бачить, BiH не мае нiчого проти HEI, BiH просто нiчого не
вiдчувае до HEi.
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Вона нiколи не дасть собi опинитися у ситуацii, коли
виглядатиме слабкою або тим бiльше переможеною. Тому
вона знас свое мiсце. Вона дозволяе собi проходити тiпьки
звичнi стадii навчання i покори, не шукае нiчого нового.
Скриппять гвинти преса, за допомогою якого у Hei з-пiд
нiгтiв видушують кров. Навчання вимагае вiд Hei свiдомо-
го ставпення,6о, як iй було сказано, доки вона прагне ку-

дись, доти i живе по-справжньому. А мати вимага€ покори.
I ще одна порада вiд MaTepi: якби кiзка не скакада, то би
HixtKy не зламапа. Коли вона запишаеться сама вдома, то
навмисне рiже власну плоть. Вона постiйно чекае, коли, на-
стане момент, щоб вона могла непомiчено порiзати себе.

Щойно за матiр'ю зачиняються дверi, й вiдразу ж дiстаеть-
ся талiсман - батькова бритва. ВОНА випущуе бритву з ii
недiльноrо вбрання - ц';11ц шарiв HeTopKHyToi пластмасо-
Boi плiвки. Вона добре BMie поводитися з бритвою, бо ж це
ii обов'язком бупо голити батька, його м'якi щоки пiд цiл-
ковито порожнiм черепом, який не стривожить бiльше жод-
на думка i жодне бажання. Щя бритва створена для iI ппотi.
I-{я тоненька елегантна пластинка з синюватоi стапi, гнучка,
епастична. ВОНА сiдае iз розставпеними ногами навпроти
збiпьшувального дзеркала i робить надрiз, який мае збiпь-
шити oTBip, що веде до ii тiла, нiби дверi. Вона вже мае

досвiд таких надрiзiв брит9ою, якi не болять, бо i1 руки,
допонi, ноги часто виступапи пiддослiдними о6'ектами. ii
хобi - це рiзання впасного тiпа.

Так само ротова порожнина е входом i виходом до тiпа,
i хоча навряд чи можна цю порожнину назвати гарною, вона
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необхiдна. Вона цiлком задежить сама вiд себе, апе це наба-
гато краще, Hiж задежати вiд когось iншого. Вона тримае все

у cBorx руках, а руки вiдчувають. Вона добре зна€, як часто i
як гдибоко можна рiзати. У збiльшувальному дзеркалi вона
натяryе плоть i робить надрiз. Швидко, поки HixTo не прий-
шов. Вона не дуже розумiеться на aнaToмii, а ще менше iй
щастить, i ось холодна стадь проходить крiзь плоть там, де,
на ii думку, мав би з'явитися oTBip. Kpai рани розходяться,
вона лякаеться цiеi рiзкоi змiни i бачить, як iз рани виступа€
кров. Вона звик/Iа до вигдяду KpoBi, але ця звичка не допо-
магае. Як завжди, iй не боляче. Але вона робить надрiз не в

тому мiсцi й вiддiляе одне вiд одного те, що Бог i природа
звели разом у незвичнiй едностi. I-{ього людинi не дозволено,
i на Hei очiкуе помста. Вона нiчого не вiдчувае. Протягом
KopoTKoi митi двi надрiзанi поповинки плотi дивпяться одна
на одну, здивованi, що мiж ними раптово з'явилася вiдстань,
якоi ранiше не було. Вони багато poKiB дiпипи разом радiсть
i бiль, i ось тепер ix роздiлили! А у дзеркалi вони вiдображенi
ще r навпаки, тож невцомо, котра з них права, а котра лrва.

А потiм iз рани рiшуче виходить кров. Краплi KpoBi набря-
кають, бiжать, змiшуються з iншими, перетворюються на
тоненьку цiвку. Потiм о6'еднуоться у потужнiший потiк,
який тече заспокiйливо i piBHo. Кров не дае iй побачити, що
ж таке вона там надрiзала, Ife ii впасне тiло, але воно iй стра-
шенно чуlке. Вона не подумаrtа про те, що на тiлi неможливо
проконтролювати лiнiю надрiзу, як на тканинi, з якоi KpoiTb-
ся сукня i на якiй можна провести маденьким колiщатком

уздовж лiнiЙ, скпадених iз крапок, штрихiв чи рисочок. I при
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цьому зберегти контропь над yciм. Тепер ВОНА мусить на-
самперед зупинити кров, i вiд цього iй стае страшно. CTaTeBi

орrани i страх завжди бупи мiцно пов'язанi мiж собою у ii
свiдомостi, вони майже завжди виступають разом. [остат-
ньо комусь одному з них непрошено постукати i завiтати до
i-i голови, як можна бути певним, що iнший десь недадеко.

Мати здатна проконтролювати,чи ВОНА вночi тримае руки
на ковдрi, лпецпя того,щоб опанувати страх,iй довелося би
власноруч вiдкрити череп дитини i вишкребти звiдти
страх.

II]об зупинити кров, вона витяryе свiй улюблений целю-
позниit пакунок, вiдомий кожнiй жiнцi своiми перевагами,
особливо якщо активно рухатися або займатися спортом.
Пакунок швидко стае замiною золотоi корони, в якiй ма-
денька дiвчинка йде на шкйьний бал у cyKHi принцеси. Апе
вона нiкопи не ходида на дитячi карнавали i не мала корони.
I от раптом королiвськi прикраси опинилися у ii трусиках, i
жiнка знову повинна знати свое мiсце у життi. Ъ, що ранiше
з дитячою гордiстю виставпяltося напоказ на головi, тепер
опинилося у тому мiсцi, де жiноча гiлка повинна терпляче
чекати, поки на Hei опуститься сокира. Принцеса тепер до-

росла, i вiдразу виникають протирiччя: одному пановi по-
трiбнi стриманi мебдi з вишуканою фурнiтурою, iншому -
гарнiтур зi справжнього кавказького горiха, а третьому, на
жаль, - лише дрова для печi високими штабелями. Але i в
такому випадку майбутнiй господар може проявити фанта-
зiю, адже залежно вiд того, наскйьки акуратно поскладанi
дрова, ix може помiститися у тiй самiй дровiтнi дуже рiзна
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кiлькiсть. I одне сiмейне вогнище горить довше, нiж iнше,6о
мае бiльше дров.

Вiдразу за дверима ii дому па EpiKy К. чекае широкий cBiT,

що за бупь-яку цiну прагне супроводжувати ii. I чим бiльше
EpiKa вiдпихае його вiд себе, тим наполегливiше цей cBiT
пов одиться. ii пiдхоплrо е сипьний порив в есняного BiTpy. BiH
зазирнув пrд 1l спrдницю, але потiм вiдразу ж покинув ii.
Потiк важкого повiтря, насиченого автомобiльними випа-

рами, накрив ii важкою ковдрою, i перехопипо подих. BiTep

дзенькнув i гепнув чимось об мур.

У маленьких крамничках cylacHi молодi MaTepi, вбранi

у барвистий одяц серйозно ставляться до cBoix обов'язкiв i
замислюються над товарами, якi хочуть придбати, вони
вагаються за стiною теплого пiвденного BiTpy. Щiтей трима-
ють на довгому повrдку, поки MaTepi випробовують cBoi
купшарнr знання в гадузr вишуканого куховарського мис-
тецтва на невинних баклажанах та iнших екзотичних ово-
чах. Вiд поганоi якостi цi жiнки здригаються, як вlд гадюки,
яка раптом би ьиставила свою голову iз цукiнi. О цiй порi
на вулицi не побачиш х(одного доросдого чоловiка, йому
там нема€ що робити. Власники овочевих крамниць пороз-
кпацали ящики з носuIми BrTaMiHiB рiзного кольору i на

рiзнiй стадii зiв'ялостi надворi перед входом. Жiнки дiло-
вито порпаються у цих ящиках. Вони не зважають на BiTep.
I з вiдразою ощупують кожен плiд, щоб перевiрити його
cBi_lKicTb i твердiсть. Або перевiряють овочi та фрукти на
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наявнiсть на шкiрцi KoHcepBaHTiB чи засобiв для боротьби
зi шкiдниками,6о в освiчених жiнок це викликае обурення.

Цт, на цiй виноградинi, видно cipy ппiсняву, вона точно
отруйна.I-{ей виноград, мабуть, грубо i надмiрно обприску-
вали ще зеленим. I жiнка з вiдразою повертае виноградну
позу продавчинi на доказ того, що ось знову хiмiя перемог-
лtа природу, i цим намагаються закласти в iT дитинi зерно
майбутнього ракового захворювання. Резупьтати статистич-
них опитувань переконпиво свiдчать, що у цiй KpaiHi наба-
гато бiльше цiкавпяться тим, чи перевiряють продукти хар-
чування на наявнiсть у них шкiдливих речовин, нiж тим, як
звати старого i вредного канцлера, якиir цiею краiною ке-

руе. Клiентки середнього BiKy дбають про те, щоб картоплю

для них вирощували у якiсному rpyHTi. Бо в'rxHi пiта усе це
вже може зашкодити. А тепер небезпека, яка на них чигае,
набагато бiльша. I клiентка врештi купуе помаранчi, бо з

них можна зняти шкiрку i таким чином зменшити вплив
небезпечного зовнiшнього середовища. Цiй жiнцi не допо-
магають ii знання про отруйнi речовини, за допомогою
яких вона намагаеться викликати цiкавiсть до себе у мага-
зинi, бо EpiKa уже пройшла повз Hei, не помiтивши, а i-i

власний чоловiк увечерi теж не помiчатиме ii, а читатиме
завтрашню газету, яку йому вдалося купити дорогою додо-
му, i тепер BiH може випередити час своею поiнформованiс-
тю. Щiти також не оцiнять iз любов'ю приготований обiд,
бо вони уже вироспи i давно не живуть удома. Вони давно
caMi одруженi i купують продукти, якi сама вона вважае
вкрай отруйними, Колись вони стоятимуть над могилою
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цiеi жiнки i дехто з них HaBiTb плакатиме, а час уже вiзь-
меться i за них самих. Тепер iM уже не треба буде турбува-
тися про свою MaTip, а HaToMicTb jxHi дiти змушенi будуть
турбуватися про них.

Так Mpie собi EpiKa.

,Щорогою до школи EpiKa майже мимоводi бачить всю-

ди спiди помирання людей i iжi, пише зрiдка вона заува-
жуе щось, що росте i процвiтае. Хiба у парку бiпя ратушi,
або у Народному саду, де пишно тягнуться догори тюль-
пани i троянди. Але i вони занадто рано тiшаться,6о мо-
мент, коли вони зiв'януть, уже зачаiвся в них усерединi.
Так думас собi EpiKa. Усе пiдтверджуе це fi спостерех(ення.
Тiльки мистецтво ма€, на fi думку, тривалiше iснування.
Тому EpiKa доглядае його, пiдв'язуе, ставить пiдпорки i
врештi-решт пожина€ плоди. Апе скiльки всього у мистец-
TBi уже зникдо i вiдзвучапо без жодного виправдання цьо-
му? Щодня помира€ один музичний TBip, одна новела або
вiрш, бо для них у наш час не знаходиться жодного ви-
правдання. I HaBiTb те, що здавалося вiчним, теж проми-
нупо, i сьогоднi HixTo вже про це не зна€.'Хоча воно i за-
сдуговувапо на тривалiше життя. У кпасi пiд керiвництвом
Ерiки HaBiTb наймолодшi дiти уже замахуються на твори
Моцарта i Гайдна, вистукуючи ix по кпавiатурi, а особпиво
обдарованi прослизають на лижах через Брамса та Шума-
на i вкривають впасним слимачим сдизом пiсовий rрунт
музичноi пiтератури.
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EpiKa К. вiдчайдушно кидаеться назустрiч веснянiй бурi
i сподiваеться, що вона вийде цiлою i неушкодженою з про-
тилежного боку. iй потрiбно перейти через вiдкриту площу
навпроти ратушi. Yci живi створiння, надiленi тiлами, чужi
для Ерiки, викдикають у Hei вiдразу i постiйно чинять пере-
шкоди на i1 шпяху. Вона не настiдьки немiчна, як який-не-
будь iнвапiд, але все ж таки дуже обмежена у cBoix рухах.
Бiдьшiсть людей iз радiстю рухаеться у бiк спiлкування на
(ти>,у бiк свого спiврозмовника. I_{e все, про що вони тiльки
мрiють. А вона здрига€ться, якщо котрась iз колег у консер-
BaTopii дозволить собi нахабство взяти ri попiд руку. HixTo
не ма€ права спиратися на EpiKy, тiдьки мистецтво, яке вiд
кожного подуву BiTpy може полетiти геть i опинитися ъ iн-
шому MicTi, може опускатися на Hei cBoiM невагомим тяга-

рем. EpiKa притиска€ свою руку так сидьно до тiла, що доло-
ня колеги з KoнcepBaTopii не в змозi протиснутися Mi;r<

тулубом i лiктем Ерiки, i до/Iоня несмiдиво опускаеться. Про
схожих на Hei людей здебiльшого кажуть: до Hei не пiдсту-
пишся. I HixTo до Hei не пiдступа€ться. Ii обходять стороною.
Знайомi готовi почекати довше або зробити зайвий гак, тiпь-
ки щоб не доторкну,lися до Ерiки. Багато хто BciMa силами
намагаеться привернути до себе уваry апе EpiKa не така. Ба-
гато хто розмахуе руками, а EpiKa - Hi. Бувають TaKi, хто
стрибае на мiсцi, спiвае, голосно кричить. EpiKa - Hi. Бо вони
знають, чого iM хочеться. А EpiKa - Hi.

,Щвi школярки або ученицi голосно смiються i набпижа-
ються назустрiч Ерiцi, вони обiйняпися, а ixHi голови при-
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тиснутi одна до одноi, нiби двi намистини. Вони висять одна
на однiй, цi ягiдки. Ясна рiч, ixHi обiйми моментально

розiмкнуться, якщо до одноi з них пiдiйде друг.Вони не бу-

дуть бiльше присмоктуватися одна до одноi, а скерують cBoi
присмоктувальнi пристроi на того, хто набдизиться, i нама-
гатимуться, нiби дисковi мiни, проникнути до гпибини його
KicToK. Колись згодом накопичене за тривапий час незадо-
волення вибухне, i жiнка вiддiлиться вiд чоловiка, щоб роз-
вину,tи у собi тадант, який довгий час лежав на сподi.

Люди не вмiють ходити i стояти по одному, вони завжди
виступають натовпами, а при цьому кожен iз них уже сам
по собi достатньо вагоме навантiDкення на земну поверх-
ню, - думае собi EpiKa, яка любить бути на caMoTi. Аморф-
Hi оголенi спимаки без опори i хребта,6ез поняття! ix нiколи
не торкнулися жоднi чари, жоднi чари музики. Вони чiпля-
ються одне до одного cBoiM хутром, яке не зрушить iз мiсця
жоден подув вlтру.

EpiKa чистить одяц поплескуючи себе долонями. Легень-
кими ударами вона проводить по спiдницi i пiджаку з деше-
вого сукна. Пiсдя TaKoi бурi у Bcix порах точно залишилася
пилюка. EpiKa намагаеться обiйти ycix зустрiчних перехо-
жих, щойно побачивши rx iздалеку.

То був один iз тих весняних днiв, коди свiтпо зловiсно
кодиваеться, саме у такий день обидвi дами Коryт завезли
батька, якиftнатой моментуже цiпковито втратив opieHTa-

цiю i розум, до спецiального санаторiю у Нижнiй ABcTpii.
А потiм його прийняла до себе державна психiатрична клiпi-
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ка (Штайнгоф>, вiдома HaBiTb чужинцям iз похмурих пере-
казЬ, прийняпа i запросила запишитися. На який завгодно
перiод! Вiдповiдно до його бажання.

Завезти ix запропонував м'ясник, у якого вони завжди
купувади м'ясо i який був вiдомий тим, що власноручноуби-
вав тварин, хоча йому нiколи не спало б на думку вбити себе
самого. I вони lхали у cipoMy мiкроавтобусi марки <Фолькс-
ваrен>,уякому м'ясник завжди возить телячi тушi. Тато це
посеред весняного пейзажу i дихае на повнi груди. Разом iз
ним подорожуе його багаж, кожна деталь якого, до остан-
Hboi шкарпетки, ма€ на собi вишитi вручну монограми у
вигпядi виразноi пiтери <К>. I хоча ця кропiтка ручна робо-
табупа виконана для його користi, BiH сам уже не тiльки не
здатеЕ оцiнити, наскiльки вона тонка, а HaBiTb запобiгти
тому, щоб у майбутньому якийсь настiпьки ж придуркува-
тий, як i BiH, сам пан Новотни або пан Витвар без жодного
поганого HaMipy занечистив його шкарпетки. I хоча ixHi iMe-
на починаються на рiзнi пiтери, що робити з престарiлим
паном Кеплером, який давно ходить пiд себе? Але BiH, на

щастя, мешкае в iншiй KiMHaTi, й EpiKa разом iз матiр'ю
вiдразу ж можуть у цьому пересвiдчитися. Вони цуть, i не-
забаром вони уже зовсiм близько. Ще Tpolor - i будуть на
мiсцi! Вони проiздять повз гору Рудопьфсrьое, повз замок
Фойерштайн, повз озеро Вiнервальдзее, повз гори Кайзер-
брунненберr, повз Йохrрабенберr. iдуть повз гору Копьрай-
тберr, на яку вони у cTapi, але не добрi часи вилазили разом
iз батьком, вони майже доiздять до гори Бухберr, аllе перед
тим повертають. А за Bciмa горами на них напевно чека€
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Бiпоснi:кка! На нiй вишуканий одяц вона смiеться вiд ра-
достi, що знову хтось приiхав у ii королiвство. Вона чекае у
будинку на двi ciM'i, який напежить родинi сiльського по-
ходження з неофЩiйними джерелами прибутку, якi прихо-
вуються вiд сплати податкiв. Вона чекае у будинку, який буь
побудований iз благородною метою опiкуватися душевно
хзорими i отриМувати фiнансову вигоду з 'ixHix душевних
захворювань. Таким чином цей будинок слух(ить tle двом
сiм'ям, як колись, а численним бох<евiльним, для яких BiH
стае притулком i захистом вiд себе самих i вiд iнших. Па-

цiенти можуть обирати, чим iM зайнятися - виготовденням
аплiкацiй чи проryлянками на cBilKoMy повiтрi. Yci'iхнi'за-
няття вiдбуваються пiд пильним нагдядом. Пiд час виготов-
пення аппiкацiй вони продукують багато смiття, а пiд час
проryлянок на них чигае небезпека (втеча, укус тварини,
травма). Корисне сiльське повiтря - безкоштовний додаток
до цього. Його дозволено вдихати стiдьки, скiпьки хочеться
i потрiбно.3а кожного пацiента його опiкун ппатить солiд-
ний офiцiйний внесок, щоб його прийняли сюди, а щоб за-
пишили назавжди, потрiбно роздати персона/Iовi ще чимало
чайовиъ кiпькiсть чайових варiюеться запежно вiд ступеня
скпадностi захворювання i того, наскiльки брудним € догпяд
за пацiентом. Жiнки мешкають на третьому поверсi i в ман-
сарпi, а чоловiки - на другому й у бiчному крилi, перебупо-
BaIroMy з колишнього гаража, i тепер його вже HixTo не на-
зивас гаражем, бо BiH став схожим на справжнiй маленький
будиночок, куди провели воду i в якому протiкае дах. Влас-
Hi легковi маIцини персонап не навФку€ться ставити у чi
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прогнилi i заплiснявiлi стiни, авто залишають на вупицi. Па-
цiент, за якого заплатили зi знижкою, часто опиняеться на
KyxHi i читае там при свiтдi кишенькового пiхтарика. При-
будова мае розмiри, розр.жованi на (опель-кадета>), а вже
(опепь-коммодор> застряг битут i не змiг би ви'tхати назов-
Hi. ,Щовкола уся територiя ретельно обнесена парканом iз
надiйного сталевого дроту. Родина не може забрати пацiен-
та назад вiдразу-пiсдя того, як Його з такими труднощами
влаштувади сюди i заплатипи TaKi великi грошi. На прибут-
ки, якi власники будинку отримують за сво'Й гостеЙ, вони,
мабуть, давно побудували собi десь в iншому мiсцi, де вони
не змушенi бачити жодних iдiотiв, справжнiй замок. I там
живуть уже тiпьки вони i мають нагоду вiдпочити вiд на-
пруженоi працi по догляду за хворими.

Батько, очi якого поволi слiпнуть i якого ведуть попiд
руки, прямус до свого майбутнього дому пiспя того, як BiH

щойно вирвався iз дому попереднього. На нього вже чека€
затишна KiMHaTKa. Щоб можна було лрийняти нового по-
жидьця, ст арий повинен був померт и п\спя тривалоi хворо-
би. Аде i цьому рано чи пiзно доведеться звiльнити мiсце.
Божевiльнi потребують бйьше мiсця, нiж здоровi. Вiд них
не вiдмаrkешся обiцянками,iм потрiбно щонайменше стiдь-
ки ж мiсця, скiльки вiвчарцi середнього розмiру. Впасники
будинку стверджують, що примiщення забите i вони могпи
би HaBiTb збiльшити кiлькiсть спальних мiсць! Але кожного
окремо взятого пацi€нта, який, щоправда,6iльшу частину
часу змушений проводити IIежачи,6о так BiH займае менше
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мiсця i створюе довкола себе менше бруду, можна замiнити.
Шкода, що неможливо брати подвiйну пдату за кожного з

пацiентiв, а то так би залюбки робипи. За Bcix, хто тут ле-
жить i видае найменшi звуки, пдатять, i ця плата цiлком ви-
правдовуе себе дпя власникiв закладу. А той, хто сюди по-
трапляе, тут i залиша€ться, бо так вирiшують його родичi.
Його стан може 4iба що погiршитися.Iтодi його переведуть

до <Штайнгофu або до <Гуrriнrо! KiMHaTa акуратно роздi-
лена мiж окремими пiжками, а цi лiжка маленькi, бо так ix
помiщаеться до кiмнати бiльше. Мiж лiжками запишено сан-
тиметрiв тридцять вiльного мiсця, це piBHo стiльки, скiдьки
займае нога, якщо хворому необхiдно буде встати, щоб схо-
дити в туалет, бо йому заборонено задагоджувати цю свою
потребу в лilкку, таке було би занадто обтяжливим дпя пер-
соналу. Тодi BiH коштуватиме бiпьше, нiж його матрас, i його
переведуть у похмурiше мiсце. Часто у хворого бувають при-
чини, щоб запитати, хто лежав у його лi:кечку, iB iз його
тарiлки i порпався у його скриньцi. Ох, цi гномики! Коли в
ycix KiMHaTax чути звуки гонга, Bci гномики чеберяють до
iдальнi, де на них уже чека€ у своiй нiжнiй всеприсутностi
дбайлива Бiдоснiжка. Вона любить ycix i кожного притупить
до серця, ця всеохопна i давно забута жiночiсть, у якоi шкi-
ра бiпа, як снiц а волосся чорне, як ебенове дерево. Але у
iдальнi на них чекае лише величезний стiл iз монастирськоi
трапезноi, вк-ритий спецiальним пластиковим покриттям,
яке не нищиться кислотою, яке важко подряпати 1 яке легко
миеться. Бо цi свинi не вмiють поводитися як слiд за столом.
iдять вони лише з пластикового посуду i пише ппастикови-
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ми дожками, нiяких видедок чи ножiв, щоб HiKoMy не спало
на думку поранити iншого. Якщо дають м'ясо, чого майхсе
не трапляеться, його рiл<утъ на готовi до споживання шма-
точки. Вони тиснуться один до одного, штовхаються i щи-
паються, i кох(ен намагаетьс я захисIити свое крихiтне мiсце
вiд iнших.

Батько нйк не може збагнути, чому BiH тут опинився,
бо тут BiH нiколи не вiдчував себе вдома. Йому тут багато
всього забороняють, апе HaBiTb те, що дозвопяють, дозво-
дяють неохоче. BiH давно знае вiд власноi дружини про все,

що BiH робить не так. Йому не можна нiчого брати в руки,
ile можна хвипюватися, BiH повинен боротися зi cBoiM хви-
люванням, i найкраще - просто постiйно пежати, йому,
цьому шанувальнику тривапих проryлянок. BiH повинен
стежити за тим, щоб не приносити додому бруду i не вино-
сити надвiр нiчого з того, що належить вдасникам, Вупиця
i KiMHaTa не повиннi змiшуватися мiж собою, для цього на-
BiTb мiняють одяц копи йдуть на вулицю, або одягають щось
зверху. Та додатковий одяг украв сусiд по KiMHaTi, щоб зi-
псувати старому задоволення вiд проryлянок. Але попри
все батько знову прагне надвiр, щойно повернувшись iз
проryлянки, його стримують i примyrIIують залишитися. Бо
iнакше як би його сiм'я могла скараскатися цього поруш-
ника спокою, а власники пансiону могли би збагатитися?
Однi хочуть, щоб BiH перебував подалi вiд них, iншi зацi-
кавденi утримувати його у себе. Однi х<ивуть за pilxyнoк
того, що BiH у них мешкае, iншi - за рахунок того, що BiH
покинув ix i тепер бiльше не мозолить'iм очей. Прощавай,
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iз тобою було так добре. Але одного разу все заверцуеться.
Одного разу, копи обидвi його дами'цуть геть пiспя вiдвi-
дин, батька трима€ попiд руки один iз caHiTapiB i каже йому
помахати рукою на прощання. Але замiсть цього батько
притуляе долоню до очей i благае не бити його. I_{e ставить
пляму на репутацii неповноi ciM'i, адхсе татуся нiколи HaBiTb

падьцем не чiпали, це точно.3вiдки це у тата, - питае на
прощання решта ciM'i, i це питання зависа€ у просторi, на-
сиченому тихим i свiжим повiтрям. Повiтря не вiдповiдас.
МЪсник на зворотному ш;rяху iде швидше, адже тепер BiH
позбувся небезпечного пасажира. BiH хоче ще встигнути з

дiтьми на футбол, бо сьогоднi недiля. У нього вихiдний. BiH
намагаеться потiшити cBoix пасажирок старанно дiбраними
фразами. BiH спiвчува€ дамам К. продуманими реченнями.
Щiловi пюди, як правило, дуже добре володiють мовою
добiрностi. М'ясник говорить так, нiби мова йде про вибiр
мiж фiле i ромштексом. I хоча сьогоднi недiпя, день мови
вихiдного дня, BiH все одно користуеться своею звичною
професiйною мовою. Його крамниця сьогоднi зачинена. Але
хороший м'ясник завжди на роботi. I_{ей фахiвець вважа€,

що дами К. позбулися цiпого вiзка нутрощiв, ще тепдих, якi
можуть стати чудовим кормом для KoTiB. Вони запевняють
його, що хоча i страшенно шкодують про цей крок, апе його
неможливо було уникнути, BiH давно назрЬ, але iM бупо
страшенно складно навЕDкитися на це. Вони намагаються
переппюнути одна одну в цих запевненнях. Ti, хто постав-
ляе товар для м'ясника, стараються не менше. Але у нього
на все стабiльнi цiни, i BiH добре зна€, за що BiH'ix вимагае.
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Бичачi хвости мають одну цiну, м'ясо на ребрах - iншу, а

стегно - зовсiм iнша справа. !ами могли би так сильно i
не старатися перед м'ясником. А от пiд час купЬлi ковбаси
i шинки вони тепер повиннi бути щедрiшими, бо ж тепер
вони зобов'язанi своему м'яснику, якийне задарма катаеть-
ся у недiпю.3адарма бувае тiльки смерть, та i за Hei платиш
цiною життя. I все мае свiй кiнець, тiльки ковбаса мае

двх, - жартуе м'ясник i годосно регоче. !ами К. сумно по-
годжуються з ним, з9rrц rтIойно втратили одного члена ciм'i,
але вони знають, як слiд поводитися постiйним кпiенткам.
М'ясник, який тепер може зараховувати lx до cBorx найкра-

щих постiйних клiенток, продовжуе жартувати:. <<Ти не мо-
жеш подарувати тваринr життя, апе мо;r(еш цатиiй швидку
смерть). I ось цей чоловiк кривавоi професii раптом серйоз-
Hilrrae. обидвi дами К. i тут iз ним погоджуються. Апе йому
слiд бiльше звa>кати на дороry бо iнакше його приказка
втiлиться у життя найстрашнiшим чином, не встигнуть
вони зморгнути оком. На дорозi повно машин, як завжди

у недiпю. М'ясник вiдповiдае на це, що iздити за кермом

давно стало для flього звичною справою. На це його паса-
)<ирки не мають що вiдповiсти, хiба що подумати цро свою
плоть i про кров, яку iM би не хотiпося пропивати. Врештi-

решъ iM щойно довепося запишити одну свою дуr(е дороry
плоть i кров у переповненiй загапьнiй палатi, i ще й запла-
тити за це немаду цiну. М'ясник не повинен подумати, що
це дапося iM легко. Вони привезпи i залишили TalM,y пансiонi
Нойленrбах, частину себе. <I яку саме частину?> - питае

фахiвець iз розрубування м'яса.
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Незабаром вони повертаються у свое помешкання,тепер
трохи спорожнiле. У цiй печерi, вхiд до якоi замикасться i
захищае ii мешканцiв, у них тепер бiльше, нiж ранiше, мiсця
дпя txHix хобi. Помешкання не впустить будь-кого, а тiльки
того, кому тут мiсце!

Пiднявся новий порив BiTpy, схожий на надприродного
зросту ведетня з, м'якими долонями, BiH притиснув мо/Iод-

шу Коryт до вiтрини маIазину оптики, звiдки на Hei по-
бпискуьали рiзноманiтнi скельця. А над входом до магазину
висiпа вивiска у формi гiгантських окупярiв, пiдморryвала

фiолетовими скепьцями, вона нависала над входом до ма-
газину i похитувалася вiд поривiв BiTpy, погрожуючи пере-
хожим, А потiм раптово стало тихо, так нiби BiTep перево-

див подих або був чимось напяканий. Мати у цей момент

уже, мабуть, вою€ на KyxHi i смажить щось в олii дпя спiль-
Hoi вечерi, щоб потiм подати це як хододну закуску. А у Bi-
тальнi на Hei чекае мереживна скатертина, яку вона плете
гачком.

На небi пдивуть одна за одною хмари з чiтко окреслени-
ми червонуватими контурами. Хмари, здаеться, не дуже зна-
ють, куди iM рухатися, i тому пливуть то в один, то в iнший
бiк. EpiKa завжди знае заздалегiдь, що ii очiкуе через день,
два, через кiлька днiв. iй доведеться служити мистецтву в
KoнcepBaTopii. Або ж вона займатиметься чимось iншим,
пов'язаним iз музикою, цiею кровопивцею, яку EpiKa вживае
сама i згодову€ iншим у рiзних агрегатних станак консерво-
вану або свiжопiдсмажену, раз у вигпядi кашки, iншого разу
як тверду'iжу.

I34



Не дiйшовши кiпька вулиць до музичного закладу, EpiKa,
як завжди, уважно роздивляеться довкола r принюхуеться,
нiби досвiдч ений миспив ський пес, який бере спiд. Чи вдасть-
ся iй сьогоднi застукати на гарячому ученицю або учня, якi
не надто зайнятi музикою, мають забагато вiльного часу i
займаються якимись приватними справами? EpiKa збираеть-
ся насильно увiрватися у чi вiддапенi володiння, якi простя-
гаються перед нею, подiленi на гектари й акри, хоча i не на-
лежать до сфери ii контролю. I]e налитi кров'ю пагорби, поля
чужого життя, у якi iй слiд вгризтися. Учитель ма€ на це
повне право, бо BiH на своему мiсцi замiняе батькiв. Вона
обов'язково хоче довiдатися, що вiдбуваеться ужиттi iнших.
I щойно якийсь учень вирветься вiд Hei, щойно збереться
випдеснутися у свiй розкладний пластмасовий простiр сво-
боди i вважае себе вiдокремленим вiд ycix, i тут панi К. вже
тремтить i готова таемно й без запрошення переслiдувати
його. Вона вистрибуе з-за роry несподiвано з'явдя€ться по-
серед вулицi, раптово матерiапiзуеться у кабiнках пiфта, схо-
жа на зарядженого енергiею джина з ппяшки. Щоб розвива-
ти свiй музичний смак, який вона потiм нав'язуе учням, вона
iнодi вiдвiдуе концерти. Вона порЬнюе одного вiртуоза з

iншим, а потiм знищуе cBolx учнiв, прикладаючи до них Mip-
ку, дорiвнятися до якоi можуть тiдьки справдi великi митцi.
Вона крадеться за учнями, залишаючись поза ixHiM полем
зору, але не випускаючи'ix iз впасного попя зору. Вона спо-
стерiгае у дзеркалах вiтрин за cBoiM вiдображенням, яке iде
чужим слiдом. У народi ii б назвали хорошим спостерiгачем,
але EpiKa не ма€ нiчого спiльного з народом. Вона надежить
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до тих, хто керус народом i спрямовуе його, Вона сама мiцно
закупорена у безпомiчностi власного тiла, тож коли пляшку
з годосним звуком вiдкорковують, вона зi свистом вилiтас у
чиесь заздапегiдь обране або i випадкове iснування. Немож-
ливо довести, що вона шпиryе спецiапьно. Але потроху то
тут, то там до Hei назрiвае недовiра. Вона несподiвано
з'являеться у TaKi моменти, коли HiKoMybe потрiбнi свiдки.
Варто котрiйсь fi ученицi змiнити зачiску, i цього вже буде

достатньо для пiвгодинноi бесiди Ерiки з матiр'ю про те, що
вона спецiально тримае вдома дорослу доньку i нiкуди ii не
пускае, щоб iз тiею нiчого не трапидося. Зрештою,iй,доньцi,
теж давно пора змiнити зачiску. Апе мати, яка бiльше не на-
важу€ться бити доньку, висне на нiй, як реп'ях або як зараз-
на п'явка. Мати висмоктуе з ii KicToK мозок. Те, що EpiKa знае

завдяки cBoiM шпиryванням, це iT справа, але HixTo краще за

MaTip не зна€, ким е EpiKa насправдi, а насправдi вона -
генiй. Мати знае свою дитину зсередини i ззовнi. Той, хто
шукае, - завжди знаходить, особпиво якщо шукають забо-

ронене, потай омрйне.

I ось уже три весняних днi поспiпь вона знаходить дещо
бiля KiHoTeaTpy <Метроо на Йоганнесrассе, знаходить, вiдко-
ли у KiHoTeaTpi йде новий фiпьм. Один iз ii учнiв, який за-

цикпився на собi i на cBoix нечистих фантазiях, давно
втратив обережнiсть. Yci його думки тепер cKepoBaHi на Ki-
нокадри з афiшi. У KiHoTeaTpi зараз демонструють легеньке
порно, незвa>каючи на те, що зовсiм недапеко звiдси дiти
ходять на музику. Один iз 1пlнiв оцiнюе фотографii лише
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з огляду на те, Iцо на них зображено, iнший бiльше звертае

уваry на красу сфотографованих жiнок. Третiй шукае на
свiтлинах те, що на них неможливо роздивитися, а точнi-
ше - потаемнi нутрощi жiночого тiла. I саме у моменъ коли

двое майбутнiх чоповiкiв заглибилися у серйозну суперечку
про величину жiночих грудей, нiби принесена BiTpoM,
з'явпя€ться перед ними панi вчитепька музики i справляе
враження pylHoi гранати, яка вибухнула просто в центрi
iхнього товариства. Вона надае сво€му обличчю трохи суво-
pocTi i сумного виразу, неможливо припустити, дивпячись
на Hei, що вона i жiнки на фото надежать до Tiei caMoi попо-
вини пюдства - прекрасноi. Хтось необiзнаний мiг би HaBiTb

кпасифiкувати ix як цiпковито несхожi категорii пюдськсti
породи. Ще якщо оцiнювати довелося б лише за зовнiшнiми
ознаками. Але фото нiчого не говорить про внутрiшнiй cBiT,

тож TaKi порiвняння бупи б не на користь панни Коryъ бо
саме ii внутрiшне життя перебувае у стадii нев'янучого роз-
KBiTy. Не промовивши Hi слова, Коryт iде геть. HixTo нiчого
не говорить, але учневi й так зрозумiло, що BiH знову зло-
чинно зпегковФкив заняттями, бо його iнтереси, на жаль,
cKepoBaHi зовсiм не у напрямку фортепiано.

На скпянiй вiтринi чоповiки й жiнки на фото мучать одне
одного i сппiтають тiла, застиглi у виснажпивому балетi вiч-
ного пожадання. Вони вкриваються потом вiд цiеi роботи.
Чоловiк старанно працюе над жiночим тiпом то в одному,
то в iншому мiсцi, i резупьтати cBo'ix старань BiH радiсно
виставляе на загапьний огляд. Ъ, що випорскуе iз його тiла

у тiло жiнки, Чоловiк у життi зобов'язаний годувати жiнку,
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i саме за своiми якостями Iодувальника BiH i оцiнюеться. Так
само i тут BiH подае жiнцi теплу'iжу, яку його нутрощi
повiльно приготували на маленькому вогнi. Жiнка, вислов-
люючись образно, зображас стогони розкошi, ii крик майже
можна побачити. Вона тiшиться тому, що iй дають, i тому,
хто iй це да€, i ii крики стають усе частiшими i частiшими.
На свiтлинах усе вiдбуваеться, ясна рiч, без звуку, аде звук

уже чекае на них у KiHo, де жiнка кричить вiд подяки за ста-

рання чоловiка. I щоб усе це побачити, достатцьо просто
придбати квиток.

Спйманий на гарячому учень на шанобпивiй вiдстанi
пiдтюпцем iде за Коryт.Йому соромно за те, що BiH принизив
ii жiночу гiднiсть,6о роздивлявся оголених жiнок. Можливо,
Коryт теж вважае себе жiнкою i тепер iй бодяче. Наступно-
го разу його внутрiшнiй годинЕик повинен цокати голоснi-
ше у момент, коли вчитедька непомrтно пlдкрадатиметься

до нього.
Згодом, у кпасi, вона навмисне не дивиться на нього й

уникас його погпядiв, цього хтивого прокаженого. Вже пiд
час виконання Баха, вiдразу пiспя гам i технiчних вправ, вiд-
чуття невпевненостi заповнюе весь простiр кiмнати. I]я про-
вокативна сумiш бахЬськоi музики витриму€ лише впевне-
ну у собi i сильну чоловiчу руку, яка м'яко тягне за вiжки.
Основну тему бупо змазано, побiчнi теми занадто вилiзли
наперед, i все це в резудьтатi виявипося позбавленим про-
зоростi i чiткостi. Виконання нагадувало вимазане масним
брудом лобове скло автомобiля. EpiKa знущапьно вiдry-
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куеться про виконання учня, про цей невпевнений потiчок,
який ледь продира€ться cBoiM брудним ложем, наштовхуеть-
ся на крихiтнi камiнцi i цiлi земдянi запруди. Ъпер EpiKa
поясню€ учневi детальнiше твори Баха: це цикпопiчна по-
будова у тому, що стосуеться <Страстей>>, аде водночас i ли-
сяча нора, коли йдеться про <,Щобре темперований кпавiр>

та iншi твори для кпавiшних iHcTpyMeHTiB, якi базуються на
контрапунктi. Завершуючи повне знищення уrня, EpiKa
натхненно вихвадя€ твори Баха, каже, що BiH бупуе готичнi
собори зi звукiв там, де звучить його музика. Вона вiдчувае
легеньке поколювання мiж ногами, яке вiдчувають лише Ti,

хто справдi покликаний спужити мистецтву, вона вiдчувае
це завжди, копи говорить про мистецтво, i додае, вигадуючи
на ходу, що саме фаустiвська туга за Богом дапа поштовх до
зведення Страсбурзького собору, так само, як i до написан-
ня хору на початку <Страстей за Матвеем>>. А те, що зараз
зiграв учень, аж нiяк не було схоже на будiвлю собору. EpiKa
не стриму€ться вiд натяку i на те, що врештi-решт Бог ство-

рив i жiнку. Вона дозволяе собi невеличкий суто чоловiчий
жарт про те, що Господь зробив це, копи йому нiчого кра-

щого не спадо на думку. Аде потiм вона вiдразу ж бере cBoi
спова назад i питае учня, чи BiH узагалi зна€, як слiд дивитп-
ся на свiтлину жiнки? I-{e потрiбно робити шанобпиво, бо ж
мати, яка виносила i привела його на cBiT, також жiнка, не
бiльше й не менше. Учень обЩяе виконувати те, що вимагае
вiд нього Коryт. На знак вдячностi за це йому повiдомляють,

що талант Баха - це трiумф ремеслау його численних кон-
трапунктних формах i хитрощах. На всьому, що стосуеться
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cтapaнHocтi i вправляння, EpiKa зна€ться бездоганно, якби
йшлося тiльки про cTapaнHicTb, вона перемогла б у Bcix ка-
тегорiях, а декого HaBiTb могпа би нокаутувати! Апе Бах - це
набагато бiльше, - трiумфус вона, - це освiдчення Боговi,
а поширенийу цiй KpaiHi пiдручник iз icTopii музики (Час-
тина 1. <Австрiйське федеральне видавництво>) iде HaBiTb

ще дапi за EpiKy i стверджуе, що твори Баха - це освiдчен-
ня особливiй пiвнiчнiй людинi, яка прагне здобути мипiсть
Болсу,

Учень вирiшуе, що надалi намагатиметься бiльше не дати
зловити себе бiля фотографii оголеноi жiнки.

Папьцi Ерiки тремтять, нiби пазурi добре вишкоденоi
мисrlивськоi тварини. Пiд час ypoKiB вона пама€ один неза-
лехсний характер за iншим. Але всерединi caMoi себе вона
вiдчувае сидьне бажання коритися комусь,,Щпя цього у Hei
вдома е мати. Але стара жiнка стае все старшою. Що тра-
питься тодi, коли мати стане зовсiм немiчною i потребува-
тиме догдяд} Ерiки, а також спухатиметься доньку у всьо-
му? EpiKa мучить себе думкою, що бере на себе занадто
скпаднi завдання, якi потiм погано виконуе. За це ii слiд
карати. I_|ього учня, хлопчиська, кров якого нуртуе в жипах,
не можна вважати серйозним супротивником, BiH здався
вже вiд самого пише твору Баха. А що буде, якщо йому
довiрити для lри живу пюдину! BiH не наважиться HaBiTb
на те, щоб узяти жорсткiший акорд; BiH занадто боiться
того, що зiграе фальшиво.,Щостатньо однiеi ii фрази, зверх-
нього погляду, i BiH уже стоятиме на колiнах, соромитиметь-
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ся самого себе й обiцятиме що завгодно, що BiH потiм Hi-
коди не зможе ьтiпити у життя. Той, хто до6'еться вiд Hei
посдуху, примусить ii слухатися cBo'ix наказiв, - i це мае
бути хтось, не пов'язаний Hi з iI матiр'ю, Hi з вогняними
скриЖалями, накресленими матiр'ю у волi Ерiки, - тоЙ
зможе отримати вiд Ерiки ВСЕ. Вона хоче притулитися до
мiцноi стiни, яка нiколи не затремтить i не поворухнеться!
Щось тягне i], чiпляеться за ii лiктi, за подiл ii спiдницi,
невепичка свинцева куля, крихiтний кругпий тягарець. Вона
не зна€, що могло би трапитися,якби одного разу спустити
з панцюга цього лютого пса, який вищирюе зуби i крадеть-
ся уздовж паркану, хутро на його загривку пiдняте, з горда
вирива€ться погрозливе гарчання, у зiницях свiтяться чер-
BoHi вогники, апе BiH завжди залиша€ться на вiдстанi piBHo
одного сантиметра вiд cBoei жертви.

Вона чекае цього одного-единого наказу. Чекас на цей
жовтий oTBip у cHiry з якого пiдiймаеться пара, на це гор-
нятко, повне сечi. Сеча ще тепла, а дiрка незабаром перетво-

риться на тоненьку жовту трубу у снiговому заметi, на слiд
вiд пижi, санок або чобота якогось туриста, спiд пюдськоi
присутностi, яка ненадовго затрималася туц але потiм ру-
шила далi.

Вона знасться на сонатнiй формi i на побудовi фуги. Вона
навча€ цього iнших. Але попри це ii лапи тремтять вiд
палкого бажання остаточно, навiки комусь пiдкоритися.
OcTaHHi снiговi замети, пагорби, вiхи у пустелi, повiпьно пе-
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ретворюються на рiвнини, вирiвнюються удадинi, перетво-

рюються на дзеркальнi, вкритi льодом поверхнi, позбавпенi
слiдiв i нетоптанi людською ногою. Ще iншi переможуть у
лижних змаганнях, перше мiсце серед чодовiкiв у швидкiс-
ному спуску, перше мiсце серед жiнок i, вiдповiдно, перше
мiсце у комбiнацii!

Жодна волосиНка Ерiки не здригнеться, жодна складка ii
одяry не ворухнеться, жодна пидинка не сяде на Hei. Подув
крижаний BiTep, i вона бkить у засипанi снiгом поля, нiби

фiryристка у коротенькiй спiдничцi й у бiлих черевиках iз
ковзанами. Iдеапьно гпаденька поверхня простягаеться вiд
однiеi лiнii горизонту до iншоi i тягнеться ще далi! Ковзани
скриплять на льоду! Органiзатори дiйства обрали правильну
плЬку, тож цього разу не звr{ить музичне попурi, i скре-
готiння сталi об лiд все бiпьше нагадуе звуки металевого
скреготу cMepTi, короткий спалах, HiKoMy не зрозумiпий сиr-
нал абетки Морзе на межi часу. Фiryристка розганяеться,
велетенськиЙ кулак притискае i1 до землi, i вся накопичена
енергiя руху виливаеться у едино можпиву десяту долю се-
кунди, перетворюеться на точний до мiлiметра подвiйний
аксель, виконаний з повною розкруткою i з приземленням у
точно заданому мiсцi. Сила стрибка знову спресову€ спорт-
сменку, i вона опиня€ться пiд тягарем як MiHiMyM подвiйноi
власноi ваги i втискае цю ваry у поверхню льоду, яка не пiд-
даеться. Руховий апарат фiryристки вгриза€ться у тверду, мов

дiаманъ дзеркальну поверхню льоду, у тендiтну матерiю ii
зв'язок, випробовуючи на мiцнiсть ii кiстки. А тепер вона
виконуе пiрует симчи. Продовжуе рух уперед! Фiryристка
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перетворюеться на ципiндричну трубу, на буровик нафтовоi
свердловини; повiтря шумить iй у вухах, зi скреготом вiдлi-
тають уламки льоду, з рота вириваютБся хмарки теплого по-

диху, чути повискрання пилки, але лiд неможпиво пошко-

дити, на ньому HaBiTb не видно слiдiв вiд ii ковзанiв!
Обертання сповiльнюеться, i вже можна роздивитися фiryр-
ку спортсменки, розпiзнати ii кшталти, нечiткий свiтло-синiй
силует ii спiднички копиваеться i старанно формуеться у
складки. Нарештi останнiй поклон iз присiданням перед три-
бунами лiворуч, а потiм праворуч, i вона, розмахуючи рука-
ми i квiтами, iде геть. Але трибуни залишаються невидими-
ми; можпиво, фiryристка пише припускае, що вони iснують,
бо вона чула опдески. Вона швидко iде геть, зникае з поля
зору, i ось вiд Hei залишипася пише педь помiтна цятка вда-

пинi,iне icHye бiпьшого спокою, нiж там,де складки ii свiтло-
синьоi cyKHi опускаються на затягнутi в рожевi колготки тугi
стегна, плескають об них, пiдiймаються вiд подувiв BiTpy, хи-
таються довкода центру абсодютного спокою - ця коротка
сукня, цi м'якi оксамитовi складки у формi дзвiночка, цей
корсаж, який щiпьно обпятае тiпо, вишивка довкола вирiзу.

Мати сидить на KyxHi, нахабно п'е каву i розсипае дов-
кола себе накази. Коли донька виходить iз дому, вона вмикае
телевiзор i дивиться ранкову програму. Вона цiлковито
спокiйна,6о ж знае, куди пiшла ii донька. Що ми подивимо-
ся сьогоднi? Передачу про Альфреда Щюрера чи про дюра-
люмiнiевi дижнi папицi? Пiсля важкого дня донька повер-
неться додому i накричить на MaTip за те, що та не дае iй
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жити нарештi власним життям. Вона репету€, що iЙ уже на-
лежиться це право хоча би з огпяду на BiK, Мати щодня вiд-
повiдае iй, що MaTepi виднiше, нiж дитинi, бо мати завжди
задишаеться матiр'ю.

Але це самостiйне життя, якого так прагне донька, по-
винно завершитися впаданням у русло цiлковитоi покори,
аж поки не вiдкриеться крихiтна вуличка,якою зможе прой-
ти одна-едина особа, яку пропустять цим вузьким коридо-

ром. Охоронець маха€ рукою на знак, що шлях вiдьний.
Праворуч i лiворlпl мiстяться гладенькi, старанно вiдполiро-
BaHi мури, високi i прямi, жодних бiчних нiш i коридорчикiв,
тiльки один-единий прямий шлях, який приведе до проти-
лежного кiнця. Вона ще не здогаду€ться, що у кiнцi на Hei
чекае хоподний зимовий пейзаж, який TiKae удапину i в яко-
му не височiе жоден рятiвний замок, i до цього замку не веде
таемна стежка. Або i] чека€ сама лише KiMHaTa без дверей,
мебльований кабiнет зi старомодним рукомийником iз гле-
чиком i рушником, i постiйно набдижаються кроки вдасни-
ка помешкання, але BiH так нiколи й не зайде,6о ж у KiMHaTi
немас дверей. У цих безкiнечних просторах або у цiй мак-
симапьно обмеженiй, позбавпенiй виходу тiснявi тварина
всерединi Hei вiддасть себе на потапу cTpaxoBi, iншiй, ще
бiдьшiй тваринi, або ж самому лише невепичкому рукомий-
нику на колiIцатках, який просто cToiTb на мiсцi, для того,
щоб умиватися,i Hi для чого бiпьше.

EpiKa бореться iз собою так довго, аж поки у Hei не зни-
кають yci бажання. Вона втихомирю€ впасне тiпо, бо HixTo
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не робить спроб подолати Bci перешкоди, щоб дорватися до
цього тiла. Вона чека€ i HiMie. Вона ставить перед тiлом
скпаднi завдання i може тiпьки збiльшувати складнiсть цих
завдань, додаючи до них прихованi пастки. Вона переконуе
себе, що пiддаватися цьому бажанню може кожен, HaBiTb
найпримiтивнiша iстота,яка не боiться задовольнити це ба-
жання на свободi.

EpiKa К. покращуе Баха, вона латае його з ycix бокiв. Ii
учень втупився у впаснi руки, скдаденi на грудях. Вчителька
дивиться крiзь нього, але i-i погпяд впираеться у cTiHy, на якiй
висить посмертна маска Шумана. На короткий момент iй
хочеться схопити гопову учня за волосся i з силою увiпхну-
ти ti у нутрощi рояпя, аж поки не вискочать iз-пiд накривки
закривавленi нутрощi струн. Тодi <Бьозендорфер> не ви-
дасть уже бiльше Hi звуку. I_{e бажання прослизае крiзь учи-
тельку i зникае безслiдко.

Учень обiцяе, що BiH буде старатися, HaBiTb якщо у нього
на це пiде багато часу. EpiKa теж на це сподiваеться i вимага€,

щоб BiH зiграв ще Бетховена. I_{ей учень амбiтний, хоча i не
настiльки, як пан Клеммер, кiстки якогО аж трiщать вiд ста-
paHHocTi.

А тим часом у вiтринах KiHoTeaTpy <Метро> рожева плоть
демонстру€ себе у рiзноманiтних формах, стадiях готовностi
та цiнових категорiях. Плоть буяе \ виходить iз берегЬ,6о
EpiKa К. не може зараз нести вахту бiля KiHoTeaTpy. Мiсця
пронумерованi, й спереду дешевше, нiж iззаду, хоча сидиш
при цьому ближче i, мабуть, краще видно Bci дрiбнi детапi
тiла. У тiло однiеi iз жiнок чiпляються супердовгi криваво-
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червонi нiгтi, а в iншу жiнку впираеться гострий предмет, це
нагайка вершника. Вона втискаеться у тiло i демонструе
вершниковi, хто тут господар, а хто Hi; а спостерiгач також
почува€ себе паном. EpiKa майже буквально вiдчувае, як цей
предмет впираеться й у Hei. I чiтко вказуе iй на ii мiсце у
гпядацькiй залi. Обпиччя однiеi з жiнок спотворене радiсною
посмiшкою, бо чоловiк тiльки з виразу ii обличчя може довi-
датися про те, скiльки задоволення BiH iй дае, а скiльки за-

довопення пропада€ невикористаним. Обпиччя iншоi жiнки
на eKpaHi спотворене вiд бопю,6о ii щойно вдарипи,хоча й
несильно. Жiнка не може продемонструвати свое задово-
лення як щось маiерiальне, тому чоповiк тут цiлковито за-
пежить вiд ii персональних даних. BiH зчитус задоволення з

ii обпиччя. Жiнка здригаеться, щоб не виявити себе як хо-

рошу мiшень. Вона заппющила очi й вiдкинула голову назад.
Якщо очi не заплющенi, то у вiдповiднiй ситуацii lx спiд за-
кочувати. Очi лише зрiдка дивпя,гься на чоловiка, тож його
зусилля стають тим потрiбнiшими, бо BiH не може покращи-
ти резупьтат i набрати очки за допомогою самого лише ви-

разу обпиччя, Жiнка не дивиться на чоловiка, вона нiчого не
бачить довкола, так i-i заспiппю€ пристрасть. Вона не бачить
лiсу за деревами. Вона дивиться лише всередину себе. Чо-
ловiк, цей професliлний MexaHiK, працюе над зпаманим ав-
томобiлем, над жiнкою. У порнофiпьмах зазвичай працюють
бйьше, нiж у фiльмах про трудовi булнi.

EpiKa напаштована на те, щоб спостерiгати за людьми, якi
старанно пiтнiють, щоб досягнути резудьтату. У цьому ceHci

рiзниця мiж музикою i пристрастю, зазвичай велика, MiHi-
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малiзуеться, EpiKa не дуже любить природу, вона не iздить

у Вальдфiрте/Iь, де iншi митцi вiдбудовують сеltянськi сади-
би. Вона нiколи не ходить у гори. Нiколи не пiрнае в озеро.
Не лежить на березi моря. Нiкопи не мчить по снiгу на ве-
ликiй швидкостi. Чоловiк жадiбно пожина€ оргазми, один за
одним, аж поки не вiдкидаеться навзнак, залитий потом i
знесилений, зупинившись на тому ж мiсцi, з якого почав свiй

рух. 3ате сьогоднi BiH добре попрацював на користь свого

реноме. EpiKa вже двiчi бачипа цей фiльм в одному з KiHoTe-
aTpiB передмiстя, де ii HixTo не може впiзнати (лише касирка

уже пам'ятае ii i шанобливо вiтаеться). Бiльше вона не пiде
на нього, бо iй подобаються ефектнiшi видовища у порно-

фiльмах. I_{i тендiтнi зразки пюдськоi породи у центрально-
му MicbKoMy KiHoTeaTpi дiють без жодного болю i HaBiTb без
натяку на бiль. Суцiльна fyMa. Бiль сам по собi с наслiдком
вопi до пристрастi, до руйнування, до знищення, i у своiй
наЙвищiй формi вони е пристрастю особпивого raTyHKy. Epi-
ка iз задоволенням переступипа би межу, за якою пежить i]
власне вбивство. У не надто естетичнiй шарпанинi у лiжку,
побаченiй у KiHoTeaTpi на околицi MicTa, закладено бiльше
надii на те, щоб надати бопю якоiсь форми, прикрасити його.
I_{i нещаснi, обшарпанi актори працюють набагато важче, i
вони дуже вдячнi, що можуть знятися у справжньому KiHo.
ixHi тiла дапекi вiд iдеалу, на шкiрi видно плями, прищi, шра-
ми, скпадки, струпи, целюпiт i жировi вiдкладення. Пiт. Бруд-
Hi ноги, У фiльмах високого естетичного рiвня у KiHoTeaTpax
iз м'якими крiспами побачиш тiльки поверхнi жiночих i чо-
ловiчих тiл. Обидвi cTaTi TicHo обтягнутi нейпоновими
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шкiрами, якi гарантовано захищенi вiд брупу, стiйкi до впли-
ву киспоти, до ударiв, до високих т€мператур. У дешевому
порно жадiбнiсть, iз якою чоловiк проника€ у жiноче тiпо,
вiдвертiша. Жiнки там здебiльшого не говорять, а якщо вже
говорять, то тiльки одне слово: <Ще! Ще!> I_{им дiалог вичер-
пуеться, але не вичерпуе себе чоловiк, якому жадiбно хочеть-
ся досягнути оргазму, а за ним ще одного, i ще, i ще.

Тут, у легкому порно, все обмежуеться зовнiшнiстю. I пе-

ребiрливiй Ерiцi, ii ryрманськiй HaTypi, цього недостатньо,
бо вона хоче вгризатися поглядом у зчепленi тiда людей пе-

ред собою i дослiдити, що криеться за BciM цим. I чому воно
настiльки потужно впдивае на людей, що кожен Mpie якщо
не займатисяцим, то принаймнi поспостерiгати за тим, як
цим займаються iншi. Щоступ всередину тiла пояснюе це не
повнiстю i допускае рiзнi сумнiви. Неможливо розрiзати лю-

дей, щоб витягнути з них yci таемницi. У дешевих фiльмах
можна зазирнути гпибше у те, що стосуеться lкiнки. У чо-
довiка так глибоко не проникнеш. Але найпотаемнiшого все
одно не побачиш. HaBiTb якщо розпороти ;<iнцi lкивiт, то
гrобачиш тiльки кишки i внутрiшнi органи. Чоповiк, який
займае в життi активнiшу позицiю, HaBiTb тiлесно росте на-
зовнi. У кiнцi BiH може продемонструвати сподiваний ре-
зультат, якщо досягае його, i тодi можна роздивитися цей
результат iз ycix бокiв, а виробник тiшиться, що може по-
хвапитися такою цiнною продукцiсю.

У чоповiка, думае собi EpiKa, мало би часто виникати вiд-
чуття, що жiнка прихову€ вiд нього щось вокливе у xaoci
cBo'ix внутрiшнiх органiв. I саме цi найпотаемнiшi речi
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пiд'юджують EpiKy знову i знову спостерiгати за все бiльш
новим,усе бiльш глибоким,усе бiльш потаемним. Вона по-
стiйно перебувае у пошуку нових гострих зорових вражень.
ii тiпо ще нiколи не вiдкривало перед нею cBolx таемниць,
HaBiTb у ii упюбленiй позi, коли вона вставля€ собi дзеркапо
для голiння помiж широко розставпених нiц не вiдкривапо
HaBiTb iй, своiй впасницi! I так само все тримають у собi тiла
на eKpaHi; як дпя чоловiка, якому цiкаво подивитися, що ж
сьогоднi пропонуеться на ринку, так i для Ерiки, замкнутоi
у собi спостерiгачки.

Свого учня EpiKa сьогоднi принизипа i цим покарала,
EpiKa закидае ноry на ногу i зневажпиво вiдryкуеться про
його недозрiпi iнтерпретацii Бетховена. А бiльшого й не по-
трiбно. BiH от-от розплачеться,

Сьогоднi вона HaBiTb не вважае за потрiбне зiграти
йому мiсце, про яке говорить. Сьогоднi BiH не витисне зi
cBoei вчительки музики бiпьше нiчого. Якщо BiH сам не
помiчае впасних помилок, вона нiчим не може йому допо-
могти.

Чи любить тварина свою колишню свободу, а прируче-
на тварина - свого дресирувапьника? Ще можливо, але не
обов'язково. Вони потребують одне одного. Один потребуе
iншого, щоб эа допомогою його фокусiв у свiтлi прожек-
TopiB i пiд rypKiT музики роздуватися вiд гордостi, нiби
жаба-6ик, а iнший потребуе когось, щоб мати точку опори

у загальному xaoci, який заслiплюс його. Тварина повинна

розрiзняти низ i верх, по-iншому вона незабаром стоятиме
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на головi, Без свого дресирувальника тварина бупа би зму-
шена безпомiчно звалитися донизу або ж кружпяти по
apeHi i, не бачачи самих предметiв, рвати, роздирати i по-
жирати все на своему шпяху. А так вона завжди мае пiд

рукою когось, хто iй пояснить, що icTiBHe, а що Hi. Iнодi
смаколики ще й попередньо пережовують для тварини або
хоча би рiжуть на шматочки. Майже повнiстю зникае не-
обхiднiсть виснаltиивого добування'iжi. А разом iз нею i
пригоди в джунглях. Бо там ltеопард сам зна€, що йому
смакуе, i бере собi це, що б воно не було - антилопа чи
необережниft бlлий мисливець. Тепер же тварина вдень
живе винятково спогrtядапьним життям i концентру€ться
лише на трюках, якi iй доведеться виконувати увечерi. Вона
стрибае крiзь пiдпаленi обррi, cToiTb на тумбi, стукас ще-
лепами довкола шиi дресирувальника, але не трощить ii,
виконуе танцювапьнi па у такт разом з iншими тваринами.
Або ж самостiйно, з тваринами, яких на свободi, цiй вулицi
з одностороннiм рухом, вона б вiдразу ж схопипа за гор-
лянку або вiд яких утiкала б сама, якби встигла. Тварина
носить на головi i спинi мавпячий одяг.,Щеяких тварин
навчиди HaBiTb скакати верхи на конях, накритих шкiряни-
ми попонами! А 'iхнiй господар, дресирувальник, ляскае
батогом! BiH хвалить або кара€, залежно вiд ситуацii. За-
лежно вiд того, що саме заслужила сьогоднi тварина. Апе
HaBiTb найдосвiдченiший дресирувальник усе ще не доду-
мався до iдеi вiдправити у дороry леопарда або левицю iз

футляром дпя скрипки. Ведмедi на вепосипедi - це макси-
мум, на що здатна людська уява.



ll

Рештки дня розсипаються, нiби
запишки пирога у невправних паrlьцях, надходить вечiр, i
ланцюжок учнiв стiовiльнюеться. Перерви мiж заняттями
стають усе частiшими, i пiд час цих перерв учитедька потай
вiдкушуе в туалетi шматочки вiд принесеного з дому бутер-
брода, а решту старанно загортас у папiр. Увечерi до Hei при-
ходять ще дороспi, якi цiдий день мусять важко працювати,

щоб потiм дозволити собi розкiш занять музикою. Ti з них,
хто збираеться стати професiйними музикантами i в май-
бутньому викладати фах, якого тепер тiдьки вчаться, прихо-

дять удень, бо у них нема€ у життi нiчого, KpiM музики. Вони
прагнуть якомога швидше i повнiше,6ез пробiлiв, засвоiти

увесь курс музичноi премудростi, щоб скдасти державний
iспит. Вони здебiльшого запишаються послухати, як грають
'ixHi колеги, а потiм, разом iз панi професор Коryъ старанно
i Грунтовно критикують цю гру. Вони не соромляться ви-
правпяти в iнших помилки, якi часто трапляються i з ними.
Вони часто мають добрий сrtух, але iM не вистачае чуття i
вмiння правильно повторити почуте. Пiсля того, як зачиня-
ються дверi за ocTaHHiM учнем, панцюжок за нiч розмотуеть-
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ся у зворотному порядку, щоб уранцi, о дев'ятй,3нову ру-
шити вперед iз новими кандидатами, Чути ритмiчне
постукування колiцаток, удари поршнiв, пальцi рухаються
вперед i назад. Звуlить музика.

Пан Клеммер уже вiдсидiв у своему крiслi заняття трьох

учнЬ iз Пiвденноi Kopei i мiлiметр за мiлiметром обережно
наближаеться до cBoei вчительки. Вона не повинна зауважи-
ти того, як раптом, в один момент, BiH опиниться просто у
нiй. А ще за мить до цього BiH був на пристойнiй вiдстанi вiд
Hei, Корейцi розумiють нiмецькою лише найнеобхiднiше,
тому висдуховують оцiнку cBoei гри, побажання i претензii
англiйською. Пан Клеммер промовляе до панi Коryт iHTep-
нацiонапьною мовою серця, ,Щалекосхiднi люди служать
Йому при цьому акомпанементом, вони не вразливi у своiй
звичнiЙ незворушностi i перевiренiй часом нездатностi
сприitмжи хвипi, якi пробiгають мiж добре темперованою
вчителькою i учнем, який прагне до абсолюту.

EpiKa говорить iноземноIо мовою про грiхи проти духу
Шуберта - корейцi повиннi вiдчувати музику, а не тупо на-
слiдувати гру Альфреда Брендепя, записану на платiвцi. Бо у
такому разi Брендепь завжди бупе грати набагато краще за
них! Клеммер, якого HixTo не просить втрr{атися, вислов-
лю€ться про душу музичноIо твору,яку непросто вигнати. Але
iснують люди,яким це вдаеться! iM краще залишатися вдом6
якщо у них немае чуття, Кореець марно шукае душу в кутку
кiмнати, - продовжуе знущатися зразковий рень Клеммер.
BiH поступово заспокоюеться i стверркуе ра:}ом iз НЩше,
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з яким вони однаково вiдчувають, що BiH, так би мовити, не-

достатньо щаспивий,недостатньо здоровий дпя музики доби

романтизму (включно з Бетховеном, якого BiH теж сюди зара-
ховуе). BiH благае свою вчительку, щоб вона прочитала його
нещастя i його хворобу у MaHepi його виконання. Йому нео6-
хiдна музика, яка примусить його забути страждання. Слiд
обожнювати тваринний спосiб життя! Людям хочеться тан-

цювати i святкувати. Фiпософ гнЬу на все невеIIике i непри-
MiTHe вимагае дегких i вiдьних ритмiв, золотих i нiл<них гар-
монiй, i Вапьтер Клеммер долr{а€ться до його вимог.

- Коли ж ви власне живете, EpiKo? - питае yreHb i на-
тякае, що увечерl в людини достатньо часу дпя власного
життя, якщо вмiти вивiльнити собi цей час. Подовина часу
надежить Вальтеровi Клеммеру, iншою може розпоряджа-
тися вона сама. Але вона чомусь не вiдходить вiд cBoei MaTiH-
ки. Обидвi жiнки часто кричать одна на одну. Клеммер го-
ворить про життя як про виноград сорту <Мускатепь>>,який

домогосподарка старанно викладае на тарелi, щоб гiсть мiг
iсти ще й очима. Гiсть спершу несмiливо бере одну ягiдку,
потiм наступну, i врештi на тарiлцi залишаеться пише об-
скубана гiлочка i купка кiсточок.

Випадковi доторки загрожують цiй жiнцi, чий духi май-
cTepHicTb так цiнують пюди. Мабуть, ця загроза зосеред-
жуеться у волоссi або на плечах, на якi накинуто светр.
Крiсло вчительки висуваеться вперед, глибоко проникае все-

редину викрутка i видобувае на свiтдо дня рештки змiсту з

вiденського кородя пiсень, якому сьогоднi надано слово за
допомогою фортепiано. Кореець диви,гьсяу свiй нотний зо-
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шит, куплений ще вдома. Численнi чорнi крапки означають

для нього цiлковито чужу культуру, проникненням у яку BiH

хвалитиметься пiсля повернення додому. Кпеммер написав
на cBoix прапорirх спово <чуттевiсть>, BiH знаходить чут-
TeBicTb HaBiTb у музицi! Вчителька, ця убивця духу в спiдни-

цi, радить вдосконадювати TexHiKy. Лiва рука учня все ще не

скоординована з цравою. [пя цього iснують спецiапьнi впра-
ви,якi дозволяють навчити пiву i праву руки спiвпрацювати,
апе водночас i рухатися незалежно одна вiд одноi. У нього

руки постiйно конфпiктують мiж собою, i Клеммер, який
завжди все знае краще за iнших, також постiйно з yciMa сва-

риться. Корейця на сьогоднi вiдпускають.

EpiKa Коryт вiдчувае у себе за спиною людське тiло, i це
ii дякае, BiH не повинен пiдсуватися до Hei так бпизько, щоб
торкатися iI. BiH проходить у Hei за спиною, то наближаю-
чись, то вiддапяючись. BiH тiпьки доводить цим, наскiльки
позбавлений мети. А коли BiH нарештi потрапляе в попе i]

бiчного зору, на зворотному шляху, коли його голова серди-
то i по-гопубиному повертаеться задом, а юне обдиччя пiд-
ступно помiщасться в освiтлене коло вiд лампи, там} де
свiтло найяскравiше, всерединi у Hei все пересихае i змен-
шуеться. Зовнiшня оболонка невагомо кодива€ться довкола
стиснутоi в тугий кулачок середини. Ii тiло раптом перестае
бути плоттю, i на Hei насуваеться щось, що миттево набувае
предметностi. Щилiндрична метадева трубка. Апарат дуже
простоi побудови, який використовуеться для того, щоб по-
трапдяти всередину. Вiдображення цього предмета пiд на-
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звою Клеммер палючим променем проектуеться у тiдесниЙ
oTBip Ерiки, опуска€ться на if внутрiшню cTiHKy. I]e зобра-
ження всерединi cToiTb на головi, й у той момент, коди це
зображення перетворюеться дпя Hei на тiпо,до якого можна
торкнутися руками, воно водночас поста€ перед нею цlпко-
витою абстракцiсю, позбавrlеною ппотi, Вже у той момент,
копи вони обое вiдчули тiлеснiсть одне одного, вони водно-
час обiрвапи yci людськi зв'язки мiж собою. I вже неможли-
во HaBiTb послати парламентерiв iз повiдомленнями, листа-
ми, потайними знаками. I вже бiльше нема€ такого, що одне
тiло торкаеться iншого, а тiльки обидва цi тiла перетворю-
ються навзаем на iнструменти, на атрибути чужого буття,
в яке болюче прагнеться проникнути, i чим глибше прони-
ка€ш, тим швидше гние i псуеться ппоть, стае невагомою,
пегкою, мов пiр'iна, вiдпiтае геть вiд цих чужих i ворожих
одне одному континентiв, якi з грюкотом вдаряються один
об одного, а потiм падають разом, перетворюються на кон-
струкцiю, яка голосно валиться, тягнrIи за собою доiизу
шматки KiHoeKpaHa, якi осипаються вiд найменшого дотор-
ку i перетворюються на порох.

Обличчя Клеммера гладеньке, неторкнуте. На обпиччi Epi-
ки вже видно слiди близького вiдцвiтання. Шкiра ii обличчя
вже готуеться скпадатися у зморшки, повiки набрякають, нiби
папiр пiд дiею гарячого повiтря, нiжна цера пiд очима зiщу-
лилася у синювату сiточку. Над перенiссям прорiзалися двi
рiзкi смугтr, якi вже не вдасться розгпадити. Обпиччя вiзуаль-
но збiльшипося, i тепер цей процес триватиме ще роками,
поки плоть пiд шкiрою стиснеться, а далi зникне зовсiм, i шкi-
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ра Ticнo обтягне череп, який ух(е не грiтиме iI. У iI волоссi
з' явипис я першi бiпi нитки, якi постiйно р озмножуються, пiд-
живлюванi застояними соками, аж поки з них не утворяться
гидкi сивi гнiзда, в яких HixTo нiчого не висиджуе i в яких
немае теппа,6о EpiKa те;< нiколи не вмiла нiкого оточити теп-
лом, HaBiTb свое власне тiло, Хоча сама вона ;Iюбить, щоб il
тримапи в теплi. BiH повинен жадiбно переслiдувати iJ cBoiM
пожаданням, повинен впасти iй до нiг, повинен aHi на мить
не полишати дума,ги про Hei, йому не повинно бути вiд Hei
жодного порятунку. EpiKy можна пише зрiдка побачити серед
пюдей. Ii мати також усе життя тримадася самотою i рiдко
кудись виходипа, Вони сидять у cBorx чотирьох cTiHax i не
любдять приймати гостей. Такий спосiб життя краще консер-
вуе.3рештою, коли обидвi дами Коryт з'являються серед дю-

дей, HixTo не звертае на них особпивоi уваги.

Майбутнiй розпад наразi нагаду€ про себе Ерiцi лише
пегеньким постукуванням пальцiв. Усе частiше вiдчувають-
ся тiпеснi немочi, закупорюються судини в ногах, трапля-
ються напади ревматизму, запапення сугпобiв. (Щi хвороби

рiдко дають про себе знати молодим. EpiKa досi тако;< не
хворiла ними.) Клеммер, ця ходяча реклама здорового спо-
собу життя i спортивного плавання на байдарках, уважно
роздивляеться свою вчите/Iьку, так нiби збираеться сказати,

щоб йому ii загорнули, i забере iз собою або з'iсть вiдразу ж
на мiсцi, навстоячки, просто в магазинi. <Можпиво, BiH
останнiй, у кого мос тiло пробуджуе ба>r<ання. А незабаром
я помру, залишипося всього якихось poKiB тридцять п'ять, -
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дума€ вона з люттю. - Слiд поквапитися застрибнути в ос-
таннiй вагон, бо якщо помреш, то нiчого вже бiльше не вiд-
чу€ш на смак, доторк, запах!>

ii кiгтi дряпають клавiшi. Вона незграбно i невпевнено
човгае ногами, нервово смикае себе за одяц поправляе склад-
ки: чоловiк виводить жiнку з рiвноваги i позбавляе ii голов-
Hoi опори - музики. А зараз на Hei вже вдома чека€ мати.
Вона дивиться на кухонний годинник, цей невблаганний
маятник, який настукае доньку додому найпiзнiше за пiвго-

дини, Апе мати, в якоi немае iнших турбот, про всяк випадок
почина€ чекати вже зараз. Бо ж EpiKa несподiвано може
лрийти ранiше, наприкпад, якщо не з'явиться хтось iз учнiв,
i тодi вийде, нiби мати ii не чекада.

EpiKa нiби прирос[а до свого фортепiанного стйьчика,
апе водночас ii тягне до дверей. Владний поклик домашньоi
тишi, яку перерива€ дише звук телевiзора, цей пункт абсо-
лютноi пасивностi i спокою тепер примушу€ ii вiдчувати
тiлесний бiпь. I_{boMy Клеммеру час нарештi йти геть! Що BiH

там ще говорить собi пiд Hic, поки вдома кипить вода, так

що :uк степя KyxHi вкриваеться пдiснявою
Клеммер нервово дряпае паркет носком черевика i ви-

пуска€ iз себе, нiби кiльця диму, неведичкi, але влучнi заува-
ги про TexHiKy туше гри на фортепiано, а в цей час жiнка yciM
cBoiM еством прагне додому. BiH питае, з чого ж насамперед
склада€ться звук, i сам собi вiдповiдае: з технiки туше. З його
вуст видиваються багатоспiвнi i невловимi, схожi на TiHb,
сдововиливи, якi складаються зi звукiв, фuр6, кольорiв.
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- Hi, те, що ви тут назвапи, це не та музика, яку знаю
я, - стрекоче у вiдповiдь EpiKa, цей домовичок, якому хо-
четься чимшвидше потрапити у свою тепIIу домiвку.

Але юнак безперестанку продукуе це i тiльки це.
^- Дпя мене ознакою справжнього мистецтва е щось не-

вагоме, те, що немождиво вимiряти, - продовжуе Кпеммер,
заперечуючи вчительцi. EpiKa зачиня€ роядь, збирае речi.
Чоловiк щойно в однiй iз шухляд cBoei душi випадково на-
штовхнувся на дух Шуберта i тепер намага€ться сповна ви-
користати свою знахiдку. I чим бiльше дух Шуберта розчи-
ня€ться у димовi, запаховi, кольорi, думках, тим бiльше його
цiннiсть виспиза€ у сфери незбагненного. Його цiннiсть ней-
MoBipHo зростае, HixTo не здатен збагнути Bciei його ведичi.

- Видимiсть завжди випереджа€ cyTHicTb, - каже Клем-
мер.- Реадьнiсть, мабуть, е найбiльшою з iснуючих iлюзй.
Брехня завжди випереджае правду, - робить юнак висновок
зi cBoix власних слiв. - Нереапьне випереджае реальнiсть.
Але мистецтво при цьому виграе, бо пiдвищуе якiсть.

,Щомашня вечеря сьогоднi вiдсуваеться дпя Ерiки не з ii
волi, а радiсне передчуття цього моменту дiс на Hei, немов
чорна дiра. Вона знае, що материнськi обiйми проковтнуть
i переварять i'i, цiлком,6ез решти, але все одно ii з магiчною
силою тягне додому. На ii щоках запалюеться яскравий

рум'янець i поволi поширюеться на все обличчя. Повинен
же цей невiдчепний Кпеммер колись дати iй спокiй i зник-
нути геть. EpiKa не хоче, щоб HaBiTb порошинка з його взут-
тя нагадувала iй про його iснування. Вона, ця велична жiнка,
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прагне, щоб BiH обiйняв r], обiймав довго й мiцно, а щойно
цi обiйми завершаться, вона вiдштовхне його вiд себе ко-

ролiвським жестом. Але КЛеммеру HaBiTb на думку не спадае

дати спокiй цiй жiнцi, BiH же ще повинен iй розповiсти про
те, що сонати Бетховена подобаються йому починаючи
з Опусу Ns 101.

- Бо вони, - продовжуе розумувати Кдеммер, - тiльки
з цього моменту стають по-справжньому м'якими, перетi-
кають одна в одну, oкpeмi фрази ширшають, розмиваються
з обох бокiв, не роздiляються жорстким кордоном, - фан-
тазуе BiH i видушуе iз себе ocTaHHi краплi cBoix роздумiв та
вiдчуттiв, А потiм мiцно затискас кiнчик, щоб решткимаси
не виповзди назовнi.

- Щоб скерувати нашу розмову в iнше русло, панi про-

фесор, я повинен ще сказати вам, i я вiдразу ж дета/Iьно по-
ясню свою д}мку, що дюдина тiдьки тодi зможе досягнути
справжнiх висот, коли вона цiлковито вiдiрветься вiд реаль-
HocTi i вирушить у царство духовного, i це вже стосуеться
насамперед вас. Так само, як i дпя Бетховена з Шубертом, Moix

упюблених майстрiв, з якими я вiдчуваю внутрiшню спорИ-
HeHicTb, я не можу сказати точно, в чому саме вона виявляеть-
ся, аде вона €, я це вiдчуваю, нас ycix стосуеться те, що ми
зневalкаемо дiйснiсть i перетворюемо мистецтво i cBiT вiд-
чуттiв у нашу едину реальнiсть. Щпя Бетховена i Шуберта все

це уже в минулому, а тепер мiй час, час Клеммера.
BiH звинувачуе EpiKy Коryт у тому, що iй самiй цього

вiдчуття наразi бракуе. Вона все ще чiппяеться за дрiбницi,
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а ось чоловiк абстраryеться i BMie вiддiлити ва>кдиве вИ дру-
горядного. Сказавши це, BiH висловився досить категорично.
BiH наважився на це.

У головi Ерiки запапюеться вогник, одне-едине джерело
свiтла, яке освiтпюе табпичку з написом <Вихiд>. Зручне Kpic-
ло перед телевiзором простягас до Hei cBoi руки, чути тихi
позивнi вечiрнiх IIовин, i диктор на eKpaHi дйовито поправ-
дяе свою краватку. На журнальному стопику, на вiдстанi про-
стягнутоi руки, розставденi мисочки з рiзними, численними
i кольоровими смаколиками, i дами по черзi, або й одночасно,
частуються з цих мисочок. Щойно мисочки порожнiють, ix
знову наповнюють, тут усе вiдбуваеться як у казковiй KpaiHi,

де завжди пану€ достаток i нiщо не мае Hi початку, Hi кiнця.

EpiKa переносить cBoi речi з одного кiнця класу в iнший,
а потiм назад, вона промовисто дивиться на годинник, де-
монструючи, як сильно втомипася за цей важкий день, пiд
час якого iй довелося терпiти знущання дилетантiв над
справжнiм мистецтвом i задовольняти марнославство бать-
KiB cBorx учнiв.

Клеммер cToiTb на мiсцi й не зводить iз Hei погляду.

Щоб не зависала гнiтюча пауза, EpiKa говорить якiсь ба-
нальностi. Мистецтво перетворилося дпя Ерiки на баналь-
HicTb, бо воно ii годуе.

- Наскiльки легше митцевi видобувати iз себе почуття i
пристрастi, - говорить вона. - Драматичнi повороти,якi ви,
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Кпеммере, так цiнуете, тим не менше означають, що митець
змушений вдаватися до псевдозасобiв, iгноруючи водночас
засоби справжнi, - вона продовжуе говорити, щоб перерва-
ти мовчанку. - Особисто я, як учитепька, бйьше цiную не-

драматичне мистецтво. Наприклад, Шумана, бо досягнути
драматизму завжди найлегше! Почуття i пристрастi завжди
€ лише замiнником, сурогатом справжньоi духовностi.

Вчителька прагне земпетрусу, брутальноi бурi, яка би
струснуда нею з несамовитим шумом. Збуп:r<ений Клеммер
мадо не пробивае сво€ю гоIIовою cTiHy в сусiднiй кпас клар-
нета, куди BiH двiчi на тиждень ходить заЙматися пругим iHc-
трументом у рамках навчальноi програми. От було би диво,
якби його гопова раflтом з'явипася у проломi стiни поряд iз
посмертною маскою Бетховена. I_{я EpiKa, ця EpiKa не розумiе,
що насправдi BiH постйно говорить тiльки про Hei ну i про
себе, ясна рiч! BiH встановдюе чуттевий зв'язок мiэк собою i
Ерiкою, вiдсуваючи водночас на заднiй ппан дуь бо дух е во-

рогом чуттевостi, споконвiчним супротивником плотi. Вона

думае, що BiH мае на увазi Шуберта, а BiH мае на увазi себе, BiH

завжди мае на увазi тiльки себе, коли говорить.

Раптом BiH просить EpiKy перейти у спiлкуваннi з ним
на <(тиD. Апе вона калсе, щоб BiH тримав себе у p:rмKax при-

-.g..стойностi. Ii ryби всупереч i'i бажанню i волi складаються f
зморщену KBiTKy, вона ыке бiпьше не контролюе'iх. Вона все

ще пану€ над тим, що говорять ii вуста, апе не над тим, як
саме вони виглядають. Вона вкриваеться сиротами по всьо-
му тrлу.
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Клеммер дяка€ться самого себе, BiH задоволено порохкуе

у теппй купелi власних думок i слЬ. Раптом BiH кидаеться

до рояпя i дуже собi подобаеться у цей момент. У помiтно
пришвидшеному темпi BiH грае довгий уривок, який випад-
ково вивчив напам'ять. BiH хоче цим щось продемонструва-
ти. Питання тiльки в тому, що саме. EpiKa Когут тiшиться з

можливостi цього тихого маневру, вона кидаеться наперерiз

учневi, щоб стримати швидкий потяг ще до того, як BiH на-
бере швидкiсть.

- Ви граете цей пасаж занадто швидко i занадто гопосно,
пане Клеммер, i цим доводите тiпрки одне: виконання, позбав-
лене духовностi, завжди недосконале i сповнене помилок.

Чоловiк миттево катапудьтуеться у крiсло позаду себе.

У нього валить пара з нiздрiв, як у бiгового скакуна, якиit
здобув уже чимало перемог. Щоб винагородити його за цi
перемоги i запобiгти майбутнiм поразкам, спiд дбайливо
догдядати його, щонайменше як' срiбниill сервiз на двана-
дцять персон.

EpiKa хоче додому. EpiKa хоче додому. EpiKa хоче додому.
Вона дае йому корисну пораду:

- Iдiть поryляйте по Вiдню i дихайте якомога гдибше.
А потiм зiграйте Шуберта i тодi вже грайте як слiд!

- А я саме збирався йти, - Вапьтер Клеммер iз силою
закривае свою компактну папку дпя нот i сходить зi сцени,
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майже як Йозеф Кайнцt. Хоча за цим його вiдходом i спо-
стерiгае значно менше глядачiв. Але BiH сам за актора i гля-

дацький зал водночас. Зiрка i публiка в однiй особi. А ryчнi
оплески звучать як додаток до основно1 програми.

Клеммер виходить надвiр, його бiляве волосся ворушить
BiTep, BiH cTpiMKo йде у чоловiчиЙ туалет i випускае зi свого
крана щонайменше пiвлiтра води, але це не сильно спусто-
шуе його вологостiйке тiло. Потiм BiH плеще собi в обпиччя
водою з високогiрних джерел, якою MicTo постачаеться iз

джерел Гохшваба. На обпиччi Кпеммера вода втрачае свою
прозорiсть. <Я постйно вимазую брудом усе прекрасне), -
дума€ BiH собi. BiH щедро витрача€ знамениту, сьогоднi вже
трохи отруйну, вiденську воду. BiH енергiйно розтира€ свое
обпиччя, ця енергiя не знайшла iншого виходу. BiH натискае

допонею на кнопку контейнера з рИким хвойним мипом, на-
тискае раз за разом. Потiм сполiскуе лице, гопосно пирхаючи,
BiH попоще горло. Потiм знову вмива€ться. BiH махае руками

tл
у повiтрi, змочф волосся. BiH видае звуки, якi не означають
нiчого конкретного. BiH страждае вiд кохання. З цiеi ж при-
чини BiH клацае падьцями, хрускотить сугпобами. BiH копае
носком черевика cTiHy пiд глухим BiKHoM у дворi, апе не може
випустити iз себе те, що засiло у нього всерединi. Кiлька
краппин скочуються з нього назовнl, аде решта запиша€ться
всерединi i поволi скиса€, бо не може досягнути свого жiно-

1 Йозеф Кайн4 (1858-1910) - знаменитий австрiйський дрilматич-
ний актор.
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чого порту призначення. Ъпер у цьому не виникае жодних
cyMHiBiB - Вапьтер Клеммер закохався. Не вперше, але точ-
но i не востанн€. Хоча цього разу BiH закоханий без взаем-
HocTi. Його не дюблять. I йому вiд цього стас огидно. BiH
доводить це, вивергаючи зi свого горла спиз, який голосно
пада€ до раковини - плацента з-пiд кохання Вальтера Кпем-
мера. BiH так сильЕо закручуе кран, що його наступник точ-
но матиме пробпеми з вiдкрlчуванням, хiба що це також буде
пiанiст iз тренованими м'язами i пальцями. BiH не сполоснув

раковину, i шматки слизу звисають у зIIивному oTBopi - ко-
жен, хто зазирне туди, зможе tx побачити.

Смертепьно-6пiдий кодега Вальтера, який щойно здав
перехiдний iспит iз фортепiано, вбiгае до туалету, прожогом
залiтае до однiеi з кабiнок i рве просто в унiтаз зi звуком
природного катаклiзму. Здаеться, у його тiлi вiдбуваеться
землетрус: у ньому багато що вже зруйнувапося, включно з

надiею дiйти колись до здачi випускного iспиту. I_1ей учень
занадто довго змушений був стримувати сво€ хвидювання,
бо на iспитi був присутнiй сам пан директор. Тепер це хви-
лювання енергiйно вимага€ виходу i пратне чимшвидше
опинитися в унiтазi. Етюд на чорних клавiшах BiH завалив,
бо почав його в темпi,удвiчi швидшому,нЬ( потрiбно,а цьо-
го жодна жива душа не здатна витримати, HaBiTb сам Шопен.
Клеммер зневажа€ зачиненi дверi кабiнки, за якими його
колега по нещастю зараз бореться iз проносом. Пiанiст, який
настiльки сильно запежить вiд усього тiлесного, не зможе
досягнути у своiй грi суттевихуспiхiв. BiH точно вбачае у му-
зицi саме лице ремеспо i цiпком безпiдставно панiкуе, копи
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вiдмовдяеться працювати один iз його десяти модоточкiв.
I-{ей етап Клеммер давно залишив позаду, тепер BiH уже зва-
жае лише на внутрiшню правдиву суть твору. Наприклад, у
сфорчандо для фортепiано Бетховена для нього вже немае
нiчого незрозумiлого, бо rx треба вiдчути i передати свое
вiдчуття слухачам, впдиваючи на них бiдьше власною пере-
конанiстю, нiж манерою виконання. Клеммер мiг би ще го-

динами говорити про духовну додану BapTicTb музичного
твору, яка, хоча i перебувае постiйно на вiдстанi витягнутоi

руки, але тiльки найсмiпивiшi зможуть дотягнутися до Hei.

Справа поrtягае у вираженнi i почуттi, а не у самiй пише гопiй
композицii.Щоб пiдкрiпити цю свою тезу, BiH пiдiймае до-
гори папку з нотами i кiдька разiв iз силою опускае ii на
кахпяну раковину, щоб випустити iз себе ocTaHHi рештки
енергii,якби раптом десь вони ще залишилися. Але насправ-

дi, i BiH помiчас це, Клеммер порожнй усерединi.

- BiH цiлком вiддав себе цiй жiнцi, - промовля€ BiH сло-
вами з вiдомого роману. BiH зробив для цiеi жiнки все, що
мiг. - Ъпер я повинен визнати поразку! - говорить Клем-
мер. BiH запропонував iй найкраще, що у нього е, - усього
себе. BiH HaBiTb виконав для Hei кiлька варiацiй себе самого!
А тепер йому потрiбно тiпьки одне: однi вихiднi iнтенсивноi
греблi, щоб помiняти орiентири, Можпиво, EpiKa Коryт уже
вiдцвiла i зiв'япа, тому не може його зрозумiти. Вона здатна
збагнути лише oкpeмi його частини, a/Ie не цiлiсть.

Учень, який завалив виконання етюду на чорних клавiшах,
випазить зi cBoei кабiнки i стае перед дзеркалом, його вiдо-
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браlкення дае йому трохи втiхи, i BiH надае своему вопоссю
живописноi форми, останнього лоску, так би мовити, щоб
якось компенсувати невдачу cBotx папьцЬ. Вапьтер Клеммер

утiшае себе думкою, що його вчитепька теж зазнала невдачi

у своiй Kap'epi, а потiм BiH годосно сппьову€ на пiдлоry реIцтки
пiни, яка назбиралася у нього в poTi пiд час останнього сплес-
ку лютi. Копега-пiанiст iз осудом дивиться на слину на пiдлозi,
бо його вдома навчиltи бути охайним. Мистецтво i порядок -
вороги-родичi. Клеммер рiзким рухом висмикуе десяток па-
перових рушничкЬ, злiпдюе lx у велику кулю i кидае на пiд-
лоry поряд iз смiтником. Копега-пiанiст зважус його на вазi
порядку i робить висновок, що Вальтер не дотяryе за Bciмa
критерiями. Колега ляка€ться уже вдруге, цього разу через
таке марнотратство мунiципальноi власностi MicTa Вiдня. BiH
походить iз ciM'i власника крихiтноi крамнички, i ftoMy дове-
деться знову повернутися до цiсi крамнички, якщо BiH не
здасть iспиту. Бо тодi батьки бйьше не платитимуть за його
проживання тут. Йому доведеться змiнити професiю митця
на фах торговця,i це неминуче рiзатиме око в оголошеннi про
одруження,яке BiH копись надруку€в газетi.А майбутнiй дру-
жинi i дiтям черeз це доведеться витримати чимало неприем-
ностей. ТоргЬля неминr{е змiнить його. Його червонi вiд
морозу i схожi на сосиски ToBcTi пальцi, якими BiH часто до-
помагав батьковi у крамницi, згинаються i стають схожими
на кiгтi хижого птаха, коли BiH думае про це все.

Вальтер Клеммер намагаеться втихомирити свое серце

розумом i думае про тих жiHoK, якi вх<е йому вiлцалися
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i яких BiH згодом зi знижками передав iншим. BiH усе детапь-
но iM пояснював, коли наставав момент розлуки. BiH нiкопи
не був скупим на пояснення, адже жiнки повиннi вчитися
розумiти його, HaBiTb якщо iM це i болить. Якщо чоловiковi
так з€lхочеться, BiH радо зникае i без жодного слова. А жiночi
антени тодi розryбпено вишукують його у повiтрi, схожi на
чутпивi щупапьця,6о ж жiнки - це чутливi iстоти. У них
почуття домiнують над розумом, i це помiтно HaBiTb у iхнiй
MaHepi гри на фортепiано. Жiнка здебiпьшого зупиняеться
на тому, щоб продемонструвати свою потенцiйну здатнiсть
досягнути майстерностi. I_{ього iй достатньо. А Вальтер
Клеммер HaToMicTb надежить до дюдеЙ, якi в усьому дохо-
дять до caMoi cyTHocTi.

Вальтер Кпеммер не може приховати вiд себе бажання
серйозно взятися за свою вчитепьку. BiH збирасться домага-
тися ii поспiдовно i наполегливо. Зi слонячою незграбнiстю
Клеммер трощить двi кахлянi плитки, коли думае про те, що
це кохання може задишитися для нього безрезультатним.
А потiм BiH прожогом вибiжить iз туалету, нiби швидкiсний
потяг-експрес iз апьберзького гiрського тунелю, вискочить

у хоподний зимовий ландшафт,уякому домiнус розум. I]ей
ландшафт такий холодний ще i через те, що EpiKa Коryт не
засвiтила у ньому жодного промiнчика надii. Клеммер по-

радив би цiй жiнцi серйозно подумати над своiми скромни-
ми мождивостями. Бо через Hei один юЕак мало не розри-
ва€ться на частини. Наразi lx ще посднують спiльнi
iнтепектуальнi iнтереси. Апе потiм вони можуть зникнути,
i Клеммер задишиться сам-один у своiй байдарцi.
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Його кроки голосно uiдrrу.rоrоrь у коридорi консерва-
Topii, де вже зовсiм порожньо. BiH старанно перестрибуе зi
сходинки на сходинку, нiби ryмовий м'ячик iз гiлки на гiпку,
i поволi до нього знову поверта€ться гарний настрiй, який
досi терппяче чекав на нього. Фортепiано у класi Коryт не

видае бiльше жодного звуку. Iнодi вона ще трохи грае пiсля
закiнчення ypoKiB,6o i1 домашнiй iHcTpyMeHT набагато гiр-
ший. I_{e BiH уже знае. BiH хапа€ться за кдямку дверей, щоб
доторкнутися до чогось, до чого щоденно торка€ться i вчи-
телька, аде дверl задишаються холодними r незворушними,
не пiддаються Hi на мiлiметр,6о вони зачинепi. Кiнець ypoKiB.
Вона вже на пiвдорозi до cBoei закам'янiлоi матiнки, з якою
вони разом сидять у гнiздi i майже не розлучаються, попри
те що постiйно сваряться i 6'ються. Вони проводять разом
HaBiTb вiдпустку, пiд час якоi продовжують сваритися на cBi-
жому повiтрi Штирii. I так уже батато десятилiть поспiль! I_{e

якась просто хвороблива ситуацiя для жiнки, настiльки
вразливоi, як EpiKa. Якщо вдуматися i подивитися на справу
з рiзних бокiв, вона ще не настiльки стара. Так позитивно
намага€ться думати про свою очiкувальну позицiю Клеммер,
поки iде до власних батькiв, iз якими живе. Ifього разу BiH

просить у них особливо капорiйну вечерю, з одного боку -
д/Iя того, щоб поновити витраченi на Когут запаси енергii, з

iншого - бо збира€ться завтра раненько позайматися спор-
том. Не мае значення, що це буде за споРт, але, мабуть, BiH

опиниться-таки знову у своему байдарковому кпубi. Йому
хочеться довести себе до знемоги фiзичними вправами i
tsдиханням повiтря бездоганно чистого, а не такого,що його
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вже вдихали i видихали до нього тисячi iнших людей.
Повiтря, разом iз яким Клеммер не вдихатиме ще й випари
моторЬ та дешевоi i'жi iнrпих людей. BiH хоче надихатися
тим, що продукують апьпiйськi дерева за допомогою x/Iopo-

фiлу. BiH поiде до Штирii, там лiси найryстiшi i найбезпюд-
нiшi. Тhм, поряд зi старою греблею, BiH спустить на воду
свою байдарку. Вона яскраво-оранжевого кольору, кодьору

рятiвноi жиllетки, накидки i шолома, i Ii видно здалеку, BiH

мчатиме помiж двома зарослими пiсом берегами, наближа-
ючись то до одного, то до iншого, але постiйно в одному
напрямку - вперед i вниз за течiею гiрськоi рiчки. Камiння
та удамки скель слiд обходити, наскiльки це можливо. Не
перевертатися! Але при цьому не втрачати швидкостi! Його
пруг i товариш iз rребпi ппистиме за ним, але не переганя-
тиме його i не запливатиме вперед.,Щружба у спортi закiн-
чуеться там, де друг розвивае небезпечну швидкiсть. ,Щрузi
тут iснують ддя того,щоб помiрятися сИлами зi слабшим за
себе i збiльшити дистанцiю мiл< ним i собою. З цiею метою
Вапьтер Кпеммер старанно обирас собi недосвiдченого гре6-

ця у товаришi. BiH належить до тих пюдей, якi не любпять
програвати Hi у спортi, Hi у музицi, Тому BiH так i дратуеться
через цю Когут. Якщо BiH програе у словесному TypHipi, то
не вивiшуе бiлий прапор. BiH кине в обличчя своему спiв-

розмовнику жменю смiття, вивергнуту зсередини себе при-
горщу KicToK, неперетравленi рештки вопосся, камiнцi та
сиру траву, подивиться вороже, подумки це раз перелiчить
yci арryменти (за)) i <проти>, дкi так i запиutипися невислов-
пеними, або ж роздючено покине поле бою.

169



Тепер, на вулицi, BiH виймае iз задньоi кишенi штанiв
свое кохання до панни Коryт. Оскiльки BiH на вулицi сам-
один i нема з ким позмагаT исяу спортi, BiH вилазить на саму
гору цього кохання, до найвищоi точки, яка водночас е тiлес-
ною i духовною. Нiби по невидимiй мотузянiй драбинi.

Енергiйною ходою BiH бiжить угору вздовж Йоганнесrас-
се до Кертнерштрассе, а звiдти до Ринт}. TpaMBai, якi повзуть
вздовж Ринry немов динозаври, створюють для Клеммера
перешкоду перед самою Оперою, цю перешкоду складно
оминути, тож йому доводиться попри бойовий настрiй пiд-
коритися i пiрнути у пiдземний перехiд.

За кiлька хвидин до цього з однiсi пiдворiтнi виокрем-
люеться постать Ерiки Коryт. Вона дивиться услiд юнаковi i

рушае його слiдом, нiби левиця. ii попювання невидиме, не-
чутне i через те майже неiснуюче. Вона не могла знати, що
BiH так довго буде в туалетi, але вона чекада. Чекапа. Нiкуди
BiH не подiнеться i рано чи пiзно пройде сьогоднi повз Hei,

Хiба якщо BiH пiде в iншому напрямку, не у сво€му, тодi не
пройде повз Hei. EpiKa завжди знаходить мiсце для спосте-

реження, де HixTo не сподiваеться ii побачити, i терппяче
чекае. Вона акуратно вiдрiзае Kpai вiд речей, якi вибухають,

детонують або HaBiTb просто спокiйно зберiгаються десь
поблизу Hei, несе цi шматочки додому, а там уже самостiйно
чи разом iз матiр'ю уважно роздивляеться, чи у швах не за-
лежалися крихти, рештки бруду або вiдiрванi частини тiла
дпя аналiзу. Вони шукають вiдходи життедiяльностi iнших
людей ще до того, як цi вiдходи вичистять у хiмчистцi. Тут
можна багато знайти i зробити налехснi висновки..Щля Ерiки
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саме цi уривки i е найсуттевiшими. Обидвi дами К. разом
або по черзi зацiкавпено схиляються над своею домашньою
операцiйною лампою i пiдносять до решток тканини свiчку,
щоб перевiрити, якi саме волокна у нiй домiнують - суто

рослиннi, суто твариннi, сурогатна сумiш чи чисте мистец-
тво.3апах згорiлоi тканини та ii консистенцiя безпомилково
вкажуть на це, а потiм уже можна розмiрковувати над тим,
на що Mo)t(Ha використати цi шматочки.

Мати i донька прихиляють голови одна до одноi, так нiби
вони с однiею цiлiстю, а чужа тканина пежить перед ними,
випростана, вiдокремлена вiд джерела, звiдки походить, вона
не погрожу€ iM, не торка€ться'rx, але несе в собi помипки
iнших, якi можна роздивитися пiд лупою. Вона нiкуди не
подiнеться вiд них, так само як нiкуди не подiнуться учнi,
вони перебувають у владi cBoci вчительки з фортепiано, яка
дiстане'ix всюди, якщо вони не перебуватимуть у фарватерi
музичних вправ.

Клеммер бiжить попереду Ерiки, швидко перебираючи
Еогами, BiH цiлеспрямовано мчить в одному напрямку, Hi-
куди не поверта€. EpiKa уникае Bcix i всього, але варто лише
комусь спробувати уникнути ii, i вона обов'язково переслi-

дуватиме його, нiби свого рятiвника, йтиме спiдом, крок

у крок, нiби ii притяryе велетенським магнiтом.
EpiKa Коryт бiжить по вупицi спiдом за Вальтером Клем-

мером.
Клеммер, якого жене пють водночас на нездiйснене i не-

бажане, не пiдозрюе, що його ведике кохання вдасною пер-
соною iде за ним слiдом, у тому ж темпi, що i BiH. EpiKa не-
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довlрпиво озира€ юних дlвчат, чиl кштапти и одяг вона

зневажае i вважае принизпивими. Щайте iй тiльки дiйти до
MaTepi, i вони разом досхочу познущаються над ними! Вони

цiлком невинно опиняються на шляху Клеммера i при цьо-
му можуть проникнути в нього, як спlв сирен, 1 вlн спlпо пlде

за ними. Вона уваlкно стежить за тим, як Клеммер зупи-
няеться погдядом да тiй чи iншiй жiнцi, а потiм старанно
стира€ з них слiд цього погляду. Юнак, який грае на роялi,
може виставля,ги найвищi вимоги, i жодна з них не вiдповi-
да€ таким вимогам. BiH не повинен обирати жодноi з них,
хоча багато'iх охоче обрапи би його.

Так, в обхiд i бiчними стежками, ця пара мчить районом
Йозефштадт. BiH - щоб нарештi остаточно вистигнути,
вона - щоб розпалитися вiд ревнощiв.

EpiKa щiпьно прикриваеться сво€ю плоттю, цим мiцним
плащем, який не терпить чужих доторкiв. Вона залишаеть-
ся закритою в собi. Але i] все ж таки тягне йти слiдом за
cBoiM учнем. XBicT комети детить за ядром. Сьогоднi вона
не думае про те, щоб поновитц свiй гардеро6. Але вона

дума€ про те, щоб на наступне заняття вдягнути щось iз
cBo'ix запасiв, вона одяIнеться iз шиком, зрештою, незаба-

ром весна.
А вдома мати не хоче довше чекати, ще менше надають-

ся до чекання сосиски, якi вона готуе. Смажене м'ясо давно
вже б затвердiло i втратило смак. Коли EpiKa нарештi прий-
де, мати за допомогою невеличких хитрощiв домогосподар-
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ки зробить так, щоб сосиски трiснупи i в них потрапипо
якомога бйьше води, тодi вони будуть зовсiм несмачними.
I-[ього буде достатньо для попередження. Апе EpiKa про це
ще нiчого не знае.

Вона бiлtить за Клеммером, а BiH бiжить вiд Hei. Так одне
тягнеться до iншого. Завжди у потрiбному мiсцi. Нога Epi-
ки ступае там, де щойно ступапа нога Кпеммера. Ясна рiч,
Ерiцi не дуже вдаеться зовсiм оминути своею увагою мага-
зини. Бiчним зором вона все ж таки огпядае вiтрини мод-
них крамниць, У цьому районi вона ще не купувала собi
одяг. Хоча й постiйно шука€ HoBi розкiшнi речi. Тй TepMiHo-
во потрiбна нова концертна сукня, але тут вона не бачить
жодноi. TaKi речi краще купувати у чентрi. Весепенькi гiр-
пянди та конфетi прикрашають першi модепi весняноi ко-
лекцii та ocTaHHi, призначенi на розпродаж, зимовi фасони.
I ще щось неймовiрно бпискуче, за елегантний вечiрнiй одяг
його можна було би сприilняти хiба що у повнiй темрявi.

,Щва вишукано декорованi бокади дпя шампанського, запов-
HeHi штучною рiдиною, довкола яких розкладене боа з пiр'я.
Пара iталiйських босонiжок на високих кабпуках, обсипа-
них бпискiтками. Перед вiтриною застигпа дама, ноги якоi
навряд чи помiстяться HaBiTb у xaTHi капцi з верблюжоi вов-
ни 41-то розмiру, так вони напухли вiд того, що на них
протягом цiлого,(иття стоячи залагоджували якiсь нецiкавi
справи. EpiKa помiчае шифонову сукню демонiчно черво-
HoIo копьору, з оборками на вирiзi i на рукавах. У знан-
Hi - сипа. Ось ця сукня iй подобаеться, а та - не дуже,
вона ще не така стара.
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EpiKa Коryт iде слiдом за Вапьтером Клеммером, який, не
озирнувшись жодного разу, вiдчиняе дверi булинку в пре-
стижному районi i заходить у помешкання cBoix батькiв на

другому поверсi. Сiм'я вже чекае на нього. EpiKa Коryт не
йде слiдом за ним. Вона сама живе недадеко,у тому ж районi.
3i шкiльноi анкети вона знае, що Клеммер мешкае неподалiк,

це нiби знак спорiдненостi ixHix душ. Можливо, хтось один
iз них справдi призначений для iншоrо, а iнший мусить по-
годитися з цим пiсля тривалих внутрiшнiх вагань.

Сосискам недовго залишипося чекати, EpiKa вже на шпя-
ху до нюL Вона знае тепер, що Вапьтер Кпеммер нiде не за-
тримався, а пiшов просто додому, тож на сьогоднi i] спосте-

режну мiсiю завершено, Але з нею щось вiдбулося, i вона
несе наслiдок цiеi подii додому, де покладе його у зачинену
цухдяду, щоб не знайшпа мати.

У вiденському Пратерi на атракцiонах розважаеться
дрiбний дюд, а на гадявинах його парковоi частини - люд
хтивиiil, кожен по -св оему. На атракцiонах б атьки,>r(ив оти
яких щrльно напханl смаженою свининою, кнедлями, пивом
або вином, садять cBoix таких же наповнених вщерть нащад-
KiB у кошики або зверху на яскраво пофарбованих пластма-
сових коникiв, споникiв, машинки, здих драконiв. Щитина на
карусепi гойдаеться туди-сюди, i вiд цiеi хитавицi з Hei ви-
вергаеться все, що з такими трудами перед тим бупо з'цено.
За це дитинi дають ляпаса, бо iжа у pecTopaHi була недешева,
i щодня собi цього не дозволиш. Батьки втримують спожите
всерединi,6о ixHi шлунки мiцнi, а руки швидкi, мов бдискав-
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ки, особпиво копи справа торкаеться покарання дiтей. Так
потомство набирае швидкостi. Тiльки копи батьки випива-
ють занадто багато, з ними може трапитися таке, що вони
не витримають якогось занадто швидкiсного катання на
американських гiрках. Щоб випро бувати вдасну смiливiсть
i спритнiсть, юне поколiння iде до атракцiонiв, у яких вико-

ристанi досягнення мiкроелектронiки попереднього по-
колiння. I_{i атракцiони носять гордi космiчнi назви, вони
поступово, апе зi свистом пiдiймаються вгору, крутяться в

рiзнi боки, апе, вiдповiдно до заданоi програми, так, що верх
i низ остаточно переп/Iутуються. Щоб сiсти у такий атрацiон,
потрiбно мати смiпивiсть. Вони придуманi радше дпя пiд-
пiткiв, якi вже трохи загартувадися у цьому cBiTi, апе ще не
знають, що таке вiдповiдальнiсть i страх, у тому числi й за
сво€ BrIacHe тiло. Вони ще можуть легко впоратися iз ситуа-
цiею, коли низ стае верхом i навпаки. Космiчний атракцiон
виглядае як лiфъ складений iз двох велетенських металевих
кольорових капсуд, у яких сидять пюди. А у цей час влучнi
стрiпьцi з ycix сил стрiпяють по пластмасових ляльках, щоб
похизуватися перед своiми нареченими, а нареченi потiм
Iордо забирають трофеi додому. I пiспя того, як мине багато
poKiB i вже розчарована у своему обранцi жiнка побачить

цю мiшень, то згада€ собi, як багато колись означапа для
свого друга. А на просторих зедених галявинах Пратера,
який подекуди заросllий кущами, майже як справжнiй п\с,

справа виглядае вже значно двозначнiше. В однiй частинi
парку гостi хизуються одне перед одним: красивi, великi й
швидкi автомобйi суворо пихкають i привозять пубiiку,
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одягнену для катання верхи, i пубпiка сiдае на спини ска-
KyHiB. !ехто заощаджу€ на найважливiшому - на KoHi -
i купуе собi лише одяц у якому гордовито проryлюеться, Тут
пiдривають свiй бюркет секретарки, бо вiд них i в булнi шеф
вимага€ елегантностi. Бухгаптери пiзуть зi шкiри, щоб у су-
боту пiсля обiду якась конячка могда повозити'iх годинку
на собi. Задля цього вони готовi працювати бiльше. KepiB-
ники пiдприемств i менерt<ери середньоi панки вже став-
ляться до цього попущенiше,6о вони хоча i можуть собi це
дозволити, аде не мусять. YciM i так зрозумiло, хто € хто, тож
вони вже дивляться у бiк майданчика дпя гри у гольф.

Ясна рiч, iснують i красивiшi мiсця для катання верхи,
апе нiде на вас захопдено не дивитиметься стiльки наiвних
сiмейств з невинними дiтьми i песиками на повiдку..Щiти
каr(уть: <О, який коникl> Вони caMi б iз задоволенням пока-
талися, аде iM дiстануться тiльки пяпаси, якщо вони каню-
читимуть занадто довго. Ifього ми собi дозволити не може-
мо. Щоб заспокоiти, дитину садять на пластмасового коника
на каруселi, i малюк продовжу€ годосно ревiти вже там.
З цього дитина може винести урок, що ддя бiльшостi речей,
якi iй недоступнi, iснують дешевi копii. Але дiти думають
тiльки про те, що iM заборонили, i ненавидять за це cBoix
батькiв.

Iснують ще й iншi частини парку, Kpiay i Фройденау, там
над кiньми знущаються професiйно, i тим, хто iздить кдусом,
немае чого туди потикатися, доводиться поспiшати HaBiTb
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тим, хто скаче галопом. Земля ryсто посипана порожнiми
пляшками з-пiд напоiв, квитками тотадiзатора та iншим
смiттям, яке природа не може перетравити. Вона без про-
блем може впоратися з тоненьким папером, iз якого роблять
носовички; папiр копись був натуральним продуктом, але

мине чимало часу, поки BiH знову перетвориться на такий.
По щiпьно втрамбованiй землi розкиданi паперовi тарiлки,
нiби хтось посiяв тут HeicTiBHy сировину. Старанно вiдгодо-
ваних i тренованих чотириногих cKaKyHiB прикривають по-
понами i ведуть по колу, щоб розiгрiти. iM Hi про що не тре-
ба турбуватися, хiба що про тактику, за допомогою якоi вони
мають виграти у третьому заiздi, але HaBiTb це iM вчасно, ще
до того як настане програш, пiдках<е жокей або вершник.

Коли гасне свiтло дня i вступае у cBoi права нiч, яку про-
водять хто як yMie - бiля настiльноi дампи за рукодiлпям
або з кастетом чи ножем у кишенi, - у полi зору з'являються
люди, яких HixTo не веде по життю за поводок, переважно
жiнки. Але зрiдка це бувають i юнi чоловiки, бо коди вони
стануть старшими, то lхня BapTicTb бупе че мiзернiшою, нiж
старих жiнок. Жiнки ддя гомосексуалiстiв не цiкавi, ясна рiч,
у жодному вiцi. I тодi вiдчиняються ворота Пратера для тих,
хто виходить туди на панедь.

Ycix i кожного у Вiднi з дитинства попереджають, що до
цього мiсця у темрявi не варто наблил<атися HaBiTb здалека:

хлопчики - налiво, дЬчатка - направо. Тут можна знайти
чимало пiдстаркуватих rKiHoK, якi в;ке опинипися на межi
cBoei професii i свого життя. А часто'txHi пошматованi ре-
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штки просто викидають на швидкостi з автомобiля. I мар-
но полiцй намага€ться провадити спiдство, бо злочинець
з'явився з тихого солiдного cBiTy i знову повернувся у нього.
Якщо це не був сам cyтeнepl } якого, ясна рiч, е алiбi. Саме
тут придумали використовувати з цiею метою переноснi мат-

раси i саме тут почали ними користуватися. Той,у кого нема€
помешкання для таких занять, нема€ кiмнати, готельного но-
мера, впасного кутка чи хоча б автомобiля, повинен мати
принаймнi цей переносний матрас, якиil зiгрiвае i на якому
можна бiдьш-меItш зрrIно влаштуватися, якщо хтивiсть зма-
га€ людину i кидае на землю. Тут вiденськi звичаi розцвiтають
найпишнiшим цвiтом у всiй своiй огидi, тут мчить на повнiй
швидкостi прудкий югосдав або квапдивий слюсар з Фюнф-
гаузуl, якиЙ хоче заощадити грошi, а за ним женеться люта
професiоналка, якiй недоплатили за посIryги. А слюсар iз
Фюнфгаузу найбiпьше Mpie тйьки про те, як би чимцвидше
осепитися зi своею нареченою у новенькiй прибудовi, за cTi-
нами якоi BiH ховатиме Bci свинства свого особистого життя.
Там можна бупе зберiгати книги, стереосистему разом iз
платiвками i колонками, телевiзор, радiо, колекцiю метепикiв,
aKBapiyM, рiзнi предмети, пов'язанi з хобi, i ще багато всього
iншого. Вiдвiдувачi побачать лише пофарбованi бейцом пiд
папiсандр стiни, а бардак усерединi вже не побачать. А ще
вони зможуть побачити - i нехай собi бачать - маденький
домашнiй бар iз кольоровими налiпками на п/ulшкiш iз дiке-

рами i з грiзно поблискуючими, вiдповiдно дiбраними кели-

\ Фюнфzауз - один iз районiв Вiдня.
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хами, якi постiйно протираютьс* Принаймнi у першi роки
шлюбу протирають цi келихи все ще довопi старанно- Згодом
ix розi6'ють дiти або вони вже не протиратимуться спецiаль-
но,6о чодовiк постiйно приходить пiзно i випивае поза до-
мом. Тож бар iз дзеркальними стiнками поволi припадае
пилом. Югослав, а також турок зневажають жiнку за сво€ю
природою, а слюсар зневажа€ ii тiльки тодi, коли вона нечис-
та або,( вимаIа€ грошей за ласки. Краще витратити цi грошi
в iншому мiсцi, де за них можна отримати бiпьше задоволен-
ня. Йому не хочеться платити грошi за щось настiпьки ж
коротке, нiби раз бризнути,6о врештi-решт BiH упевнений,
п{о дае жiнцi значно бiдьше задоволення, Hi_lK iншi чоловiки.
BiH усе сво€ життя важко i довго продукуе сперму. Коли BiH
помре, то однаково бiльше не зможе виробляти жодних сек-

рецiй i сокЬ, як би жiнки на це не нарiкали. Спюсаревi часто
не вдаеться проробити свiй трюк,6о у вiдповiдних колах його
вже знають i переспiдують. Але у моменти особливоi фiнан-
coBoi скрути, наприклад, коли треба виплачувати вiдсотки за
кредиъ BiH ризикуе зазнати побиття, а то й чогось гiршого.
Його туга за тим, щоб час вiд часу мiняти одну жiночу роз-
кiшницю на iншу, не завжди спiвпадае з його матерiапьними
намiрами i мождивостями.

I тодi BiH шукае жiнку, яка не вигдядае на таку, за яку ще
комусь спало би на думку заступатися. Вона мала би вiдчу-
вати вдячнiсть,6о с/Iюсар - це цiпа гора м'язiв. BiH обрав
собi гарантовано самотню жiнку, таку собi матусю вже до-
водi поважного BiKy. Югоспав або турок не може собi такого
дозволити, бо його мiсцевi жiнки рiдко пiдпускають до себе.
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У кожному разi не ближче, нiж на вiдстань кинутого каменя.
Жiнка, яка бере собi його кдiентом, рiдко коли може вима-
гати щось за cBoi послуги, бо цi послуги вже майже нiчого
не вартують. Наприкпад, турок, якого його роботодавець
теж невисоко ставить, i це помiтно з суми мiсячноi платнi, з

вiдразою вiдвернувся би вiд його партнерки. BiH вiдмов-
пяеться одягати презерватив,6о брудна свиня - це жiнка, а

не BiH. Але i BiH, i слюсар, попри все, вiдчувають неперебор-
ну тяry до неприемного, але очевидного факту на iм'я xciHKa.

Вони не дюбпять л<iнок i нiкопи добровiпьно не з'являться

у ><iночому товариствi. Але оскiльки жiнки вже iснують, то
чим iз ними ще займатися, як не тим, що першим спадае на

думку?

Пiсля цього сlrюсар iз Фюнфгаузу буле як MiHiMyM тиж-
день увiчливим зi своею нареченою. BiH вважае ii охайною
i старанною. BiH каже cBoiM друзям, що принаймнi не мусить
i1 соромитися, а це вже дуже багато! BiH може з'явитися з

нею на буль-якiй дискотецi, а вона достатньо невибаглива,

щоб не вимагати вiд нього зайвого. Отримуе вонаще менше,
Hbt< просить, але не помiчае цього. Вона набагато мододша
за нього. Вона походить iз проблемноi родини, тож тим бiдь-
ше цiнуе родину солiдну. BiH мае що iй запропонувати. Про
особисте життя турка немае що сказати,6о i самого турка
тут немае. BiH на роботi. А пiсля роботи BiH ночуе десь, де
BiH так-сяк захищений вiд негоди, але HixTo не зна€, де саме.
Мабуть, у TpaMBai, куди у нього немае квитка. Щля свого не-
турецького оточення BiH бiльше схожий на картонну фiгуру,
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у яку стрiляють у тирi. Коли настане час роботи, його за

допомогою еrtекромотора витяryють назовнi, у нього cTpi-
ляють, впучають, або ж не вдучають, а в iншому кiнцi тиру
його знову забирають з поля зору, i BiH, невидимий HiKo-
му, - HixTo не знае, що з ним вiдбуваеться, хоча, ймовiрно,
що з ним нiчого не вiдбуваеться, - знову перемiщуеться у
вихiдне положення за гiрським масивом iз пап'е-маше, а

потiм ще раз з'являеться на сценi, прикрашенй штуrним
хрестом на верхiвцi гори, штучним едедьвейсом i штучним
кмином, i там на нього вже чека€ свiжоозброений вiденський
типаж, його пiд'юджуе по-недiльному вбрана дружина, вона
тримае у руцi <Кроненцайтунr>, а за руку сина, який вичiкуе
момент, щоб ударитц татуся попiд руку пiд час пострiпу i
потiшитися з його промаху. Впуrний пострiл винагород-
жуеться крихiтною ппастмасовою ляпькою. Нагородами
можуть служити також павичев1 пера l позолоченl троянди,
аде все, що е у тирi, розраховане на даму, яка чекае стрiпьця-
переможця, i саме вона стане його головним призом. I вона
зна€, що BiH стараеться тiльки для Hei, i дратуеться> копи
промазуе, теж через Hei. У бупь-якому випадку наслiдки ста-
нуть теж i1 проблемою. I-{iпком можпиво, що вони сильно
посваряться, якщо чоловiковi не вдасться змиритися з тим,

що BiH не вдучив. Жiнка тiльки погiршить справу, якщо у
такiй ситуацii кинеться його втiшати. iй доредеться розпла-
чуватися за це тим, що чоловiк наскочить на Hei з особливо
брутапьними пасками, подасть головну страву без наймен-
шого пiдiгрiву. BiH п'янiе вiд впасного збудження> а якщо
вона завагаеться або вiдмовиться розвести ноги,то ii по6'ють
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до Kpoвi. Приiде полiцiя, вистрибне з патрульноi машини iз
сиреною i запитае жiнку, чому вона так кричить. Вона по-
винна дати мождивiсть спокiйно спати сусiдам, якщо вже
вона не може спати сама. Потiм вона одержуе адресу служ-
би психологiчноi допомоги дпя жiнок.

EpiKa спритно веде свiй мисливський корабпик через

угiддя, якi простягаються через усю зелену частину Пратера.
Вiднедавна це i ii територй. Тепер вона розширила зону сво-
го вппиву, бо всю здобич, яка пасеться неподалiк, вона вже

давно энае. Вона взута у мiцнi черевики,у яких вона у разi
необхiдностi моlке залiзти в кущi, стати у собаче лайно, на
порожню пляшку фалiчноi форми iз рештками дитячого
лимонаду кислотного кольору (по телевiзору його рекламу-
ють рiзнi звiрята, кожне спiвае про iнший сорт), на купку
паперу, який використалитут iз очевидною метою, на папе-

рову тарiлку зi слiдами вiд гiрчицi, у скпянi друзки з-пiд роз-
битихпляшок, на наповнений вiдповiдним BMicToM резино-
вий вирi6, який ще зберiгае фор*у прутня, у все, що
трапиться iй дорогою. Вона глибоко втяryе повiтря, а потiм
знову випускае його.

Але тут, на зупинцi <Пратерштерн), на якй вона вихо-
дить, наразi немае жодноi небезпеки. Тут уже з'являються у
натовпi звичаЙних перехожих чоловiки вiдповiдного rатун-
ку, але HaBiTb епегантна дама все ще може собi дозволити
невимушено завiтати сюди з вiзитом, хоча цю мiсцевiсть i
неможливо назвати вишуканою. Наприклад, iноземцi, якi
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продають то тут, то там газети або потай пропонують рiзнi
товари, витяryючи tx iз вепетенських ппастикових тор6, -
спортивнi чоловiчi сорочки з прошитими кишенями - прос-
то з фабрики, моднi дамськi cyKHi крикпивих кольорiв -
просто з фабрики, дитячi iграшки - просто з фабрики, хоча
вже i з невеликими дефектами, кiпограмовi мiшки з вiдбра-
кованими вафлями <Маннер> i вафельними крихтами -
просто з фабрики, електричнi та епектроннi запчастини -
просто з фабрики або iз нещодавно пограбованого
помешкання, портативнi радiоприймачi або програвачi -
просто з фабрики або iз нещодавно пограбованого помеш-
кання, або блоки цигарок невiдоrаого походження. Вони
пропонують усе це тихо, але наполегливо. EpiKa вбрана до-
вопi скромно, апе попри це ii вепика сумка на довгому peMiH-

цi виглядае так, нiби ri пошили або принаймнi принесли
сюди спецiально, щоб непомiтно для оточення помiстити
всередину новiсiнький портативний касетний магнiтофон,

щойно з фабрики, хоча невiдомо де виготовлений i в непев-
ному технiчному cTaHi - апе запакований у HoBiciHbкy плас-
тикову ппiвку. У сумцi Ерiки, KpiM чиспенних iнших нео6-
хiдних речей, лежить хороший бiнокль нiчного бачення.
EpiKa схожа на заможну клiентку,6о на нiй справжнi шкiрянi
черевики з акуратно пришитими пiдошвами, копiр ii пальта
не рiже око, але i не розчиняеться у Maci до невпiзнання, це
пальто спокiйно i дорого сидить на своiй господинi, горде,
хоча зовнi непримiтне, апе попри те хорошоi BcecBiTHbo Bi-

домоi ангдiйськоi фiрми, Таке пальто можна спокiйно про-
носити все життя, якщо не набридне. Мати напопегпиво
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радипа доньцi купити саме це цальто,6о мати не пюбить
змiн у на/Iагодх(еному побутi. Пальто залишаеться тепер на
Ерiцi, а EpiKa задишаеться бiпя cBoei MaTyci.

Ось EpiKa вiдмахуеться вiд нав'язливого югослава, якиil
бiжить слiдом за нею i пропонуе купити дефектну кавовар-
ку, потай сподiваючись, що йому дозвопять вiдпровадити
EpiKy. Якщо треба, BiH моментадьно може спакувати свiй
товаР. EpiKa вiдвертае обдиччя убiк i переступа€ через щось
невидиме, прямуючи у напрямку парку й алеft Пратера, де

дуже пегко заryбитися самому. Хоча Ti мета полягае не в
тому, щоб втратити себе, а, навпаки, в тому, щоб набути

дещо.А якби HaBiTb вона i заryбилася ненароком, то iT мати,

добробут якоi EpiKa наIромаджу€ з моменту свого народ-
ження, вiдразу ж вирушить заявити про cBoi претензii, I тодi
ii шукатиме вся краiна, з пресою, радiо i тепебаченням. Щось
невпинно притяryе EpiKy до цього мiсця, i сьогоднi вона тут

уже далеко не вперше. Вона бувапа тут доволi часто i ранiше.
Вона вже все тут знае, Людський натовп рiдшае. Його кон-
тури стають усе бiльш розмитими, oKpeMi людськi постатi

розбiгаються одна вiд одноi навсiбiч, нiби мурахи, кожна з

яких виконуе у державi свое конкретне завдання. Через го-

дину Koм:lxa гордо демонструе принесенi здобутки - шма-
точок фрукта або якоiсь гнилi.

Щойно на зупинцi стояв HaToBrl, який дiпився на групи
й острiвцi,6агато людей, i вони кудись прямували Bci разом,
але оскiльки швидко TeMHie, EpiKa старанно розрахува/Iа час
приiзду, то все рiдше трапляються i слiди людськоi присут-
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HocTi. Бiпьшiсть людей збираеться довкопа ламп штучного
освiтлення. Туъ на узбiччi, тепер запишипися тiльки Ti, хто
приходить сюди спужбово. Або Ti, хто мае вiдповiднi хобi -
трахати когось або ж пограбуватичиубититого,з ким щой-
но трахалися. Iншi просто спостерiгають за BciM збоку. Не-
величка групка спецiально оголюеться бiпя станцii
iграшковоi залiзницi.

Якась дитина, навантажена спортивним знаряддям, по-
спiшае, спiзнившись, у бiк останнього вогника на зупинцi
транспорту, зсередини ii пiдганяють голоси батькiв, якi за-
стерiгають вiд caMoTHix проryлянок нiчним Пратером. Щi
голоси розповiдають про рiзнi страхiття, серед них i таке -
це ще у кращому випадку, - коди щойно куппенi на весня-
ному розпродажi лижi, на яких удасться покататися пише
наступного року, митт€во й насильно мiняпи тут свого влас-
ника..Щитина занадто довго боролася вдома за цi пижi, щоб
вiддати'iх тепер комусь от так просто. Вона спотикаеться i
задихано пробiгае повз панну Коryт. Щитина дивуеться, по-
бачивши самотню даму,яка нiяк не впису€ться у все те, про
що говорили батьки.

Черевики несуть Epi*y у темряву, яка притяryс ii, у цiй
темрявi розляглися луги, поперетягуванi де-не-де кущами)
лiсками й улоговинами. I_{i галявини просто пежать собi туъ
i кожна з них мае вдасне iм'я. Мета Ерiки - €зуiтенвiзе,
rалявина €зуiтiв.,Що Hei ще треба пройти чимапий шмат до-
роги, й EpiKa piBHoMipHo мiряс шлях своiми черевиками.
Вона проходить повз зону атракцiонiв Вурстельпратер. .Щесь

далеко загораються, а потiм рiзко гаснуть вогнi. Чути пяс-
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кання пострiлiв i переможнi крики. Молодь махае ракетками
на кортах або мовчки вовтузиться з тренажерами, якi теж
голосно скриплять, дзвенять, брязкають i сиплять iскрами,
EpiKa рiшуче залишае позаду всю цю метушню, не пiдпус-
каючи iT до себе близько. Променi свiтла коротко зачiпають
EpiKy своiми паllьцями, не знаходять, за що можна було б

зачепитися, похапцем гладять ii по волоссю, прикритому
шовковою хустиною, l сповзають, розчаровано залишаючи

кодьорову вопоry смуry на if падьтi, а потiм падають на зем-
пю i rинуть у брудi.Звуки пострiлiв i петард теж долiтають
до Ерiки, але й вони змушенi пропустити ii повз себе i не
здатнi пробити у нiй дiрку. Вони тiльки вiдштовхують EpiKy,
а не приваблюють. Огпядове колесо складаеться з ведетен-
ського копа i розсипаних по ньому крихiтних вогникiв. Ко-
лесо вивищу€ться над yciM i BciMa. Апе i в нього е конкурен-
цiя у виrлядi значно яскравiше освiтлених американських
гiрок, уздовж яких iздять з рiзкими сигналами машинки, а

всерединi цих машинок сидять смiливцi, якi мiцно вхопили-
ся руками за поручнi i голосно верещать вiд страху перед
всесиллям технiки. !еякi вiд страху хапаються i за пiкоть
cBoci супутницi. Усе це не для Ерiки. Вона прагне зовсiм не
того, щоб за Hei хтось чiплявся. На вершечку кiмнати cTpaxiB
встановлено привида, пiдсвiченого зсередини, якиit мiшку-
вато кива€ тим, хто катаеться, але на нього HixTo не звертае

уваги, KpiM хiба що чотирнадцятилiтнiх дiвчаток, якi зi cBoi-
ми першими хJIопцями по-кошачому заграють зi страхами
цього cBiTy ще до того, як caMi стануть частиною цих
cTpaxiB.
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EpiKa проходить повз особняки на одну або двi ciM'i, ос-
таннiй бастiон завершеного дня; у цих будинках живуть
люди, якi цiпими днями, а iнодi й вночi змушенi сllухати
крики i шум. Вона проходить повз водiiв-дапьнобiйникiв iз
KpaiH Схiдного блоку, якi намагаються заправиT ися остан-
нiми ковтками вепикого cBiTy,3 ixHix гiластикових торбинок
стирчать сандалi для дружини, ось цi сандалi ще раз витя-
гають i уважно роздивдяються на свiтлi, чи вiдповiдають
вони високим захiдним стандартам. Собачий гавкiт, Кадри
мелодрами у телевiзорi. Перед входом до порнокiнотеатру
голосно кричить чоловiк, який стверджуе, що тут сьогоднi
можна побачити таке, чого ще HixTo й нiкопи не бачив paHi-
ше, варто лишень придбати квиток. Щойно запада€ ryста
темрява, i скпадаеться враження,нiби на cBiTi живуть пере-
важно особи чоповiчоi cTaTi. Призначена дпя них частина
lкiноцтва терпляче чекае у мФках останЕього свiтляного
копа, щоб i собi заробити щось на тому, що залишиться вiд
чоловiкЬ пiсля перегдяду порнофiпьму. У KiHo чоповiки
йдуть caMi, апе пiспя фiпьму iM потрiбна xdнKa, яка то тут,
то там вiчно манить tx до себе. Чоловiк не може все зробити
сам. Тож йому, на жапь, доводиться ппати,lи двiчi - раз за
квиток у KiHo i вдруге - за жiнку.

EpiKa крокуе далi. Порожнi tапявиt|и жадiбно розчепiрю-
ють iй назустрiч cBoi ненаситнi горлянки. Красвид простя-
га€ться вдалину, аж до горизонту, i ще дапi, поза видимiсть,

у чужi земдi. Аж до Дунаю, нафтовоi пристанi Лобау, при-
cTaHi Фройденау, зернового порту Апьберна. Прадавнi хащi
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бiпя пристанi Апьберн. Потiм район Гопубоi протоки i кла-

довища Безiменних. Торгова набережна. Гойштадтльвассер

у Пратерленде. Сюди прибувають i знову вiдпливають ко-

рабпi. А по iнший бiк,Щунаю - ведетенськi простори затоп-
леноi територii, за збереження яких борються захисники
природи, пiщанi береги, пасовиська, вiльхи, кущi. Хвилi ли-
х<уть берег. Але EpiKa не пiде аж туди, це було б занадто
далеко для Hei. Пiшки туди дiйде лише досвiдчений турист
iз хорошим спорядженн ям,який часто вiдпочивае i пiджив-
лю€ться провiантом. В Ерiки пiд ногами тепер м'який rрунт
lапявини, а вона i далi впевнено пряму€ уперед. Вона йде i
йде. Крихiтнi замерзлi острiвцi, плетенi гачком серветки зi
cHiry трава, яка не розмерзлася ще iз зими. Жовта i брунат-
на. EpiKa пересува€ться розмiрено, нiби метроном. Якщо
одна нога ста€ у купку собачого лайна, то iнша вже пово-
диться обережнiше й оминае непри€мне мiсце, яке ще довго
пiсдя того примушуе вiдчувати свiй сморiд. Пiдошву першо-
го черевика чистять об траву. Поступово Bci вогнi запиша-
ються дапеко позаду. Ъмрява вiдчиняе cBoi BopoTal даскаво
просимо, заходьте смiливiше! 3 досвiду панна Коryт зна€, що
у цих мiсцях вона Mo)t(e легко застати повiй за виконанням
'ixHix спужбових обов'язкiв. У кишенi EpiKa HaBiTb ма€ запас
провiзii - булочку з ковбасою. L{e ii упюблена iжа, хоча мати
i ввах<ае ii нездоровою. Невеличкий кишеньковий пiхтарик
про всяк випадок, крихiтний газовий пiстопет розмiром з

фапанry пальця для екстраординарноi ситуацii, пачка шоко-
ладного молока, якщо захочеться пити пiсля ковбаси, багато
запасних паперових носовичкiв, мало грошей, але так, щоб
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вистачило на Taкcl, нLяких документrв, HaBlTb для екстраор-
динарних обставин. I польовий бiнокдь. Бiнокпь вона успад-
кувада вiд батька, який ще до свого боrкевiпля роздивлявся
у чей бiнокль птахiв i гори, iнодi HaBiTb уночi. Мати впевне-
на тим часом, що дитина пiшла на приватний камерний кон-

церт, i гордо заявляе Ерiцi, що ось,6удь паска, вона вiдпускае

доньку саму, дае iЙ мождивiсть жити впасним життям i зо-
BciM несправедливо постiйно дорiкати MaTepi, що вона не
вiдпускае EpiKy вiд себе. Найпiзнiше за годину мати вперше
подзвонить до приятельки, i та. скаже iй заздапегiдь приду-
ману брехню. Приятелька дума€,що в Ерiки poMaH,i тiшить-
ся, що ii у че посвятили.

3емпя чорна. Небо пiдiймаеться над нею пише трохи cBiT-
лiшим кольором, piBHo настiльки, щоб можна було вiдрiзни-
ти, де земля, а де небо. На горизонтi педь помiтнi контури
дерев. EpiKa дуже обереrкна. Вона пересува€ться нечутно i
легко, мов пiр"iнка. Вона м'яка i невагома. Вона майже неви-

дима. Ще трохи - i вона розчиниться у повiтрi. Вона пере-
творилася на очi i вуха. Польовий бiнокль - це продовжен-
ня i] очей. Вона уникае стежок, якими ходять iншi. Вона
шукае мiсця, де iншi розважаються, завжди по двое. Вона не
зробипа нiчого такого, через що мала б уникати людей. За

допомогою бiнокпя вона вистежу€ пари, вiд яких iншi пюди
тiкали би подалi, Землi пiд ногами уже майже не видно, i
тепер вона пересуваеться наослiп. Ъпер вона повнiстю по-
кладаеться на свiй слух,як звиклау своiй роботi. Кiлька разiв
ноги ri пiдкошуються, i вона маrlо не падае, але продовжуе
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вперто рухатися в обраному напрямку. Вона йде, iде i йде.
Бруд набиваеться у протектори ii пiдошов i робить'lх глад-
кими, але вона продовжуе рухатися вперед по гапявинi.

Нарештi вона знalходитъ те,що шукала. На галявинi прос-
то перед Ерiкою Коryъ нiби полум'я великого вогнища, зпi-
тають у небо кри(и парочки, яка коха€ться. Урештi вiдповiд-
не мiсце дпя спостерiгачки. Все вiдбува€ться так близько, що
iй HaBiTb не потрiбен бiнокпь. Не потрiбен спецiапьниit лри-
стрiй нiчного бачення. Нби рiдна домiвка, яка з'являеться
перед очима втомленого мандрiвника, просто перед носом
Ерiки опиняеться парочка, яка трахасться. Чоловiк щось пос-
тогнуе iноземною мовою i вгвинчуеться у жiнку. А жiнка не
вiдryкуеться дзвоном, а подае незадоволенi тихi вказiвки i
команди, якi чоповiк швидше за все не розумiе,6о BiH про-
довжуе трiумфапьно кричати турецькою, або якоюсь iншою
мовою, i зовсiм не зважае на слова жiнки. З горла жiнки ви-

риваеться гарчання, нiбиу пса, готового до стрибка, вона
гарчить на клiента, цоб BiH нарештi заткнувся. Апе турок
вида€ все бiдьш тягрi й розкотистi звуки, нiби весняний
BiTep, тiльки голоснiше. BiH кричить i вие, i це допомагае Ерiцi

, краце зорiентуватися, пiдiйти ще бпижче, хоч вона i так уже
ду>t(е бпизько. Вона у тих же куцах, де знайшла свiй тимча-
совий притупок парочка. Црок, чи схожий на турка iнозе-
мець, здаетьёя, радiе тому, що робить. Жiнка, судячи з ii го-
досу, теж тiшиться, але у Hei всё вiдбуваеться повiдьнiше.
Жiнка показуе чоловiковi, куди BiH повинен зilходити. Важко
сказати, чи BiH сдуха€ться ii, йому явно хочеться робити все
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вiдповiдно до власних потре6, i тут не вдасться уникнути
того,що його бажання суперечать бажанням партнерки.Ерi
ка стае свiдком того, як усе вiдбуваеться. Жiнка каже: <Стiй!>,

а чоловiк: <Вйо!> Жiнка починае потроху дратратися, Iцо

чоповiк не пропускае ri вперед, як це прийнято. Коли вона
каже: повiпьнiше, BiH пришвидцуе, i навпаки, Можпиво, це
не професiйна повiя, а просто п'яна жiнка, яку затягнупи у
кущi. I на додаток у кiнцi вона HaBiTb нiчого не отрима€ за

cBoi старання. EpiKa присiдае навпочiпки. Влаштовуеться
зручнiше. Апе HaBiTb якби вона тупотiла пiдбитими цвл(ами
пiдошвами, то парочка все одно нiчого б не почупа. Вони
голосно кричать то по черзi, то обое разом.Таке щастя не
завжди траппяеться Ерiцi пiд час iI ескапад. Жiнка каже чо-
повiковi, щоб BiH трохи зачекав. EpiKa не знае, чи чоловiк
сrryхаеться жiнки. BiH вiдповiдае iй якимось реченням сво€ю
мовою, речення звучить доволi спокiйно. Жiнка свариться на
нього, що BiH говорить незрозумiлою мовою. <Ти чекати,
ясно? Чекати! Hi, чекати!> Апе наскйьки Ерiцi вдаеться зро-
зумiти, нiякого чекання не вiдбуваеться. BiH входить у жiнку
з такою швидкiстrо, нiби повинен за рекордно короткиftчас
пiдбити кiлька пар взуття або запаяти кузов автомобiля.
Жiнку вiд кожного поштовху сильно стрясае. Вона кричить,
теперУже голоснiше, не дуже вiдповiдно до ситуацii: <ГеЙ ти!
Повiпьнiше, будь ласка! Не так сильно!> Потiм вона починае
просити. Але результат незмiнно нульовий. Турок страшенно
енергiйний i дуже поспiшае. BiH переклада€ усе почуте своею
внутрiшньою мовою,яка примушу€ його рухатися ще швид-
ше, щоб встигнути за якомога коротший час або за якомога
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меншу суму здiйснити щонайбiдьше поштовхiв. Жiнка втра-
чае надiю, що i iй вдасться досягнути якогось результату, й
голосно кричить, щоб BiH уже швидше кiнчав, бо не буде ж
вона чекати до пiслязавтра. Чоловiк видае турецькою фан-
фарнi звуки iз caMoi середини свого нутра. Його розпирае з

ycix бокiв, Мова i задоволення у нього явно пов'язанi. BiH
Ka-lKe нiмецькою: оtЖiнка! Жiнка!> Жiнка востанне намагаеть-
ся при€днатися i вiдповiдае: <Повiльнiше!> EpiKa розмiрковуе
у своiй схованцi, що навряд чи це повй з Пратера,6о та рад-
ше розпалювапаби клiента, HilK зупиняпа. Повiя ж повинна
обспу;кити якомога бiльше клiентiв за короткий час, а чо-
повiк, навпаки, хоче отримати за cBoi грошi якомога бiдьше.
Можливо, колись BiH уже бiльше нiчого не змоr(е, i тодi йому
залишаться тrпьки спогади.

Представники обох статей завх(ди прагнуть до чогось
кардинально протилежного.

EpiKa вся перетворидася на один суцйьний подих i ши-

роко розплющипа очi. Щi очi здатнi вiдчувати здобич, як тва-

рини вiдчувають i] за запахом, вони надчутпивiit обертають-
ся у рiзнi боки, нiби флюгери за BiTpoM. EpiKa робить це, щоб
не вiдчувати себе в iзоляцii. Раз вона приходить в одне мiсце,

раз в iнше. Вона мае право сама вирiшувати, де iй хочеться
побувати, а де Hi. Вона не претендуе на те, щоб узяти rtасть,
але не хоче й такого, щоб усе вiдбуло ся без Hei. У музицi вона
то виконуе TBip, то сдуха€ i дивиться. Так минае ii час. EpiKa
застрибуе всередину часу, а потiм вистрибуе назовнi, як
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у трамвай старого зразка, коли ще не iснувапо пневматичних
дверей. У сучасних вагонах той, хто зайшов досередини, му-
сить там i залишатися аж до наступноi зупинки.

А чоловiк тим часом усе забивае i забивае цвяхи, BiH
страшенно пiтнiе при цьому i залiзними клешнями тримае
жiнку, щоб та не втекда. BiH старанно слинить i], нiби зби-

раеться з"iсти як здобич. Жiнка бiльше не говорить, а лише
стогне, завзяття партнера передапося i iй. Вона вискигдюе

фальцетом якiсь позбавленi змiсту сдова. Вона видае звуки,
схожi на крики, що ix на гiрському пасовиську вида€ байбак,
який бачить набпиження ворога. Вона змикае руки на спинi
свого партнера, щоб той нiкуди вiд Hei не подiвся. Щоб BiH
не мiг так просто струсити iI iз себе, а потiм, коли справу
буде зроблено, щоб ще сказав iй щось нiжне або пожартував.
Чоповiк продовжу€ працювати на rioBHy сипу. BiH високо
оцiнюе власнi моr(ливостi. Уперше за довгий перiод часу
йому випапа нагода мати мiсцеву жiнку, i BiH намага€ться
максимадьно використати свiй шанс. Верхiвки дерев над па-

рочкою злякано завмерли. Нiчне небо ще колишеться пiд
поривами BiTpy. Турок явно не витрима€ у такому темпi так

довго, як йому зараз зда€ться. З його горда вириваються зву-
ки, якi HaBiTb на турецьку бiпьше не схожi. Жiнка пiдбадьо-

рюе його на фiнiшнiй прямiй криками: кГоп-гоп!>

Гпядачку побачене руйнуе. ii кiнцiвки тремтять вiд бажан-
ня перейти до активних дiй, але якщо й заборонити це, вона
посдуха€ться i вiдiйде вбiк. Вона чека€, щоб iй це суворо за-

боронипи. ii вчинки потребують мiцного каркасу, на який ix
можна натягЕути. I хоча парочка про це не пiдозрю€, вона
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перетворюе'iжi любощi на любовнi втiхи утрьоь,Щеякi орга-
ни без ii вiдома раптом починають працювати у подво€ному
темпi або i ще швидше. Вона вiдчувае сипьний друк сечового
мiхура, з нею завlкди таке трапдяеться, копи вона збуджуеть-
ся. Момент дпя цього страшенно невiдповiдний, хоча Mic-

цевiсть у радiусi кiлькох кйометрЬ довкола готова прийняти
в себе i безслiдно зtlховати Bci наспiдки задоволення цiеi при-

родноi потреби. Жiнка i турок продовжують демонструвати
iй свою дйпьнiсть. EpiKa мимоволi реаryе тихим щурхотом у
кущах.3робипа вона це навмисне чи Hi? Тиск iзсередини стае
все нестерпнiшим. Глядачка змушена трохи змiнити свою
позу навпочiпки, щоб тяryче свербiння внизу трохи попусти-
ло. Справа стае невiдкпадною. Вона не зна€, скiльки iй ще
вдасться стримувати себе. Але при цьому саме тепер цього не
можна робити в жодному разi. Шурхiт посипюеться. EpiKa
сама не pфyMiq чи не спецiально вона эачепила гiпку, що, ясна

рiч, було цйковитим безгпуздям iз fi боку. Апе гiпку бупо за-
чеплено, i гйка мсiиться пiдступним шумом.

Црок, це дитя природи, яке мае набагато бiльше спiпь-
ного з травою, квiтами i деревами, нiя< iз машиною, iз якою
зараз щодня працюq раптово припиняе все, що BiH робив
досi. Насамперед iз жiнкою. Жiнка не вiдразу помiчае це i
ще секунду-двi продовжу€ скавулiти, хоча турецький гiсть
уже вимкнув свою передачу, Ъпер BiH дежить без руху, i це
такоr( приемно. BiH, треба ж бупо, щоб так спiвпало, саме
закiнчив cBoi справи i тепер вiдпочивае. BiH утомився. BiH
вслухуеться у шум BiTpy. Жiнка тепер теж вспухуеться, але
тiпьки пiспя того, як гiсть iз берегiв Босфору шикае на Hei
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i примушуе замовкнути. Турок прогавкуе якесь коротке за-
питання, а можливо, наказ. Жiнка несмiпиво його заспокоюе,
можливо, iй хочеться продов>кення вiд свого коханця, Турок
iT не розумiе. Моя<ливо, BiH мав би побпти ii, якцо вона то-
неньким гопосом просить: запишися зi мною. Чи щось схо-
же, EpiKa точно не почупа. Iй довелося вiдiйти MeTpiB на де-
сять, а у цей момент турок якраз у конвульсiях i смиканнi
цiпком належав жiнцi. На щастя, жiнка цього не помiтила, i
тепер турок знову цiпковито налех(ить сам собi. BiH знову
повноцiнний чоловiк. Жiнка дратiвливо вимагае грошей або
кохання. Вона голосно хникае i канючить. Мешканець бухти
Золотого Роry вiдгавкуеться i вислизае з Hei, обриваючи акт
бездротовоi передачi хвиль. Пiд час свого вiдступу EpiKa на-

робипа такого гапасу, як стадо африканських буйвопiв пiд
час наближення левицi. Можпиво, вона вчинила так спе-
цiально, або несвiдомо спецiально, що загадом одне i те х<.

Црок пiдстрибуе i стае на piBHi ноги, робить кiпька
швидких KpoKiB, апе знову падае, а в темрявi вiдсвiчують
його бiлi пiдштаники довкопа колiн. BiH вовтузиться iз одя-
гом i виryкуе прокдяття, а також войовничо вим:rхуе кула-
ками. BiH погрожу€ куIцам, розташованим праворуч i лiво-

руч. Саме у цих, розташованих не так уже й далеко кущах
сидить тепер, зачаiвши подих! панна Коryт, стиска€ться у
грудку i вгризаеться зубами в один зi cBoix десяти музичних
папьцiв-мопоточкiв.

Турок скаче, нiби в мiшку, i нiяк не може вбратися. BiH
хапаеться по черзi то за одну штанину, то за iншу, не здатниЙ
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зрозумiти, з чого йому почати. Спостерiгаючи за ним, EpiKa
думае собi, що деякi люди не замислюються, перш нiж зро-
бити щось, вони просто починають дiяти, i не мае значення,

що з цього виходить. Црок явно належить до таких людей.
Йог,о розчарована в любовних yTixax напарниця продовжуе
лежати на землi i кричить, що це точно був пес або щур, якi
прихомть сюди, поживитися презервативами. Тут можна
знайти багато смачного смiття. Нехай ii любчик знову повер-
та€ться до Hei. BiH не може залишити ii зараз саму, ну будь
даска. Апе симпатична кучерява голiвка iноземця не слуха€
ri, а пiдiймаеться вгору разом зi cBo'iM власником - зда€ться,

це досить високий турок. BiH урештi одягнув штани i кинув-
ся у кучi. На щастя, BiH бi:кить - мо)t(ливо, що не випадко-
во - зовсiм в iнший бiк, туди, де кущi ryстiшають. EpiKa, не
замиспюючись над цим, обрала собi мiсце, де кущi рiдшi i де
BiH навряд чи li шукатиме. Жiнка здалеку продовжуе свою
жалiспиву пiсню. Тепер вона також починае збиратися. Вона
запихае собi щось мiж ноги i старанно витираеться. Потiм
викидае кiлька пожмаканих паперових хустинок. Тепер вона
свариться страхiтливим голосом,який щойно пробився у Hei,

мабуть, це ii звичний гопос. Вона кличе i кличе. EpiKa зляка-
но застига€. Чоповiк вiдповiдае тiпьки коротким мичанням i
продовжу€ пошуки. BiH гопосно тупотить ногами i перехо-

дить вiд одного куща до iншого, який уже огпянув. Потiм
знову повертаеться на мiсце, з якого почав пошуки. Можли-
во, BiH боiться i насправдi не дуже прагне знайти того, хто
пiдглядав. Бо BiH просто переходить вiд берези до кущiв i вiп
кущiв до берези,,Що iнших кущЬ, розташованих дапi, BiH не
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пiдходить, хоча i бачить'i:<" Жiнка з частотою завивань по-
жежноi сирени кричить йому, що там i так нiкого нема€.

- Повернися сюди, -: вимагае вона. Але цього явно не
хочеться чоповiковi, який вiдповiдае iй нiмецькою, щоб вона
заткнула пельку. Жiнка кладе собi Mixc ноtи ще одну пачку
паперових хустинок, на випадок, якщо там ще щось запиши-
лося, i надягае труси. Потiм розправляе спiдницю..Щапi застi-
бае бпузку i витяryе з-пiд себе пальто, на якому вони пежали.
Вона по-жiночому впаштувала гнiздечко, бо не хотiла зiм'яти
i вимазати спiдницю.3ате тепер брудне i зiм'яiе ii пальто. Тим
часом турок кричить уже щось новеньке: пЙди-но сюди!> Ко-
ханка турка тепер не згодна i напопягае, щоб вони швидше
пiшли звiдси. Ъпер EpiKa бачить u у повний зрiст. Жiнка уже
доволi стара, аде для турка вона все ще приваблива. Вона обе-

режно трима€ться на вiдстанi, бо якщо доведеться бiгти, то
хустинки в трусах заважатимуть iй. Вони легко можуть ви-
пасти. ,Щостатньо вже того, що вона не отримала всього, чого
хотйа, пiд час любощЬ, то не вистачало ще тепер, щоб ii уби-
пи. Наступного разу вона сама стежимме за тим, щоб спокiй-
но насолоджуватися коханням до кiнця. Поступово кожне з
них поверта€ться до cBoei попередньоi ролi: жiнка перетво-

рюеться на австрiйку, а турок - на турка, яким BiH эавжди i
був. Жiнка вимагае до себе все бiпьшоi уваги, а турок автома-
тично стежить тйьки за ворогами i супротивниками.

На тiпi Ерiки не здригнеться жоден листок. Вона затихае
i MepTBie, нiби трухлява гiлка, яку обпамали i яка тепер без
х<одноi користi гние у TpaBi.
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Жiнка погрожуе заробiтчаниновi,що зараз пiде геть.3а-

робiтчанин мало не посилае ii подапi, але, вчасно схаменув-
шись, мовчки продовжуе пошуки, Ъпер BiH повинен пока-
зати свою смiпивiсть, щоб жiнка, до якоi повернупася
впевненiсть повноправноi громадянки цiеi краiни, знову по-
вЕDкала його. Пiдбадьорений тим,що нiзвiдки бiльше не чути
нiяких звукiв, BiH робить усе ширшi кола, i тепер уже небез-
пека серйозно загрожуе Коryт. Жiнка востанн€ попереджае
i пiдiймае iз землi свою сумочку. Вона востанн€ поправдяе
все у собi i на собi. Вона застiбае IУдзики, запихае щось у
сумочку, щось струшуе iз себе. I починае вiддалятися задом

у напрямку кнайп, вона все ще тримае в попi зору свого
турецького друга, але поступово збйьшуе швидкiсть. На
проIцання вона кричить йому Iцось незрозумiле i грубе.

Турок на деякий момент застИга€ у нерiшучостi. Якщо
зараз ця жiнка покине його, то BiH, можливо, ще протягом

довгих тижнiв не зможе пiдшукати iй замiни. А жiнка кри-
чить йому:

- Таких, як ти, я знайду coTHi!

Црок cToiTb i нерiшуче то повертае гопову до жiнки, то
назад, на невидимку в кущах. BiH вагаеться мiж двома iHc-
тинктами, обидва цi iнстинкти вже не раэ приносипи йому
нещастя. BiH гавкае, як пес, який не знае, за якою здобиччю
йому гнатися,

EpiKa Коryт бiльше не може терпiти. Природня потреба
сипьнiша за Hei. Вона обережно стяryе труси i пiсяе на зем-
лю. Теппа волога тече мiж ii стегнами на галявину. Лпеться
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на м'яку пiдстилку з листя, гiпок, смiття, бруду, п€регною.
Вона i дапi не знае, чи хоче, цоб iT побачили зараз.3амiсть
того, щоб сушити собi над цим голову, вона просто випус-
кае iз себе рiдину. У Hei всерединi стае все порожнiше, а

rрунт старанно вбирае у себе рiдину. Вона Hi про що не

дума€, Hi про причини, Hi про наслiдки. Вона просто роз-
спабляе м'язи, i сильний потiк поволi переходить у тонень-
ке дзюрчання. Фiryра iноземця, який прямо i нерухомо
застиг на мiсцi, зафiксована у ii зiницях, а сама вона у цей
час продовжуе пiсяти на земпю. Вона готова до будь-якоi
ситуацii, ii все влаштовуе. Вона вiддаеться на волю випадку
i не знае, чи турок виявиться доброзичливим, чи Hi. Вона
обережно трима€ в руках свою вовняну спiдницю в клiтин-
ку, щоб випадково if не замочити. Спiдниця ж Hi в чому не

винна. Вiдчуття свербiння повопi затихае, незабаром уже
можна буде закручувати краник.

Турок продовжуе стояти на мiсцi, нiби статуя. А його
супутниця з голосними криками ца повнiй швидкостi TiKae

геть навпростець через широку гапявцну. Час вiд часу вона
озираеться i показуе'йому непристойний жест, зрозумiлий

у всьому cBiTi. Вона пегко додае мовний бар'ер.

Чоповiка тягне то в один бiк, то в iнций. Нiби приручену
тваринку, яка метушиться мiж двома господарями. BiH не

знае, що означають цi шурхоти i потрiскування у кущах,

дзюркотiння BiH ще не почув. Апе одне BiH знае точно: BiH
втрача€ подруry cBoix пюбовних yTix.
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У той моменъ коли EpiKa Коryт уже цiлковито певна, що
ось зараз BiH подолае два ocTaHHi кроки, якi rx роздйяють, i
копи,вона видушуватиме iз себе ocTaHHi краплi, на u гопову
опуститься важка, нiби кувапда, людська рука, яка впаде нiби
з неба (ця людиноподiбна лядька, виготовлена майстерним
стопяром iз ToBcToi дубовоi дошки, роздушить EpiKy як кома-
ху), у цей момент чоловiк, спершу невпевнено, а потiм усе
швидше i переконанiше рушае у бiк cBoei здобичi, тiеiяку BiH

упiймав ще на початку цього веселого вечора. Береженого Бог
береже. Треба шанувати, що ма€ш, бо нiколи не вiдомо, що
вдасться знайти йому на замiну i чи новонабуте не бупе гiр-
шим, Турок TiKae вiд невiдомого,6о невiдоме у чй KpaiHi за-
надто часто приносило йому бiль, i намагаеться наздогнати
свою партнерку. Йому доводиться поспiтттати,6о жiнка вже
майже перетворипася на педь видиму точку вдапинi. А неза-
баром вона буде нагадувати лише слiд вiд мухи на горизонтi.

Вона зникпа, BiH також зник, i тепер небо та земдя у тем-

рявi знову простягають одне до одного руки i зливаються
в обiймах, якi вони послабили на коротку мить.

Щойно EpiKa Коryт грапа однiею рукою на роялi здоро-
вого rлузду, а iншою - на роялi пристрастi. Спершу гоповну
партiю виконували ii почуття, а тепер це мiсце знову зайняв

розум, який на повнiй швидкостi жене EpiKy додому темни-
ми алеями. Зрештою, пристрасть замiсть Hei демонструвапи
iншi. Вчителька просто спостерiгала за ними i виставляла
оцiнки за вдасною шкалою. Але мало не трапилося так, що
i ii саму втягнули би у цi пристрастi, якби знайшли.
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EpiKa поспiшае крiзь ряди дерев, якi вже позначае своею
печаткою дерев'яна смерть, розкидаючи по них заростi оме-
ли. Уже чимало гiлок змушенi бупи попрощатися зi своiми

деревами i знайшли смерть у TpaBi. EpiKa галопом TiKae зi
свого спостережного пункту, щоб знову зайняти мiсце у на-
сидженому гнiздi. Зовнi на нiй не видно слiдiв руйнування.
Але у нiй всерединi пiдiймаеться буря, коли на виходi з Пра-
тера вона бачить юнакiв iз моподими тiлами,6о за BiKoM вона
могла бибутиiхньою мартiр'ю! Усе,що вiдбупося з нею paHi-
ше, безповоротно минуло i нiколи бйьше не повториться.
Апе невiдомо, що принесе майбутне. Сьогоднi розвиток ме-

дицини дозвопя€ жiнцi виконувати cBoi бiологiчнi функцii
до поважного BiKy. EpiKa пiдтяry€ вище замок-блискавку. Так
вона вiдгороджу€ себе вiд доторкiв. Вiд випадкових доторкiв
також. Але у Hei всерединi, де все болить вiд ран, сильна буря
продовжуе wпати все ще соковитi трави на галявинi.

Вона добре знае, де саме тут зупиняються TaKci, й сiдае у
першу машину. Вiд широких гадявин Пратера у нй не зали-
шилося нiчого, KpiM вологи, яка трохи пiдмочила черевики, i
Tiei водом, яка потекла у Hei мiж ногами. З-пiд спiдницi ледь

чутно Bie квасним, але водЙ TaKci точно цього не помiтить,6о
його дезодорант перебивае yci iншi запахи. Водй не хоче, щоб
клiенти нюхапи його водйський пiт;але i BiH не зобов'язаний
нюхати запахи свинств, якими заilмалися його клiентп.У са-

лонi теппо i сухо, нечутно працюе опаленнrI, яке успiшно по-
борюе холод ночi. На вулицi пролiтають повз вопri. Безкiнечнi
TeMHi старовиннi б)цiвпi другого району, зануренi у застиглий
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i позбавлений свiтпа сон, MicT над .Щунайським каналом. Ма-
ленькi, непривiтнi, просоченi запахом невдачi кнайпи, з яких
вивалюються п'янi, швидко пiдводяться на piBHi ноги i пiзуть
одне до одного з кулаками. Старшi жiночки у хустинах, якi
востанн€ цього дня виryлюють cBo'ix псiв i сподiваються зу-

стрiти caMoTHix старших чоповiкiв, якi теж тримають псiв, а на

додаток ще й нещодавно овдовiпи. EpiKy проносить повз це
все зi швидкiстю BiTpy, вона схожа на rумову мишку на шну-

рочку, якою бавиться велетенський KiT.

На розi cToiTb зграйка мопедiв.,Щiвчата у вузьких джин-
сах, якi мають на головi зачiски пiд панкiв. Але ixHe волосся
не хоче довго триматися навстоячки i постiйно падае. Само-
го дише жиру у водоссi дпя TaKoi зачiски недостатньо. Щiв-
чата застрибують на сидiння мопедiв, обiймають cBoix пi-
лотiв ззаду i з галасом iдуть геть.

З дверей залу <Уранiя) на вулицю висипа€ться пiсля до-
повiдi зграйка спраглих знань i скупчуеться довкода доповi-
дача. Вони хочуть ще бiпьше довiдатися про структуру Чу-
мацького Шляху, хоча щойно iM i розповiли все, що про це
вiдомо научi. EpiKa пригадуе собi, що колись вона сама
виступала тут дпя бажаючих почути про невизнаний генiй
Ференца Лiста, зв'язувала слова cBoei доповiдi повiтряними
петдями. А ще двiчi або тричi вона рiвними (двi правi, двi
лiвi) петлями в'язапа доповiдi про paHHi сонати Бетховена.
Тодi вона заявипа, що у сонатах Бетховена, як paHHix, так i
пiзнiх, пануе така багатоманiтнiсть, що доводиться ставити
перед собою питання, а що взатадi означае саме багато-
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страждальне спово (соната). Можпиво, те, що Бетховен на-
зивае цим словом, насправдi уже не е сонатами у строгому
розумiннi TepMiHa, Треба наново описати закони у цьому
настiльки насиченому драматизмом музичному жанрi, що у
ньому часто втрача€ться саме вiдчуття форми. У Бетховена

це по-iншому, у нього все пов'язано: вiдчуття звертае уваry
форми на прiрву пiд ногами, i навпаки.

Стае свiтлiше, бо набпюкаеться середмiстя, де набагато

щедрiше витрачають електроенергiю, щоб туристи могли
знarходити шлях додому. Опера вже зачинена. На практицi це
означае,що панi Коryт-старша влаштуе страшний скандап у
сво€му домашньому копi, звiдки вона вирушае до сну не paHi-
ше, нiж донька з'явиться вдома цiлою i неушкодженою. Вона
кричатиме, Вона влаштуе жахJIиву сцену ревнощiв. Мине чи-
мало часу, поки мати знову заспокоiться. Вона, Epiкa, змуше-
на буде для цього надати MaTepi десяток особливих послуц
якi засвiдчуватимуть u любов. Iз сьогоднiшнього вечора для
MaTepi буде ясно: вона, мати, жертвуе собою, а дитина не здат-
на пожертвувати HaBiTb однiеi-единоi секунди свого вiльно-
го часу! Як мати може заснути, якщо постiйно вiдчувае cTparx,

що ось-ось донька розбудить ii, займаючи свою половину
подружнього лiжка. Мати кидае зараз гострi, мов пеза, по-
tпяди на годинник i мiряе квартиру вовчими кроками. Вона
зупиня€ться у KiMHaTi доньки, де в Ерiки нема€ Hi впасного
пiя<ка, Hi кпюча вiд кiмнати. У поривi лютi вона витягае iз
шафи безгпуздо накуппенi донькою cyKHi i кида€ tx просто
на пiдлоry попри все, чого вимагають до себе вишуканi тка-
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нини i що cтoiтb в iнструкчii догляду за цими сукнями, 3а-
втра вранцi доньцi доведеться насамперед прибирати все
назад, ще до того, як вона пiде до KoнcepBaTopii. Щля MaTepi

цi cyKHi е доказами егоiзму i впертостi цитини- Але егоЪм
вбачаеться i в тому, що на годиннику вже по одинадцятiй, а

мати все ще сама у квартирi.3 нею не можна так чинити.
Пiсля того, як по тепебаченню завершу€ться фiльм, у Hei не
залиша€ться нiкого,з ким вона могла би перекинутисяхоча б
словом. Зараз показують ще нiчне ток-шоу, апе мати не хоче
його дивитися,6о вона засинае пiд час таких передач, а iй Hi
в якомуразi не можна спати, поки вона не перетворить свою

доньку на позбавлений форми вологий кlryбок. Мати хоче
заIIишатися бадьорою до цього моменту. Мати вгриза€ться

зубами у стару концертну сукню, яка у cBoix складках усе ще
зберiгае надiю на те, що копись напежатиме вiдомiй на всю
€вропу пiанiстцi. Щоб купити цю сукню, мати копись за-
ощаджувада на собi i на батьковi. Ъпер ii зуби llюто вгриза-
ються у сукню. Тодi марнославна EpiKa радше померла 6, анiж
погодилася вийти на сцену у бiлiй блузцi i спiдницi з тафти,
як iншi. Тодi мати вважала це ще доречною iнвестицiею,
особпиво якщо врахувати, що виконавиця симпатична. Але
все це було дарма.Мати топче сукню своiми домашнiми кап-

цями, якi TaKi ж чистi, як i пiдлога пiд ними, i не можуть Hi-

чим нашкодити cyKHi, тим бiльше що пiдошви цих капцiв
м'якi. I тепер сукня виглядае всього лише трохи зiм'ятою. Тож
мати вирушае на поле безчестя з ножицями i намагаеться
надати останнього бписку цьому творiнню напiвспiпоi крав-
чинi з передмiстя, яка на момент виготовrIення замовпення
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уже PoKiB десять не зазирала у жоден модниЙ журнал. ВЦ
материних старань сукня не вигляда€ краще. Ймовiрно,у нiй
бупа би помiтнiшою фiryр", якби EpiKa наважилася вбрати
на себе створену матiр'ю модель,у якiй i] тiло проглядало би

у вирiзанi ножицями дiрки. Разом iз сукнею мати роздирае
на шматки cBoi власнi мрii.Хiба EpiKa буде втiлювати в жит-
тя плани MaTepi, якщо вона не здатна HaBiTb сяк-так реалiзу-
вати впаснi Mpii? EpiKa не наважу€ться HaBiTb на те, щоб ко-
лись додумати cBoi Mpii до кiнця, вона просто тупо дивиться
iM услiд. Мати рiшуче розпанахус вирiз cyKHi i вiдтинае ру-
кави-лiхтарики, проти яких EpiKa ще тодi затято боролася.
Потiм розрiзае сукню навпiл, вiддiпяе спiдницю вiд BepxHboi
частини. Вона страждае. Спершу й довепося мучити себе i
заощаджувати з господарських грошей, щоб узагапi умож-
пивити пошиття цiеi cyKHi. А тепер вона морду€ себе зни-
щенням cyKHi. Перед нею пежать шматочки тканини, якi за-

раз можна хiба що закинути в шредер, якого у MaTepi немае.
А дитина ще не повернулася додому. Незабаром лють змi-
ниться страхом. Мати почне турбуватися. У нiчному TpaMBai
iз жiнкою можуть статися жахливi речi, жiнкам там не мiсце.
Мати дзвонить у полiцiю, але там HixTo нiчого не зна€ i HaBiTb

не ма€ жодних тривожних повiдомпень. Попiцейський каже
MaTepi, що мати напевно першою довiдаеться, якщо раптом
щось трапиться. Оскiпьки не було жодних повiдомлень про
жiнок BiKy i зросту Ерiки, то вони не мох(уть сказати нiчого,
oKpiM того, що тiло ще не знайдене. Але мати попри це дзво-
нить ще до кiпькох лiкарень, де також HixTo нiчого не знае.
У лiкарняхiй пояснюють, що TaKi дзвiнки не мають жодного
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сенсу. Цiлком можпиво,що просякнутi кров'ю мiшки iз роз-
чпенованими на частини шматками ii доньки якраз викида-
ють у рiзнi смiтники. I тодi мати запишиться сама, а потiм ii
вiдправпять у будинок престарiпих, де вона вже нiколи не

зможе побути на caMoTi! Хоча там HixTo i не спатиме з нею

у подружньому лiжку, як вона до цього звикла.
Минае ще десяiь хвилин, але нiчого не трапляеться, не

чути жодних эвукiв вiд кпюча в замку, не дзвонить телефон,
з якого привiтниЙ голос говорить MaTepi;

- Приiздiть, будь ласка, негайно до Вiльгельмiнськоi лi-
KapHi.

Не давонить i донька, цоб повiдомити:

- Матусю, i 6)цу за пЬгодини, мене тут трохи затримми.
Подруга, у якоi нiбито вiдбувався камерний концерт, не

пiдходить до тепефону, HaBiTb якщо дзвонититридцять разiв
поспiль.

Мати, мов дика пума, бiгае мiж спальнею, де вже все го-
тове до сну, та вiтальнею, у якiй зi знову вЬiмкненого телевi-
зора дунають ocTaHHi звуки державного гiмну. А до цього на
BiTpi майорить червоно-бiло-червоний прапор. На знак того,

що сьогоднiшню програму завершено. Щоб почути це,iй не

обов'язково бупо ще раз умикати тепевiзор,6о державний
гiмн вона знае напам'ять. Вона мiняе мiсцями двi порцеля-
HoBi фiryрки. Потiм переставляе велику кришталеву миску з
одного мiсця на iнше. У мисцi - штуrнi фру*r".iх мати
полiруе м'якою ганчiрt<ою.,Щонька розумiеться на мистецтвi
i вважае цi фрукти жахJIивими, Мати не згодна з цим х(орс-
токим вироком, але ж це ii помешкання i це ii донька. Копи
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вона помре, все це само собою помiняеться. Мати йде до
спальнi i дивиться, чи там усе гаразд. Кутик ковдри, який
утворюе рiвнобедрений трикутник, акуратно вiдiгнутий на-
зад. Простирадло туго натягнуте, нiби волосся жiнки, яка
носить зачiску зi шпипьками. На подушцi - подарунок, шо-
коладна пiдкiвка у фопьзi, яказапишипася ще з Нового року.
Але цю несподЬанку мати забирае геть,6о доньку спiд пока-

рати. На нiчному стопику поряд iз лампою - книга,якудонь-
ка зараз читае. У книзi закпадка, ще з часiв розмальованого
дитинства. Поряд - повна скпянка води на випадок нiчноi
спраги, бо аж так жорстоко карати дитину немае за що. Мати
вчергове мiняе воду в склянцi, наливаючи з-пiд крацановоi,
щоб вода була свilкою i холодною,6ез бульок, якi означають,

що вода вже застояна. На своiй власнiй поповинi подружньо-
го дiжка мати не так суворо дотриму€ться Bcix цих правип.
Але вставну щелепу вона про всяк випадок виймае для чи-
щення лише рано-вранцi. А потiм негайно вставляе назад!
Якщо вночi в Ерiки виникае ще якесь бажання, воно вико-
нуеться, наскiльки це можливо зовнi. Внутрiшнi бажання
EpiKa повинна залишати невиконаними. Ну хiба Ерiцi не доб-

ре вдома? Пiспя тривалих роздумЪ мати кладе на нiчний
столик бiля книжки ще вепике зепене яблуко, щоб вибiр був
справдi великим. Нiби кiшка, яка нiяк не може заспокоiтися
i носить cBo'ix кошенят туди-сюди, мати бере порiзану сукню
i переносить li в iнший куток, щоб донька вiдразу могла по-
мiтити спiди руйнування, в якому вона сама винна. Але це не
ма€ занадто вже кидатися у вiчi. I мати скпада€ сукню на
кушетку, з якоi EpiKa дивиться телевiзор. Складае так дбай-
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диво, нiби донька повинна зараз одягнути сукню на вечiрнiЙ
виступ. iй доводитьсябути обережною, щоб сукня не розва-
пипася зовсiм. Мати прикладае один до одного шматочки
порiзаних pyKaBiB. Вона презентуе свою законну руйнiвну
дйльнiсть, нiби на пiдносi.

У MaTepi виника€ пiдозра, що пан Клеммер пiспя домаш-
нього концерту, який давно завершився, намагасться втер-
тися мiж матiр'ю i донькою. I_{ей юнак дуже милий, але BiH

не зможе замiнити MaTip, бо мати людинi дасться в одному-
€диному примiрнику, тiльки в оригiналi. Якщо сьогоднi

донька i Кпеммер разомi то це точно вже востаннс. Незаба-

ром уже можна буде переселитися в нове помешкання.Що-
дня мати бупуе новий план i щодня вiдкидас його, шукаючи
причини чому i в новому помешканнi донька змушена буде

спати з нею в одному лiжку. Запiзо, тобто EpiKy, спiд кувати,
поки гаряче. I поки вона ще не занадто розпалидася вiд цьо-
го Вальтера Клеммера. Причини,якi називае мати: небезпе-
ка пожежi, злодii, нападники, прорив труби,iнфаркт MaTepi
(високий тиск!), нiчнi страхи загальнi i специфiчнi. Щодня
мати по-новому обставляе KiMHaTy доньки у майбутньому
помешканнi i щодня робить це краще, HilK попередньоIо

разу. Але про окреме лiжко для доньки не може бутий мови.
Найбiдьша з можпивих поступок - це зручне крiсло.

Мати дягас, апе вiдразу ж схоппюеться на piBHi ноги.
Вона вже у нiчнiй сорочцi i халатi. Вона бiгае по квартирi,
нiби тигриця, переставпяе предмети з'tхнiх постiйних мiсць
на HoBi. Вона дивиться на Bci годинники, якi е у квартирi,
i вирiвнюе стрiпки. Щитина ще отрима€ сво€ за все це.
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Ось нарештi - кiнець мукам, зараз вона все пококе
доньцi - у дверях чути звук кпюча, який обертаеться, потiм
ключ кдацае, i вiдчиняються дверi до сiрого i похмурого ко-

ропiвства материнсьi<оi любовi. EpiKa заходить додому, Вона
заlкмурюеться вiд занадто яскравого свiтла коридору, нiби
<нiчний метелик), який занадто багато випив. Усюди яскра-
во горить свiтло, нiби на якусь святкову оказiю, Але час свя-
Toi вечерi давно i безглуздо минув багато годин тому.

Побуряковiпа вiд гнiву щати беззвуrно стартус з мiсця
свого останньоIо чекання i кидасться назустрiч дитинi, у
головi iй паморочиться,вона зашпорту€ться i мадо не пере-
кидае доньку на зем/Iю. Але ця фаза боротьби ще попереду.
Вона мовчки 6'е доньку, а донька так само мовчки дае здачi.

Вiд пiдошов Ерiки заносить чимось тваринним, до цього до-
мiшуеться мапо не трупний сморiд. Обидвое б'ються тихо i
безryчно, поважаючи нiчний спокiй сусiдiв, яким завтра

рано-вранцi треба вставати. Завершення поединку наразi
невiдоме. МоN<ливо, дитина в останнiй момент iз поваги до
MaTepi поступиться i дасть перемогти себе. Можливо, пiд-

дасться мати, дбаючи про десять фортепiанних молоточкiв
Ерiки. У принципi, дитина сильнiша,6о моподша, а мати до
того ж уже виснажипася у бiйках iз чоловiком. Аде донька
не любить демонструвати MaTepi ситry, Мати лупить сво€
чадо, пiзнiй плiд кохання, тяга€ його за волосся. Шовкова
хустинка з кониками, нiби на замовдення, пiдiймаеться до-
гори й опускаеться на лампу в коридорi, робить пригпуше-
ним i настроевим освiтдення, яке краще пасувало би дпя
бiльш вишуканих видовищ. OKpiM того, донька мае слабшу
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позицiю,6о ii черевики тепер спизькi вiд налиплого на пiдо-
шви собачого гiвна, глини, трави, i вона не може втриматися
на килимку при входi. Тiло вчитепьки падае на пiдлоry удар
лише зпегка пом'якшуеться червоною синтетичною дорЬк-
кою. Мати переживае за сусiдiв i тому шепоче доньцi: <Тихi-

ше!> ,Щонька теж переживае через сусiдiв i rцепоче MaTepi:
<Тихiшеl> Обидвi чiпляються одна однiй нiгтями в обличчя.

,Щонька вида€ крик, схожий на крик сокола на полюваннi, i
каже, цо тепер iй байдуже щодо тишi, нехай сусiди собi скар-
жаться, виправдовуватися перед ними заЪтра вранцi дове-
деться MaTepi. Мати теж вие, але вiдразу ж примушуе себе
замовкнути. Потiм знову чуються напiвприглушенi пiдви-
вання, стогони, кряхтiння i повискування. Мати починае
тиснути на спiвчуття i, оскiпьки доля поединку все ще не-
визначена, вда€ться до нечесних методiв, згадуючи про свй
поважний BiK i бпизьку смерть. Вона висловпюе cBoi арry-
менти майже пошепки, з ппачем i поясненнями, чому саме
вона сьогоднi приречена на поразку. EpiKa пiддаеться на
скарги MaTepi, iй не хочеться, щоб сьогоднiшнiй поединок
мав для MaTepi ахс TaKi фатапьнi наслiдки. Вона каже, що
мати сама почала. Мати вважа€, що почала якраз EpiKa. Сьо-
годнiшнiй вечiр скоротив )t(иття MaTepi як MiHiMyM на Mi-
сяць. EpiKa починае дряпатися i кусатися вже не так сильно.
Мати моментапьно користаеться з переваги i видирае в Epi-
ки над чолом пучок волосся. I_{ими локонами EpiKa пишала-
ся,6о вони додавади ii зачiсцi симпатичного ефекту кучерiв.
EpiKa верещить так сильно, що мати злякано припиняе су-
тичку. Завтра Ерiцi доведеться налiпити ппастир на пошкод-
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жену шкiру чола. Або проводитиме заняття у хустинi, що
малоймовiрно, quasi чпа fantasia'. Обидвi дами важко вдиха-
ють i видихають, сидячи на зiм'ятому кипимку в передпокоi.
На них падае приглушене свiтло торlцера. Ледь вiддихав-
шись, донька пита€, навiщо все це бупо. Вона схожа на зако-
хану жiнку, якiй щойно принесли з-за далеких MopiB страш-
ну звiстку, вона сидить i тримаеться рукою за шию, а на шиi
пульсуе жидка. Мати, схожа на Нiобею на пенсii, сидить бiпя
шафки у передпокоi, поряд лежить якийсь диьний набiр не-
зрозумiлого призначення, вiдповiдае, не пiдшукуючи спiв.
Вона вiдповiдае, що такого би не сталося,якби донька вчас-
но вертадася додому. Потiм обидвi мовчать. Але ixHi емоцii
все ще напруженi i вигостренi невидимим точильним каме-
нем так, цо стали тонесенькими, нiби леза. Нiчна сорочка
MaTepi пiд час бiйки задерлася i тепер демонстру€, що, попри
все,мати залиша€ться жiнкою. А донька присоромлено про-
понуе iй прикритися. Мати слухаеться, iй незручно. EpiKa
пiдводиться i каже, що хоче пити. Мати поспiшае задовоIIь-
нити це скромне бажання. Вона побоюеться, що завтра Epi-
ка купить собi нову сукню, просто дпя того, щоб подратува-
ти MaTip. Мати приносить iз хоподильника яблучний ciK,
куплений на розпродажi,6о тепер мати все рЦше мае охоту
тягати в руках важкi торби iз супермаркету. Замiсть ппяшок
iз соком вона купуе малиновий концентрат, i його вистачае
значно на довше, на кiлька тижнiв, якщо додавати потроху
в воду. А зусиль дпя купiвпi необхiдно стiльки rrt. Мати каже,

IЗ iталiйськоi - неправдоподiбно.
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що вона вже точно скоро помре, вона вже чека€ cMePTi, i
серце ii слабша€. ,Щонька радить MaTepi не перебiльшувати
аж так! Вона BlKe втомилася вiд постiйних HapiKaHb на смерть,
Мати збира€ться розридатися, що може принести iй пере-
моry в нокаутному третьому раундi або щонайменше - пе-

ремоry через вiдмову суперницi продовжувати бiй. Але Epi-
ка зупиня€ MaTip, посидаючись на пiзню годину. EpiKa хоче
випити свй ciK, а потiм просто пiти спати. Мати повинна
зробити те саме, але на своiй подовинi дiжка. I нехай бiльше
нiчого не говорить! EpiKa тепер не так швидко пробачлtть
MaTepi, що та напала на безвинну виконавицю KaMepHoi му-
зики, яка мирно переступипа порiг впасного дому. EpiKa не
мае бажання йти в д}ш. Вона каже, що не буде зараз митися,
бо воду в трубах чути в цiлому булипку. I лягае така, яка е,

поряд iз матiр'ю. Сьогоднi у Hei перегорiло кiлька запобiж-
никiв, але вона все ж таки повернудася долому. А оскiльки
цi запобiжники прI,Iзначапися для припадiв, якi рiдко вико-

ристовуються, то EpiKa не вiдразу помiчае втрату. Вона пягае
в лiжко i моментально засина€, пiсля того як на ii <добранiч>

не почулося жодноi вiдповiдi. Мати ще довго лежить без сну
i розмiрковуе, чому донька так швидко заснупа i не вияьипа
жодних ознак каrIття. EpiKa мала б заувокити, що MaTI{ спе-

цiально не вiдповiла на i] <добранiчо.3азвичай у таких ви-
падк€tх вони обидвi спершу хвилин десять пежать без руху,
кожна у сво€му соку, у спrльному ящику, а потlм настае мо-
мент немингIого примирення, вони тихенько i довше, HilK
зазвлtчай, розмовляють мiлс собою, а тодi засинають пiсля
прощапьного поцiпунку. Апе сьогоднi EpiKa просто заснуда,
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сни забради l-i геть, i мати rtiKoлlr не дiзнасться, що це за сHI,I,

бо донька не розповiсть про них уде}Iь. Мати вирiшуе бути
дуже обережною протягом наступних днiв чи HaBiTb тижнiв,
або й мiсяцiв, З такими роздумами вона не лrоже заснути
майже до самого ранку.

Про шiсть <Бранденбурзьких концертiв> Баха люди, якi

розумiються на мистецтвi, схипьнi говорити, що коли ком-
поз]{тор писав цю музику, зорi на небi почl.tнади танцювати.
Коли TaKi люди почиIIають говорити про Баха, то завжди
згадують його помешкан}Iя i Бога. Ерiцi довелося замiнлtти
одну зi cBoix ученлtць, у якоi несподiвано пiшла кров носом,
i вона змушена була пяrти навзнак, приклавIпи до носа
зв'язку ключiв. Тепер вона пежить на фiзкультурному MaTi.

Флейти i скрипки доповнюють ансамбль i додають <Бран-

деrrбурзьким концертам> раритетностi, бо 'tx виконують у
рiзних скпадах iHcTpyMeHTiB. Склад iHcTpyMeHTiB завл<ди змi-
нюеться, ось, будь даска, зараз с HaBiTb двi бпок-флейти!

Вальтер Клеммер перейшов до серйозноIо наступу на

EpiKy. BiH ciB в одному з KyTKiB спортивного залу, вiдокре-
лlrlвIIIись вiд ycix решта. Там BiH створив собi вдасниf,r зал i
слухае репетицiю сам-один, незалежно вiд iнruих. BiH удае,
нiби уважно дI,IвлIться у принесену iз собою партитуру, хоча
насправдi спостерiгае тйьки за Ерiкою. BiH фiксуе кох<ен ii
рух за фортепiано, апе не ддя того, rrlоб навчlrтлtся чогось вiд
rrei, а rцоб у типово чоловiчiй MaHepi позбавитлt ii впевненос-
Ti у собi. Вiц длtвиться на вчIIтепьку зовнi нiбито баЙдуже,
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але насправдi провокуе i]. BiH як чоловiк хоче бути единим,
хто кидае iЙ виклик, виклик, з яким зможе впоратися тiльки
наЙсильнiша жiнка i пiанiстка. EpiKa питае його, чи не хоче
BiH сам зiграти партiю рояпя? BiH каже: Hi, не хоче, i мЬк
цими двома словами робить багатозначну паузу, в яку вкла-

да€ дещо невимовлене. На зауваження Ерiки: щоб рибуiсти,
треба у воду лiзти, BiH реаryе тiльки промовистим мовчан-
ням. Потiм Клеммер вiтаеться зi знайомою дЬчиною, жар-
тома iмiтуючи поцiпунок руки, а разом з iншою дiвчиною
BiH смiеться над якоюсь дурницею.

EpiKa вiдчувае духовну порожнечу, яка йде вiд цих дiвчат,
TaKi швидко набридають чоловiкам. Самого лише вродливо-
го дичка надовго не вистачить.

Щля ролi трагiчного героя, у яку намагаеться вжитися
Клеммер, BiH по cyTi ще занадто моподий, а EpiKa вже заста-

ра як на невинну жертву таких знакiв уваги. BiH безryчно
пересувае пальцi вiдповiдно до нот у партитурi. Кожному з

першого погпяду ста€ ясно, що BrH мае справу з жертвою
музики, а не з якимось початкiвцем. BiH сам - бпискучий
пiанiст,якому дише пiдступнi обставини заважають надеж-
но проявити себе. Кпеммер кладе руку на ппече третiй дiв-
чинi, вбранiй у мiнi-спiдницю, якi щойно увiйшли в моду, ii
обличчя явно не затьмарене iнтелектом. EpiKa думае собi:
якщо Кпеммер хоче опуститися аN( так низько, то нехай, але
вона, EpiKa, не матиме з цим нiчого спiпьного. [i шкiра натя-

ryеться вiд ревнощiв, нiби тонкий креп. Ii очi болять,6о вона
може спостерiгати за BciM тiпьки бiчним зором, немае й мови
про те, щоб вона зараз обернулася до Клеммера. BiH Hi за що
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не повинен зауважити, що вона дивиться на нього, Тепер BiH

жартуе з третьою дiвчиною, вона заливаеться вiд реготу i
демонстру€ cBoi ноги, де вони вже майже закiнчуються i пе-

реходять у торс. ,Щiвчину заливае сонячне свiтпо. Реryлярнi
заняття греблею зробили колiр обличчя Клеммера здоровим,
його гопова зпива€ться з головою дiвчини, його свiтле во-
лосся перелива€ться на сонцi поряд iз довгим волоссям дiв-
чини. Пiд час занять спортом Кпеммер одягае захисний шо-
лом. BiH розповiдае студентцi якийсь жарт, а його очi при
цьому засвiчуються, немов габаритнi вогнi. BiH постiйно вiд-
чува€ присутнiсть Ерiки. Його очi не свiдчать про спроби
пригальмувати. Так, Клеммер, безумовно, перебувае у cTaHi
HoBoj атаки. Кпеммер,який уже майже вирiшив кинути cBoi
спроби завоювати серце Ерiки i пошукати собi якусь свiжiшу
квiтку,дав переконати себе вiтровi,водi, скелям i хвипям, що
е Bci ознаки хитань i вагань Tiei, у яку BiH потай закоханий.
Якби йому хоча би раз вдалося посадити i1 у човен, не мусить
це бути вiдразу байдарка, якою, як вiдомо, важче керувати!

Ще може бути i спокiйний нерухомий човен. Там, на озерi,
на рiчцi, Клеммер опинився б у своiй стихii. BiH мiг би вва-
жати себе ii володарем, бо почуваеться у водi, як удома. BiH
мiг би координувати if невмiлi i надто поривчастi рухи. А тут,
за клавiатурою, посеред звукiв, вона перебувае у своiй стихii,
а диригент - емiгрант-угорець, керуе нею i з жах_IIивим ак-

центом кричить на студентiв.
Клеммер вважа€, що ix iз Ерiкою об'еднуе спiльна душев-

на схильнiсть, i тому вирiшуе не здаватися, а знову виструн-
чуеться i зондуе rрунт щупадьцями, одночасно готуючи
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заднi ноги кинутися за здобиччю. Вона майже вислизнула
з.пiд його контролю, а BiH мало не кинув усе через брак

успiху. А це було б помилкою. Ъпер вона зда€ться йому на-
BiTb бiльш тiлесною i доступнiшою, HilK piK тому, коди вона
сидiпа за iHcTpyMeHToM i натискаlrа на клавiшi, невпевнено
озираючись на учня, який не йде геть, апе й не пiдходить до
Hei i не каже, яке вогнище горить у нього всерединi. Копи
справа торкаеться музичного аналiзу виконання, то BiH си-

дить iз вiдсутнiм виразом обличчя. Хоча насправдi BiH тут.
BiH тут через Hei? Серед оркестранток е чимапо вроддивих

дiвчат найрiзноманiтнiших типiв, кольорiв, розмiрiв. EpiKa
не подае виду, що вона взагалi зауважуе Клеммера, й це
якраз i наводить на пiдозру. Вона пiдкреслюе свою не-
схожiсть на iнших i водночас натякае Клеммеру, що лише
його одного вона взагалi тут помiтила. OKpiM Клеммера для
Ерiки, цiеi приборкувачки музики, icHye ще тiльки музика.
Знавець x<iHoK Клеммер не вiрить замкнутому виразу ii о6-
пиччя. BiH один вартуе того, щоб зайти на загороджене па-
совисько, на парканi якого написано: <Вхiд суворо заборо-
нено!>. EpiKa витрушуе iз манжетiв cBoei бiлоi блузки низку
Музичного пасажу. Вона знервована. Можпиво, ця знерво-
BaHicTb поясню€ться настанням весни i збiльшенням кiпь-
KocTi птахiв у небi, а також безвiдповiдальнiстю водiiв, якi
взимку з MipKyBaHb, пов'язаних зi здоров'ям i зi станом тех-
нiки, поставипи cBoi машини у гараж, а тепер випазять звiд-

усюди вкупi з першими пiдснiл<никами, а оскiпьки вони
вiдвикли iздити, то постiйно потрапlIяють в aBapii. EpiKa ме-
ханiчно виконуе простеньку партiю рояпя, Думки ii бпука-
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ють далеко, десь у спlдьнlи навчальнlи мандрlвцl разом 13

учнем Кпеммером. Тiльки BiH, вона, невеличкий номер у го-
тепi i кохання.

Потiм yci думки помiщають у вантажiвку, а тодi разом iз
меблями вносять до невеличкого помешкання для двох.,Що
кiнця дня ii думки знову опиняться у звичному гнiздечку,
яке дбайпиво перестедила свiжими покривалами ii мати, бо
юнiсть тягнеться до cTapocTi.

Пан Немет знову стука€ диригентською паличкою.
Скрипки звучали йому недостатньо м'яко. Будь ласка, ще раз
iз пiтери <Б>. Ъпер повертаеться у стрiй дiвчина з носовою
кровотечею i вимагае назад свое мiсце солiстки, яке вона
важко виборювалау конкуренцii. I]e улюбпена учениця панi
професор Коryт,6о й у Hei е мати, яка вклада€ у доньку Bci
cBoi честодюбнi Mpii.

,Щiвчина займае мiсце Ерiки. Вапьтер Клеммер пiдба-
дьордиво пiдморryе дiвчинi й уважно спостерiгае за тим, як
на це вiдреаryе EpiKa. Апе EpiKa вибiгае з залу ще до того, як
пан Немет встигае махнути диригентською паличкою. Клем-
мер, ri вiрний спiпьник i вiдомий у MicTi спринтер у мистец-
TBi i KoxaHHi, теlк пiдстрибуе, бо прагне вирушити спiдом.
Апе погпяд диригента примушуе слухача Клеммера сiсти
знову на свое мiсце. Учень може вирiшувати, чи залишатися
йому, чи йти геть, апе якщо BiH уже прийняв рiшення, то спiд
виконувати його.

Правi руки музикантiв злiтають угору i з силою видобу-
вають звуки з iHcTpyMeHTiB. Рояль гордовито вискаку€ на
арену, вихиляе стегнами, спритно пiдтанцьову€, викону€
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надзвичайно складний пiрует, якого HaBiTb нема€ в нотах, а

який був вигаданий довгими безсонними ночами. Рожевий
промiнь прожектора падае на рояль, який грацiйно i гордо

рухаеться по пЬколу. Тепер пан Клеммер мусить сидiти i
чекати, поки диригент наступного разу не зупинить репети-
цiю. I_{ього разу маестро плануе зiграти весь TBip цiлком,
незважаючи Hi на цо, ну хiба якщо хтось сфальшуе. Але
цього не передбачаеться, бо тут грають дорослi. Щитячий
оркестр i шкiльнi xopoBi групи, барвиста мiшанина з учнiв
ycix мiських музичних шкiл,уже мапи свою репетицiю о чет-
вертiй. I-{ю композицiю злiпив докупи керiвник класу блок-

фпейти, пiдкрiпивши ii вокапiстками зi збiрноi учительок
вокапу Bcix районних фiпiй музичних шкiп, цих дочiрнiх
фiрм KoHcepBaTopii. IJ,e смiливий експеримент iз чергуван-
ням парних i непарних TaKTiB, якi деяких iз юних виконавцiв

доводять до того, що вони обмочують вночi постiль,
Зараз тут виryлюють майбутнiх музикантЬ. Змiну вико-

навцiв для провiнцiйних оперних труп i для Симфонiчного
оркестру Австрiйського радiо та телебачення. I HaBiTb для
оркестру Вiденськоi фiлармонii, куди можна потрапити, тiль-
ки якщо хтось iз родичiв учня вже грае там.

Кпеммер сидитЬ i думае про Баха. Але при цьому BiH

бiльше схожий на курку, яка висиджуе Глюка, апе не дуже
дбае про cBoi яйця. Чи EpiKa зараз повернеться назад? Може,
вона просто пiцrда помити руки? BiH не дуже орiентуеться
серед тутешнiх примiщень. Але BiH продовжуе переморry-
ватися iз симпатичними дiвчатами, своiми знайомими. BiH
хоче пiдтримувати свою сдаву ловепаса. Сьогоднi репетицiя
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проходить у запасному примiщеннi. Yci вепикi запи консер-
BaTopii эайнятi термiновою генеральною репетицiею амбiт-
ного проекту смертникiв (Моцарт <Фiгаро>). Тому розташо-
вана неподалiк середня школа надала iM дпя репетицii свiй
спортивний зал. Спортивнi снаряди повiдсувапи пiд стiни,
культура тiпа поступипася мiсцем високiй культурi. У цiй
середнiй шкопi, розташованiй у районi, де колись мешкав
Шуберт, на горiшнiх поверхах мiстяться кпаси районноi му-
зичноi школи, апе воItи занадто малi дпя репетицй.

Учням цiеi школи дозволиди сьогоднi буиприсутнiми на

репетицii знаменитого оркестру KoнcepBaтopii. Але мапо хто
скористався цiею нагодою, I-{e мапо б попегшити iM вибiр май-
бутньоi професii. Вони побачать, що руки можуть не дише гру-
бо тарабанити,аil нiжно пересуватися по клавiшах Професii
на зразок столяра або унiверситетського професора вiдсува-
ються далеко за горизонт. Учнi шанобливо сидять на стiльчика<
i спортивних матах i уважно слухають, Батьки жодного з них
не будуть наполягати, щоб дитина оволодiла фахом стопяра.

Але дитина не повинна думати i такого, що музикантам

усе само сиплеться з неба. Дитина мае вчитися жертвувати
cBoiM вiпьним часом i багато працювати.

Вальтер Кпеммер, опинившись пiспя тривалоi перерви у
шкiльнiй атмосферi, почуваеться перед Ерiкою маленьким
хJIопчиком, i це неприемне вiдчуття, стiни тиснуть на нього.
IxHi стосунки закам'янiли у фазi вчителька-учень, а перехiд

до фази коханець-коханка вiдсуваеться у захмарну да-
печiнь. Кпеммер не наважуеться HaBiTb на те, щоб пiктями
прокпасти собi дороry до виходу. EpiKa втекла i зачинила
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дверi перед його носом, не зачекавши на нього. Ансамбдь
грае на скрипках, альтах, гамселить по клавiшах. Його учас-
ники дуже стараються, бо певед слухачами, якi нiчого не

розумiють у музицi, завжди треба бiльше старатися. TaKi
слухачi, на вiдмiну вiд знавцiв, ще цiнують напруженi й
HaTxHeHHi обдиччя виконавцiв. Тож оркестр ставиться сьо-
годнi до свого завдання серйознiше, нЬк зазвичай. CTiHa
звукiв виростае перед Кпеммером, BiH не наважу€ться про-
битиТi через причини, пов'язанi з його майбутньою музич-
ною кар'ерою, Пан Немет може вiдхилити його кандидатуру,
HoMiHoBaHy на содiста на наступному великому фiнальному
концертi. фатимуть Моцарта.

Поки Вальтер Клеммер зайнятий тим, що оцiнюс жiночi

фiryрr у спортзалi i порiвнюе ix мiж собою, а його технiчнiй
годовi це не складно, його вчитедька музики невпевнено
топчеться у роздягальнi. Тут сьогоднi повно футлярiв з-пiд
iHcTpyMeHTiB, ппащiв, шапок, шадикiв i рукавичок.,Щуховики
грiють cBoi голови, пiанiсти i музиканти, якi грають на струн-
них iHcTpyMeHTax, бережуть руки, кожен - залежно вiд час-
тини тiла, яка вида€ звуки. У роздягальнi стоять численнi
пари взуття,6о вхiд у спортзад дозволений дише у спортив-
ному взуттi. .Щехто забув перевзувне i тепер сидить там

у шкарпетках чи колготах, тож неминуче застудиться.

Що вух Ерiки допинае rypKiT водоспаду бахiвськоi музи-
ки iз залу нагорi. Вона cToiTb тут на пiдпозi, призначенiй для
пiдготовки середньостатистичних спортивних громадян, i
не зна€, що вона тут робить i навiщо вона перед тим вибiгла
з репетицii. I_1e трапипося через Кпеммера? Вона не могла
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дивитися,як BiH перебирав цих дiвок, нiби цукерки у короб-
цi. Якби його про це запитати, то BiH, ясна рiч, буде виправ-

довуватися тим, що цiнуе х<iночу красу будь-якого BiKy i
категорii. I це ображае вчитепьку, яка втекла вiд свого по-
чуття сюди.

Музика не раз утiшала EpiKy у важкi часи, аllе сьогоднi
вона болюче тисне на ii HepBoBi закiнчення, якi оголив
чодовiк на iм'я Клеммер. Примiщення, у якому вона опини-
лася, запилене i холодне, тут не обiгрiвають. Вона хоче по-
вернутися назад, до iнших, але м'язиста фiryра кухаря пере-
крива€ iЙ шлях i радить шановнiЙ панi нарештi визначитися,
бо iнакше BiH зараз зачинить кухню. Зупа з фрикадельками
чи з печiнкою?

Почуття завжди смiшнi, особливо коли вони потрапляють

до лап cTopoHHix. EpiKa мiряе кроками затхле примiщення,
нiби екзотичний довгоногий птах у зоопарку cBo'ix таемних
бажань. Вона примушуе себе рухатися якомога повiльнiше,
сподiваючись, що хтось прийде i зупинить ii. Або що хтось
застукае ri за злочином, який вона збираеться вчинити, i що
це матиме фатальнi наслiдки: тунель, нашпигований гостри-
ми предметами, i вздовж цього тунедю вона змушена бiгти у
повнiй темрявi. На протилежному кiнцi не видно жодного
промiнчика свiтла. А де вимикачi у нiшах, у яких на випадок
гостроi необхйностi перебувас обслуговуючиЙ персонап?

Вона знае тiльки одне: на протидежному кiнцi на Hei че-
кае залита свiтлом арена, на якiй вiд Hei сподiваються ще
бiдьших чудес дресури i спритностi. ,Щогори пiдiймаються
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ряди кам'яних лавок амфiтеатру,3 яких сиплеться на Hei до-
щем шкаралупа э-пiд aPaxicyl торбинки 3-пiд поп-корну,
пляшки 3-пiд пимонаду, зiм'ятi соломинки для пиття, руло-
ни туалетного паперу. Ось так виглядае ii справжня публiка.
3i спортивного заду чути крики пана Немета, щоб музикан-
ти грали голоснiше. <Форте! Бiльше звуку!>

Порцелянова раковина рукомийника вкрита трiщинами.
Над нею висить дзеркапо. Пiд дзеркапом скдяна поличка у
металевiй рамцi. На нiй склянка для пиття. Склянка по-
ставпена там не дбайливо i з любов'ю, а без найменшоi
поваги до неодухотвореного предмета. Склянка cToiTb там,

де cToiTb. На денцi ще задишиlrася самотня краппя води,
яка чекае моменту повноIо висихання. Хтось iз учнiв не-

щодавно пив iз цiеi скпянки. EpiKa шукае по кишенях пла-

щiв i пальт носовик i незабаром знаходить. Тривае епiдемiя
грипу. Вона обгортае склянку носовиком. Склянка мiстить
на собi вiдбитки численних незграбних дитячих рук. EpiKa
кладе обгорнуту носовиком скпянку на пiдпоry i наступае
на Hei каблуком. Чути пегенький TpicK. Потiм на розбиту
склянку наступають ще декiлька разiв, аж поки з Hei не
залишаеться лише купка упамкiв, якi все ще не втратили

форми.,Щрузки не мають бути занадто дрiбними! Вони по-
виннi ще добре колоти. EpiKa пiдiймае носовик разом iз
його гострим BMicToM i обережно засипа€ уламки до кишенi
пальта.,Щешева склянка з товстими стiнками розбипася на

особливо небезпечнi шматочки. Носовик заглушив жалiбнi
стогони скпянки.
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EpiKa вiдразу ж упiзнала пальто, i не лише завдяки крик-
пивому кольору, модному цього сезону, а й через мiнi-дов-
жину, яка теж щойно повернулася у моду. Ця дiвчина ще на
початку репетицii демонструвала знаки уваги Вапьтеровi
Клеммеру, незважаючи на те, що BiH cToiTb на голову вище
за Hei. Ерiцi стало цiкаво, що робитиме ця дiвчина i чи коке-
туватиме, копи порilке руку. Ii обпиччя спотвориться омд-
ною гримасоюt в якiй HixTo не впiзнае копишньоi юностi
i свiжостi.,Щух Ерiки перемох<е тiпо.

Час першоi моди на мiнi-спiдницi EpiKa змушена бупана
вимоry MaTepi пропустити. Мати замаскувала свою вимоry
носити довге тим, що KopoTKi спiдницi не личать Ерiцi. Yci
iншi дiвчата тодi обрiзали подоли cBotx спiдниць, суконь,
пальт i пiдшипи наново. Або вiдразу купипи собi HoBi корот-
Ki речi. Копесо часу, прикрашене свiчками огопених дiвочих
HiB набпижалося, але EpiKa за наказом MaTepi <перестрибну-
па> його, перестрибнула час. YciM, кого це цiкавило, або й не

дуже, вона пояснювапа: <MeHi особисто це не дичить, MeHi
таке не подобаеться!> А потiм вона пинула догори, вивищу-
ючись над часом i простором. Ii вистрiпювала материна ка-
тапупьта. 3i cBoix висот вона за найприскiппивiшими кри-
терiями, випрацюваними безсонними ночами, оцiнювала
ноги i стегна, огопенi по саме нiкуди i ще дапi! Вона вистав-
пяла кожнiй парi нiг особистi оцiнки - вiд затягнутих у
ToHeHbKi панчiшки до по-пiтньому оголених, i останне було
найгiршим. Вона говорипа cBoiM знайомим: <Якби я бупана
мiсцi TaKoi-To, я би нiкопи на це не наважидася!> EpiKa пе-
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реконливо доводила, чому тiльки дуже небагато хто на-
справдi може дозвопити собi носити мiнi-спiдницю. Себе
саму вона помiстила поза часом та його швидкоплинними
модами i носила вiчно актуальну довжину до колiн, або
<мiдi>,як називають ii фахiвцi. I швидше за iнших стала жерт-
вою безжапьного ножа на колесi часу. Вона вважа€, що не
можна по-рабськи пiдпорядковуватися модi, а це мода по-
винна по-рабськи вiдповiдати тому, що личить i не личить
кожнiй окремо взятй людинi.

Щя флейтисточка, розмальована, нiби кпоун, пiдiгрiла
цiкавiсть Вапьтера Клеммера до себе, оголивши стегна. Epi-
ка зна€, що дiвчина вчиться престижноi професii дизайнер-
ки одяry, У момент, коли EpiKa Коryт висипа€ iй до кишенi
пальта друзки вiд склянки, iй спадае на думку, що вона Hi-
защо не хотiла би пережити ще раз свою власну юнiсть, тому

рада, що вже досягнула поважного BiKy i вчасно помiняда
юнiсть на життевий досвiд.

Протягом усього цього часу HixTo так i не зайшов до роз-
дягальнi, хоча ризик був досить великий. Yci сидять у запi i
старанно причацаються музикою. Радiсть,чи те,що розумiв
пiд цим словом Бах, наповнюе yci KyTKI4 i щiлини, видираеть-
ся догори по гiмнастичнiй драбинi. Фiнал уже недалеко. Пiд
старанне стугонiння оркестру EpiKa вiдчиняе дверi i скром-
но прослизае назад до залу. Вона потирае руки так, нiби
щойно 'ix помила, i беззвучно сiдае у куточку. Посада вчи-
тепьки, ясна рiч, дозволяеiй вiдчиняти дверi, хоча водоспад
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Баха все ще бурхливо видива€ться. Вальтер Кпеммер реаry€
на це повернення пожвавпеним блиском очей, якi у нього
вiд природи i так блищать. EpiKa iгноруе його. BiH намагаеть-
ся привiтатися зi своею вчителькою, нiби дитина. Пошуки
кольорових я€чок на Великдень дають набагато бiльше за-

довопення, нiл< момент'rхнього знilходження, i так само у
Вальтера Кпеммера все розвиваеться з цiею жiнкою. Полю-
вання дае чоловiковi бiльше задоволення, нЬк неминr{е
зпиття двох тй. [-{е пише питання часу. Кпеммер поводить
себе несмiливо тiльки через прокляту рiзницю у вiцi. Але те,

що BiH чоповiк, легко згладжуе десятирiчну рiзницю. А KpiM
того, цiннiсть жiнки зменцуеться з BiKoM i зростанням iHTe-
дектуального потенцiалу. Технiчний скпад розуму Кпеммера
легко пiдрахову€ все це, i сума його калькуляцiй пiд рискою
говорить йому, що Ерiцi залишилося зовсiм небагато часу,
перш Hi_lK вона опиниться у пастцi. Вапьтер Клеммер вiдчу-
вае себе впевненiше, коли бачить зморшки на iT обличчi i
складки на тiлi. Але знову втрачае впевненiсть, копи вона
поясню€ йому щось про гру на пiанiно. Хоча у кiнцевому

р езупьт aTi вр &_човують ся пише скпадки, зморшки, цедюл iT,

сивина, мiшки пiд очима, розширенi пори, зубнi коронки,
окуляри, недопiки фiryр".

На щастя, EpiKa не пiшда додому до завершення репети-
цii, як вона це часто робить. Вона любить зникати по-анг-
лiйськи. Нiколи не проща€ться, HaBiTb не махне рукою, а

просто зникае, вiддаляеться, розчиня€ться у повiтрi. У TaKi

,цrti, коли вона навмисне TiKae вiд нього, Клеммер пюбить
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спухати на програвачi <3имовий шпях> Шуберта, ставить
ппатiвку i тихенько пiдспiвуе. Наступного дня BiH розповiдае
своiй вчительцi,що тiпьки цикл найсумнiшихпiсень Шубер-
та вiдповiда€ тому HacTpoeBi, до якого вона, EpiKa, допрова-
дила його вчора.

- У моiй душi щось звучапо в yHicoH iз Шубертом, ма-
буть, у його душi у моменц коли BiH писав свою <Самот-
Hicтb>l, випадково творилося щось схоже, як у моiй yropa.
Можна сказати, що ми страждади в одному ритмi - Шуберт
i моя скромна персона. Ясr'а рiч, що я дрiбний i нiкчемний

у порiвняннi з Шубертом. Але у TaKi вечори, як учора, порiв-
няння з Шубертом для мене не таке вже й неможливе. Бо
зазвичай я, на жаль, бiпьш поверховий. Бачите, EpiKo, я чес-
но зl3наюся в цьому.

EpiKa наказуе Клеммеру не дивитися так на неi. Апе
Клеммер i не збираеться приховувати cBor бажання. Вони з

Ерiкою - нiби дво€ комашиних бпизнюкiв в одному KoKoHi.

ToHKi павутинки ixHix ободонок складаються iз марнослав-
ства, марнославства i ще раз марноспавства, яке м'яко i не-
вагомо обппiтае кiстяк ixHix плотських бажань i мрiй. I тiль-
ки caMi цi бажання роблять ix одне для одного реальними.
Тiпьки завдяки бажанню розчинитися в iншому i дати роз-
чинитися iншому в собi Клеммер i Коryт набувають iндивi-
дуадьних рис..Щва шматки м'яса за добре охолодженою BiT-

риною м'ясника з передмiстя, повернутi до публiки рожевим
боком, мiсцем вiдрiзу. I пiспя тривалих роздумiв домогоспо-
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дарка замовляе пЬкiлограма одного i кiлограм iншого. ix
запаковують у цупкий пергаментний папiр. Клiентка запи-
хае txy негiгiенiчну, о66иту зсерединиппастиком, сумку для
закупiв,якунiколи не ми€. I обидва шматки,фiпеiсвинячий
шнlцедь, Tlcнo притискаються одне до одного, темно-черво-
не до нlжно-рожевого.

- Я для вас, пане Клеммер, - межа, бо через мене ви
нiкопи не зможете переступити!

А той, до кого звертаються, х(ваво заперечу€, пояснюючи
власнi межi i масштаби.

А тим часом у гардеробi утворюеться хаос, скпадений iз
тупоту нiг i снування рук. Чиiсь годоси скаржаться, що не
мо)(уть знайти то одне, то iнше, покладене туди чи сюди.
Iншi голоси верещать, що хтось так i не вiддав iM грошей.
Пiд ногою якогось юнака трiщить скрипковий футляр, куп-
лений ним не за впаснi заощадження,6о тодi BiH ставився 6

до нього дбайпивiше, як просили його про це батьки. .Щвi

американки тоненькими голосками щебечуть щось про за-

гапьне музичне враження, яке супроводжувапося чимось,

що вони не можуть висловити словами, мождиво, вся спра-
ва була в акустицi. Але щось iM усе ж таки заважало.

А потiм повiтря дiлить навпй жахlивиil крик, i залита
кров'ю рука вириваеться з кишенi пальта. Кров капае на нове
пальто! I залишас на ньому великi ппями. ,ЩЬчина, якй напе-
жить поранена рука, кричить вiд щойно пережитого страху i
вис вiд болю. Перший момент уже минув, коли вона спочатку
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пережила больовий шок, а потiм узагалi нiчого не вiдчувала.
У порiзаному робочому iHcTpyMeHTi флейтистки, який дове-
деться зашивати i який мав би тиснути на клапани, тепер
стирчать уламки скла i дрiбнi друзки.,Щiвчинка-пiдпiток зля-
кано дивиться на свою руку, з якоi тече кров, а у Hei по щоках
синхронно стiкають потiчки тушi i TiHi для повiк. Yci довкола
застигають. А потiм, нiби водоспад, кидаються Bci нараз з ycix
бокiв до центру. Нiби запiзна стружка пiсля вкпючення маг-
нiтного поля. Ъ, що вони оточують жертву i припiплюються
одне до одного i до Hei, нiчим не допоможе. Вони не перетво-

ряться вiд цього на зпочинцiв, не поеднаються iз жертвою
якимись невидимими зв'язками. iх просто вiдганяють геть, i
владу бере у cBoi руки пан Немет, який вимагае покликати
пiкаря. Трое вiдмiнникiв бiжать дзвонити. Yci решта задиша-
ються на мiсцi спостерiгати, i HixTo з них не знае, що завини-
па у цьому xiTb у u найбiпьш потворному виявi. Вони просто
не можуть уявити собi,хто мiг би бути здатним на таке. Вони
caMi нiкопи б не могпи зробити нiчого схожого.

фупка помiчникiв збираеться у ryрток i вiдразу ж почи-
нае снувати здогади. HixTo з них не хоче поступитися з1 сво-
го мiсця,усi хочуть бачити все зблизька.

.Щiвчина мусить сiсти,6о ii нупить. Можливо, нарештi
настав кiнець ii мукам гри на флейтi.

EpiKa робить вигляд, що if нудить вiд KpoBi i що вона
страшенно засмrIена.

228



Робиться усе, що потрiбно у таких випадкzrх. Хтось
дзвонить по тепефону просто тому, що Bci iншi теж дзво-
нять, Багато хто голосно закликае до тишi, i мапо хто по-
водиться тихо. Вони вiдштовхують одне одного з поля ви-
димостi. Починають звинувачувати цiпковито невинних
oci6. Yci поводяться зовсiм не так, як вартувало б у чiЙ
ситуацii. HixTo не слухаеться закликiв бути тихiше i пово-
дитися стриманiше з повагrI до жaDuIивого нещастя. Звер-
та€ на себе уваry поведiнка двох-трьох учнiв, яка супере-
чить основним правипам ввiчливостi. З ycix бокiв, куди
повiдходили краще вихованi i бiльш байдужi, звучать Ее-
смiливi питання про те, хто ж це зробив. Хтось висдовлю€
припущення, що дiвчина сама себе поранила, щоб зверну-
ти на себе увагу. Йому тут же заперечують i висповдюють
припущення, що це зробив ревнивий шанувапьник. Ще
хтось вважа€, що версiя ревнощiв правипьна, тiльки йдеть-
ся про peBHicTb суперницi. Несправедпиво звинувачений

учень почина€ обурюватися. Несправедливо звинувачена

учениця почина€ плакати. фупка учнiв виступа€ проти
заходЬ, яких було би доцiльно вжити у данiй ситуацii.
Хтось рiшуче заперечуе докори, зверненi до себе, наслiду-
ючи в цьому бачених по телевiзору попiтикiв. Пан Немет
просить ycix заспокоiтися. Але тишу вiдразу ж порушуе
звук сирени <швидкоi допомоги).

EpiKa Коryт уважно за BciM спостерiгае i виходить надвiр.
Вальтер Клеммер стея(ить за Ерiкою, нiби новонароркена
тваринка, яка впiзнае джерело'йd - материнi соски, i вихо-
дить спiдом за Ерiкою, крок у крок,
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Сходинки, витоптанi енергiйними дитячими ногами,
пiдстрибують пiд ортопедичними пiдошвами Ерiки. Вони
нiби зникають пiд ногами Ерiки. EpiKa злiтас догори. А тим
часом у спортзапi вже утворилися дорадчi групи, якi снують
Bepcii. I пропонують кроки. Вони замикають копо пiдозрю-
ваних) визначають поле пошуку й утворюють ланцюжок,
щоб потiм прочесати окресдену територiю, гопосно стука-
ючи торохкалами. I_{ей пюдський кпубок ще не скоро роз-
вапиться. Тiльки черeз деякий час вiд нього почнуть вiдпа-
дати один за одним активiсти, бо юним музикантам
настане час iди додому. Але тепер вони все ще стоять на-
товпом довкопа нещастя, яке, на щастя, трапилося не 3

ними. Апе дехто дума€, що BiH стане наступним. EpiKa пiдiй-
маеться сходами. Кожен, хто бачить, як вона TiKa€, думае,
що iй стапо погано. Ii музичний yHiBepcyм не знае пора-
нень. Але насправдi ii просто мучить давня потреба -
у найневiдповiднiший момент iй хочеться в туадет, Рiдина

у Hei Mi:K ногами проситься донизу, тому сама вона пiдiй-
маеться сходами. Вона шукас туалет на найвищому поверсi,

щоб HixTo не застав вчительку за справпянням банадьноi
тiлесноi нужди.

Вона вiдчиняе першi-лiпшi дверi, бо зовсiм не opieH-
туеться у тутешнiх примiщеннях. Апе у Hei е досвiд, бо iй
часто доводилося шукати туалети у найнеймовiрнiших Mic-

цях. У незнайомих будiвпях або державних установах. Над-
звичайна обшарпанiсть цих дверей вказуе на те, що саме за
ними мiститься потрiбний Ерiцi закпад. Сморiд дитячоi сечi,
який вириваеться з-за дверей, пiдтвердх<уе це.
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Туапети для вчителiв зачиняються спецiапьними ключа-
ми, у них мiстяться найкращi предмети гiгiени i найновiше
сантехнiчне обпаднання. В Ерiки з'являеться далеке вiд му-
зики вiдчуття, що вона зараз дусне. Вона хоче тйьки одно-
го - випустити iз себе потужну теплу цiвку. I]e бажання
часто виникас у Hei пiд час концерту, коли звучить пiанiсимо,
а особливо коди тиснуть на лiву педаль.

EpiKa виступа€ категорично проти тверджень деяких
пiанiстiв, якi наважуються висповлювати свою думку при-
вселюдно, що пiву педаль можна застосовувати лише у най-
тихiших мiсцях. Особистi свiдчення Бетховена явно розхо-
дяться з цiею tхньою тезою. Тож вiдчуття прекрасного Ерiки,
як i ii ocBiTa, стають на бiк Бетховена. Потай EpiKa шкодуе,
що iй не вдалося до самого кiнця насолодитися cBoiM здочи-
ном проти Hi в чому не винноi шкопярки.

Але тепер вона cToiTb у туалетi i дивуеться багатству фан-
тазii шкйьного apxiTeKTopa чи дизайнера. Праворуч - на-
пiввiдчиненi неведичкi дверi, якi ведуть до х.,Iопчачого пiсу-
ара. 3апах нагаду€ гноiвку, Вiдкритий емальований жолоб,
скористатися яким може кожен,проходить по пiдлозi вздовlк
покритоi опiйною фарбою стiни. У жопобi е кiлька стiчних
poBiB, деякi з них забитi. Саме тут маленькi чоловiчки пуска-
ють дзвiнкi cTpyMeHi один бiля одного або малюють вiзерун-
ки на cTiHi, CTiHa мiстить незаперечнi докази останнього.

У жопобi застрягли i деякi предмети, яким тут явно не
мiсце, уривки паперу, шкiрки вiд бананiв, помаранч i HaBiTb
якийсь зошит. EpiKa вiдчиняе BiKHo i бачить унизу, трохи
збоку, ма/Iьовничий фриз. З перспективи Ерiки оздоблення
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будiвлi схоr(е на голу пару, яка сидить унизу. Жiнка обiймае
маденьку вбрану дiвчинку, яка займаеться рукодiдпям. Чо-
ловiк зичпиво дивиться на свого вбраного сина з розчепiре-
ним циркупем у ручi, який явно вирiшус наукове завдання.
EpiKa розпiзна€ у цьому фризi кам'яний пам'ятник освiтнiй
полiтицi соцiал-демократiв i не вихиляеться уперед занадто
сильно, щоб не випасти. Краще вона зачинить BiKHo, хоча
пiсля ковтка свiжого повiтря сморiд видаеться ще бiльш не-
стерпним. EpiKa не мае часу розглядати твори мистецтва,
вона мусить бiгти далi.

Школярки молодших класiв зазвичай роблять cBoi iнтим-
Hi справи за своерiдною потьомкiнською стiною, схожою на
театральнi кулiси. Щi кулiси не надто вдало намагаються
iмiтувати ряд кабiнок. Як у роздягальнi басейну. На дерев'яних
cTiHKax, якi роздiляють кабiнки, видно численнi дiрки рiзноi
величини i форми. EpiKa замиспюеться над тим, чим саме
могди зробити цi дiрки. На висотi плечей Ерiки стiнки кабi-
нок брутально зрiзанi. Вгорi стирчить ii гопова. Шкопярка ще
так-сяк може заховатися за цiею ширмою, але доросда вчи-
телька - аж нiяк. Однокласницi й однокпасники пiдгпядають

} чi дiрки, щоб роздивитися збоку унiтази i тиц хто на них
сидить. Коли EpiKa cToiTb за цiею перегородкою,il голова на-
гадуе голову жирафи, яка визира€ з-за паркану i намагаеться

дотягнутися до високоi гiлки. Мабуть, цi стiнки спецiально
зробипи TaKoi висоти, щоб дорослiу будь-який момент мог-
пи побачити, чим же дитина займаеться так довго у кабiнцi
i чи вона часом не закрилася там i тепер не може ьийти,
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EpiKa швиденько присiдае над брудним унiтазом, вiдки-
нувши сидiння догори. Ife вже до Ерiки спапо на думку iH-
шим, тож холодна порцелянова мушля також кишить бак-
терiями. Всерединi мушпi щось пдавае, але EpiKa вирiшуе не

роздивдятися, що ж це таке, вона вже не може довше терпi-
ти, тепер вона здатна присiсти i над змiiним кублом. Гоповне,

щоб можна було зачинити за собою дверi! Поки дверi зали-
шаються незамкненими на засув, вона Hi в якому разi не
може випустити iз себе хоча би щось.3асув зачиня€ться, i
EpiKa вiдкривае yci шлюзи. EpiKa попегшено зiтхае i повертае

рr{ку дверей, щоб червона смужка сигнапiзувала, що кабiн-
ка зайнята.

Хтось вiдчиняе дверi туалету i заходить досередини. Його
не лякае вигляд примiщення. I-{e однозначно чоловiчi кроки,
якi пiдступають усе блиlкче, i раптом виявдя€ться, що це
кроки Вальтера Клеммера, який переспiдував EpiKy. Клеммер
також вiдчувае 9гиду,бо це неминrIе, якщо вистежуеш осо-
бу, в яку закоханий. Вона кiпька мiсяцiв поспiль вiдкидапа
його запицяння, хоча BciM вiдомо, що Клеммер наполегли-
вий. Тепер BiH хоче, щоб вона нарештi звiльнилася вiд cBoix
комппексiв. EpiKa повинна вiдкласти вбiк свою вчительську
натуру i перетворитися на предмет, який належатиме йому.
BiH про все потурбу€ться. Клеммер зараз являе собою сплав

рiшучостi i пожадання. Пожадання,яке не знае меж, а якщо
i бачить цi межi, то не зважа€ на них, Так вигпядають плани
Клеммера у стосунку до вчительського складу, Клеммер
вiдкидае вiд себе оболонки пiд назвами: нерiшучiсть,
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сором'язпивiсть i стриманiсть. EpiKa не мае куди втекти, у
Hei за спиною - лише cTiHa. BiH змусить ii забути про все,

вона втратить зiр i слух i бачитиме та чутиме тiльки його.
Iнструкцiю користування нею BiH викине подапi, щоб HixTo,

KpiM нього, не мiг скористатися Ерiкою таким чином. ,Щпя

цiеi жiнки вiдтепер настав кiнець yciM невизначеностям i
туманностям. [оёить iй ховатися у шкаралупi, як Сплячiй
KpacyHi. Вона повинна стати перед Клеммером як вiльна
людина, бо йому давно вiдомо все, про що вона потай Mpie.
Тому Кпеммер пита€:

- EpiKo, ви тут?
Вiдповiдi нема€, пише з однiеi кабiнки чути дзюркотiння,

яке повопi затиха€. Обережне, напiвпритлумлене покашлю-
вання. Ъпер BiH знае, у котрiй вона кабiнцi. Вiдсутнiсть вiд-
повiдi Клеммер мiг би зрозумiти як зневаry. Покашдювання
BiH упiзнае.

- Нiколи бiльше не вiдповiдайте чоловiковi так, - гово-

рить Клеммер, звертаючись до дверцят кабiнок.
EpiKa - вчителька, аде водночас вона rIIe дитина. Клем-

мер - ще учень, але з них обох BiH однозначно дорослiший.
BiH уже збагнув, що у чiй ситуацii саме BiH приймае рiшення,
а не його вчитедька. I Клеммер намагаеться втiлити в життя
це нове, набуте ним право, шукаючи, на що б йому стати. BiH
знаходить брудне бляшане вiдро, на якому сушиться ганчiр-
ка для миття пiдпоги. Клеммер вiдкидае ганчiрку геть,6ере
вiдро, переверта€ його i ставить бiпя кабiнки, з якоi щойно
долинули ocTaHHi краплi. Тепер звiдти чути лише мертву
тишу. Жiнка у кабiнцi натяryе на колiна спiдницю, щоб
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Клеммер не змiг цобачити непривабливi частини ii тiла, Верх-
ня частина Вальтера Клеммера з'явля€ться над дверима i
вимогливо нахиляеться над жiнкою. Червона як рак EpiKa
не говорить aHi слова. Клеммер, ця KBiTKa на довгому стеблi,
вiдчиняе дверi згори. BiH вирiшив досягнути свого за будь-
яку цiну. Кпеммер витяryе з кабiнки вчительку, бо BiH if лю-
бить, i вона з цим в глибинi душi точно цiпком згодна. Вона
вiдразу ж здасться i пустить його у cBoi володiння. I_{i двое
виконавцiв головних ролей хочуть розiграти любовну сцену,

розiграти caMi, без статистiв, i один iз виконавцiв мае бути
притиснений згори всiею вагою тiпа iншого.

Вiдповiдно до ситуацii EpiKa вiдразу х< забувае про себе як
про особистiсть. Вона схожа на подарунок, який лежить собi
на бйiй скатертинi, запакований у злегка припорошений пилом
папiр.,Щоки гiсть заJIишаеться вдом4 його подарунок yBzDKHo

розгпядають i тримають у рукаъ але достатньо йому вiдiйти
вбiк, як подарунок байдуже та розчаровано вiдкладають убiк,
i Bci сiдають за стй. Подарунок не може пересуватися самостiй-
но, але протягом короткого моменту BiH принаймнi тiшиться
тим, що не задишаеться на caMoTi. Чути стукотiння ножЬ i
виделок об порцеляну тарiлок i горнят. А потiм подарунок по-
мiчае, що Bci ф звуки долiтають iз касетного магrriтофону, який
cToiTb на столi. Оппески i передзвiн склянок,усе це записане на
ппЬку! Нарештi хтось приходить i бере в руки подарунок: Epi-
ка спокiйна у своiй упевненостi, що про Hei потурбуються. Вона
чекае на пiдказку або наказ. Вона так довго вчилася не для cBotx
концертЬ, а саме ддя цього дня.
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Клеммер такоr( мае вибiр, BiH може вiдставити ii убiк, так
i не доторкrгувшись до Hei, i таким чином покарати ii. Тiдьки
вiд нього залежить рiшення, скористаеться BiH нею чи Hi. BiH
може HaBiTb взяти i закинути i1 подалi, просто так, iз упер-
TocTi. Аде BiH може тако}к вiдполiрувати ii до блиску i по-
ставити на вiтрину, за скдо. Може трапитися i таке, що BiH
не митиме ii, а дише рш за разом наповнюватиме рiзноманiт-
ними рiдинами,i i1 Kpai стануть брудними i липкими вiд
чисденних вiдбиткЬ гу6.А на днi закам'янiють кiлькаденнi

рештки цукру.

Вальтер Клеммер витяryе EpiKy з кабiнки туалету, BiH
притискае ii до себе. Насамперед притуляе cBoi ryби до ii у
довгому поцiлуяку, час ддя якого давним давно настав. liн
смокче Тiryби i язиком проникае у ротову поро)<нину. Пiсля
Еесамовито руйнiвноi працi BiH витяryе язик i багато разiв
пцряд повторюе iм'я Ерiки. B-iH вкладае багато працi у цю
рiч, в EpiKy, BiH запихае руку iй пiд спiдницю i знае, що на-

рештi зробив великиit крок уперед. BiH дозволяе собi ще
бiпьше, бо вiдчува€, що пристрастi все дозвопено. При-
страсть може все. BiH коlryпаеться всерединi li нутрощiв,
нiби збираеться розiбрати ii на частини, а потiм скласти з
нових деталей заново, але наштовху€ться на межу i змуше-
ний погодитися з фактом, що рука не може проникнути да,тi.
BiH важко дихае, нiби йому повепося довго бirти, щоб досяг-
ти цiеi мети. BiH повинен принаймнi продемонструвати цiй
Ntiнцi, як сильно BiH стараеться. BiH не може проникнути в
Hei цiпою рукою, аrlе намагаеться зробити це хоча б одним
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або двома папьцями. Сказано - зроблено. BiH вiдчувае, що
його вказiвний папець проникнув у Hei ще глибше, i його
переповнюе вiдчуття трiумфу, BiH кусае EpiKy, де бачить. BiH
обслинюе ii всюди. BiH мiцно тримае ii другою рукою, але це
зайве,6о жiнка i так cToiTb на мiсцi. BiH думае, чи не спро-
бувати залiзти другою рукою пiд ii светр, але вирiз гор;rови-
ни занадто вузенький. А пiд светром ще ця дурнувата бiпа
бпузка. Вiд лютi BiH iз подвоеною силою стиска€ ii за генiталii
внизу. BiH карае iI за те, що вона змушувала його так довго
чекати, i BiH, на ii превеликий ><апь, мало не покинув yci
старання. BiH чуе, як EpiKa стогне вiд болю. BiH вiдразу я<

вiдпускае i],6o не хоче пошкодити ii, перш нiж зможе ско-

ристатися нею як слiд. На д}мку Кпеммеру спада€ рятiвна
iдея - мождиво, йому вдасться проникнути пiд блузку зни-
зу, але для цього потрiбно спершу витягнути ii зi спiдницi.
BiH ще сильнiше слинить EpiKy i докладае ще бiльших зу-
сипь, BiH виryкуе Ерiцi ii власне iм'я, яке вона i без нього
добре знае. Як BiH не намагаеться докричатися до цiсi
кам'яноi стiни, але у вiдповiдь не чуе Hi звуку, Hi пiвзвуку.
EpiKa cToiTb, спокiйна i розслаблена, спершись на Клеммера.
Iй соромно за ситуацiю, в яку BiH ii вппутав. I]ей сором при-
емний. Вона збуджуе Клеммера, i BiH з повискуванням треть-
ся об EpiKy. BiH опускаеться на колiна, але продовжуе iз си-
ltою стискати ii. BiH судомно повиса€ на Ерiцi, чiпляеться за
Hei руками, а потiм, нiби на пiфтi, рiзко пiдiймаеться догори,
затримуючись на гарних мiсцях, BiH прилiплю€ться до Hei
поцiлунками. EpiKa Коryт cToiTb на пiдлозi, як духовий iHcT-

румент, яким багато користувалися i якому тепер слiд запе-
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речити себе самого, бо iнакше не вдасться витримати дотор-
ки численних дидетантських ry6, якi пориваються запхнути
його до рота. Вона хоче, щоб учень почувався цiпком вiльно
i мiг пiти геть у буль-який моменц коли тiльки захоче. Вона

докпадае ycix зусипь, використовуе усе свое честопюбство

дпя того, щоб запишатися стояти там, де BiH ii поставив.

Щойно йому знову захочеться пустити ii в дiю, BiH знайде ii
на тому ж мiсцi, вона не зсунеться Hi на мiдiметр. Вона по-
чинае щось витягати з себе, з бездонноi посудини власного
(я)), яка для rIня бiльше не бупе порожньою. Вона сподi-
ва€ться, що BiH зрозумiе ii невидимi сиrнапи. Кпеммер за-
стосовуе усю свою чоповiчу сипу, щоб повалити ii на спину.
Йому буде м'яко, зате iй твердо. BiH хоче вiд Hei останнього.
Останнього,6о вони обое розумiють, що в будь-який мо-
мент може хтось зайти. Вапьтер Клеммер кричить iй у вухо
щось зовсiм новеньке про свое кохання.

Нiби у спiпуlому стоп-кадрi перед Ерiкою з'являються
двi руки. Вони набпижаються до Hei з двох cTopiH. Вони ди-
вуються тому, яка здобич несподiвано трапипася iM. Впасник

рук явно сильнiший за EpiKy, тому вона вимовляе слово,
яким так часто користуються: <3ачекай!> Але BiH не хоче
чекати. BiH пояснюе iй, чому не хоче. BiH схлипуе вiд пожа-
дання. BiH плаче ще i вiд несподiванки, вiд почуттiв, якi ра-
зом навапипися на нього, BiH не очiкував, що все вдасться
йому так легко. EpiKa слу-хняно пiдкорилася йому.

EpiKa вiдсувае Вальтера Клеммера вiд себе на вiдстань
витягнутоi руки. Вона витягае назовнi його член, давно го-
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товий для цього.3алишаетьсяпише останнiй штрих,бо пру-
тень давно готовий до вжитку. Клеммеру ста€ легше вiд того,

що EpiKa зробипа цей важкий крок за нього, i BiH намагасть-
ся повалити ii навзнак. Ерiцi доводиться застосувати всю
свою ваry щоб залишитися у вертикальному положеннi.
Вона тримае Клеммера за прутень витягнутою рукою, а BiH

усе ще хаотично нишпорить у Hei пiд спiдницею. Вона нака-
зуе йому припинити, бо iнакше вона зараз пiде геть. Iй до-
водиться повторити це декйька разiв тихо, але впевнено, бо
iI воля, яка раптом взяла гору над його несамовитою пюттю,
не вiдразу доходить до нього. Його гопова затуманена знавiс-
нiлою хiттю. BiH вагасться. Питае себе, чи правипьно BiH усе
почув. AHi в icTopii музики, aHi в iнших випадках чоповiка,
який добива€ться успiху, не виганяють геть ось так запрос-
то. У цiй жiнцi нема€ aHi iскри вiддачi. EpiKa мне мiж паль-
цями його червоний KopiHb. Але те, що можна iй, вона суво-

ро забороняе чоловiковi, BiH не мае бiльше права торкатися
ii. Чистий розум Клеммера вимага€ вiд нього триматися, не

дати скинути себе донизу, врештi-решт - це BiH вершник, а

вона - KiHb! Вона вiдразу ж припинить рухати його член,
якщо BiH не забере вiд Hei рук, BiH раптом усвiдомлюе, що
справжн€ задовопення поляга€ у тому, щоб вiдчувати само-
му, а не в тому, щоб змушувати вiдчувати когось. I BiH слу-
ха€ться if. Пiспя кiлькох невдадих спроб затриматися його

рука зiслизае з Ерiки. BiH не вiрить cBoiM очам, копи роздив-
пяеться свiй орган, який, здаеться, вiддiлився вiд решти тiла
i набрякае в руках Ерiки. EpiKa вимагае вiд нього дивитися
на Hei, а не на величину свого прутня, BiH не повинен мiряти
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i порiвнювати з iншими цю величину, яка стосуеться лише
його самого. Вепикий чи малий,iil цього достатньо. Йому це
непри€мно. BiH не ма€ чим зайнятися, а вона працюе над
ним. Навпаки було би логiчнiше, i так воно бувае пiд час
занять. EpiKa тримае його на вiдстанi вЦ себе. Мiж'iхнiми
тiпами утворюеться прiрва, яка складасться iз прибпизно
сiмнадцятисантиметрового прутня, руки Ерiки i десяти
poKiB рiзницi у вiцi. Розпуста завжди постае у вигпядi любовi

до невдач. I хоча EpiKy постiйно настроювали на успiх,iй aHi

разу не вдапося його досягнути.

Кпеммер намагаеться проникнути в Hei iншим способом,
бiльш iнтимним, i кiпька разiв повторюе ii iм'я. BiH махае

руками i наважуеться знову вирушити у заборонену Mic-

цевiсть, просить вiдкрити для нього ri чорний пагор6, при-
значений для святкових концертiв. BiH обiцяе iй, що i iй, i iM
обом буле ще приемнiше, i BiH уже готовий до цього. Його
прутень напиваеться синiм. BiH розтинае повiтря довкопа
себе. Вальтер тепер, змушений необхiднiстю, значно бiльше

цiкавиться власним вiдростком, нiж цiлiсною особистiстю
Ерiки. EpiKa наказуе Кпеммеру мовчати i Hi в якому разi не

рухатися з мiсця. Iнакше вона пiде геть. Учень cToiTb перед

r{ителькою, злегка розставивши ноги, i не знае, чим усе
може завер шитися. BiH знiчено uiдкорюеться чужiй в опi, так,
нiби йдеться про ii поради стосовно виконання шуманiв-
ського <Карнавалуо або сонати Прокоф'ева, яку BiH саме
вчить. Його руки безпомiчно висять по швах, бо BiH не зна-
ходить для них iнrцого мiсця. Контури його фiryри спотво-
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peнi бадьорим прутнем, який, виставляе себе напоказ, цей
вiдросток намагаеться пустити KopeHi в повiтрi. Надворi
темнiшае. На щастя, EpiKa cToiTb бiля вимикача, вона вмикае
свiтло. Потiм уважно розглядае копiр i вигдяд чlrена Клем-
мера. Вона запиха€ нiгтi йому пiд крайню плоть i забороняе
видавати голоснi звуки. Не мае значення, чи це звуки при-
eMHocTi, чи болю. Учень застига€ у дещо скрюченiй позi, щоб
продовжити задоволення. BiH сильно стискае стегна i напру-
жуе запiзнi м'язи сiдниць.

Апе нехай не дума€ кiнчати просто зараз! Кпеммеру по-
ступово починае подобатися i сама ситуацiя, i вiдчуття у
його тiлi. Щоб виправдати свою бездiяпьнiсть, BiH говорить
HilKHi сдова, але вона наказу€ йому замовкнути. Вчителька
востанне забороняе учневi говорити, не мае значення, чи
говорить BiH по cyTi, чи Hi. Невже BiH ii не зрозумiв? Клеммер
стогне, бо вона нещадно i по всiй доыкинi обробляе його
чудовий пюбовний iHcTpyMeHT, Вона навмисне робить йому
бопяче. У верхнiй частинi органа оголю€ться oTBip, BiH веде
всередину Клеммера, i до цього отвору ведуть рiзноманiтнi
трубочки. OTBip розширю€ться i звужусться, нiби дихае, пи-
та€, коди вже можна буде вивергнути все назовнi. Здаеться,

цей час настав, бо Кпеммер вида€ звичний попереджувапь-
ний крик, що BiH бiдьше не може стримуватися. BiH запев-
ня€, що намагався з ycix сил,апе нiщо вже бiпьше не допо-
магае. EpiKa обхоплюе зубами голiвку члена, i хоча через це
вiд його корони не вiдламуеться Hi шматочка, Клеммер дико
верещить, Йому наказують мовчати. Тодi BiH, нiби в TeaTpi,
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голосним шепотом оголоцу€, що BiH ось! зараз! кiнчае! Epi-
ка витяryе пристрiй з рота i повiдомпяе його власнику, що у
майбутньому вона запише йому все, що дозво/Iить робити
iз собою. Я буду записувати cBoi бажання, i ви зможете у
будь-який момент дiзнатися про них. Така ось людина з yci-
ма i1 суперечностями. Як вiдкрита книга. BiH повинен уже
починати тiшитися з цього!

Клеммер не дуже розумiе, що саме вона мае на увазi, але

BiH жапiбно просить, щоб вона Hi в якому разi зараз не зупи-
няпася,6о BiH ось-ось вивергнеться, немов вулкан. BiH вимог-
пиво простягае iй свiй неведичкий ку/Iемеъ щоб вона нарештi
вистрiпила з нього. Але EpiKa говорить, що вона бйьше не хоче
торкатися до нього, Hi за що. Клеммер склада€ться навпй, май-
же торка€ться грудьми копiн. У цьому зiгнутому становищi
BiH робить кiлька KpoKiB по примiщенню туалету. Невблаган-
не свiтло нiчим не прикритоi круглоi жарiвки освiтлюе Його
при цьому. BiH просить EpiKy, аде вона не поступа€ться. BiH
опанову€ себе, щоб завершити роботу Ерiки. BiH пояснюе
сво'й вчительцi, чому не можна так поводитися з чодовiком

у його cTaHi з медичноi точки зору. EpiKa вiдповiдае:

- Заберiть руки, пане Клеммер, iнакше ви нiкопи бiльше
мене не побачите у схожiй ситуацii.

BiH описуе 1il, який вiдчуватиме бiпь, якщо послуха€ться
ii. BiH просто не зможе дiйти додому.

- Вiзьмiть TaKci, - спокiйно говорить EpiKa i мие руки
пiд краном. Потiм випивас кiлька KoBTKiB води. Клеммер по-
тай намагаеться зiграти iз собою гами, яких нема€ в жодно-
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му нотному зошитi. Але рiзкий виryк зупиняе його. BiH по-
винен просто стояти перед rIитепькою, аж поки вона не
накоке йому зробити щось iнше. Вона хоче побачити> як
вiдбуваються змiни в його тiпi. Вона бiльше не торкнеться
його, нехай буде певен. Пан Клеммер тремтить вiд бажання
i приниження, BiH благае ii. BiH страх(дае, бо 'rxHi стосунки
так раптово обiрвапися, HaBiTb якщо цi стосунки i не були
вза€мними. BiH описуе Ерiцi cBoi переживання..Щетально
змадьову€ ко)<ну фазу стра:кдання вiд п'яток до годови.
Його член при цьому зменшу€ться, нtби у сповiпьненiй
зйомцi. Клеммер не належить до тих, хто звик коритися ще
з колиски. BiH заыr<ди шукае причин. Тож рано чи пiзно по-
чинае обзивати вчительку поганими словами. BiH втратив
контропь над собою,6о у ньому принизипи чоповiка. Пiсля
гри або занять спортом чодовiка треба вiдмити й акуратно
скласти у футпяр. EpiKa перебивае його i каже:

- Замовкнiть!
I говорить це таким тоном, що BiH i справдi замовка€.

BiH cToiTb на невеликiй вiдстанi вiд Hei, i поступово його
прутень опускаеться, Пiсля перерви (яку ми собi дозволипи)
Кпеммер знову хоче розповiсти iй, що саме не можна роби-
ти з таким чоловiком, як BiH. Сьогоднiшня поведiнка Ерiки
пов'язана з довгим ланцюжком заборон. BiH хоче назвати iй
причини. Вона Kа;r<e йому замовкнути. L{e iT остання вимога.
Клеммер не замовкае, а обiцяе iй помститися, EpiKa К. iде до
дверей i мовчки прощаеться. BiH не слухався ii, хоча вона не

рш давапа йому шанс. Тепер BiH бiльше нiколи не довiдаеть-
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ся, що мiг би зробити з нею, який вирок в_иконати, якби вона

дозвопила йому. Вона вже натискае клямку, копи BlH просить
ii залишитися.

Ъпер BiH присяга€ться мовчати. EpiKa широко вiдчиняе

дверi туапету. Клеммер cToiTb у дверяь н16иу paMi, i картина
не дуже приваблива. Кожен, хто зараз зайде сюди, несподiва-
но для себе побачить його оголений член. EpiKa запишае дверi
вiдчиненими, щоб пом)rчити Клеммера.3рештою, rr тут теж
не повиннi побачити. Вона мае HaMip смйиво довести справу
до кiнця. Щверi в туалет розмiщенi просто бiпя сходiв.

EpiKa востанн€ швидко проводить рукою по прутню
Кпеммера, i в тому знову прокидасться надiя, Але його вiдра-
зу ж вiдкладають убiк- Клеммер тремтить, як листок на BiTpi.
BiH покинув опиратися i дозволяе розглядати себе без спро-
тиву.Щля Ерiки у справi спогпядання настав час довiльноi
програми. Обов'язкову i коротку програми вона давно ви-
конала без жодноi помидки.

Вчителька спокiйно i непорушно вросла у пiдлоry. Вона

рiшуlе вiдмовпяеться доторкатися до його пюбовного орга-
ну. Буревiй кохання у ньому дещо втихомирився. BiH бiльше
не згадуе про вза€мнiсть почуттiв. BiH болюче зменшу€ться
в o6'cMi. Ерiцi BiH уже здаеться до смiшного маленьким. BiH
терпить п знущання. Вiдтепер вона контропюватиме все,чим
BiH займаеться на роботi ity вiльниil час. 3а найменшу про-
вину йому заборонятимуть плавати на байдарцi. Вона гор-
татиме його, нiби нудну книry. д незабаром, можливо, взагапi
вiдкладе його вбiк. BiH зможе запхнути свiй прутень назад у
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штани тiдьки тодi, коли йому це буде дозвопено. BiH нама-
гаеться непомiтно запхнути назад свое господарство i засте6-
нути блискавку, але EpiKa зупиняе його на cTapTi. Кпеммер
нахабнiе, бо вiдчувае, що незабаром усе закiнчиться. BiH про-

рокуе, що пiсля всього точно три днi не зможе ходити. BiH
змальовуе Bci cBoi страхи через це, бо ходiння ддя спортсме-
на Клеммерх - це, так би мовити, вiйськова пiдготовка без

зброi. EpiKa говорить, що вона дасть йому вiдповiднi iHcTpyK-

цii, Письмово, усно, по телефону. Тепер BiH може заховати
свiй cTpyloK. Iнстинктивно Клеммер при цьому вiдвертаеть-
ся вiд Ерiки. Але вона каже йому все робити у Hei на очах.

Щоб вона спостерiгала за ним. BiH тiшиться i тому, що йому
дозволиди зрушитися з мiсця. BiH проводить коротке,кiпь-
касекундне тренуьання,6оксуе на мiсцi i пружинить на ногах.
Отже, нiчого страшного з ним не трапилося. BiH проходить
по туалету вздов:к i впоперек. I що бiльшу свободу i гнучкiсть
BiH вiдчувае, то бiльш штивно i скуто вигпядае на його тлi
вчитепька. На жаль, вона знову заховалася у свою мушлю.
Клеммер намага€ться пiдбадьорити r-i, грайпиво поплескую-
чи долонею по щоцi. BiH пропонуе iй трохи посмiятися.

- Не бульте такою серйозною, красуне! Життя серйозне,
мистецтво радiсне. А тепер ходiмо на свiже повiтря, - цьо-
го йому насправдi найбiпьше бракувало протягом ocTaHHix
кiлькох хвипин.

У своему вiцi Клеммер набагато швидше забувае про пе-

режитий шок, нiж EpiKa у сво€му.
Кпеммер бiжить у коридор i здiйснюе там тридцятимет-

ровий пробiг. BiH хапае повiтря i бiжить повз EpiKy то в один,
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то в iнIций бiк. BiH позбуваеться свого сорому через голос-
ний cMix. BiH голосно сякаеться. BiH обiцяе, що наступного

разу iM обом усе вдастБся набагато краще!

- Без труда нема плода!
Кпеммер голосно регоче i великими стрибками бiжить

униз сходами, з точнiстю до мiлiметра впису€ться у поворот.
На нього страшЕо дивитисд аж дух захоплюе. EpiKa чуе, як
внизу зачиняються важкi вхiднi дверi школи.

Кпеммер пiшов геть.
EpiKa Коryт повiльно спускаеться сходами на перший

поверх.

Пiд час занять iз Вапьтером Клеммером EpiKa Коryт, яка
вже сама себе не розумiе, бо нею оволодiвають почуття, все
частiше вiдчувае напади безпричинноi лютi. Учень явно
перестав старатися, варто бупо iй доторкнутися до нього.
Тепер Кпеммер постiйно помиля€ться, коли грас вивченi
напам'ять п'еси. BiH збивасться пiд час гри, коди його ко-
пишня не-кохана cToiTb у нього за спиною. BiH забув HaBiTb

те, у якiй ToнallbнocTi слiд грати! Вчителька марно махае

руками у повiтрi. BiH усе бiльше випада€ з до-мажору, в
якому ма€ грати. EpiKa Коryт вiдчувае, як на Hei сиппеться
загроздива лавина гострого камiння. Клеммеру подобаеть-
ся ця павина, як вага жiнки, яка лежить на ньому. BiH вiд-
волiкаеться, i його музичнi бажання бiльше не спiвпадають
iз можливостями. EpiKa крiзь зуби повiдомляе йому, що BiH

грiшить перед Шубертом. Щоб допомогти Шуберту i викпи-
кати натхнення у жiнки, Клеммер дума€ про гори i долини
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ABcTpii, про все те красиве, чим так багата, згiдно iз поши-

реними уявпеннями, його KpaiHa. Шуберъ який здебiпьшо-
го сидiв удома, якщо i не змiг пересвiдчитися у цьому на
власнi очi, то принаймнi вiдчував це. Клеммер робить ще
одну спробу i виконуе написану в дусi високого бiдермаера
сонату до-мажор у ритмi нiмецького танцю, створеного цим
же композитором. Але незабаром йому доводиться зупини-
тися,6о вчителька iронiчно зауважуе, що BiH, мабуть, HiKo-
ли не бачив справдi крутих схилiв, глибоких ущелин, cTpiM-
ких гiрських рiчок, якi пробиваються крiзь вузькi щiлини
мiж горами, а також вепичного озера Нойзiдлерзее. У cBoix
творах Шуберт створюе саме TaKi рiзкi контрасти, а не якусь
там затишну долину Вахау i пообiдне чаювання на Tepaci.

Таке можна знайти радше у музицi Сметани, якщо йдеться
про тиху рiчку Вптаву. ThKe може слухати пубпiка, яка лю-
бить недiпьнi paHKoBi концерти по тепевiзору, аде не вона,
EpiKa Коryт, яка може впоратися з будь-якими музичними
труднощами.

Клеммер обрах<аеться. Якщо хтось i бачив справ;кню
гiрську рiчку, то це BiH. Поки його вчитедька сидiпа по тем-
них закутках разом iз своею престарiпою матiр'ю, яка вже
нiкуди не виходить i тiльки дивиться вдапину за допомогою
бiнокля. Щпя MaTepi вже немае нiякоi рiзницi, на землi вона
чи пiд землею. EpiKa нагадуе йому про нотатки ддя виконав-

цiв самого Шуберта й обурюеться. У нiй гримить водоспад.
I_[i знаки означають дiапазон вiд крику до шепоту, а не вiд
голосного виконання до тихого!
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- Мабуть, анархiя - не найсипьнiша ваша риса, пане
Клеммер.

Шанувальник водних видiв спорту занадто зв'язаний

умовностями.
Вальтер Клеммер хотЬ би мати дозвiл поцiлувати ri у шию.

BiH ще Hi разу такого не робив, але часто чув про це. EpiKa xoTi-
ла би, щоб в уIня'виникло бажання поцiлl.вати tt в шию, апе

вона не дае Йому для цього пiдстав. У нй пiднiмасться готов-
rr!616 зilи{аrrися йому, але у головi rц готовнiсть стикасться з

ко.ltишньою iновою ненавистю до тихжiнок,якi живуть на cBiTi
менше, Hi;rc вона, i тому моподшi. Готовнiсть вiллатися Ерiки
нiчим не нагадуе u покору материнй волi. Зате ц ненависть
точнiсiнько така сама, як п звичайна, щоденна ненависть,

Щоб приховати цi cBoi вiдчуття, вона бурхливо запере-
чуё все, що досi вiдстоювала у музицi. Вона каже: в iнтерпре-
тацii музичного твору завжди е момент, коли закiнчуеться
точнiсть i починаеться неточнiсть справжньоi творчостi.
Виконавець перестае бути самим [ише служитедем, BiH по-
чинае вимагати! Вимагати вiд композитора повноi вiддачi.
Можливо, для Ерiки ще не пiзно почати нове життя. При-
наймнi висунути HoBi тези iй зараз точно не зашкодить.
З тонкою iронiею EpiKa говорить, що Клеммер нарештi до-
сягнув рiвня, коди ма€ право додати до cBo'lx навикiв вико-
навця почуття i душу.Вона вiдразу ж прини><уе його, за-
явивши, що не зобов'язана без жодних доказiв вiрити у його
вмiння. Вона помипипася, хоча як його вчителька мапа 6
бути бiльш обiзнаною. Кпеммеру краще пiти на греблю, але
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нехай уникае д}ху Шубертц якщо зустрiне його десь у тем-
них лiсаlс Щей потвора Шуберт. Вона обзивае свого Ьразко-
вого учня юним красунчиком i вiшае на штанry сво€i злоби
ще по одному диску праворrI i лiворуч. Ъпер вона з веди-
кими труднощами пiднiмае впасну ненависть до грудей.

- Ви з вашою марнославною посереднiстю i в полонi
привабливоi зовнiшностi не здатнi побачити прiрву HaBiTb
тодi, коли ви у Hei падаете, - говорить EpiKa Клеммеру, - ви
нiкопи не поставите на карту себеI Ви переступаете через
капюхti, щоб не замочити взуття. А якщо ви пливете на своiй
байдарцi, наскiльки я це розумiю, i раптом перевертаетеся
на швидкiй течii головою вниз, то намагаетеся за всiляку
цiну швидше випiрнути. Ви боiтеся HaBiTb води - цього yHi-
капьного податдивого середовища, в яке пiрнаете з головою!
Вiдразу видно, що вам бiдьше до вподоби плескатися у плит-
кiй водi бiля берега. Ви дбаете про себе i тому оминаете скелi

ще до того, як бачите rx!

EpiKa важко дихае, Клеммер заламуе руки, щоб вiдвести
кохану, яка ще такою не стала, з хибноi стежки.

- Не закривайте собi шлях до мене назавжди, - дае BiH
жiнцi корисну пораду.

I пiсля цього двобою статей, а також спортивного двобою
BiH виходить iз вiдчуттям cBilKocTi i HoBoi сили- А старiюча
жiнка 6'сться у конвупьсiях на пiдлозi, на ii вустах виступае
пiна. I_{я жiнка зазира€ у музику, як у перевернутий по[ьо-
вий бiнокдь, тому музика вiдсуваеться цtя неi удалечiнь,
вигпяда€ зовсiм крихiтною. EpiKy немождиво зупинити,
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якщо вона вбипа собi в голову розповiсти про те, що дала iй
музика. Вона говорить без зупинок.

EpiKy розривае вiдчуття несправедливостl через те, що
HixTo нiколи не дюбив маленького товстуна i п'яницю Фран-

ца Шуберта. I коли вона дивиться на Клеммера, то особливо
гостро вiдчрае, що Шуберт i жiнки - це HecyмicHi речi.IJе
темний роздiл у порножурналi мистецтва, Шуберт абсолютно
не вiдповiдав уявленням натовпу про те, яким повинен бути
творець, вiртуоз, генiй. А Клеммер - один iз натовпу. Натовп
дюбить малювати собi рiзнi картинки i задовольня€ться лише
тодi, коли наштовхуеться на цi картинки пiд час полювання

у лiсi. У Шуберта не було HaBiTb фортепiано. <Оцiнiть, наскiпь-
ки краще вам живеться у порiвняннi з ним, пане Кпеммер!>
Як несправедливо те, що Кпеммер живе i недостатньо багато
займаеться фортепiано, а Шуберт помер. EpiKa Коryт ображае
чоловiка, вiд якого прагне кохання. Вона зовсiм недоречно
накида€ться на нього, зпi слова застрягають у ii горлi, розтi-
каються у Hei на язицi. Вночi в Hei напуха€ обдиччя, а мати, Hi
про що не пiдозрюючи, хропе поряд. Уранцi EpiKa майже не
бачить очей за спухлими повiками. Вона довго намагаеться
покращити свiй вигляд, але марно, Чоповiк i жiнка знову за-
стигпи одне навпроти rншого, вмерзлi у лiд сварки.

У портфелi Ерiки мiж нотами лежить лист, який вона
збираеться вiддати учневi пiспя того, як познущаеться над
ним достатньо довго. Апе наразi до горла iй усе ще реryдяр-
но пiдiймаеться бдювота ненавистi.
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- Хоча Шуберт i був величезним талантом, бо не мав

учителя, HaBiTb такого, як Леопольд Моцарт, апе з Шуберта
явно не вийшло би доброго виконавця, - крiзь зуби видае
Клеммер свiжонапомповану ковбаску думки. BiH подае цю
ковбаску вчитепьцi на паперовiй тарiпцi, политу гiрчицею:
людина, яка прожила так мало, не може бути досконапим
виконавцем!

- MeHi вже теж за двадцять,але я вмiю так мапо i щодня
це зауважую, - каже Клеммер. Тож у cBoi тридцять Шуберт
теж yMiB не так ухсе й багато! I_tей загадковий, спокусливиil
невисокий син шкiпьного вчителя з Вiдня! Жiнки вбипий,оrо
за допомогою сифiлiсу.

- Жiнки Bcix нас зводять у могилу! - жарту€ Клеммер
i продовжуе розмiрковувати вгодос про примхливiсть жiно-
чоi натури. Жiнок заносить то в один, то в iнший бiк, i у
цьому немае жодноi закономiрностi. EpiKa закидае Клемме-

ру, що BiH нiчого не розумiе у природi трагiчного. BiH прос-
то юнак iз приемною зовнiшнiстю. Кдеммер своiми здоро-
вими зубами розгризае тверду KicTKy, яку кинула йому
вчитепька. Вона говорить про те, що учень на додаток не ма€
Hi найменшого уявлення про акцентуацiю у Шуберта.

- Тiльки дуже вас прошу, нйкоi MaHipHocTi! - говорить
EpiKa Коryт.

Учень пливе за течiею у хорошому темпi.
Не завжди доречно занадто свавiльно включати у фор-

тепiаннi твори Шуберта сигнаlIьну музику дпя iнших iHc-
TpyMeHTiB, наприкдад, духових.
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- Перш Hix{ ви, Клеммере, все вивчите напам'ять, моя
вам порада: бережiться фапьшивих нот i зповживання пе-

даллю. Але й не забувайте про Hei зовсiм! Не кожна нота
звr{ить так само довго, як це позначено, i не кожна запи-
сана нота мае таку ж тривалiсть, iз якою вона повинна
звучати.

На додаток EpiKa демонстру€ ще одну спецiадьну вправу

для лiвоi руки, яка йому явно знадобиться. I_{им вона хоче
iама себе заспокоiти. ii лiва рука вiдшкодовуе страждання,
якi заподiяв iй цей чоловiк. Клеммер шукае зовсiм не заспо-
коення cBoix бажань за допомогою гри на пiанiно, BiH прагне
боротьби тiл i пристрастей,6оротьби,яка не зупи}Iиться на-
BiTb перед Коryт. BiH переконаний, що i його власне мистец-
тво тiдьки вигра€ вiд того, що BiH холодно перемолtе у цiй
напрркенiй i виснажпивiй боротьбi. Пiд час прощання,коли
вiдзвучить останнiй гонц резупьтати будуть наступними: BiH
бiльше здобуде, EpiKa бiльше втратить. I BiH ухсе сьогоднi
тiшиться з цього. EpiKa постарiшае на один piK, а BiH на piK
випереджатиме у розвитку cBoix однолiткiв. Клеммер мiцно
чiпляеться нiгтями за тему Шуберта. BiH засуркуе EpiKy:
вона несподiвано i раптово розвернулася на 180 градусiв i
тепер видае за власну д}мку те, що насправдi завжди ствер-
джував BiH, Клеммер. BiH завжди говорив, що все, що немож-
пиво виважити, назвати, висловити, зlграти, торкнутися
його, охопити цiпком, - усе це важливiше за те, що можна
охопити: TexHlKa, технlка r ще раз TexHlKa.

- Я зповив вас на суперечливостi, панi професор?
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Ерiцi стае душно, коли BiH говорить про невимовне, адже
при цьому BiH може мати на увазi свое кохання до Hei. Iй
самiй стае вiд цього свiтлiше,яснiше i теплiше. Сонце кохан-
ня, якого й увесь цей час, на жапь, бракувало, тепер знову
сяс. BiH i дапi вiдчувае до Hei те саме, що вчора i позавчора!
Очевидно, що Клеммер кохае ri невимовно, як BiH сам це
нiжно сф-ормулював. EpiKa опускае очi i тихо та багатознач-
но шепоче, що вона пише хотiла сказати про те, як Шуберт
любить вираr(ати opKecTpoBi ефекти суто фортепiанними
методами, Тому потрiбно вмiти розрiзняти цi ефекти, а та-
кож iнструменти,якi цими ефектами позначаються,i вчити-
ся виконувати це надежним чином. Але,як вона вже казада,
без MaHipHocTi. EpiKa втiшае його по-жiночому i по-дружньо-
му. Все буде гаразд!

Вчителька i учень, жiнка i чодовiк стоять одне перед од-
ним, Мiж ними € щось попум'яне, якась cTiHa, що ii не-
можливо подолати. L{я cTiHa перешкоджа€ кожному з них
переступити через себе i висмоктати з iншого всю кров. Вчи-
телька i учень закипають вiд кохання i вiд зрозумiлоi туги
за ще бiльшим коханням. А пiд'iхнiми ногами HaToMicTb ва-

риться культурна каша, каша, яка нiкопи не доварюеться до
кiнця, i вони маленькими порцiями iз задовопенням спожи-
вають цю кашу, свою щоденну iжу,6ез якоi вони не змогли 6

iснувати, а каша тим часом голосно бупькае.

EpiKa Коryт вкрита темною рогiвкою cBorx poKiB. HixTo
не хоче i не мо;ке забрати ix у Hei. Ifю ппЬку немождиво
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здерти. Так багато вона в х<иттi пропустила, а найбiльше про-
пустила у своiй юностi, наприклад, piK свого вiсiмнадцятилiт-
тя, який у народi називають солодкою юнiстю. Вона тривае
один-единий piK i потiм минае. А тепер iншi замiсть Ерiки
насолоджуються cBorM вiсiмнадцятилiттям. Зараз EpiKa удвiчi
старша за вiсiмнадцятидiтню дiвчину! I вона постiйно пiдра-
ховуе це, хоча вiдстань мiж нею i вiсiмнадцятипiтньою дiв-
чиною вже так нiколи i не зменшиться, як i не збiдьшиться.
Зневага, яку вiдчувае EpiKa до кожноi вiсiмнадцятидiтньоi
дiвчини, тiльки намарно збiпьшуе цю вiдстань. Уночi EpiKa
пiтнiе i крутиться на шампурi свого гнiву над потужним вог-
нищем материнськоi любовi. При цьому fi постiйно полива-
ють пахучим соусом ]чIузичного мистецтва. Нiщо не здатне
змiнити цю невблаганну дистанцiю мiж старим i молодим.
Нiщо не змiнить нотацii уже cTBopeHoi музики померлих
майстрiв. Усе залиша€ться таким, як с. У цю нотну лiнiйку
EpiKa втиснута з раннього дитинства. I-{i п'ять лiнiй керують
нею вiдтодi, як вона здатна думати. Вона не може думати Hi
про що iнше, KpiM цих п'яти лiнiйок. Разом зi своею матiр'ю
вона перетворила цi rрати у надмiцну ciTKy приписiв, правип,
точних вказiвок, i ця ciTKa обплутала iT, нiби рожевий шматок
свинячоi шинки на гачку м'ясника. I_{e дае впевненiсть, а

впевненiсть породжуе страх перед непевнiстю. EpiKa боiться
того, що все назавжди запишиться таким, як воно с, r водно-
час боiться змiн. Вона схожа на людину пiд час нападу астми
i задихаеться, жадiбно хапаючи ротом повiтря, а потiм не

знае, що \й робити з цим повiтрям. Вона хрипить i не може
видобути aHi звука зi свого горла. Клеммер лякаеться до най-
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гдибших основ свого мiцного здоров'я i питае, що трапилося
з коханою? <Принести тобi води?> - дбаilливоi сором'язливо-
любовно питае цей представник фiрми <Лицар & СО>. Вчи-
телька спазматично кашляе. Кашель ряту€ i1 вiд гiршого, нiж
сверблячка у горлi. Вона не може висловити cBoi почуття,
може /Iише зiграти на фортепiано.

EpiKa виймас з портфеля писта,про всяк випадок щiльно
зак/Iе€ного, i передас його Клеммеровi так, як coTHi разЬ
уявпяла собi це подумки. У цьому листi написано, як вигпя-

датиме у майбутньому одне кохання. EpiKa записала все, що
вона не хоче вимовляти вголос. Клеммер дума€, що у листi
написано щось неймовiрно чудове, таке, що важко сформу-
лювати усно i треба лише записувати, i BiH ак свiтиться

радiсною посмiшкою, нiби мiсяць над гiрською вершиною.
Як йому бракувало чогось такого! BiH, Кпеммер, завдяки
серйознiй роботi над своiми почуттями сьогоднi нарештi у
змозi висловити все невимовне, щасливо знаiтти ддя цьоIо
потрiбнi вирази i смiливiсть сказати про все вгодос! Так, BiH

вирiшив, що на Bcix справляе приемне враження його звич-
ка завжди пробиватися наперед i висловдюватися про все
першим. Гоповне - не соромитися, це не мае Hi найменшо-
Io сенсу. Що стосуеться його, то BiH буде за потреби голосно
кричати про сво€ кохання. На щастя, цього не потрiбно,6о
HixTo не п<jвинен чути цього. Клеммер iз задоволенням вiд-
кидаеться назад у своему зручному крiслi в KiHoTeaTpi, icTb
морозиво i розгпядае самого себе на eKpaHi, де показують

фiльм про двозначну тему cTocyHKiB юнака i старiючоi жiн-
ки. А у ролi другого плану - смiховинна стара мати, яка
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нiчого так у життi не прагне, як того, щоб уся €вропа, Англiя
та Америка були зачарованi небесним звучанням, яке вже
багато poKiB здатне продукувати ii кохане дитя. Мати явно
вiддае переваry тому, щоб ii дитина тушкувалася i парипася

у гарячих материних обiймах, а не у горщику чуттевого ко-
хання.

- Пiд парою почуття швидше впрiють, а вiтамiни краще
збережуться, - да€ Клеммер MaTepi корисну пораду.

Найпiзнirце через пiвроку BiH задоводьнить свiй апетит
на EpiKy i змох<е заilнятися пошуками iншоi апетитноi
страви.

Клеммер пристрасно цiпуе руку Ерiки, яка передае йому
писта. BiH каже:

-,Щякую, EpiKo.
Уже протягом цихвихiдних BiH xoTiB би присвятити себе

цiй жiнцi цiлком.Жiнка обуренатим,що Клеммер хоче вторг-
ну"lися у ii найсвятiше - у вихiднi, якi вона завжди прово-

дить на caMoTi, i вона вiдмовляе йому в цьому. Вона вигадус
якусь мапопереконливу причину, через яку це неможливо
цього разу, а мабуть, i наступного, як i ще через раз.

- Ми можемо зателефонувати одне одному в будь-який
момент, - вiдверто бреше вона.

Крiзь Hei нiби проходить струм вiдразу у двох протилеж-
них напрямках. Клеммер багатозначно шурхотить та€мни-
чим конвертом i виголошуе тезу, що EpiKa просто не може
мати на увазi речей, настйьки зпих i недобрих, як це щойно
вирвалося у Hei. Не можна постiйно розпапяти чоловiка i не
винагороджувати його за це.
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EpiKa не повинна забувати, що кожен piK, який дпя
Кпеммера просто один piK, у ii вiцi зараховуеться вже за
три. EpiKa повинна вхопити цю можливiсть за хвоста, -
радить й Клеммер, мне листа у вологiй вiд поту допонi, а

другою рукою несмiливо обмацуе вчительку, нiби курку,
яку збираеться купити, але ще повинен вирiшити, чи fi цiна
вiдповiдае свiжостi м'яса. Кпеммер не знае, як вiдрiзнити
молоду курку вiд cTapoi, незапежно вiд того, на що саме
призначена курка - на бульйон чи ддя смаження. Але у
тому, що стосу€ться його вчитепьки, то BiH усе бачить дуже
чiтко - у нього ж е очi, BiH бачить, що вона вже не юна,
апе все ще добре зберегпася. ii ще HaBiTb можна бупо 6

назвати апетитною, якби не зпегка погаслий погляд. А ще
його постйно пiд'юдл<уе те, що Bolra все ж таки його вчи-
тепька! I це особпиво заохочуе його зробити ii своею уче-
ницею, хоча би раз lra тиждень. EpiKa вiдхипя€ться вiд учня.
Вона знову позбавляе його свого тiла i засоромлено довго
сякаеться, Клеммер опису€ iй красу природи. Описус при-

роду такою, якою ii знае i любить. Незабаром вони разом
iз Ерiкою втечуть на лоно природи, щоб забути там про
все. Вони заховаються у найryстiших пiсових заростях, роз-
ташуються там зручно на мохових подушках i iстимуть те,

що принесуть iз собою. Там HixTo не побачить, як молодий
спортсмен i музикант, який вже виграв не один по€динок

у KoHKypeHTiB, возиться з постарiдою жiнкою, яка мусить
боятися будь-якоi конкурентки, молодшоi за себе. Клеммер
здогаду€ться, що найпривабливiше у KoxaHHi - це його
та€мнlсть.
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EpiKa замовкла, Hi, i-i не переповнюе радiсть. Клеммер вiд-
чувае, що настав моменъ коли BiH може rpyHToBHo вiдкори-
гувати все, що вчителька ранiше казала про Франца Шубер-
та. BiH вступа€ у дискусirо i проявляе себе як особистiсть.
BiH iз любов'ю поправляе портрет Шуберта, який наltежить
Ерiцi, й виставляе себе самого у якомога вигiднiшому свiтлi.
Вiдтепер супереЧок, з яких BiH виходитиме переможцем, ста-
не набагато бiпьше, - повiдомляс BiH своiй коханiй. BiH ко-
хае цю жiнку не в останню черry через те, цо вона мае ве-
ликий i цiнний досвiд в галузi музичного репертуару, але це
не може надовго приховати той факт, що сам BiH усе знае
набагато краще. I]e даруе йому величезне задоволення. Коли
EpiKa намагаеться щось заперечити, BiH пiднiма€ вгору па-
пець, щоб пiдкреспити свою думку.Вiн - нахабний перемо-
жець, а жiнка з.lховалася за роялем вiд його поцiпункiв. На-
ста€ моменц коли слова замовкають i перемагають почуття,
тривалi i сильнi.

EpiKa хвалиться тим, що нiкопи не знапа почуттiв. I на-
BiTb якщо кодись iй доведеться визнати, що нею овоподiпо
почуття, то вона нiкопи не дасть йому перемогти свiй iHTe-
пект. Вона ставить помiж собоrо i Клеммером ще одну пере-
пону у виглядi другого рояля. Клеммер звинувачуе свою
кохану начальницю у бояryзтвi. Жiнка, закохана у когось
такого,як Клеммер, повинна голосно заявити про це cBiToBi,
Клеммер не xoTiB би, щоб про них ппiткувапи у консерва-
Topii,6o BiH здебiльшого пасеться на зеленiших полях. А ко-
хання дае радiсть тiдьки тодi, коли тобi заздрять через того,
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кого ти коха€ш. У цьому конкретному випадку одруження
немождиве. На щастя, в Ерiки е мати, яка не дозволить iй
вийти замiж.

Потiк вдасних слововивержень пiдiймае Клеммера попiд
стелю. А у водi BiH почуваеться цiлком у своiй стихii. BiH

розбивае вщент ocTaHHi уламки думок Ерiки про сонати Шу-
берта. EpiKa кашляе i рухаеться неdграбно, немов на шарнi-

рах, якi сrlритниil i гнуlкий Кпеммер нiколи не помiчав в
iнших пюдей. Вона згина€ться у найнеймовiрнiших мiсцях,
i Клеммер сам вражений,апе все ще намагаеться справити
враження i на Hei, вiдчувае легку вiдразу, яку митт€во вплi-
тас у BiHoK cBorx вiдчуттiв. Якщо iй так подобаеться, то будь
ласка. Не варто лише занадто багато говорити про це, EpiKa
похрустуе суглобами папьцiв, що не корисно Hi дпя u гри, Hi

дпя здоров'я. Вона вiдсторонено дивиться по кутках кiмнати,
хоча Кпеммер вимага€, щоб вона дивилася тiдьки на нього,
вiльно i вiдкрито, а не здякано i потай. Урештi-решъ у KiM-
HaTi немас нiкого, KpiM них, i HixTo за ними не спостерiгае.

- Чи мiг би я попросити тебе зробити щось, чого ти ще
нiколи не робипа? - питае Клеммер, пiдбадьорений u не над-
то привабливим виглядом. I вимагае вiд Hei негайного доказу
iI кохання. Ii першим кроком у lxHboMy KoxaHHi ма€ стати
небачене досi - нехай вона зараз пiде з ним i вiдмiнить за-
няття решти учнЬ, якi ще повиннi прийти. Ясна рiч, EpiKa
зобов'язана вигадати якусь правдоподiбну причину, сказати,

що у Hei болить гопова чи щось iнше, щоб r{ениця нiчого не
запiдозрила i не почада трiпати язиком, Epiкa злякано сахаеть-
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ся вц цього легкого завдання, вона схожа на дикого мустанга,
який нарештi вдарив копитом об стапевi дверi конюшнi, апе

потiм таки залишився у стiйлi, бо передумав. Клеммер роз-
повiдае коханiй, яким чином iншi люди скидають iз себе тягар
зобов'язань i звичок. Серед численних прикладiв BiH згадуе i
<Кiпьце НiбеrryнгЬ> Ваrнера. BiH подае ЕрЩi мистецтво як
зразок для всього i як зразок Hi для чого.

- Якщо серйозно заrпибитися у мистецтво, цю пастку iз
забетонованими у нiй серпами i косами, можна знайти чи-
мало прикдадiв анархiстичноi поведiнки. Моцаръ цеЙ при-
клад дпя ВСЬОГО, скажiмо, скинув iз себе княже i епископ-
ське ярмо. А якщо це змiг Моцаръ якого ми з вами, EpiKo,
обое не надто цiнусмо, то зможете i ви. Ми ж iз вами багато

разiв були згоднi у думцi, що i Ti, хто займаеться мистецтвом
активно, i Ti, хто сприймае його лише пасивно, не дуr(е здат-
Hi погодитися на будь-якi обмеження. Митець радо уникае
гострих шпор, якими його пiдганяють правила або правда.
А я так само дивуюся тобi, тiльки не ображайся, як ти могпа
Bci цi роки терпiти бiдя себе свою MaTip. Або ти не надiлена
мистецькою натурою, або ж не сприймаеш ярмо як пере-
шкоду, HaBiTb якщо задиха€шся пiд ним, - 

(тикае> Кпеммер

УЧИТеЛьцi, а сам тillтцlься, що мiж ними опинидася MaTiHKa
Коryъ такий доречний } цей момент цап-вiдбувайло. Мати
потурбуеться про те, щоб BiH не задихнувся пiд цiею старiю-
чою жiнкою! Щя мати постiйно дае iM тему для розмов, ста:
вить перешкоди для багатьох вчинкiв, але з iншого боку,
вона постiйно тримае доньку на одному мiсцi,тож та не му-
ситиме всюди стежити за Кпеммером.
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- .Ще ми з вами зможемо реryлярно i часто зустрiчатися
так, щоб HixTo про це не знав, EpiKo?

Клеммер розiгрiваеться перед тим,як запропонрати ви-
найняти десь спiльну KiMHaTKy, куди BiH змiг би перенести
свiЙ старий програвач i плаtiвки, принаймнi Ti, яких у нього
по два примiрники. Врештi-решт BiH знае музичний смак
Ерiки, який теж icHye у двох примiрниках, бо у самого Клем-
мера такий хе cMaKl BiH мае кiлька платiвок iз записами
Шопена й одну з унiкапьними запис.rми Падеревського, який
незас/ryжено перебував у TiHi IIТопена, так BB:DKae i BiH сам,
i EpiKa, яка подарувада йому платiвку, яку BiH перед тим уже
купив собi сам. Клеммер не може дочекатися, коли вже на-

рештi отрима€ можливiсть прочитати писта. Ъ, про що не
можеш говорити,спiд писати.Те,чого не можеш виT римжи,
не треба робити.

- Люба EpiKo, я вже тiшуся й уяъляю собi, яке отримаю
задоводення, коли читатиму й обдумуватиму тв\й лцст,
написаниЙ 24.О4. А якщо я неправильно зрозумiю цього
листа, що мёне також тiшить, то пiсля сварки ми знову
помиримося.

I Клеммер знову починае говорити про себе, про себе i
знову про себе. Вона написала йому цього довгого листа, отже
й у нього е право трохи розкрити перед нею свй внутрiшнiй
cBiT. Час, який illoMy, хоч-не-хоч, доведеться присвятити чи-
танню, BiH уже тепер може присвятити розмовi, щоб EpiKa не
отримала переваги yibcrix стосунках. Клеммер пояснюе ЕрЩi,

що у ньому постйно змагаються мiж собою крайнощi: спорт
(дух суперництва) i мистецтво (пух постiйностi).
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EpiKa суворо забороняе учневi, чиi руки вже тягнуться
до листа, HaBiTb торкатися до конверта.

- Ви краще причепiть дроти з кJIемами до музикознавцЬ,
якi займаються Шубертом, - iронiзуе вона на тему дорогого
iй iMeHi Кпеммера i не менш дорогого iMeHi Шуберта.

Клеммер упираеться. Протягом секунди BiH вагаеться i
подуму€, чи не варто йому перед yciM cBiToM змвити про
таемницю cBoix cTocyHKiB з учителькою.

- IJe трапидося в туалетi!
Ясна рiч, BiH мовчатиме про те, що його трiумфом цей

випадок аж нiяк не назвеш. Уже згодом BiH зможе збрехати,

що насправдi це BiH перемiг у тiй сутичцi. Кпеммер уявпяе
собi, як BiH у виборi помiж жiнкою, мистецтвом i спортом
вибере мистецтво i спорт. Наразi BiH ще приховуе це все вiд
жiнки. BiH починае вiдчувати, що це означае, впускати у
власну тонку гру фактор непевностi чужого <я>, У спортi
також е cBoi ризики,Наприкпад,у вирiшапьний день спорт-
смен може бути не в формi. <I-[я жiнка вже така стара, а досi
ще не знае, чого вона хоче. А я ще такий юний, а вже завжди
точно знаю, чого саме прагну>).

У нагруднiй кишенi Клеммера шелестить пист. Папьцi
Клеммера тремтять, BiH ледь здатен дочекатися моменту,
копи нарештi зможе прочитати цього писта десь у тихому
мiсцi на природi i вiдразу х( занотувати собi все необхiдне.

[ля вiдповiдi, яка буде довшою вiд цього листа.Можливо, у
парку Бурrrартен? BiH замовить собi у кав'ярнi <Пальменга-

уз> каву зi збитими вершками i яблучний струдель. Щва про-
тилежнi елементи - мистецтво i Коryт, - посипять задово-
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лення вiд листа до нескiнченностi. А мiж ними суддя
Клеммер, який 6'с в гонг i вирiшуе, хто перемiг у цьому ра-
ундi: природа у парку чи EpiKa у нього всерединi. Клеммеру
стае то холодно, то душно.

Щойно Клеммер вийшов iз класу, а нова учениця засту-
котiла по клавiшах, невмiло спотикаючись об сходинки гам,
як учителька вiдразу ж робить вигляд, нiби у Hei страшенно
болить гопова i заняття на сьогоднi потрiбно вiдмiнити. Уче-
ниця, нiби дастiвка, здiймаеться у повiтря i зникае.

EpiKa згинаеться пiд тягарем немин)^rих i потворних
cTpaxiB та побоювань. Ъпер вона залежить вiд крапепьницi
кпеммерiвськоi мипостi. Чи справдi BiH здатен перепазити
через високi паркани i перепливати cTpiMKi рiки? Чи готовий
заради кохання пiти на ризик? EpiKa не зна€, чи може вона
покпадатися на постiйнi запевнення Клеммера у тому, що
BiH нiкопи не боявся ризику i чим ризик бiльший, тим краще,
За Bci роки свого вчителювання EpiKa вперше вiдiспала уче-
ницю, не провiвши урок. Мати застерiгае ii вiд манiвцiв.
Якщо мати не демонстру€ iй сходинки,якi ведуть до успiху,
то обов'язково лякае страшними привидами, якi змусять ii
впасти на саме дно, якщо вона вчинить щось неморадьне.
Краще прагнути до вершин мистецтва, нiж до прiрви сексу.
Про свою стать справжнiй митець повинен забути, HaBiTb
якщо це буде всупереч загальноприйнятifil думцi про не-
стриманiсть митцiв, а якщо митець не здатен забути про це,
то BiH перетворюеться на звичайну людину, а такого трап-
лятися не повинно. Бо тодi BiH втрачае свою бохсественнiсть!
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На жаrrь, бiографii митцiв, а саме бiографiя е найваждивiшою
для художника, переповненi згадками про сексуальнi споку-
cl,t i пристрастi протагонiстiв. Вони викликають поМилкове
враження, що огiрковi грядки чистих i бездоганних звукiв
справжнього мистецтва проростають лише на гноiвцi сек-
суальностi.

.Щонька вже одчого разу спiткнуласяна сво€му мистець-
кому шляху, - постiйно дорiкае Ерiцi мати пiд час lxHix су-
перечок. Але один раз - це ще не страшно, i донька незаба-

ром збагне це.

EpiKa йде з KoнcepBaTopii додому пiшки.

Мiж ногами у Hei щось гниле, позбавдена вiдчуттiв м'яка
маса, Плiснява, напiвзогнилi шматки органiчноi MaTepii. На-
BiTb весняне повiтря нiчого в нiй не будить. У нiй нагрома-

дилася тупа купка дрi6'язкових бажань i посереднiх праг-
нень, якi бояться здiйснитися. Обидва ii супутники життя
мiцно вчепилися у Hei, нiби клешнi: мати й учень Кпеммер.
Вона не може володiтиними обома, але i одного з них iй буде

замало, бо вiдразу ж страшенно бракуватиме iншого. Вона
може сказати MaTepi, щоб та не вiдчиняла Кпеммеровi, якщо
BiH дзвонитиме у дверi. Мати радiсно послухаеться цього
наказу. Невже EpiKa увесь свiй час досi lкила у мирi i спокоi
лише дпя того, щоб зараз ii охопило вiдчуття TaKoi страшен-
Hoi тривоги? Вона сподiваеться, що сьогоднi ввечерi BiH не
прийде, нехай приходить завтра, але не сьогоднi, бо EpiKa
збиралася дивитися увечерi старий фiльм Лубiча. Мати
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з донькою чекають його ще з минупоi п'ятницi, бо саме по
п'ятницях друкують програму на наступний тюt<день. Про-
граму тепебачення у ciM'i KoryTiB чекають з бiдьшим нетер-
пiнням, нiж велике кохання, якого тут немае чого шукати.

EpiKa зробила певний крок, написавши писта. Вiдповi-

дапьнiсть за це не вдасться перекинути на MaTip, мати HaBiTb

не повинна дiзнатися про цей крок до забороненоi годiвни-

цi. Про Bci порушенi заборони EpiKa досi завжди сповiдала-
ся MaTepi, i1 всевидячому oKoBi, яке, як стверджувала мати,
i так завжди про все знало ранiше.

EpiKa йде i ненавидить пористий i гiркий плiд,яким закiн-
чуеться нижня частина ii тiла. Тiдьки мистецтво обЩяе со-
лодку безкiнечнiсть. EpiKa йде далi. Незабаром гнилизн4 яка
постйно росте, займатиме все бiдьший простiр у Hei всере-

динi. А в кiнцi прийде болюча смерть. Подумки EpiKa з вцра-
зою змальовуе собi, як вона, нiби позбавлена вiдчуттiв щiпи-
на завдовжки метр сiмдесят гr'ять, лежатиме у TpyHi i
змirrrаеться iз землею, дiра, яку вона знев:Dкада i нiколи не

звертала на Hei уваги, тодi отримае над нею повну впаду. Вона
перетвориться на нiщо. I дпя Hei нiщо бйьше не iснуватиме.

Не зауважений Ерiкою слiдом за нею йде Вапьтер Клем-
мер. Пiсля першого сильного пориву BiH перемiг себе. BiH
вирiшив не читати наразi писта i спершу спробувати доби-
тися зiзнання вiд теплоi i живоi Ерiки, а вже потiм взятися

до листа. Жива жiнка EpiKa подобаеться йому бiльше, нЬк
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мертвий шматок паперу, задля якого змушенi бупиtинути
дерева. <I_{ього писта я зможу прочитати i згодом, удома,
спокiйно), - думае собi Клеммер,який не мае HaMipy вихо-

дити з гри. М'яч котI,Iться i пiдстрибуе поперед нього, зупи-
няеться на свiтлофорах, його сипует вiдображаеться у BiT-

ринах. BiH не дасть цiй жiнцi вирiшувати за нього, копи йому
читати писти,а коли переходити до наступу. Жiнка не звик-
ла до ропi переслiдуваноi i тому не озираеться. Апе однако-
во iй доведеться змиритися з тим, що це вона - здобич, а

чоловiк - мисдивець. I краще почати це вже сьогоднi, а не
завтра. Ерiцi HaBiTb на думку не спада€, що не вона сама все
вирiшуе у своему життi, хоча вона постiйно перебувае пiд
тиском cBoei MaTepi, яка невтомно нав'язус iй свою волю. Апе
це вже настiлБки увiйшло в ii ппоть i кров, що вона давно
цього не помiчас..Щовiряй, апе перевiряй.

EpiKy привiтно ваблять до себе дверi рiдноi домiвки. Пле-
чей учительки вже торкнулися теплi променi, якi вказують
iй шлях, На eKpaHi материнського радара EpiKa з'явпя€ться,
нiби крихiтна крапка, i метушиться, як комаха, маха€ кри-
лами, немов метедик, нашпилений на гопку сильнiшого ес-
тва. EpiKa не хоче знати,як реаryватиме Клеммер на iI писта,
вона не пiдходитиме до тепефону. Вона зараз вiдразу ж по-
просить MaTip, аби та казала, що доньки нема€ вдома, якщо
дзвонитиме чодовiк. Ерiцi здаетьсЯ, що вона може наказати
MaTepi зробити щось, що мати ще ранiше не звелiла зробити
iй самiй. Мати бажае iй успiху в бажаннi вiдгородитися вiд
зовнiшнього cBiTy i довiритися лише MaTepi. Мати пiднесено
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1 з енту3lазмом, що аж HUIK не вrдповrда€ 11 поважному BrKy,

бреше по тепефону:

- На жаль, Moei доньки зараз немае вдома, я не знаю,
коли вона повернеться. Буль ласка, задзвонiть пiзнiше.,Щя-
кую дуже.

У TaKi моменти донька напежить iй ще бiпьше, нiл< завж-

ди. Тiпьки iй i HiKoMy бiпьше. Щля Bcix решта ii дитини немае
вдома.

3авалений уламк:rми думок Ерiки, Клеммер iде слiдом за
тiею, до кого зверненi yci його почуття, iде вздовж Йозеф-
штедтерштрассе. Ранiше у чй будiвпi був найбiльший i най-
сучаснiший KiHoTeaTp Вiдня, а тепер тут розмiстився банк.
EpiKa разом iз мамою ранiше ходили до цього KiHo на свята,
Апе значно частiше дами, щоб заощадити кошти, вiдвцувапи
дешевий KiHoTeaTp ,,Альберт>. Щоб ще бiпьше заощадити,
батька вони залишали вдома, а також дпя того, щоб у KiHo-
TeaTpi BiH не втратив рештки свого гдузду. EpiKa жодного разу
не озирнулася. ii почуття притупленi, вони не вiдчувають
HaBiTb близькоi присутностi коханого. А Bci iiдуцки зосеред-
женi на одному: на тому,кого вона коха€ i чия постать набу-
вае велетенських розмiрiв, - на Вальтерi Кпеммерi.

Так вони слухняно бiжать пiдтюпцем одне за одним.

Вчительку гри на фортепiано EpiKy Коryт щось штовха€

у спину, i це чоповiк,якиit пробулл<уе у нiй чи то ангела, чи
то диявола. I-]я жiнка цiлком здатна змусити чоловiка стави-
тися до себе з нiжнiстю. EpiKa починае вiдхиляти перед со-
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бою завiсу Toi влади, яку ма€ над пюдиною чуттевiсть, але

Вальтера Клеммера, котрий заволодiв yciMa ii почуттями i
думками, вона i далi не помiчае у себе за спиною, Пiд час цiсi
проryлянки вона не купуе собi Hi нового закордонного жур-
наду мод, Hi cyKHi, фото якоi мiститься у журналi. Вона на-
BiTb не кинула оком на вiтрини, у яких виставлена найновi-
ша весняна колекцiя одягу. Свiй единий i неуважний через
зворохобленi у нiй чоловiчою пристрастю почуття погляд
вона побiжно кинупа на титульну cTopiHKy завтрашньоi га-
зети - на свiтлину в рамцi iз зображенням злочинця,який
здiйснив пограбування банку ще сьогоднi, а в газетi помiс-
типивес\пьне фото свiЯоспеченого злодiя. IMoBipHo, що BiH
вирiшив востанне сфотографу ваlися на честь своiх з аручин.
Ъпер його знае кожен тiльки тому,що BiH одружений, EpiKa

уявпя€ себе нареченою, а свою MaTip тещею, яка житиме з
молодими, аде вона й дапi не помiчае учня, про якого по-
стiйно дума€ i який стежить за нею.

Мати знае, що ii донька з'явиться не ранiше, нiж за пiв-
години, i то якщо обставини складуться сприятдиво, але
вона вже чекае з нетерпiнням. Мати не зна€, що останнiй
урок вiдмiнено, i чекае на свою пунктуадьну доньку, яка за-
вжди до Hei поверта€ться. Бажання Ерiки стануть ягнятком,
яке тулиться до материних бажань у постатi лева. Завдяки
цьому жестовi покори материнська воля зупиня€ться перед
тим, щоб розiрвати на шматки м'яку i податдиву, ще не сфор-
мовану до кiнця вопю доньки i перемопоти зубами ii закри-
вавленi кiсточки. Щверi пiд'iзду вiдчиняються, звiдти вири-
ваеться назовнi темрява. Перед Ерiкою виростають сходи,
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ця драбина в небо, до вечiрнiх новин i телепередач пiсля них.
EpiKa натискае вимикач, i з другого поверху донизу тягнеть-
ся м'яка смужка свiтла. Щверi помешкання не розкриються
перед нею caMi, бо HixTo не присIryха€ться до ll крокlв, 1r

чекають не ранiше, нiж за пiвтодини. Мати ще цiлковито
погдинута останнiми приготуваннями, якi сьогоднi завер-
шаться печенею з цибулею на вечерю.

Вальтер Клеммер протягом ocTaHHboi пiвгодини бачить

фi.уру cBoei вчительки лише ззаду. BiH упiзнае ii серед тисяч
iнших HaBiTb iз такого ракурсу, який EpiKa не вважа€ виграш-
ним! BiH добре знае жiнок з ycix можливих cTopiH. BiH бачить
м'яку подушку r1 заду, не надто туго набиту, яка примощена
на мiцних стовпах нiг. BiH дума€ про те, як поводитиметься
iз цим тiпом BiH, фахiвець, якого не просто збити з пантеди-
ку рiзними перешкодами. Клеммера охопllю€ радiсне перед-
чуття задоволення, змiшане з острахом. Наразi EpiKa ще
кроку€ цrлком мирно, але вже незабаром вона скрикуватиме
вiд розкошi! I цим задоводенням вона завдячуватиме дише
йому одному - Клеммеровi. I_{e тiло все ще мирно зайняте

рlзними режимами руху, аде незабаро1,I Клеммер перемкне
його у режим кип'ятiння. Кпеммер не по-справr(ньому жа-

дае цiеi жiнки, вона не збуджуе його так, як слiд, i BiH не знае,
чому саме так вiдбува€ться - через ii BiK чи через ii намар-
но розтрачену юнiсть. Але Кпеммер цшеспрямовано прагне
виставити напоказ ii оголену плоть. loci BiH знав ii тiдьки в

однiй ролi - як учительку. Ъпер BiH хоче витиснути з Hei
виконання ще однiеi ропi - кохано1 - 1 подивитися, чи з
цього щось вийде, Якщо Hi, то Hi, BiH рiшуче надащтований
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здерти з Hei yci цi старанно нагромадженi один на один шари
модних, а iнодi й старомодних переконань, а також числен-
Hi оболонки i шкарапупу, якi втримуються лише завдяки ii
слабкiй вопi до форми, yci цi рiзнокольоровi уламки i шкури,
якi налипли на Hei! Вона не мае aHi найменшого уявдення
про те, як жiнка повинна по-справжньому прикрашати себе:

гарно, аде насампе_ред практично, щоб це не заважало iй ру-
хатися. Але вже незабаром вона отримае Bci необхiднi для
цього знання. Кпеммеру не так хочеться володiти самою Epi-
кою, як розкрити нарештi цей дбайпиво прикрашений тка-
нинами i фарбами пакет iз KicToK та шкiри! Обгортку BiH
зiжмакае i викине геть. Кдеммер прагне вiдкрити для себе

доступ до закутаноi у рiзнокольоровi спiдницi i шапики жiн-
ки ще до того, як у нiй почнеться процес розпаду, до жiнки,
яка так довго вдавала iз себе недоступну. Навiщо вона купу€
собi все це? IcHye ж убрання, яке вигляда€ гарно, е зручним
i при цьому недорогим! BiH пояснить iй це все, як вона по-
яснюе йому, як спiд грати Баха. Клеммер хоче дiстатися до
огоденого тiла, HaBiTb якщо це бупе i непросто. BiH просто
хоче нарештi володiти тим, що мiститься ПIЩ yciM цим.
А пiсля того, як BiH стягне з Hei Bci fi ободонки, то побачить
перед собою особистiсть Ерiки, яка так давно його цiкавить,
особистiсть iз yciMa ii недопiками, - так дума€ собi Клеммер.
Кожна наступна оболонка з тканини бiльш поблякла вiд час-
того прання й ороговiпа, нiж попереднi. I з цiеi Ерiки BiH,
Клеммер, хоче мати найкраще, зерно, яке може непогано
смакувати, BiH хоче використовувати i] тiдо. Хоче викорис-
товувати дпя себе самого. Якщо буде необхiдно, то i насиль-
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но. Ii дуltту BiH знае уже достатньо добре. Так, у сумнiвних
випадках Клеммер завжди довiряе своему тiлу, яке нiколи
не помиляеться i промовляе до нього, а також до iнших
своею тiлесною мовою. Тйа узалел<нених i хворих можуть
говорити мовою обману через свою слабкiсть i виснаженiсть,
апе тiло Кпеммера, на щастя, здорове. <Сплюнь!> Пiд час за-
нять спортом тiпо завжди своечасно повiдомпяе Клеммеру,
копи йому вже досить займатися i коли у резервному баковi
залишаеться небагато пального. Аж поки BiH не виснажить-
ся зовсiм. I дише пiспя цього Кпеммер почуваеться нарештi
чудовоl

- Ще немоr(ливо передати! - радiсно опису€ Вальтер
Кпеммер свiй стан. На очах приниженоi ним учитепьки BiH
хоче нарештi дати вихiд бажанням впасноi ппотi. BiH занад-
то довго чекав на це. Минупо чимало мiсяцiв, i завдяки своiй
терппячостi BiH отримав права. BiH правипьно витпумачив
очевиднi факти, наприклад, те, що ocTaHHiM часом EpiKa
явно прикрашапа себе заради нього - ланцюжками, пояса-
ми, шнуруваннями, мештами-балетками, високими каблу-
ками, хустинами, парфумами, хутряними комiрами i HaBiTb
новим пдастмасовим браспетом, який завФка€ iй грати на

фортепiано.I-{я жiнка прикрашае себе для чоловiка, Але цей
чоловiк не може дочекатися моменту, коли можна буде змо-
поти на порох yci цi нездоровi брязкальця, бо BiH прагне
отримати рештки справ>Iшостi, якi ця >rciHKa приховуе вiд
ycix, витрусити 'ix iз цiеi пачки з одягом. BiH хоче завоподiти
BciM! Але при цьому BiH не прагне ii по-справх(ньому. Yci цi
надмiрностi дратують прямолiнiйного Клеммера, доводять
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його до шалу. Бо х< у природi тварини не прикрашають себе,
коди настае перiод спарювання. Тiльки деякi самцi-птахи
мають яскраве пiр'я, щоб приваблювати самок, але вони но-
сять це пiр'я постiйно.

Клеммер, який ганяеться за своею майбутньою коханою,
все ще вiрить, що його дють викпикають лише i] ретельнi,
хоча й невмiлi намагання виlпядати догrlянутою i привабли-
вою. Yci цi прикраси, цю мiшуру, яка, на думку Кпеммера,
тiльки спотворюе ii, слiд якнайшвидше скинути геть! 3адпя
нього! BiH пояснить Ерiцi, що €диною прикрасою, яку BiH

даден терпiти на вродливому обпиччi, що йому подоба€ться,
е iдеапьна чистота. EpiKa виставляе себе на посмiховисько, i
дуже даремно" Пiд доглядом за тiпом Кпеммер розумiе мит-
тя у душi двiчi на день, i цього цiлком достатньо. Клеммер
вимагае чистого волосся, бо бруднi зачiски викликають у
нього огиду. OcTaHHiM часом EpiKa одягаеться як цирковий
KiHb. Вiднедавна вона активно користуеться своiми ранiше
недоторканими запасами одяryщоб ще бiльше сподобатися

учневi. Ще просто повинно приворожити його, i це також!
Yci довкопа помiчають i дивуються, що вона перегина€ па-
лицю у cBoix стараннях i накпадас занадто багато косметики.
З нею вiдбуваеться справжня метаморфоза. Вона не лише
витяга€ убрання зi cBoix багатих сховищ, а й кiлограмами
купу€ до них вrдповlднr аксесуари у виглядl PeMeHrB, сумок,
мештiв, рукавичок, бiжутерii. Вона хоче заслiпити цим чо-
ловiка, наскiльки це можливо, а це пробудх(у€,у ньому його
найгiршi схильностi. iй не варто будити тигра,який спить у
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нього всерединi, - радить iй Клеммер, - щоб цей тигр не
проковтнув ii цiлком. EpiKa крокуе, нiби захмелiдий теат-

ральний костюм, у чоботах зi шпорами, пlд маскою з панци-

рем, розмадьована й екзальтована. Чому вона не здогадала-
ся ранiше повиймати cBoi скарби iз шафи, щоб прискорити

розвиток цих cTocyHKiB? Вона витяry€ на денне свiтдо все
HoBi i HoBi, все кращi i кращi речi! Вона нарештi наважилася
вломитися у гардеробну, повну рrзнокодьорових шовкових

речей, i тепер тiшиться передчуттям неприкрито захоплених
поглядiв, яких насправдi не отримае, а також не помiчае вiд-
верто скептичних поглядlв людей, якi знають ii давно i ryp-
буються з приводу змiни ii зовнiшностi. EpiKa смiшна, але
запакована вона туго i якiсно. Кожен продавець знае, що вся
справа в упакуваннi! Вах<пиво нагромадити один на один

десять шарiв, якi будуть охороняти, але водночас i прива6-
лювати. I Bci вони, можливо, HaBiTb пасують один до одного!
I_{ього досягнути дуже непросто. Мати свариться на EpiKy,
яка придбада собi до костюма ще й ковбойськиil капедюх -
зr стрrчкою l тоненьким ремiнцем iз Tiei ж тканини, що i
капедюх. За допомогою ремiнця можна фiксувати капедюх
пiд пiдборiддям, щоб його не здувало пlд час поривrв BlTpy.

Мати скаржиться на необдуманi грошовi витрати i засуджуе
надмiрне прагнення доньки прикрашат и себ е. I-{e прагнення
явно скероване проти когось, а точнiше, проти Hei, MaTepi, i
так само явно воно розраховане на те, щоб сподобатися ко-
мусь, а точнiше, якомусь чоловiховi. I якщо це якийсь конк-

ретний чоповiк, то мати ще йому покаже! Продемонструе
йому найнеприемнiшi сторони свого характеру. Мати зну-
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щаеться над пiдiбраним зi смаком вбранням доньки, Вона
отруюе блiдим соком кпинiв шадики та головнi убори, якi
старанно натяryе на себе донька. Вона знущаеться так вiд-
верто, що вже незабаром у доньки не запишаеться cyMHiBiB

у тому, що робить вона це вiд ревнощь.

3а цiею тваричою пiд яскравою попонбю, твариною, яка
не мае собi у природi вiдповiдника, кидаеться слiдом Вапьтер
Клеммер, природжений ворог цiеi тварини. Його метою е
якомога швидше позбавити вчитедьку Bciei цiеi неприрод-
HocTi. .Щжинсiв i футболки було б цiлком достатньо як на
найвищi i найвишуканiшi потреби Клеммера.3а вiдчинени-
ми дверима пiд'iзду вiдкриваеться темна сходова клiтка, на
якiй довго росла непомiчена рiдкiсна рослина. Yci кольори,
якi розквiтають надворi,тут помирають. На сходовомумаЙ-
данчику мiж першим i другим поверхами EpiKa з Клеммером
налiтають одне на одного - вiдступати нiкуди. Поряд нема€
Hi гаража, Hi стоянки.

Чоловiк i жiнка зустрiчаються, апе зустрiч ця не випад-
кова. I невидима третя у вигдядi материнськоi турботи чека€
нагорi, щоб сказати сво€ спово. EpiKa по-доброму радить
учневi негайнq зникнути. Вона сповнена власноi величi.
Учень чинить повоrсний спротив, хоча BiH i не прагне зу-
стрiтися з матiр'ю. BiH вимагае, щоб вони пiшли кудись
удвоъ де вони нарештi змогпи б поговорити без свiдкiв. BiH
хоче поговорити! EpiKa у панiцi переступа€ з ноги на ноry;
чоловiк хоче увiрватися до замкнутого вiд ycix простору ii
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приватностi. Що скаже мати, яка чека€ на Hei з вечерею на

двох? Ця iжа призначена пише дпя MaTepr Lдитини,

Клеммер хапае EpiKy руками, а вона перевiряс, чи BiH уже
прочитав писта,

- Ви вже прочитали те, що я написала вам, пане
Клеммер?

- Навiщо нам якiсь писти,- говорить Клеммер i обма-

цуе кохану, а вона зiтхае з полегшенням, зрозумiвши, що BiH

ще не читав.
3 iншого боку, вона переживае, що BiH не виконуватиме

тоIо, що вона вимагае вiд нього у листi. Щя парочка, яка
зiйшлася у любовному двобоi; наразi ще сповнена iпюзiй
перед початком бойових дiй. Вони обое ще помиляються
вrдносно того, що хочуть одне вrд одного, l того, що насправ-

дi можуть отримати. I_[i непорозумiння кам'янiють i пере-
творюються на гранiт. У них нема€ жодних iпюзiй пише сто-
совно MaTepi, яка реаryватиме на появу зайвого елемента
(Кпеммера) однозначно - вiдразу ж викине його теть. Ту
частину трикутника, яка складае змiст iI життя i iT едину

радiсть (EpiKa), вона залиши,lъпри собi. EpiKa схиляеться то
в один, то в iнший бiк. I виражае цим повну невизначенiсть.
Клеммер розумiе ii у чьому i пишаеться,lим, що причиною
ii нерiшростi е вiц. Зараз BiH буде активнiшим i допоможе
Ерiцi прийняти рiшення. BiH дбайливо знiмае з годови cBoei
жертви ковбойський капепюх. I_{e страшенна невдячнiсть iз
його боку, бо цей капелюх слуryвав йому дороговказом у
натовпi,6ув нiби зiрка для трьох царiв, капедюх, повз який
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Hixтo не мiг пройти без iронiчноi посмiшки. I]ей капелюх
помiчав кожен, i настрiй у нього вiдразу псувався, хоча й не
кожен пов'язував зiпсований настрiй iз капедюхом.

- Туъ на сходах, дише ми удвох, i ми бавимося з вог-
нем, - попереджае жiнку Клеммер.

BiH застерiгае Epiкy вiд того, щоб вона i далi продовжу-
вала розпадювати його бажання, а сама тiкала б вiд нього на
недосяжну вiдстань. EpiKa дивиться на чоловiка, якому час
iти,6о BiH повинен залишитися. Пiд шарами подарункового
пакунка на нiй тьмяно просвiчуеться i розцвiтае жiнка. I_{я

KBiTKa не готова до суворого клiмату пристрастi, ii не можна
довго тримати на сходах, бо рослинам потрiбне свiтло, сон-
це. Найкраще вона почуватиметься поряд iз матiр'ю, перед
тепевiзором. EpiKa безсоромно вириваеться з-пiд капелюха,
який iз Hei зняли, ri обдиччя палае нездоровим рум'янцем;
це обпиччя iстоти, яка нарештi знайшда свого творця.

Клеммер не здатний по-справжньому бажати цiеi жiнки,
але BiH давно прагне проникнути в Hei. I паден зробити це за
будь-яку цiну, а цiна вiдома - спова кохання. EpiKa кохае
юнака i чекае на спасiння завдяки йому. Вона нiчим не зрад-
жуе свого кохання, щоб не потрапити у залех<нiсть. EpiKa
прагне продемонструвати свою слабкiсть, але хоче сама ви-
значати межi i форму свого пiдпорядкування. Вона все запи-
сала. Вона хоче, аби чоповiк висмоктав ii всю, аж поки вiд Hei
нiчого не задишиться. Пiд дахом ii ковбойського капелюха
спiвiснують недоторканiсть i пристрасне ба;<ання доторкiв.

276



Жiнка прагне пом'якшити у собi те, що закам'янiло протягом
довгих poKiB, HaBiTb якщо при цьому чоловiк проковтне ii! iй
це тiльки на користь. Вона хоче розчинI4дися у цьому чоловi-
KoBi цiлком, але так, щоб BiH цього не помiтив.

- Хiба ти не бачиш, що ми на cBiTi llице удвох?. - без-

ryчно питае вона чоповiка.
Нагорi вже чекае мати. Незабаром вона вiдчинить дверi.

Але наразi дверi ще зачиненi, бо мати ще не чекае доньку.

Мати наразi ще не вiдчувае, що ii дитина намаIаеться

розiрвати пута, бо до моменту, копи вона це побачить i вiд-
чуе, задишаеться ще пiвгодини. За цей час EpiKa i Кпеммер
можуть спокiйно з'ясувати, хто з них коха€ iншого бiпьше i
через це е спабшим у парi. Користаючись cBoiM BiKoM, EpiKa
намагаеться iмiтувати те, що це вона е тiею особою, любить
менше, бо вона вже кохала занадто часто. Клеммер кохае ii
бiльше, нiж вона його. А iй i потрiбно, щоб ii любили бiпьше.
Клеммер затиснув EpiKy в кут, з якого можна втекти дише
до осиного гнiзда на другому поверсi, i дверi туди звiдси
видно. Стара оса воюе там iз горщиками i сковорiдками,
вони чують ii, i видно ii сипует в освiтленому BiKHi KyxHi, яке
виходить на сходовий майданчик. Кпеммер наказуе. EpiKa
слуха€ться наказу. Вона саме перебувае на етапi, копиу при-
скореному темпi рухаеться до моменту впасноi поразки, i це
наразi ii найбiльш омрiяна мета. Вона вiдмовляеться вiд
вдасних бажань. Вона передае цi бажання, якими досi керу-
вада мати, нiби естафетну паличку, далi, Вальтеровi Клемме-

ру. Вона вiдхиляеться назад i чека€, що вирiшать iз нею ро-
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бити. Вона вiддае свою свободу, але за умови, що докпаде
Bcix пюбовних зусипь для того, аби цей юнак став ii повепи-
телем, I чим бiпьше влади бупе у нього над нею, тим слух-
нянiше BiH виконуватиме все, чого вона вiд нього вимагати-
ме. Клеммер стане iT рабом, коли вони, наприклад, поiдуть
до Рамсау, щоб проryлятися в горах. Але при цьому BiH вва-
жатиме себе ii пацом. Так EpiKa використае свос кохання, Ще
едина можливiсть не дати коханню завчасу потьмянiти. BiH
повинен мати певнiсть, що ця жiнка вiддала себе йому чiл-
ком, хоча насправдi це BiH вiддасть себе цiлком iй. Так вона
собi це уявляе, I_{e може не здiйснитися лише у тому випадку,
якщо Клеммер прочитае пистл i не погодиться з ii умовами.
Не погодиться через вiдразу, сором чи страх, - запежно вiд
того, яке саме вiдчуття переможе у ньому,

- Yci ми лише звичайнi люди, а тому недосконалi, - потi-
шае EpiKa чоловiче обпиччя перед собою, яке саме збираеть-
ся поцiлувати i контури якого стають нечiткими, майже роз-
пливаються перед ii вчительським зором. - Iнодi ми
справдi програ€мо, i MeHi майже зда€ться, що ця остаточна
поразка i е нашою основною метою, - висповлюе свою дум-
ку EpiKa i не цiлуе, а натиска€ на кнопку дзвiнка. У дверях
майже миттево з'являеться обличчя MaTepi, на цьому обдич-
чi можна прочитати cyMilrl очiкування i пютi на когось, хто
дозволяе собi так невчасно дзвонити, апе це обличчя вiдразу
ж в'яне, копи вона помiчае, що донька прийшла не сама. Су-
путник доньки добре знае, куди прямуе: помешкання Коryъ
Коryт-старшоi i Коryт-моподшоi. Лiтак заходить на посадку.
Мати застигае на мiсцi. ii витягпи з-пiд ковдри, розбудили, i
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ось вона cTorтb у нlчнlи сорочцl посеред галасливого натовпу.
Самими очима мати питае доньку, що заryбив тут цей юнак.
Тим же погдядом мати вимагае забрати звiдси цього юнака,
який цйком зайвий, адже це не той, хто прийшов зняти по-
казники лiчильника електроенергii чи води. Його так просто
не викинеш за дверi.,Щонька вiдповiдае, що iй необхiдно по-
говорити з учнем i найкраще iM пiти для цього до ii кiмнати.
Мати звертае раry доньки на те, що у Hei немае жодноi впас-
Hoi кiмнати,6о те, що вона в поривi MaHii величi називае
своею кiмнатою, насправдi так само належить i MaTepi,

- У цьому помешканнi, яке наразi також напежить MeHi,
ми все вирiшуемо разом, - пiдбивае словесний пiдсумок
сказаному очима мати.

EpiKa Коryт радить MaTepi не йти спiдом за нею i учнем
до кiмнати, бо iнакше це погано закiнчиться! Обидвi дами
лютi одна на одну i розмовляють роздратовано. Клеммер
цьому страшенно тiшиться, а мати ще бiпьше лютуе, Мати
переходить на спокiйнiшi iнтонацii i майже беззвучно повi-
домляе, що вдома замало'iжi.,Щля двох слабосипих жiнок,
якi небагато iдять, цього буде достатньо, але аж нiяк не ви-
стачить ще для одного юнака iз потуlкним апетитом. Клем-
мер принципово вiдмовляеться вiд'iжi:

- ,Щякую, я не голодний. Я вже поiв.
У MaTepi уриваеться терпець, i вона застигае на мiсцi,

змушена змиритися з неприемними фактами. Вона втрачае
rрунт пiд ногами. Найспабlлий порив BiTpy мiг би зараз пiд-
хопити i перекинути на землю цю бадьору зазвичай даму,
яка тiльки свариться кудаком на будь-яку бурю i може, Якщо
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вiдповiдно вбереться, витримати найсипьнiшу негоду. Мати
cToiTb на мiсцi, а ii сподiвання летять геть.

Повз MaTip до кiмнати доньки проходить процесй, яка
склада€ться iз caMoi доньки i незнайомого чоповiка, точнiше
чоловiка, з яким мати познайомипася коротко, аде враlкення
вiд цього залишиlIося незабутне. EpiKa говорить на прощання
кiдька загапьних фраз, але це нiчого не мiняе у тому фактi, що
проща€ться вона чомусь iз матiр'ю, а не з цим учнем, який без

дозвопу увiрвався до txHboi оселi. I-{e явна змова з метою ском-
прометувати священне iм'я MaTepi.Tory мати проIоворюе
модитву до Бога, яку HixTo не чуе, вкдючно з адресатом..Щверi

до кiмнати невблаганно зачиняються. Мати не зна€, що вiд-
буватиметься мiж цими двома дюдьми у KiMHaTi Ерiки, апе

вона може легко про це довiдатися,6о завдяки материнськiй
передбачпивостi KiMHaTa не зачиняеться на ключ. Мати не-

чутно прокрадаеться до дверей дитячоi, щоб довiдатися,на
якому iHcTpyMeHTi там збираються зiграти. Явно не на фор-
тепiано,6о фортепiано cToiTb у вiтапьнi. Мати вважапа, що i]

дитиЕа - це втйення невинностi, але тут раптом з'являеться
хтось, хто хотЬ би такоr( платити 'rхнi 

рахунки i турбуватися
про ii дитя. Але вiд TaKoi ппати мати однQзначно й обурено
вiдмовиться. Вона обiйдеться без таких фiнансових вливань.
I_{ей хлопчина явно збирасться платити рахунки у виглядi
нетривкоi i MyTHoi закоханостi, BiK якоi короткий.

Копи мати простягае руку до клямки, то чiтко чу€, як з
iншого боку до дверей пiдсувають щось Bа>KKe, ймовiрно
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бабусин серванц ущерть напханий свiжим i давно придба-
ним гардеробом i аксесуарами, yciM цим цiпковито зайвим
одягом доньки. Мати чуе,як його з силою зрушують з мiсця,
де BiH простояв багато poKiB, i сунуть по пiдлозi. Ошелешена
мати cToiTb перед дверима кiмнати доньки i чуе, як перед
нею вибудовують барикаду. Вона знаходить у собi ocTaHHi

рештки сил i марно намагаеться достукатися у дверi. Вона
використовуе дпя цього праву ноry, убрану у домашнiй ка-
пець iз верблюжсli вовни, занадто м'якиil для таких упарiв.
Мати вiдчувае бiпь у пальцях на нозi, але наразi болить не-

достатньо сипьно, бо вона все ще перебувае у cTaHi надто
сидьного збудження. На KyxHi починае смердiти пiдгорiла
Ька. ii не перемiшуе нiчия дбайпива рука. Вони HaBiTb не
опустидися до того, щоб хоча б формально привiтатися з
матiр'ю. HixTo iй нiчого не пояснив,хоча i мати тут живе, це
ri дiм, i саме вона забезпечу€ доньцi затишний побут. Мати
тут HaBiTb бiльше вдома, нiж донька,6о вона рiдко виходить
кудись. Урештi-решт квартира належить не самiй лише
доньцi, мати наразi ще жива i планус ще трохи поп(ити на
бiлому cBiTi, Ще сьогоднi ввечерi, коди неприемний вiдвiду-
вач пiде геть, мати жартома зробить вигляд, що збираеться
виселитися i оголосить про це доньцi. Виселитися до будин-
ку престарiпих. Ясна рiч, вона нiкуди не поiде, якщо донька
раптом пiдтримае це рiшення; бо куди iй iти? У понурiй ма-
теринськiЙ душi виникають неприемнi картини, пов'язанi з

майбутнiм перерозподiдом повноважень i змiною варти. На
Kyxrri вона кидае довкода себе недоготовану iжу. Вона ро-
бить це бiльше вiд лютi,нiж iз вiдчаю. Одного разу надходить
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день, копи cTapi повиннi передати естафету молодшим. Мати
бачить у доньцi отруйне зерно конфпiкту покопiнь, але все

це мине, щойно донька усвiдомить, чим вона насправдi
зобов'язана MaTepi. Враховуючи BiK, якого досяIда сама Epi-
ка, мати вже не сподiвапася, що конфлiкт цей назрiе. Вона

розраховувапа на те, що до кiнця життя зможе iснувати так,
як ранiше. Аж пqки не вдарить останнiй удар гонга. iй на-
вряд чи вдасться пережити свою дитину, а/Iе поки жива, то
вона буде керувати донькою, а не навпаки. ii дитина вже
вийlлпа з того BiKy, коли спiд чекати неприемних несподiва-
нок iз боку чоловiкiв. Але ось BiH тут, чоловiк, про якого мати

думала, що донька викинуда його з голови. iй здавалося, що
вона вiдмовила доньку вiд цього захопдення, i ось,6удь лас-
ка, цей юнак з'являеться живий-здоровий, нiби новий, а до
того ж у ii власному гнiздi!

Мати задихано опуска€ться на кухонний стiлець. По всiй
KyxHi розкиданi рештки iжi, I HixTo, KpiM Hei, не збиратиме

цього з пiдлоги. I-[e трохи вiдволiкае ii. Сьогоднi увечерi пiд
час перегляду телепрограм вона не скаже Ерiцi Hi слова,
А якщо i скаже, то спробуе пояснити Ерiцi, що Bci вчинки
MaTepi продиктованi любов'ю, Мати зiзнаеться доньцi у свое-
му KoxaHHi, i за це кохання iй пробачать iMoBipHi помидки.
У цьому KoHTeKcTi вона цитуватиме Бога та iнших началь-
никiв, якi завжди ставипи кохання дуже високо, але нiкоди
не мапи на увазi при цьому егоiстичного кохання, яке заро-

дилосяу серцi цього юнака. На знак покарання мати не зро-
нить aHi слова про те, сподобався чи не сподобався iй фiльм.
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Сьогоднi мiж ними не вiдбудеться звичного обмiнудумками,
бо мати виРiшила вiдмовитися вiд цього. Доньцi доведеться
сьогоднi пiдпаштовуватися пiд бажання MaTepi. Сама з со-
бою донька поговорити не зможе,

- Сьогоднi нiяких дискусiй, сама зна€ш чому.

Так i не повечерявши, мати повертаеться до вiтапьнi i
вмикае незмiнно привабпивий кольоровий телевiзор, вона
спецiально робить звук голоснiше, щоб донька у своему за-
кутку могла пошкодувати, що з двох розваг вибрала гiршу.
Мати у вiдчаi намагаеться вiдшукати у ситуацii хоча б щось
позитивне i врештi хапаеться за думку, що донька, на щастя,
приходить iз чоповiком додому замiсть того, аби йти з ним
де-iнде. Мати побоюеться, що за зачиненими дверима зараз
вiдбуваеться розмова плотi. А ще вона переживае за те, щоб
юнак часом не був пасий i на rxHi грошi. MaTepi нескдадно

уявити собi, що хтось насправдi прагне забрати 'ixHi грошi,
HaBiTb якщо BiH старанно iMiTye, що цiкавить його пише
донька. BiH може отримати все, тiльки не грошi, - вирiшила
ця MiHicTp фiнансiв ciM'i Коryт i постановила вiдразу ж на-
ступного дня пiти до банкуi помiняти кодове слово на ощад-
нй книжцi. Ъпер вiд пароля <EpiKo доведеться вiдмовити-
ся.,Щонька змушена буде пережити непри€мну сцену, якщо
вирiшить у банку зi/иати'iхнi заощадження цьому юнаковi.

Мати переживае, що там, за дверима, донька присrry-
хаеться лише до голосу свого тiда, яке, мох(ливо, вже розквi-
тае вiд чужих доторкiв. Вона вмикае телевiзор так голосно,
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що його вже чують сусiди. Квартира вiбруе вiд звукiв фан-
фар Страшного суду,якими почина€ться програма вечiрнiх
новин. Незабаром сусiди почнуть стукати швабрами у пiд-
лоry або й особисто з'являться у дверях, щоб поскаржитися.
Так Ерiцi i треба, мати скаже, що це вона винна у порушеннi
тишi, й Ерiцi буде соромно дивитися в очi yciM у будинку.

З кiмнати доньки, де вiдбуваеться нездорове збудження
нервових кпiтин, не чути Hi звуку. Hi щебету птахiв, Hi ква-'
кання, Hi звукiв грому. Але HaBiTb якби донька кричапа дуже
голосно, мати все одно нiчого б не почула. Мати робить тихi-
це звук телевiзора, який,видае одну за одною caMi лише по-
ганi новини. iй хочеться почути, що вiдбуваеться у KiMHaTi

доньки. Але вона i далi нiчого не чу€, бо сервант не /Iише
вiдгороджуе MaTip вiд спостереження за дiями i кроками
дитини,а й заглушуе Bci звуки. Мати повнiстю вимика€ звук
телевiзора, апе за дверима i далi тиша. Мати знову вмика€
телевiзор годоснiше, щоб мати прикриття, а сама навшпинь-
ки прокрадаеться до дверей кiмнати доньки i пiдспуховуе.
Що за звуки вона почуе зараз: насолоди, болю чи i те й iнше?
Мати притуляе вухо до дверей i шкодуе, що у Hei нема€ сте-
тоскопа. На щастя, вони лише розмовляють. Але про що
вони говорять? Про Hei, MaTip? Мати тепер теж втратила цi-
KaBicTb до телебачення, хоча вона не втомлюеться повторю-
вати доньцi, що з переглядом телепрограм пiсля ваN(кого
трудового дня нiщо не зрiвняеться. I хоча роботу виконуе
донька, дивитися телевiзор увечерi разом iз нею може i мати,

,Щпя MaTepi змiст перегляду телепроIрам полягае у проведен-
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Hi часу iз донькою, у цьому полягае вся сiль телебачення.
Тепер у цьому немае жодного змiсту, сiль випарувалася, i
мати втратила апетит до перегпяду телепрограм. Телебачен-
ня стало для Hei нудним, i воно нiчого iй не говорить.

Мати пiдходить до забороненоi шафки у салонi вiтальнi,
Вона наливае собi скляночку пiкеру, потiм ще одну. У нiй

розпиваються втома й обважнiлiсть. Вона лягае на диван i
випива€ ще лiкеру. За дверима кiмнати доньки щось мно-
житься i росте, нiби ракова пухлина, яка не зупиняе свого

росту i пiсля того, як iI власник помира€. Мати продовжуе
пити лiкер.

Вальтер Клеммер прагне здiйснити нарештi свое бажан-
ня i накинутися на EpiKy Коryт вiдразу ж пiсля того, як yci
приготування завершено i дверi зачинено. HixTo не може
зайти досередини,апеiвцйти звiдси без його допомоги теж
HixTo не зможе. Кпеммер власними силами пересунув сер-
вант пiд дверi, жiнка перебувас бiля нього, i сервант захищае
ix обох вiд усього, що залишипося за дверима. Клёммер зма-
льовуе перед Ерiкою утопiчнi стосунки, щедро приправивши

розповiдь дюбовними почуттями. Кохання може бути дуже
приемним, якщо роздiлити його з вiдповiдним партнером.
EpiKa стверджуе, що хоче, аби ii кохали тiльки пiсля трива-
лих блукань i шукань. Вона з гоrIовою занурю€ться у сво€
бажання бути лише предметом i вiдганяе вiд себе Bci почут-
тя. Вона виставJuI€ перед собою скриню свого сорому i шафу
неспокою, штивно зiщулюеться, ховаючись за ними, i Клепr-
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мер змушений iз силою вiдсувати Bci цi меблi геть, щоб дiста-
тися до Ерiки. Вона хоче бути просто iHcTpyMeHToM, грати
на якому вона його навчить. BiH повинен бути вiльним, а

вона - скутою кайданами. Але вона сама визначатиме, як
вигдядатимуть ii пута. Вона сама перетворюе себе на пред-
мет, на iHcTpyMeHT. А Клеммеровi доведеться використову-
вати цей предмет. EpiKa змушу€ Клеммера насамперед
прочитати листа, а подумки молить Бога, щоб BiH змiг пiд-
нятися над змlстом прочитаноIо, коли вже знатиме його.
I нехай це буде пов'язане лише з однiсю причиною - з тим,
що BiH вiдчувае до Hei справжн€ кохання, а не лише його
слабкиiл вiдблиск. Якщо Клеммер хоч на мить завагаеться
проявити у ставпеннi до Hei насильство, EpiKa вiдразу хс на-
завжди вiдвернеться вiд нього. Але вона буде завжди щас-
лива вiд усвiдомлення, що його кохання заборонило йому
проявити насильство до cBoer KoxaHoi. Аде оволодiти Ерiкою
BiH зможе, лише якщо погодиться на ii вимоry насильства.
BiH повинен кохати if самозречено, тодi i вона вiддасться
йому цiпком, до самозабуття. Вони надають одне одному
надiйнi докази cBoei симпатii та вiдданостi. EpiKa чекае, щоб
Клеммер поклявся у вiдмовi вiд насипьства iз кохання до Hei.

EpiKa з кохання до нього покдянеться у вiдмовi вiд вiдмови
i вимагатиме, щоб BiH вчинив iз нею так, як це у найменших
подробицях описано у листi,причому вона сподiваеться, що
iй вдасться уникнути того, чого вона у листl вимагае.

Кпеммер дивиться на EpiKy з дюбов'ю й обожненням i
стара€ться при цьому так, нiби хтось спостерrгае за тим, як
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BiH з обожненням i вiдданiстю дивиться на EpiKy. Невиди-
мий глядач cToiTb у нього за спиною. Що ж стосуеться Ерiки,
то у Hei за спиною cToiTb спасiння, на яке вона дуже сподi-
ваеться.36цх зi/цае себе у руки Клеммеровi i сподiваеться
на порятунок завдяки повнiй довiрi. Вона прагне cBoei по-
кори i його наказiв, якi доповнять if покору. Вона смiеться:

- Дпя цього необхiднi двое!
Клеммер теж смiеться за компанiю. Потiм BiH говорить,

що iM немае потреби обмiнюватися пистами,6о цiлком до-
статньо буде поцiлункiв. Клеммер запевня€ майбутню коха-
ну, що вона моr(е сказати йому абсолютно все i не мусить
нiчого писати. Жiнка, яка BMie грати на роялi, мае право
вiдчувати сором, Тож уперед l Своею догпянутою зовнiшнiс-
тю вона може замiнити чоповiковi сексуальну привабливiсть,
яка все частiше вимирае разом iз розумом. Кпеммер хоче
якомога швидше злетiти просто в небо, не зважаючи на до-

рожнi знаки, розставденi у листi. Ось ii пист, чому BiH його
не читае? EpiKa пригнiчено возиться зi своею свободою i
бажаннями, якi спокiйно можуть пiти у вiдставку, цей чо-
ловiк абсопютно не розумiе ii жертви. Вона вiдчувае, що цей
стан безвольностi дивним чином збуджуе ii. Клеммер легко-
важно жартуе:

- Я вже потроху втрачаю бажання.
BiH погрожуе тим, що ii м'яке, м'ясисте i пасивне тйо, яке

не звикло багато рухатися, бiльшу частину часу просиджу-
ючи за фортепiано, не викпиче у нього надто сипьного по-
жадання, якщо йому ставитимуть TaKi серйознi перепони.

- Ми нарештi самi,тож почнiмоl
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Ситуацiя не залишае мiсця Hi для вiдступу, Hi для того,
щоб ввiчливо вибачит ися i пiти геть. Йому довелося пройти
чиспенними манiвцями, щоб нарештi опинитися тут. BiH
з"iсть свою порцiю цiпком i жадiбно попросить добавки, а

також зачерпне собi велику ложку гарнiру. Клеммер вiдво-

дить ii руку з листом i говорить, що EpiKy треба заставити
бути щаспивою. BiH описуе iй ii щастя, yci cBoi переваги i
сипьнi сторони, а також недолiки мертвого паперу: адже пе-

ред нею - жива людина! I вона незабаром це вiдчуе, адже
вона також жива людина. Вальтер Клеммер iз погрозою на-
тякае iй, як швидко деяким чоповiкам набридають жiнки.
Жiнки повиннi старатися продемонструвати чоловiкам усю
свою багатостороннiсть. Ерiка,яка випереджае його на крок,
про це давно знае. Тому вона змушуе Клеммера прочитати
листа, у якому поясню€, яким чином можна зробити довшою
сукню'ixHix cTocyHKiB. EpiKa каже:

- Гаразд, але спершу прочитайте листа.
Клеммер змушений узяти в руки листа, бо iнакше кон-

верт опиниться на пiдлозi, а жiнка образиться на це. BiH

цiлуе EpiKy по всьому тiпу i тiшиться, що вона нарештi вiд-
повiдае йому взаемнiстю. За це BiH ощаспивить ii численни-
ми любовними подарунками, якi аж випирають iз нього,
Кпеммера, назовнi, EpiKa наказуе:

- Прочитай писта!
Клеммер неохоче вiдпускае EpiKy з обiймЬ i розривае

конверт. BiH здивовано читае, а дещо цитуе вголос. Якщо все,

що там описано, - правда, то для нього це закiнчиться по-
гано, а для цiеi жiнки ще гiрше, - це BiH гаранту€. Як би BiH
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тепер не Еамагався,6ачпти у нiй людину BiH бiпьше не зда-

тен, таких, як вона, слiд торкатися лише у рукавичках. EpiKa
витягае коробку з-пiд взуття i випаковуе з Hei все давно на-
буте. Вона не знае, на що саме BiH наважиться, але у будь-
якому разi iй хочеться, щоб iI позбавипи можпивостi руха-
тися, Вона хотiла би, щоб yci засоби, якi BiH застосуе щодо
неi, зняли з Hei будь-яку вiдповiдапьнiсть. Вона хотiпа би

довiритися комусь, але на cBo'ix власних засадах. Вона кидае
йому виклик.

Кпеммер заявляе, що iнодi потрiбна мужнiсть для того,

щоб вЦмовитися вiд виклику i схvlпитися на бiк норми.
Клеммер - це втiлення норми. Клеммер чита€ i не може
зрозумiти, ким ця жiнка себе вважае. Не може збагнути, чи
все це вона пише серйозно. Щпя нього самого це все дуже
серйозно,6о його навчив спорт, що у хододнiй водi гiрських

рiчок на гребця часто чека€ небезпека i трапляються дуже
неприемнi ситуацii, з яких треба виппутуватися.

EpiKa просить, щоб пан Клеммер наблизився до Hei, а

сама вона вбрана лише у чорну нейпонову бiлизну i панчохи!
Так iй подобаеться.

- Мое найбiльше бажання, - чита€ обожнюваниft ад-

ресаъ - щоб ти мене покарав.
Вона вимагае, щоб Клеммер постiйно переслiдував i-i, ка-

рав, змушував розплачуватися за провини. Вона накладе на
себе Клеммера як покуту. I нехай BiH iз насолодою з'яже ii,
обмотае якомога тугiше, сипьнiше, мiцнiше, вправнiше, жор-
стокiше, щоб iй бопiло, щоб вона мучилася, для цього вона
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приготувала мотузки, шкiрянi паски i HaBiTb панцюги! Нехай
BiH зробить усе, що може, щоб цi мотузки.трималиii сипьно.
Нехай прив'яN<е ii колiна до тiпа, так щоб вони боляче впи-

раписяi

- Будu паска, ну будь паска!

Клеммер годосно смiеться над прочитаним. Йому зда€ть-
ся, що вона жартома просить його вдарити себе кулаком у
живiт i сiсти на Hei зверху так, щоб вона почувалася дошкою
i не эмогпа поворухнутися у цих болючих i соподких путirх,
Клеммер смiеться, що вона не може вимагати такого серЙоз:
но i що це чудова знахiдка з iT боку. Ъпер ця жiнка поста€
перед ним у новiй iпостасi i ще сильнiше прив'язуе його до
себе. Вона шукае розваг i не зупиниться Hi перед чим.

Бо ось, наприклад, вона пише, що хоче годинами звива-
тися,нiби хробак у путах, якi я накладу на Hei, i щоб я при
цьому бив ii, копав ногами i HaBiTb шмагав нагайкою!

EpiKa повiдомля€ йому, що хоче повнiстю виснажитися
пiд ним, дiйти до краю. Щобре засвоенi нею навички слухня-
HocTi змулrrують ii прагнути гострих вiдчуттiв! I одна мати -
це ще не все, якщо у тебе е тiльки мати, Мати е i у першу
черry залишиться матiр'ю, але ЕрЩi необхiднi вчинки, якi
виходять дапеко за межi дозвопеного, Клеммер питае, ким
себе врештi-решт вважае ця жiнка. Хто вона така, хоче BiH
знати. йому здаеться, цо вона не знае сорому.

Клеммер прагне вирватися назовнi з цього помешкання,
яке виявипося пасткою. BiH не знав ранiше, у що вплутуеть-
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ся, BiH сподiвався кращого. I-[ей майстер спортивного вес-
лування опинився на небезпечнiil tлибинi. BiH наразi ще й
сам не усвiдомлюе, куди заплив, а iншим не зiзнаеться у цьо-
му нiкопи.

- Що ця жiнка вимагае вiд мене? - iз жахом питае BiH.

Чи правильно BiH розумiе, що, ставши ii повелитепем, BiH

нiколи не зможе керувати нею? Оскiльки вона вирiшуватиме,

що саме BiH зможе робити з нею, то вона нiкопи не напежа-
тиме йому цiпком.Як пегко закоханi вiрять уте,що проник-
ли у найпотаемнiшi закамарки лушi iншоi людини, де iM
вiдомi Bci найбiпьшi таемницi. EpiKa вважае, що у Hei у i1 вiцi
все ще е вибiр, але ж BiH набагато молодший за Hei, а отже,
мае право обирати першим, та й сам BiH належить до най-
кращих зразкiв. EpiKa письмово вимагае, щоб BiH поводився
з нею як iз рабинею i вiддавав й накази. Потай BiH думае,
що накази вiддавати BiH ще мiг би, але карати ii фiзично -
цього вже нiзащо, BiH молодий i щедрий добряк, якому це
давалося б занадто складно. Iснують межi, за якi BiH нiзащо
не вийде у cBoix звичках. Треба знати cBoi можливостi, а вони
завершуються там,де починаеться фiзичний бiль, Не те щоб
BiH боявся. BiH просто не хоче. Вона пише в листi, що завж-

ди звертатиметься до нього письмово або тепефоном, HiKo-
ли - усно пiд час зустрiчей. Вона HaBiTb не нав€Dкуеться
вимовити це вголос! Не може сказати цього, дивлячись у йо-
го голубi очi.

Кпеммер 6'е себе по стегнах i регоче, що вона хоче вiд-
давати накази ЙОМУt А BiH до того ж ще й повинен вiдра-
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зу li слухатися.Дапi вона пише: (Будь ласка, завжди пере-

давай сдовами, що саме ти зi мною робиш. I погрожуй MeHi

тим, що буде, якщо я не послухаюся тебе. Усе треба опи-
сувати дуже детально. Кожен етап вiдчуттiв треба описати
з якнайбiльшою кiлькiстю подробиць>, Клеммер знову пи-
та€ застигду перед ним Ерiку, за кого вона себе мае. У його
ipoHii приховане твердження, що вона - нiщо, або маЙже
нiщо. Потiм BiH говорить про наступну межу, яку зна€
лише BiH, бо BiH сам поставив на нiй прикордонний
стовп:

- Щя межа починаеться там,де я змушений робити щось
проти cBoei волi, - насмiхаеться Клеммер iз серЙозностi
становища.

BiH продовх(уе читати, але вже бiльше для cMixy. BiH чи-
тае вголос, але тйьки дпя того, щоб розвесепити себе: що
HixTo не зможе витримати того, що вона каже зробити iз
собою, кожен вiд цього помре рано чи пiзно. I_{e iнвентарний
список болю.

- 
Отlке, я повинен використовувати тебе лише як

предмет.
На уроки музики це нйк не повинно вплинути, хiба так,

щоб iншi нiчого не помiтипи. Клеммер пита€,чи вона часом
не збожевОлiла. Якщо вона сподiваеться, що HixTo не заува-
жить, то дуже помиляеться. Страшенно помиляеться.

EpiKa нiчого не каже. Вона лише пише, що ii тупе стадо

учнiв, можливо, вимагатиме пояснень, але не oTpI,IMae ix, Epi-
ка грубо зневажае cBoix учнiв, - вiдповiдае iй на це Кдем-
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мер. BiH точно не буде повнiстю огопюватися перед людьми,
якi дурнiшi за нього.

- Не цього я сподiвався вiд cTocyHKiB iз вами, EpiKo.
У листi, який BiH Hi в якому разi не здатен сприймати

серйозно, Клеммер читае, що BiH не повинен прислухатися

до жодного ri прохання.

- Якщо ти посlryха€ш, коханий, мое прохання трохи
ослабити Moi пута, то MeHi вдасться звiльнитися. Тому HiKo-
ли не слухайся Moix прохань, це дуже вахfiиво! Навпаки,
якщо я проситиму, то лише зроби вигляд, нiби ти попускаеш
пута, але насправдi затягни ix ще сильнiше, стягни ремiнцi
ще тугiше - на2-3 дiрки, чим бiльше, тим краще, а потiм
ще i запхни MeHi в рот зiбганi у вузол Moi cTapi панчохи так,

щоб я не могпа вицусити з себе Hi звуку, панчохи лежатимуть
наготовr туъ поряд.

Клеммер каже:

- Hi, тепер точно всьому кiнець!
BiH питае EpiKy, чи вона не хоче отримати вiд нього ля-

паса. EpiKa не каже Hi слова. Клеммер погрожуе iЙ, що чита-
ти писта далi BiH може хiба що.з цiкавостi до клiнiчного
випадку ii захворювання, а вона точно хвора. BiH каже:

- Така жiнkа, як ти, не потребуе цього всього. Ти ж не
tIотвора. У тебе нема€ жодного помiтного тiпесного недолi-
ку. За винятком BiKy. TBoi зуби все ще справжнi.

Тут написано: <Стягни мене IУмовим шлангом,я пoкztjiKy

тобi як, i запхни MeHi до рота кляп так, щоб я не могла його

29з



випхати язиком. Шланг уже пiдготований! Обмотай MeHi,
будь паска, ще й гопову, щоб мое задоволення було макси-
мальним. Натягни MeHi на голову мою стару комбiнацiю i
обмотай нею мо€ обдиччя так, щоб я Hi в якому разi не змог-
ла ii стягнути. I залиш мене у такiй болючiй позi пеN(ати
годинами, щоб я не могла поворухнутцсяу цей час, запиш
мене iз собою>.

- А яка нагорода очiкуе мене за це все? - жартуе
Клеммер.

BiH питае так, бо йому мучити iнших не да€ нйкого за-

доволення. Спортивнi муки,яким BiH пiддае себе добровiль-
но, - це iнце, вiд них стр:Dкдае тiльки BiH сам. Або коли
<по-сибiрськи> обпиваешся у cayHi крижаною водою
з гiрського джерела.

- I]i рiшення я приймаю сам i можу тобi пояснити, що
саме я розумiю пiд екстремальними умовами.

<Знуцайся надi мною, називай тупою рабинею або й ще
гiрше, - просить EpiKa далi у листi. - Розповiдай MeHi вго-
лос про Bci cBoi дii i описуй, як мiг би завдавати MeHi ще
бiльше болю, але насправдi не роби цього. Говори про це, апе
тiдьки обiцяй так робити. Погрожуй MeHi, але не виходь iз
берегiв>. Клеммер думае про Bci Ti береги, якi BiH уже пiзнав,
але TaKoi жiнки серед них йому ще не траппяпося! ,Що нових
берегiв iз цiею старою iржавою стiчною трубою не виру-
шиш, - обзивае BiH ii, щоправда, лише подумки. Раптом
його охоппюе почуття погорди у ставленнi до Hei. BiH ди-
виться на жiнку, яка прагне досягнути такого стану, щоб
забути про все вiд бпаженства i розкошi, i подумки дивуеть-
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ся - хто ix зрозумiе, цих x<iHoK? Вона дума€ лише про себе.
У кiнцi вона iз вдячностi цiлуватиме MeHi ноги, - читае BiH

далi. У дистi все викладено дуже чiтко. Лист пропонуе йому
зайнятися з нею справами, якi мають залишитися у таемни-
цi. Уроки музики е iдеальним середовищем для дрiжджiв ycix
типiв прихованостi, апе вони iдеально пiдходять i для того,

щоб похизуватися перед оточенням. Клеммер заувФкуе, що
лист страшенно довгий i дапi все у ньому викладено у то-
му ж стипi, BiH може сприймати те, що читае, пиlце як курйоз,

- Я xoTiB би якомога швидIце вийтц геть iз цього при-
мiщення, - такою е його кiнцева мета. фимае його пише
цiкавiсть,як далеко може зайти людина,яка могда б торка-
тися руками зiрок! Клеммер, ця невеличка зiрочка-напiвфа6-

рикаъ уже давно спостерiгае за нею збпизька. Широко про-
стягаеться над нею yHiBepcyM музики, iй достатньо лише
торкнутися рукою, але ця жiнка задовопьняеться меншим!
Клеммеровi хочеться дати iй копняка.

EpiKa дивиться на чоповiка. Колись давно вона теж була

дитиною i нiколи бiльше нею не стане.

Кпеммер жартуе про те, Iдо незаспуженi покарання не-
справедливi. Ijя жiнка хоче заслужити побоi однiею своею
присутнiстю, а цього замало. EpiKa уявляе собi cTapi еска-
латори в унiвермагах свого дитинства. Кпеммер продовжу€
жартувати, що iнодi BiH, ясна рiч, може зiрватися i дати
пяпаса, апе завжди намагаеться тримати себе в руках. Копи
справа стосуеться iнтиму, тут пустощi недоречнi. Вона ви-
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пробовуе його почуття - це побачить i слtпиilt. I_{e лише
iспит на те,як далеко BiH може зайти з нею у KoxaHHi. Вона
перевiряе, чи здатен BiH на вiчну BipHicTb i хоче мати ri га-
paHTii ще до того, як вони взагалi почали стосунки. Так
жiнки думають часто. Мабуть, вона хоче з'ясувати, наскiль-
ки може покпастися на його BiMaHicTb i наскiльки сильно
BiH може стукати у дверi ii покори. ii здатнiсть вiддаватися
абсолютна, якщо така взагалi icHye. Здiбностi перетворю-
ються на досвiд.

Клеммер твердо переконаний, що на цiй стадii cTocyHKiB
жiнцi спiд обiцяти все, не виконуючи при цьому нiчого, Роз-
печене залiзо пристрастi моментадьно охолодку€ться, якщо
його кувати занадто несмiливо. Треба з yciei сипи пупитипо
ньому молотком. Чоловiк намагаеться виправдати свою
втрату цiкавостi до цiеi представницi жiночоi раси. Чоповiк
втрачае сипу вiд перевтоми. Його мучить потреба запиши-
тися на caMoTi.

Клеммер чита€ у листi,що ця жiнка прагне, аби BiH про-
ковтнув iT, але у нього на це забракне апетиту, тож BiH дякуе
i вiдмовпясться вiд частування. Клеммер поясню€ причину
cBoei вiдмови тим, що керуеться принципом: не заподiй
iншому того, чого не зичиш собi. BiH не дуже xoTiB би вiд-
чути пута на своему тiлi i кляп у poTi.

- Я пюблю тебе так сильно, що нiколи не зможу заподiя-
ти тобi болю, HaBiTb якщо ти сама цього захочеш, - говорить
Кпеммер. Бо кожен прагне робити тiльки те, чого BiH сам
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хоче. Клеммер точно знас, що не зможе зробити нiяких
серйозних висновкiв iз цього листа.

3-за дверей чути приглушене бурмотiння телевiзора, у
якому чоловiк погрожуе жiнцi. Сiмейний серiал, який пока-
зуIоть сьогоднi,6оляче зачiпас тонку i вразливу душу Ерiки.
У чотирьох cTiHax if власного помешкання ця душа розгор-
таеться на всю ширину, бо iй не загрожу€ жодна конкурен-

цiя. Щпя зближення з матiр'ю цiпком достатньо неординар-
них здiбностей Ерiки як пiанiстки. Мати вва:кае EpiKy
найкращою, незважаючи Hi на що. За допомогою цього ласо
вона i повить доньку.

Клеммер читае абзац, у якому сказано, що йому дозво-
лять штрафувати EpiKy на свiй розсуд,Вiн питае:

- А чому ти вiдразу не написада, про якi штрафи може
йтися?

Але це питання рикошетом вiдбиваеться вiд Ерiки-бро-
неносця. Там написано, що вона лише пропону€. Вона про-
понуе, KpiM того, що купить ланцюг iз двома замками, якi iй
точно не вдасться вiдiмкнути. <А про мою MaTip узагалi не
турбуйся,дуже тебе прошу>, Апе мати тим часом турбуеть-
ся про Hei i голосно тарабанить кулаком у лверi. Ii майже не

чути завдяки серванту, який терппяче пiдставля€ свою спи-
ну. Мати кричИть, телевiзор бубонить. У цьому пристроi
зачиненi крихiтнi фiгури, якими можна володiти, за бажан-
ням вмикаючи i вимикаючи'iх. Карпиковому тепевiзiйному
життю протистоiть життя справжне, у якому можна вiдьно
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розпоряджатися зображенням. Життя точиться вiдповiдно

до зобрал<уваного по тепебаченню, а телебачення копiюе
подii з життя.

Фiryри, волосся яких напучипося вiд зачiсування з фе-
ном, зпякано дивляться одна на одну, але щось побачити
можуть тiльки фiryр", якi мiстяться поза тепеекраном. Yci
iншi просто визирають з екрана i не можуть нiчого побачи-
ти i нiчого зрозумiти.

- Ми повиннi вставити у цi дверi замок або хоча б пан-

цюжок! - продовх{уе EpiKa список cBoix пропозицiй. - До-

ручи це MeHi, коханий. Я хочу, щоб ти перетворив мене на
пакунок, який мiцно перетягнутий шнурами i повнiстю вiд-

даний тобi на потапу.
Клеммер нервово облизуе ryби,уявпяючи собi, якi пов-

нов.Dкення йому пропонують. Перед ним розкриваються
крихiтнi самодостатнi свiти, як у тепебаченнi. Немае куди
ступити ногою. I-[я карликова фiryра тупотить ногами у ньо-
го в мозку. Жiнка перед ним зменшуеться до карликових

роэмiрiв. Нею можна кидатися, як м'ячем, i HaBiTb не
обов'язково ловити. Можна також випустити з Hei все
повiтря. Вона спецiально вдае iз себе таку крихiтну, хоча
зовсiм не мае потреби цього робити. Бо BiH i так визнае ii
здiбностi. Вона не хоче бути вище за iнших,6о не зустрiла в
життi нiкого, хто мiг би почуватися вище за Hei. EpiKa зби-

раеться згодом ще докупити знарядь, щоб створити iдеапь-
ний арсенап усього необхiдного ддя катування, <На цьому
домашньому органi ми зiграемо згодом удвох. Але жоден
звук не повинен випетiти звiдси назовнi>. EpiKa турбуеться
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про те, щоб учнi не здогадалися Hi про що,ПЦ дверима тихо
i люто скигпить мати. А у тепевiзорi iнша жiнка схлипус май-
Же беЗзвуT но, бо звук стишено. мати може, HaBiTb готова
примусити цю жiнку пlIакати так голосно, щоб тремтiли cTi-
ни помешкання. Якщо вже вона, рiдна мати, не може втру-
титися i завадити iM, то тодi доведеться натиснути вiдповiд-
ну кнопку на пультi, i цей техаський iMiTaTop жiнки iз
хiмiчною завивкою на гоповi точно зможе завадити iM.

EpiKa Коryт хоче пiднятися до вершин i здiйснити негiд-
ний вчинок, за який ii спiд буде покарати. Вона не виконае
cBo'ix обов'язкiв. Мати про це не довiдаеться, але EpiKa зро-
бить це. <Про мою MaTip узагапi не турбуйся, дуже тебе про-
шу>. Вапьтер Кпеммер спокiйно мiг би обiiпися без того,

щоб турбуватися про MaTip, апе мати нйк не може уникну-
ти того, щоб криками з телевiзора вголос не виражати влас-
не хвипювання.

- ТЬоя мати сильно заважае, - скаржиться BiH ппакси-
вим тоном.

Йому саме пропонують одягнути на EpiKy щось на зразок

фартушка з нейлону або ппастику, в якому булуть вирiзанi
отвори, через якi можна буде зазирати i бачити cTaTeBi ор-
гани. Клеммер питае, де можна взяти такий фартушок, якщо
не вкрасти або не зробити самому, BiH iронiзуе, що найбiль-
ше, що йому пропонують, - це отвори для пiдгпядання. Не-
вх(е вона i це побачила по телевiэору, де нiколи не видно
всього, а дише фрагменти, кожен iз яких явдя€ собою цiпий
cBiT? Бо цей фрагмент вибраний режисером, а все решта
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домальовус собi уява. EpiKa ненавидить пюдей, якi бездумно
дивпяться тепевiзор, Можна навчитися з усього, якщо бути
вiдкритим до нового. Ълевiзор да€ нам дещо, визначене на-
перед, а голова продуку€ для цього зовнiшню оболонку. Вона

довiльно змiнюе життевi обставини i доповнюе показанi
сюжети або змiнюе ix. Вона роздiляе одних закоханих, а iH-
ших, усупереч волi режисера, навпаки, зводить разом. Голо-
ва модифiкуе усе так, як iй зручно.

EpiKa хоче, щоб Вальтер Клеммер заподЬв iй тортури.
Клеммер не хоче мучити EpiKy, BiH каже:

- Ми так не домовпялися, EpiKo.
EpiKa просить його якомога тугiше затягувати вузли i

стяryвати ремiнцi, щоб вона не змогпа самостiйно вивiль-
нитися.

- Будu ласка, не жадiй мене, навпаки, застосуй усю свою
силу!Не бiйся|

- Що ти можеш знати про мою ситry?. - ставить iй
риторичне питання Вальтер Клеммер, iй, яка ще жодного

разу не бачила його на байдарцi. Вона занадто низько ста-
вить йому планку щодо сиди. Вона не пiдозрюе, що BiH
може з нею зробити. HaToMicTb вона пише йому: <Чи
знаеш ти, що сипу д.ii можна збiльшити, якщо попередньо
замочити шнурок на довший час у водi? Будь ласка, роби
так, щойно у мене виникне для цього бажання, i насолод-
жуйся цим. Зроби MeHi одного разу несподiванку, у той
день, який я сама тобi назву, зв'яжи мене вимоченими
шнурками, qкi стяryються пiд час висихання. Покарай за
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грiхи!> Клеммер намагаеться сформулювати) як саме EpiKa
грirшить i порушуе загальноприйнятi норми поведiнки,
коли мовчить. EpiKa продовжуе мовчати, але не опускае
голови. Вона сподiваеться, що йде правильним шляхом i
вiддае у надiйнi руки Bci ключi, якими BiH незабаром за-
мкне ii! <Тiпьки не заryби>. <Не турбуйся про мою MaTip,
не звертай на Hei уваги, вимагай вiд Hei yci запаснi кпючi,
а lx у домi немапо! Зачини мене разом iз моею матiр'ю!
Я вже сьогоднi мрiю про той день, копи тобi TepMiHoBo
потрiбно буде пiти геть, i ти, на мое найпотаемнiше ба-
жання, зачиниш мене зв'язану, перетягнуту i перекривле-
ну разом iз матiр'ю, яка не зможе дiстатися до мене iз
сусiдньоi кiмнати, i я бучу дпя Hei остаточно недося)кна,
пежатиму аж до наступного дня. Не турбуйся про мою
MaTip, бо це моя справа. Моя i лише моя. Вiзьми Bci клю-
чi вiд кiмнати i квартири, не залиш тут жодного!>

Кпеммер знову питае, що BiH матиме за це. BiH регоче.
Мати шкребеться у дверi. Тепевiзор гримить. ,Щверi зачи-
HeHi. EpiKa не вида€ Hi звуку. Мати смiеться. Клеммер
шкребеться у дверi. fiBepi гримлять. Телевiзор зачинений.
EpiKa тут.

оЩоб я не пищала вiд болю, запхни MeHi в рот нейлоно-
вий кляп, або кдяп iз колготок чи чогось схожого, встав цей
кляп, i я отримаю величезне задоволення, Мiцно прив'яжи
кляп за допомоIою IУмового шланга (продаеться у спецiалi-
зованих магазинах) i додаткових нейпонових пов'язок,
прив'яжи так, щоб я Hi в якому разi не змогпа його витягти,
Одягнися ддя цього у крихiтнi трикутнi чорнi ппавки, якi
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бiпьше оголюють, нiж приховують, HixTo Hi про шо не здо-
гадаеться, присягаюся!

Опустися до мене, пожалiй i заговори зi мною по-люд-
ськи, скажи:

- 3араз ти побачиш, який чудовий пакуночок я iз т,ебе

зроблю i як ти почуватимешся пiсля Morx процедур.
Пiдлещуйся до мене i кажи, що MeHi дуже пасу€ кляп i

що ти запишиш мене лежати з кпяпом як MiHiMyM 5-6 го-

дин,нi в якомуразi менше.Мiцно зв'яжи нейлоновими пан-
чохами Moi щиколотки i так само мiцно зв'яжи мiж собою

руки, а потiм обмотай мене шнурiвками, HaBiTb якщо я пру-
чатимусь, вiд стегон i до шиi. Ми випробуемо це. Я щораэу
пояснюватиму, як саме я цього хочу, i це буде щоразу так, як
ти вже одного разу робив. Чи можпиво зробити так, щоб ти
поставив мене перед собою зв'язану i перемотану, нiби
стовп? Я бупа би тобi за це страшенно вдячна. Тодi присте6-
ни MeHi руки до тiпа шкiряними ремiнцями так туго, як тiль-
ки зможеш. Урештi-решт мае бути так, щоб я не змогпа са-
мостiйно стояти прямо>.

Вальтер Клеммер питае:

- IIIо-що?
I сам собi вiдповiдае:

- Ось що!
BiH тулиться до жiнки, яка не е його матiр'ю i демонструе

це тим, що не розкривае cBoi обiйми йому, як зробила б це
рiдному синовi; Вона трима€ руки по боках. Юнак прагне вiд
Hei нiжностi i вiдповiдi на його нiжнiсть,6о вiдмовити йому
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в цьому пiсля перФкитого стресу може тiльки абсопютний
нелюд. EpiKa Коryт може вiдчувати тiпьки cBoi впаснi бажан-
ня, бiпьше нiчиi.

- Бупь ласка, ну будь ласка, - монотонно повторю€

учень, апе вчитепька не проявпяе ввiчливоi поступливостi,
3 ii боку це схоже на те, що вона вiдкидае його ласки,

дозволяе йому пастися на собi, але не дае йому в дар cBoix
червоних вуст.

- Читання не замiняе життя, - дратуеться юнак.
Апе жiнка продовжу€ напопягати на самому пише читан-

Hi листа. Кпеммер звинувачуе ii:

- Бiпьше ти нiчого не можеlц запропонувати. Таке не-
можпиво пробачити. Ти хочеш тiльки брати i нiчого не да-
вати, але так не бувае.

Клеммер добровiльно зголошу€ться показати iй всесвiъ
наразi зовсiм дпя Hei незнаний! Апе EpiKa нiчого не дае i
нiчого не бере.

Зате вона письмово погрожуq що буде неспухняною.

- Якщо ти станеш свiдком такого непоспуху, - радить
вона Вальтеровi Клеммеру, - то вдар мене, будь ласка, з yciei
сипи долонею, вдар по обличчю, коли ми залишимося на
самотi.3апитай мене, чому я не поскаржуся своiй MaTepi або
чому не даю тобi здачi. Обов'язково говори MeHi TaKi речi,
щоб я могпа вiдчувати свою безбороннiсть. Будь паска, по-
водься зi мною так, як я описапа тобi. Моментом найбiпьшоi
насоподи, про який я зарш не наважуюся й думати, стане
той, коли ти, пiдбадьорений MoiM послухом, сядеш на мене
верхи. Сядь,6удь ласка, просто на мое обпиччя i стисни його
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своiми стегнами так сильно, щоб я не могла HaBiTb поворух-
нутися. Описуй вго/Iос час, який ми маемо дпя cBotx утИ i
пообiцяй, що у нас буде досить часу! Погрожуй MeHi, що ти
примусиш мене годинами лежати у такiй позi, якщо я на-
лежним чином не виконаю те, що повинна, Ти можеш при-
мушувати мене годинами мучитися,притиснувши мое об-
личчя yciM cBoiM тiлом! Роби так, а)к поки я не почорнiю.
Я письмово вимагаю вiд тебе блаженства. Тобi не складно
буде вiпгапати,якi ще задоволення я хотiла б отримати. Я не
наважуюся писати про них тут. I]ей пист не повинен потра-
питиу чужi руки.,Щай MeHi побiльше соковитих ляпасiвJ Не
слухай Mo'lx заперечень. Що стосуеться Moei MaTepi: не ди-
вись у ii бiк!

3а дверима продовжу€ стугонiти телевiзор, щоправдq
уже тихiше. Мати знову почапа пити пiкер, цього ршу ще
бiльше. Так вона намаIа€ться вiдволiктися. Yci ciM'i саме ве-
черяють. Крихiтних чоловiчкiв у тепебаченнi можна у будъ-
який момент витерти з екрана тепевiзора одним натиском
кнопки. Тодi подапьша 'tхня доля залишиться невiдомою, а

мати такого не витримае. Одним оком вона поглядае на
екран. Якщо донька попросить ii, то завтра вона зможе роз-
повiсти iй змiст сьогоднiшньоi cepii, щоб дитина не сидiпа з

дурнувато виlIупленими очима пiд час завтрашнього пере-
гляду.

Клеммеру здаеться, що BiH осягнув позицiю, у якй пере-
бувае вище за пожадання, i тепер може о6'ективно оцiнити
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те, чого хоче це жiноче тiпо. Непомiтно для себе самого BiH
вступа€ у гру. Ходи його думок забитi липкою слиною пожа-
дання, i бюрократичнi правипа, якi створюе для нього EpiKa,

дають йому можливiсть виробити поведiнку, яка задоволь-
нплаб i його потреби.

Бажання цiеi жiнки поволi затяryють Клеммера, хоче BiH
того чи Hi, у свiй чорторий. Але наразi BiH усе ще читае
викпаденi на паперi вимоги як стороннiй спостерiгач. Та вже
незабаром задоводення змiнить його!

EpiKa прагне одного: щоб ii тiдо було бажаним. Вона хоче
мати певнiсть у цьому. I чим довше BiH читае, тим швидше
iй хочеться завершити цю процедуру. Надворi стае темно.
Свiтло не вмикають. Наразi достатньо свiтла з вупицi.

Чи правду тут написано, що вона запхне йому язика у
зад, коли BiH сидiтиме на нiй верхи? Кпеммер дуже cyMHi-
ваеться, що все те, що BiH читае, - правда, i пояснюе цi сум-
нiви поганим освiтленням, Жiнка, яка настiльки добре ви-
конуе твори Шопена, не мох(е писати такого. Але саме це й
нiщо iнше завжди було бажанням цiеi жiнки, яка постiйно
виконувапа тiпьки твори Шопена i Брамса. Тепер вона бпагае
про те, щоб Ti зrвалтували,лпе ма€ на увазi радше постiйнi
погрози зrвалтування. <Коли я лФкатиму i не зможу HaBiTb
поворухнутися,ти розповiдаЙ про зrваптування, тодi вже
нiщо не зможе мене врятувати вiд цього. Але, будь ласка,
завжди обiцяй бiльше, нiж зробиш насправдi! Ти скажеш
MeHi наперед, що я просто розтану вiд блаженства, якщо ти
обходитимешся зi мною брутально, апс rрунтовно>. Жорс-
ToKicTb i fpyHToBHicTb - це двi сестри з важкими характе-
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рами, якi голосно кричать пИ час кожноi спроби rx роздiли-
ти. Як брат Гензель i сестричка Гретель, коли братик уже
сидить у печi, Лист вимагае вiд Клеммера точно дотримува-
тись кожного пункту iнструкцiй, щоб EpiKa не тямипа себе

вiд бпаженства, I сам BiH повинен дати iй чимало соковитих
ляпасiв, вiдчуваючи при цьому абсолютну насолоду. <Я на-

перед страшенно вдячна тобi! Будь ласка, тiпьки не роби
MeHi бодяче>, - виразно чита€ться мiж рядками писта,

Щя жiнка прагне задихнутися пiд тиском твердого, як
KaMiHb, прутня Клеммера, копи BiH затисне ii так, що вона не

зможе поворухнутися. Те, що тут описано, - це плоди бага-
толiтнiх потаЙних роздумiв Ерiки. 3араз вона сподiваеться,

що BiH iз кохання до Hei не зробить нiчого такого. Вона буде

напопягати, але BiH вiдмовиться виконувати ii прохання i
винагородить ii цим доказом любовi. EpiKa вважа€, що ко-
хання вибачае i пробачае. I через це BiH повинен, вона дуже
просить його про це, кiнчати iй у рот, аж поки у Hei вiд цьо-
го мапо не вирветься язик, а ii саму, можливо, знудить. Вона
звертаеться до нього письмово i тiпьки письмово, що BiH

може зайти аж так далеко, щоб облити if сечею. <Хоча, Mo>t-

ливо, на початку яil опиратимуся цьому, наскiпьки MeHi доз-
волять TBoi пута. Роби це зi мною так часто, поки я не пере-

стану пручатися)).
Раптовий i сильний удар по клавiшах i по папьцях -

мати 6'е доньку за те, що та неправипьно ставить руки. З рiз-
них куточкiв мозку Ерiки вистрибують непiдкупнi спогади,
якi зберiгаються у ii черепi. Та сама мати п'€ тепер лiкер,
спершу один, потiм iнший, вони сильно вiдрiзняються за
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кольором. Мати намагаеться зiбрати докупи cBoi частини
тiла, але постiйно втрачае то одну, то iншу i нiяк не може
дiстатися до лiжка.,Щавно час спати, вже пiзно.

Кпеммер дочитав диста, BiH не опускаеться до того, щоб
називати EpiKy на iм'я - ця жiнка не заспужила такого.
У своему тiлi, яке мимоволi реаryе на листа, BiH знаходить
добровiльного спiльника. I_|я жiнка встановила з ним кон-
такт через пист,апе отримада б набагато бiпьшrе о"о*, 

"ri6"просто доторкнулася до нього рукою. Вона свiдомо не пiш-
ltа шпяхом звичайного нiжного жiночого доторку. Але в
принципi вона, здаеться, не мае нiчого проти його пожадан-
ня. BiH тягнеться до Hei, але вона не тягнеться до нього. I-{e

його охолоджуе. Тому на лист жiнки BiH вiдповiдае мовчан-
ням. BiH мовчить доти, доки EpiKa не пропонуе йому дати
вiдповiдь. Вона благае, щоб попри те, що лист зачепив його
за живе, BiH не показував його HiKoMy.

- В усьому решта довiряй cBoiM почуттям!
Клеммер хитае головою, EpiKa наводить як арryмент, що

BiH сам задовольняе свою спраryi голод. Потiм додае,що BiH
мае iT тепефон i може подзвонити,

- Подумай про все спокiйно.
Клеммер мовчить. Без нахшлаry i форшлагу. Його руки i

ноги, а також увесь хребет пiтнiють. Минае чимадо хвилин.
Жiнка, яка чекала вiд нього емоцiйноi реакцii, розчарована,
бо BiH лише удвадцяте питае, чи все, про що вона пице у
своему листi, - правда. А можливо, це просто поганий жарт?
Клеммер явля€ собою втiлення тишi перед грозою, тишi, яка
от-от вибухне! Так виглядають пюци, коди знемагають вiд
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жаги, яку нiяк не можуть вдовольнити. EpiKa пита€, де ж
його BipHicTb почуттiв, про яку BiH стiпьки говорив.

- Ти ображаешся на мене? Сподiваюся, що Hi.

EpiKa наважу€ться на несмiливий запобiжний удар i го-
ворить, що це не обов'язково повинно статися сьогоднi. 3а-
втра також буде день, i все можна перенести. Апе необхЦнi
для задуманого шнурiвки i п{отузки вже сьогоднi лежать у
коробцi з-пiд взуття. Там широкий вибiр, Вона випереджае
його закид i говорить, що готова докупити й бiпьше. У спе-

цiапiзованих магазинах можна HaBiTb замовити ланцюги
iндивiдуального розмiру.Ерiка вимовдяе кiлька фраз, якi
вiдповiдають кольоровi i] бажання. Вона говорить точнiсiнь-
ко так само, як на уроках, залишаеться вчителькою. Клеммер
мовчитьt бо на уроках дозволено розмовляти пише вчите-

пям. EpiKa вимагае:

- Кажи щось!
Кпеммер смiеться i жартома вiдповiдае, що про все це

можна поговорити! BiH обережно намага€ться з'ясувати,чи
вона вже остаточно втратила Mipy. BiH пробуе rрунт, щоб
збагнути, наскiльки вона втратила адекватнiсть, зокрема
i в еротичному планi.

HaToMicTb EpiKa вперше боiться, що Клеммер зараз уда-
рить ii, ще до того, як все у них почапося. Вона запобiгливо
вибача€ться за банальну мову писта, намагаеться зробити
атмосферу в KiMHaTi не такою напруженою. Без вiдрази й
у гарному ryMopi EpiKa каже, що врештi-решт суwtй зали-
шок кохання дуже банальний.
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(Чи мiг би ти приходити до мого помешкання? Благаю
тебе! Тому що cirмe тут починаючи вiд вечора п'ятницi i до
вечора недiлi ти мiг би тримати мене у cBotx жорстоко-сопод-
ких путilх, якщо навокишся. Я би хотiла перебувати у TBorx
путах якомога довше, адже я так давно тужу за ними).

Кпеммер не нада€ особливоi ваги цим словам: можливо,
BiH i справдi вчинить так. Але вже за декiпька хвилин BiH
заrIвляе, що тепер для нього мова йде про надзвичайно
серйознi речi i що BiH HaBiTb не збираеться приходити! Epi-
ка хотiпа би, щоб зараз BiH ii мiцно поцiпував, але не бив.
Вона каже наперед, що за допомогою любовного акту можна
виправити багато такого, що здавалося безнадiйним.

- Скажи MeHi щось нiя<не i забупь про llисъ - нечутно
благае вона.

EpiKa сподiваеться, що нарештi знайшла свого лицаря, i
ще сподiваеться на його мовчання i cKpoMHicTb. EpiKa стра-
шенно боiться побоiв. Тому вона пропону€, що вони можуть
написати одне одному ще кiлька листiв.

- Нам не доведетьсядля цього HaBiTb купувати поштовi
марки.

Вона хвапиться, що в рештi листiв усе може вiдбуватися
ще бiльш непристойно, нiж у цьому. Ще був пише початок, i
ось BiH запишився позаду. Чи могла б вона написати ще од-
ного писта? Можпиво, наступного разу iй це вдасться краще.
Жiнка Mpie, щоб BiH поцiпував ii i не бив. BiH спокiйно може
цiлувати ii бопяче, але тiльки б не бив. Клеммер вiдповiдае:

- Нiчого страшного. - А потiм каже: - Щякую, iз задо-
воденням. Будь ласка, будь ласка.
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BiH говорить майже беззвучно.
EpiKa знае цю iнтонацiю вiд MaTepi. Вона здякано сподi-

ваеться, що BiH таки не бупе ii бити. Вона повторюе:

- Ти можеш робити зi мною все, справдi все, гоповне,

щоб це було боляче, бо майже не icHye такого, чого б я не

хотiла зазнати вiд тебе.
Клеммер мае пробачити\й за те, що вона, на ii думку,

написала недостатньо гарно, I тепер жiнка боiться, щоб BiH
не вдарив iT зненацька. Вона розповiдае чоловiковi, що вже
багато poKiB iй хочеться побоiв. Iй здаеться, що вона нарештi
знайшла воподаря, про якого мрiяпа.

Вiд страху EpiKa товорить про щось цiлковито iнше.
Кпеммер вiдповiдае:

- ,Щякую, добре.
EpiKa дозволяе Кпеммеру вiднинi вибирати i] одяг. BiH

може суворо реаryвати на будь-якi порушення визначеного
ним гардеробу. EpiKa вiдчиняе велику шафу i показуе, що у
Hei е.,Щещо вона знiмае з вiшакiв, а iншi речi запишае висiти,
просто показуючи на них рукою. Вона сподiваеться, що BiH
оцiнить епегантнiсть ii колекцii, i демонструе йому всю рiз-
нобарвнiсть cBoix убрань.

- Ъ, що особливо тобi сподобаеться, я можу й докупи-
ти! фошi не мають значення,,Щля Moei MaTepi я вiдiграю роль
грошей, якi вона вiд скупостi не хоче витратити. Тож моею
матiр'ю не переймайся взагалi, Який твiй улюблений колiр,
Вальтере? Все, що я тобi написада, не було жартом, - вона
несподiвано пiдкоряеться його руцi. - Ти ж не ображаешся
на мене? Якби я попросипа тебе написати кiпька рядкiв MeHi

310



особисто, ти змiг би це зробити? Що ти думаеш про все це i
цо можеш сказати з цього приводу?

Кпеммер каже:

-,Що побачення.
EpiKa злякано стискаеться, сподiваючись, що його рука

опуститься на Hei паскаво, а не жорстоко.

- Я завтра ж викличу майстра, щоб вставити тут за-

мок. - EpiKa вiддасть Клеммеровi единий ключ вiд цих две-

рей. - Ти тiльки подумай, як це буде гарно.
Клеммер мовчить на цю пропозицiю. EpiKa прагне його

уваги. Вона сподiва€ться, що BiH зрадiе, коли вона запропо-
нуе йому доступ до себе у будь-який час. Копи б BiH тiльки
не захотiв. Клеммер не реаry€, чути тiльки його дихання.

EpiKa присягаеться, що зробить геть усе з того, про що
написала Кпеммеру. Вона пiдкреслю€: те, що у пистi сказа-
но, - це ще не наказ! Почекати - не означае вiдмiнити.
Кпеммер вмикае свiтпо. BiH нiчого не каже i не 6'е ii. EpiKa

допитуеться, чи можна iй i дапi писати йому листи про те,

чого iй хочеться.

- Чи могла б я поштою надсилати тобi вiдповiдi?
Кпеммер жодним рухом не натяка€ на те, чи буде на чо

вiдповiдати. BiH каже:

- Краще почекати!
Його годос простягаеться над балансовою вартiстю Epi-

ки, яка помира€ вiд страху. BiH кидае iй пробний KaMiHb у
виглядi лайливого слова, але принаймнi не 6'е ii. BiH дае Ерiцi
рiзнi iMeHa й щоразу супроводжуе tx прикметником (ста-

311



рий>. EpiKa знае, що спiд бути готовою до таких реакцiй, i
закрива€ обличчя руками. Потiм вона забирае руки: якщо
зараз BiH вирiшить вдарити ii, то нехай б'е. Клеммер дохо-
дить до того, що не торкнеться ii HaBiTb щипцями. BiH при-
сягаеться, що кохання, яке BiH ранiше вiдчував до Hei, тепер
безповоротно мину/Iо. Що стосуеться його, то нехай би вона

йшпа на Bci чотир4 сторони, йому не буде iT бракувати. Вона
викдикае у нього лише вiдчуття жаху. Як вона cMie пропо-
IIувати йому таке! EpiKa затиска€ голову Mix< копiнами, так,
як це слiд робити пiд час падiння лiтака, щоб урятуватися,
Вона намага€ться захиститися вiд ударiв Кпеммера, якi вона
швидше за все переживе. BiH не битиме ii тiдьки тому, що не
хоче замазати об Hei руки, - так BiH говорить, BiH кидае
писта iй в обличчя,але потрапдя€ тiдьки на схилену поти-
дицю. Лист вапиться, як снiг на гопову Ерiцi.

- Закоханим не потрiбнi листи, щоб порозумiтися, -
знущальцо зауважуе Кпеммер. - Тiдьки тим, хто зрадх(уе
коханих, потрiбна втеча у листи.

EpiKa непорушно сидить на своему диванi. Вона поста-
вила ноги у нових мештах одну бiля одноi.,Щолонi посклада-
ла на копiна. Без особливоi надii вона все ще сподiваеться на
якусь iмiтацiю любовноi атаки з боку Клеммера. Вона не-
вблаганно вiдчувае наближення кiнця кохання! <Аде ж його
пюбов не могда так швидко минути), - пристрасно думае
вона. Поки BiH тут, ще е надiя. Вона сподiвасться хоча б на
пристраснi поцiпунки. Клеммер вiдповiдае: <,Щякую, не по-
трiбно>. Понад усе на cBiTi вона Mpie, щоб BiH замiсть того,

щоб мучити ri, кохався з нею в рамках австрiйськоi норми.
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Якби вЬ зараз накинувся на Hei iз пюбощами, вона б вiд-
штовхIтула його зi сповами:

- Або на Mo'rx умовах, або нiяк.
Вона прагне, щоб недосвiдчений учень спокушав ii ротом

i руками. Вона йому покаже. Вона покаже йому,

Вони сидять одне навпроти одного. Вони дуже близькi
вiд зцiпення завдяки коханню, аде водночас над ними тяжiе
i вахсенний надгробний KaMiHb. Клеммер зовсiм не янгоп, i
жiнки також не янголи. Треба вiдкотити KaMiHb геть iз до-

роги, EpiKa не поступиться Hi на крок в жодному зi cBorx
бажань, якi вона Bci записала Вальтеровi Клеммеру. А поза

цим листом вона, здаеться, не ма€ взагадi нiяких бажань.
оДуже дякую! Навiщо ще щось говорити?> - питае Кдем-
мер. Ну, BiH хоча би не б'е ii.

BiH обхопдю€ руками неживий серванъ який нiчого не
вiдчувае, i з усiею сидою постyпово вiдсувае його вбiк, але
EpiKa йому не допомагае. BiH суне сервант iз мiсця, поки
не утворюеться щiпина, яка дозводяе йому вiдчинити
дверi. <Нам бiльше немае що сказати одне одному>, - цих
слiв Клеммер не промовпяе. BiH не прощаючись виходить
геть i зачиняе за собою дверi квартири. Незабаром його
вже немае.

Мати голосно хропе на свой половинi лi_lкка, вона не
звикла до дii аirкоголю, який призначений пише для того, аби
пригощати ним гостей. Гостей, якi нiколи не приходять. Ко-
лись давно, багато poKiB тому, у цьому ж таки лiжку жага

з13



привела u до священного материнства, l вцразу ж пlспя до-
сягнення мети жага минулася. Один-единий ьипиь бу" до-
cTaTHiM, щоб назавжди покiнчити з жагою i створити про-
cTip для доньки. Батько одним ударом убив двох зайцЬ.
А заодно i себе самого. Через внутрiшню iHepTHicTb i сла6-
KicTb духу BiH не здатен був передбачити наслiдкiв цiеi
еякуляцii. А тепер Epiкa прослизае на свою поповину пiх<ка,

а батька давно закопали в землю. EpiKa не ходила в душ i не
чистида зуби. Вiд Hei сипьно тхне потом, вона нагадуе тва-

рину в клiтцi,де назбируеться сморiд поту i дикостi, вони не
можуть вивiтритися, бо клiтка занадто мапа.Щля того, щоб
одна з тварин могпа повернутися, iнша змушена вiдсунути-
ся попiд саму cTiHy. Спiтнiпа EpiKa пежить бiля cBoei MaTepi,
не в змозi заснути.

Пiсля того, як EpiKa, занурена у впаснi соки, майже двi
години пропежала без сну i беэ думокl рztптом прокинупася
мати. Мабуть, iT розбудила думка доньки, бо дитина Hi разу
не поворухнупася.Матерi вiдразу пригаду€ться все, вiд чого
вона увечерi втекла за допомогою лiкеру. Мати рiзко пiдска-
куе, сяе, нiби промiнь сонця, до сходу якого ще далеко, i
накида€ться на доньку з докорами i претензiями, а такоr(
погрозами, зокрема й утопiчними погрозами тiлесного по-
карання. На EpiKy, нiби гiрське камiння, сиплються питання,
якi залишаються без вiдповiдi, питання, не впорядкованi за
важливiстю i термiновiстю. Оскiльки EpiKa мовчить, мати
ображено вiдвертаеться вiд Hei. Вона пояснюе свою обраэу
тим, що вiдчувае огиду до cBoei доньки. Але за кiлька хвилин
вона знову повертаеться до Ерiки i повторюе акустичний
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заряд погроз, цього разу пiдсипених. Мати кричить i кри-
чить, доводить себе звинуваченнями до стану, копи втрачае
над собою контродь. Вона все ще перебувае пЦ дiею апко-
гопю, який продовжу€ нуртувати у ii KpoBi. Яечний пiкер -
це пiдступний напiй. А чrокопадний Hi в чому йому не по-
ступаеться.

EpiKa робить слабку спробу продемонструвати MaTepi
свою пюбов,6о мати ух(е опису€ дуже далекосяжнi наспiдки
сьогоднiшньоi подii дпя'iхнього спiпьного N(иття, i iй самiй
стае страшно, коли вона про це думае. Наприклад, про те,

що доведеться купити дпя Ерiки окреме пiжко!
EpiKa сама себе пiд'юджуе у любовному поривi. Вона

накидаеться на MaTip iз поцiлунками. Вона цiпуе iT так, як
не наважувалася цього робитп вже багато poKiB, Мiцно три-
мае MaTip за плечi, а мати мопотить довкола себе руками i
нiкуди не влучае. EpiKa скеровуе cBoi поцilryнки у точку,

розташовану помiж лiвим i правим пдечем, хоча i вона не
завжди влучае у цiдь, бо мати поверта€ голову в рiзнi боки,

ухиляючись вiд поцiлункiв. Ще материне обпиччя у напiв-
темрявi схоже на просту ппяму свiтпа, оточену нiмбом фар-
бованого бiпявого вопосся, яке допомагае зорiентуватися.
EpiKa хаотично цiлуе цю свiтлу пляму. Вона icHye завдяки
MaTepi, це мати привела ii на cBiT, цей пористий материн-
ський пирiг! EpiKa мокрими ryбами тицяеться в обпиччя
MaTepi й тримае MaTip у залiзних обiймах, щоб та не могла

уwIлитися. EpiKa навапюеться на MaTip спершу половиною,
а потiм трьома четвертими свого тiла, бо мати починае
серйозно вiдбиватися i молотить кулаками навмання. Мети
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намагаеться втекти вiд широко розтулених ryб Ерiки, якi
знаходять iT то праворуч, то лiворуr, i несамовито маха€
головою. Усе вiдбуваеться так, як у любовнiй баталii, але
метою е не досягнення оргазму, а сама MaTip,ii особистiсть.
I ця мати затято борониться. Але марно, бо EpiKa сильнiша.
Вона обвивае MaTip, як плющ обвивае стариil дiм, тiльки
мати нiчим не схожа на затиIцний старий дiм. EpiKa смокче
i гризе це велетенське тiло, так нiби намагаеться ще раз
потрапити у Hboio всередину i заховатися там, EpiKa освiд-
чуеться MaTepi у KoxaHHi, мати крекче щось протилежне,
точнiше, що вона також пюбить свою доньку, апе та повин-
на негайно припинити!

- Я тобi зараз покажу!
Мати не може захис,гитися вiд напливу почуттiв, якi по-

тужним струмеЕем пливуть вiд Ерiки i збивають MaTip з
нiц але iй це приемно. Вона раптом вiдчувае, що ri домага-
ються. Основою будь-якого кохання е саме це пiдвищення
самооцiнки вiд того, що хтось iнший видiляе тебе серед
iнших. EpiKa затято вгриза€ться у MaTip. Мати починае вiд-
биьатися вiд Ерiки кулаками. I що сипьнiше EpiKa цiлуе, то
бiльше мати намагаеться вiдбитися вiд Hei руками, що6, по-
перше, зzлхистити себе, а по-друге, присадити доньку, яка
явно втратила контроль над собою, хоча нiчого й не пила.
Мати кричить:

- Припини!
Мати енергiйно закликае EpiKy по порядку. EpiKa продов-

жуе пристрасно накидатися на MaTip iз поцiлунками то з
одного боку, то з iншого. А оскiпьки мати нйк не реаry€ на
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ii ласки, EpiKa почина€ завдавати ударiв, хоча i не дуже силь-
них. Вона 6'е,MaTip, домагаючись i] любовi, а не караючи iT.

Але мати неправидьно трактуе ii побоi як злiсть, тому сва-

риться та погрожуе. Мати i донька нiби помiня лися ролями,
бо ж тiлеснi покарання завжди бупи правом MaTepi, адже iй
зверху краще видно Bci недолiки дитини, Мати вирiшуе за-
хис"lи,гися вiд парасексуальних атак свого чада i навмання

у темрявi модотить EpiKy по щоках.
,Щонька забирае геть руки MaTepi i цiлуе ii у шию зi своiми

криптосексуапьними намiрами, вона невмiла i дивакувата
коханка. Мати також не дуже обiзнана у любовних науках,
тому обирае HeBipHy тактику i намагаеться знищити все дов-
кода себе. ii старенька пдоть при цьому цiлковито поглину-
та боротьбою.,Щонька поводиться з нею не як iз матiр'ю, а

як iз ппоттю. EpiKa хапае материнське тiло зубами, Вона
цiлуе i цiпуе. Вона несамовито цiлус MaTip. Мати вва)ка€
свинством те, що робить iз матiр'ю донька, яка втратила кон-
тропь над собою, Нiякi спроби припинити це не допомага-
ють, так MaTip не цiлували вже не один десяток poKiB i це ще
не все! Бо iнтенсивнiсть нiжностi ще посилю€ться, аж поки
нарештi пiсля aBToMaTHoi черги особливо пристрасних по-
цiлункiв донька не застигае без руху на тiпi MaTepi. Щонька
задива€ MaTip сльозами, а мати намагаеться зiпхнути iз себе
тiло доньки> питаючи ту, чи вона не з'tхала з глузду, У вiд-
повiдь не звучить нiчого, та мати й не чекас жодноi вiдповiдi,
тому наказуе негайно BciM лягати спати, бо завтра попереду
ще цiлий день! I протягом цього дня доведеться викоIIувати
свою роботу. .Щонька погоджу€ться, що настав час спати.
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,Щонька ще раз проводить руками по тiпу MaTepi, нiби спiпцй
KpiT, але мати вiдштовхуе ti руки. На коротку мить доньцi
вдалося побачити тоненьке i порiдiле волоссячко на мате-

риному понi, попiд товстим ,(ивотом. I]e було дивне видо-
вище, Щосi мати завжди старанно ховала це мiсце вiд очей

доньки. Пiд час txHboi боротьби донька навмисне хапалася
за нiчну сорочку,,та кiнець кiнцем задерлася, й EpiKa змогла
нарештi побачити вопосся, про яке завжди знала, Iцо воно
icHye! Освiтлення було, на жаль, надто слабким. EpiKa спе-

цiально розкрила матiр,щоб уважно все роздивитися.Мати
марно намагапася пручатися, 3 фiзичноi точки зору EpiKa
сидьнiша за свою вже трохи замrIену матiр.,Щонька викри-
куе MaTepi в обпиччя, що саме iй вдапося щойно побачити.
Мати мовчить, iй хочеться заперечити те, що трапипося мiж
ними, зробити вигпяд, нiби все це не мае нiчого спiльного
з реальнiстю.

Обидвi жiнки засинають, TicHo притуленi одна до одноi.
Залишок ночi дуже короткий, i вже незабаром початок но-
вого дня да€ про себе знати неприемним яскравим свiтлом
i нав'язливим щебетанням птахiв.

Вальтер Клеммер перебувае пiд глибоким враженням вiд

цiеi жiнки, яка мае смiливiсть на те, що iншi лише обiцяють.
Пiсдя того, як BiH перепочив й обдумав усе, що стапося, BiH
проти власноi вопi ще бiльше здивувався тому, якi межi на-
важилася розсунути EpiKa. Ii пристрасть прагне простору.
Клеммер не може отямитися. В iнших жiнок на цьому про-
cTopi розмiщенi хiба що сходинки, якими можна дертися
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вгору i вниз, або ж один чи кiлька коникiв-гойдалок на по-
TpicKaHoMy бетонi дитячого майданчика. А тут перед радiс-
ним користувачем розкинулося цiпе футбольне попе, а за
ним Iце TeHicHi корти i бiговi дорiжки зi спецiальним по-
криттям! EpiKa досконапо вивчила свое оточення, мати вби-
ла кiлки на вiдповiдних мiсцях, але не задоводьнипася цим
i постiйно Еамага€ться старанно вкопати HoBi, - визна€

rrень Клеммер. Пiсля тривалих роздумiв BiH вiдчувае

радiсть, для спроби вирватися бупо обрано саме його. BiH
юний i вiдкритий до всього нового. BiH здоровий i готовий
сприftняти хворобливiсть. BiH вiдкритий до всього, незапеж-
но, з якого напрямку воно б не з'явипося. BiH готовий i може
в будь-яку мить широко вiдчинити ворота новизнi. BiH мiг
би наважитися HaBiTb висунутися з BiKHa так далеко, щоб
майже втратити piBHoBary. Щоб стояти лише на кiнчиках
пальцiв! BiH може ризикнути i тiшитися ризиковi,6о це саме
BiH бере на себе цей ризик. [oci BiH був чистим пистком
паперу, що чекав на невiдомоIо друкаря, який нанесе на ньо-
го вiдбитки ще нiким досi не читаних слiв. I_{e запишить на
ньому слiд на все життя! BiH уже нiколи не бупе таким, як
ранiше,6о BiH стане чимось бiпьшим i матиме теж бiпьше.

Якщо це буде вкрай необхiдно, то BiH, мождиво, HaBiTb
наважиться на жорстокiсть до цiеi жiнки. BiH беззастережно
погодиться на Bci виставленi нею умови i продиктуе iй влас-
Hi: ще бiльшу жорстокiсть. BiH добре знае,як усе вiдбувати-
меться пiспя того, як BiH протягом кiлькох днiв тримати-
меться вiд не1 на вiдстанi, щоб випробувати, чи почуття
витримае нелюдську перевiрку i тортури, якi приготуе iM
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iнтепект. Сталь його дуry погнулася, апе не зпамалася пiд
вагою обiцянок цiеi жiнки. Вона вiддасться у його руки. BiH
гордий за iспити, якi йому доведеться скласти. Можливо, BiH

?, .-..
мало не во € ll!

Але учень все одно радий, що встановлюе мiж собою i
вчителькою кiлькаденну дистанцiю. Краще нехай вона тро-
хи вистигне, перш нiж BiH дасть iй вiдкусити свiй мiзинець.
BiH уже кiлька днiв чекае на те, що саме принесе йому в зубах
жiнка, для якоi настала пора бути коханою, - принесе впо-
дьованого зайця чи курiпку. Або ж просто старий черевик.
BiH свавiльно та егоiстичн,о I{e з'являеться на ii уроки. BiH
сподiваелься, що вона почне переспiдувати його, втративши
останнiй сором. Тодi BiH проведе експеримент: скаже iй KHi>

i подивиться, що вона робитиме. А наразi юнак певнiШе по-
чува€ться на caMoTi, арке це найкраща подруга вовка до
моменту, поки BiH зустрiне козу,

Що ж стосуеться Ерiки, то вона вже багато poKiB знайома
зi словом квiдмовитися>, але тепер вона збираеться докорiн-
но змiнитися. Прес ii жаги, який так часто використовував-
ся, тепер тисне на ii бажання, з-пiд нього вже тече червона

цiвочка. Вона не вiдводить погляду вiд дверей, чекаючи, коли

у них зайде rIень, але HaToMicTb приходять yci iншi учнi,
тiльки не BiH. BiH вiдсутнiй без поважноi причини.

Кпеммер постiйно вiдчувае потребу вчитися чогось, BiH

багато що починае i мало що завершуе, BiH займався япон-
ськими бойовими мистецтвами, вивчав iноземнi мови, здiй-
снював загальноосвiтнi подорожi, вiдвiдував художнi вистав-
ки, а вiднедавна з.rхопився кларнетом i вiдвiдуе уроки у класi,
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сусiдньому з класом Ерiки, BiH збираеться розширити згодом
набутi там навички, щоб навчитися грати на саксофонi i
спробувати cBoi сили уджазовй iмпровiзацii.Уникае BiH вiд-
недавна лише фортепiано i його поведитедьки. CBoi числен-
Hi захоплення Клеммер здебiльшого кидае пiсля того,як здо-
бувае початковi знання. Йому бракуе терпцю. Але тепер BiH
хотЬ би стати суперкоханцем, адже жiнка провокуе його на

це. Ъпер BiH скаржиться - знzrходить час i на це, - що кор-
сет кпасичноi музичноi освiти занадто тiсний для нього, адже
BiH пюбить мати довкола себе простiр, не окресдений межа-
ми. BiH передчувае широкi горизонти,уявляе собi ще нiколи
не баченi aHi ним, aHi кимось iншим поля. BiH пiдймае хус-
тини за кiнчики i зазирас пiд них, а потiм вiдразу ж злякано
опускае тканину, щоб за мить знову ii пiдняти i перевiри-
,tи 

- чи не примарилося йому те, що BiH побачив? BiH не
може повiрити, що справдi бачив усе це. Коryт постiйно на-
магаеться перекрити йому шляху цi поля i пуки, аде приват-
но спокушае його цим. Учень вiдчувае потяг до безмежностi.
На уроцi ця жiнка невблаганна. Вона здалеку чуе найдрiбнi-
ше, найнезначнiше, а у життi прагне, щоб ii примусипи бпа-
гати. Вона повнiстю загортае його у рояль, у цей еластичний
бандаж, який формують технiчнi вправи, трепi, школа майс-
TepHocTi за методикою Чернi.,Щпя Hei стане ляпасом в облич-
чя той факт, що дише конкуренцiя кларнета вивiдьнипа його
з пабет контрапункту. Одного разу BiH зможе чудово iмпро-
вiзувати на саксофонi-сопрано! Клеммер гра€ на кпарнетi.
I значно менше гра€ на фортепiано. BiH рiшуrе розкрива€
перед собою HoBi музичнi горизонти i планус розпочати гра-
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ти у студентському джа3-6ендi, до скпаду якого вхомть його
знайомi, а потiм BiH переросте i це, створить власну групу i
Iратиме власну музику, вiдповiдну до його уявпень i HaMipiB,
назву групи BiH уже придумав, але наразi тримае ii у таемни-
цi. Щось таке вiдповiдатиме його яскраво вираженому праг-
ненню музичноi свободи. BiH уже записався у джазовий клас.
BiH хоче навчитися аранжування. Спершу BiH збираеться
пристосуватися, пiдпорядкуватися загальному процесу, а у
вiдповiдний момент раптом вирватися з натовпу, нiби по-
тужний фонтан, захоплюючим сопо. Його бажання не прос-
то поставити в ряд iз бажаннями iнших, а ще важче розмiс-
тити його вмiння i бах<ання у рамках нотного зошита. Його
лiктi бадьоро розтинають повiтря, його дихання радiсно вли-
ва€ться в iHcTpyMeHT, BiH Hi про що не думае. BiH тiшиться.
BiH тренуе постановку ryб i змiну кпапанiв.

- У перспективi вже вимальовуються серйознi успiхи, -
говорить учитепь-кларнетист i тiшиться учневi, який отри-
мав солiднi базовi знання у класi Коryт i якого, можливо,
вдасться переманити вiд колеги, щоб на академконцертi по-
грiтися у променях його слави.

,Що дверей класу кпарнета наближаеться жiнка у пер-
шокласному туристичному спорядженнi i эаймае вичiку-
вальну позицiю.Ii не вiдразу впiзнаеш. У Hei тут справи, тож
вона прийшла сюди. EpiKa Коryт, як завжди, старанно вбра-
пася вiдповiдно до нагоди.

Хiба не BiH обiцяв показам iй природу,iiучень Клеммер,
природу, щойно вiдлиту у тиглi, i хiба не BiH найкраще знае,

де саме спiд шукати цю природу? I вона пропонуе учневi,
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якиft,iэ чорним футляром пiд рукою несмiпиво виходить iз
кпасу, здiйснити спiпьну проryпянку вздовж рiчки. Просто
зараз, негайно! Уже з fi вбрання BiH мав би здогадатися про
ii плани.

- Я лриillшда сюди, - заявляе вона, - щоб звiдси ми

разом вирушипи до пiсу.
Разом iз цiею старанно екiпiрованою жiнкою BiH зможе

побачити KpyTi скельнi урвища i неохайнi галасдивi морени
глетчерiв. BiH i вона досягнуть cBoei мети у не надто прива6-
ливому гiрському будиночку, де на пiдлозi порозкиданi ба-
HaHoBi шкiрки i недогризкивiц яблук,у кутку залишки чиеiсь
блювоти, а також iHuri прокомпостованi свiдчення - вима-
занi папiрцi попiд стiнами,уривки проiзних квиткiв, це cMiT-
тя HixTo не прибирас.

Як Клеммер уже, мабуть, зауважив, EpiKa вбрапася у цiл-
ком новий одяг. Одяг вiдповiдае MeTi, а мета одяговi. Як за-
вll<ди у цiеi жiнки, одяг € головним, ця жiнка взагапi потре-
буе постiйного прикрашання, щоб ii визнади, а самого лише
лiсу недостатньо, щоб прикрасити жiнку. Радше навпаки,
жiнка прикраша€ лiс своею присутнiстю, у цьому вона схо-
жа на тварину, за якою спостерiгае в бiнокль мисливець.
EpiKa купила собi мiцнi туристичнi черевики i щедро змас-
тила ix жиром, щоб вони не пропускали вологи. У цих чере-
виках вона у разi потреби може пройти чимало кiпометрiв.
На нiй спортивного крою сорочка у клiтинку, тепла куртка,
штани до колiн i довгi вовнянi шкарпетки. Вона HaBiTb взяла
невеличкий напдiчник iз провiзiею! Вона не взяпа з собою
шнурiвки,6о не пюбить екстремальний спорт, А якби екс-
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тремальнi ситуацii булиtil до вподоби, вона радше обходи-
пася б без сiтки i шнурiвки, просто кинулася б у дичавину
лiсу i вiддалася би там тiлесним забавам, пiд час яких все
залежить тiльки вiд неi i вiд партнера, i при цьому iй не
потрiбен рятiвний якiр.

EpiKa мае ппан, як згодувати свою плоть чоловiковi не-
величкими порцiями. BiH не повинен переiсти, а мае постiй-
но вiдчувати сильниill гоltод за i'i тiдом. Так вона уявляе собi
це, коли сидить вдома зi своею матiр'ю. Адже вона заощад-
жуе себе, роздае себе вкрай неохоче, щоразу довго зважую-
чи, чи варто вiддiлити вiд себе ще хоча б rцматочок. Вона
береже своi фунти i кiлограми. Вона х<адiбно вiдрахуе Bci
дрiбнi монети свого тiда i викладе ix перед Кпеммером, щоб
BiH думав, нiби вона витратила принаймнi удвiчi бiльше, нiж
вона заплатила насправдi. Пiсля свого смiпивого листа вона
вiдступипа й затихла, що дапося iй нелегко. Вона застрягпа

у порцедяновiй скарбничцi свого тiла, у цiй синюватiй пух-
пинi, яку вона постiйно тягае за собою i яка заповнена так
щiпьно, що мало не лусне. Наприклад, за цей спортивний
костюм,уякий вона зараз вбрана,iй довепося немапо запла-
тити у спортивному магазинi. Вона купуе якiсть, але важ-
ливiша для Hei краса. ii бажання заходять далеко, Клеммер
спокiйно розгдядае жiнку, BiH вiдчувае себе впевнено, Його
очi поволi перебiгають по зроблених у народному стипi r}д-
зиках костюма. Срiбний ланцюжок для годинника у мис-
ливському стипi прикрiплений на поясi i прикрашений опе-
нячим рогом - це також iмiтацiя. EpiKa писклявим гопосом
нагаду€ йому, що сьогоднi iй обiцяди прогупянку, тож вона
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i прийшпа за обiцяним. BiH питае, чому c.rмe туц зараз, сьо-
годнi? Вона каже:

- Хiба ти не пам'ятаеш, що сказав сьоrоднi?
Вона мовчки демонструе йомукупони його необережних

обiцянок. BiH сам iй твердо обiцяв, i обiцяв саме сьогоднi,
BiH сам це запропонував свого часу: сьогоднi. Учень не по-
винен думати, що вчителька може щось забути. Кпеммер
каже, що сьогоднi це невчасно i не в тому мiсцi. EpiKa негаЙ-
но да€ йому можливiсть обРати iншi мiсця йiнший час. Не-
забаром цiй парi вже не треба буде ходити манiвцями по
лiсах i горах. Але сьогоднi чудовi краевиди гiрських вершин
могпи б посипити л<аry чоловiка.

Вальтер Клеммер розмiрковуе. BiH вирiшуе, що зовсiм не
обов'язково ходити кудись далеко, щоб випробувати щось
нове. Вiн,як завжди, сповнений суто HayкoBoi цiкавостi, тож
пропонуе - от EpiKa здиву€ться - зайнятися цим просто
зараз, на мiсцi. Навiщо шукати щось далеко? А так BiH ще
цiлком встигне на третю в клуб дзюдо! €дине, чого нiколи
не можна робити у KoxaHHi, - це жарти. Якщо вона це
серйозно, то його i поготiв усе вдаштовуе. Будь ласка. Щосi
BiH був нiжним i уважним, але може поводитись i брутально,
BiH це доведе. Усе, як вона i хотiла.3амiсть того, щоб вiдповiс-
ти-учневi, EpiKa Коryт тягне його до пiдсобки прибираль-
ниць, яка не зачиня€ться, вона знае. BiH повинен продемон-
струвати iй, на що здатен. Жiнка випромiнюе рушiйну силу.
Тепер йому доведеться продемонструвати те, чого BiH нiколи
не вчився. Миючi засоби пахнуть сипьно i ядуче, в кутку
складений рiзноманiтний iHBeHTap. Насамперед EpiKa про-
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сить вибачити ii,60 вона не повинна бупа вимагати вiд юна-
ка жодного писта.Вона розвива€ цю д}мку. Вона стае перед
Кпеммером на колiна i невмiпо цiлуе його живiт, якиflt пру-
чаеться. Обтягнутi гетрами колiна, незнайомi з висотами
мистецтва кохання, опускаються в пипюку, Пiдсобка приби-

ральниць - це найбруднiше мiсце у всiй будiвпi. Бпищать
HoBeHbKi ребристi пiдошви черевикiв. Вчителька i учень при-
кипiпи кожен до cBoei невеличкоi ппанети кохання, кожен
на вдаснiй криlкинi, якi пливуть одна вiд одноi геть, нiби
похмурi необжитi континенти, Кпеммер неприемно враже-
ний i] покiрнiстю i тими ryчними вимогами, якi вона вису-
ва€, хоча явно не ма€ у цьому лосвiду.

ii покiрнiсть кричить гопоснiше за будь-яку вiдверту
хтивiсть. Кпеммер вiдповiдае:

- Будu ласка, встань, благаю тебе!

BiH бачить, що задпя нього вона викинула за борт гор-

дiсть, i сам вiдразу ж застосовуе усю впасну гордiсть, щоб не
опиtlитися" за бортом, Якщо не буде iншого виходу, BiH

прив'яже себе до стерна, Вони щойно почали, а вже нiяк не

мох(уть о6'сднатися, хоча вперто прагнуть злиття. Рвуться

до.небес почуття вчительки, цей теплий пегiт, який пiдiй-
ма€ться вiд землi. Власне, Кпеммер нiчого такого не хоче, але

мусить, щоб виправдати очiкування. BiH мiцно стискае колi-
на,нiби присоромпений шкопяр.Жiнка заirально треться об
його стегна i просить змилостивитисяй атакувати.

- Нам може бути зараз так добре!
М'якi складки ii плотi труться об пiдлоry. EpiKa Коryт

освiдчуеться в KoxaHHi, i це освiдчення скдадаеться iз самих
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лише нудних вимоц передбачпиво складених договорЬ i ба-
гатократно гарантованих угод. Кпеммер не дае iй кохання.
BiH каже:

- Ъй! Не так швидко! Прусська гвардiя не поспiшае
стрйяти.

EpiKa описуе, як дадеко вона могда би зайти за тих чи
iнших обставин, а Клеммер пдануе максимум коротку не-
квапдиву проryлянку в MicbKoMy парку бiля Ратушi. BiH
просить:

- Буль ласка,не сьогоднi! Щавай наступного тижня! Тодi

у мене бупе бiльше часу.
А копи BiH бачить, що прохання не допомагають,. то по-

чинае потай сам себе тладити,але все у ньому нiби померпо.
I_{я жiнка заганяе його у велетенську нору, де на його iHcTpy-
мент е великий попит, тйьки от сам BiH наразi реаryвати не
здатен. BiH панiчно смика€, тре i трусить свою пдоть. А вона
все ще не помiтила нiчого. Вона накида€ться на нього, нiби
любовна павина. Вона вже схлипуе, забирае cBoi попереднi
спова назад i обiцяе щось значно краще, нiж обiцяне попе-

редньо. Ось вона нарештi врятована! Кпеммер, який i далi
не може пробудити у собi нiчого, посипено працюе над cBoiM
iHcTpyMeHToM, BiH крутить його в рiзнi боки, пупить по ньо-
му. Iскри детять навсiбiч. BiH боiться давно не провiтрюва-
них внутрiшнiх покоiв цiеi вчительки музики. Вони хочуть
проковтнути його цiлком! EpiKa очiкуе вiд нього всього, що
BiH мае, а BiH наразi не витягнув i не показав iй HaBiTb KiH-
чика. Вона виконуе тiлом пюбовнi рухи так, як собiiх уявляе.
I як бачипа це у виконаннi iнших. Вона подае йому сигнали
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cBoel невмlдостl, хоча сама плутае rx rз вrдданlстю, а назу-
стрiч iй линуть тiльки сигнали безпорадностi. Зараз BiH ПО-
ВИНЕН, але BiH не МОЖЕ. На свос виправдання Клеммер
заявпя€:

- 3апам'ятай собi - зi мною так не можна!
EpiKa починае смикати його за бпискавку штанiв. Витягае

з-за пояса його сарочку i виконуе несамовитi рухи, як це
заведено у коханцiв,3 Клеммером не трапдяеться нiчого, що
могло би стати доказом його кохання. Через деякий час роз-
чарована EpiKa ходить туди-сюди по кiмнатцi, стукаючи
пiдборами черевикiв. Вона пропонуе йому повнiстю обпаш-
тований cBiT почуттiв. Пояснюе все перезбудженням та не-

рвами i каже, що попри все вона дуN(е рада цьому зовнiш-
ньому доказовi кохання. Клеммер не може, бо BiH повинен.
Примушування розходиться вiд rliei жiнки електромагнiт-
ними хвилями. Вона сама - це суцйьна сипуванiсть. EpiKa
присiдае цавпочiпки, нiби втiлення дозрiлоi незграбностi,
нiби закпяття, яке пiдступно перегинаеться навпiл, i поцi-
лунками эгризаеться помiж стегна учня. Юнак стогнё, нiби
це пробуджуе у ньому щось, зi стогоном видушуе з себе:

- Так ти мене не зв'яжеш. Так ти мене не зв'яжеш.
Але загапом BiH завжди радиil випробувати у KoxaHHi

щось новеньке. Урештi-решт вiд повноi власноi безпорад-
HocTi BiH вадить EpiKy на пiдлоry i ребром допонi несидьно
6'е i] по шиi. Ii голова слухняно схидяеться вперед i забувае
про все, iй тепер нiчого довкода не видно. А видно лише
пiдлоry пiдсобки. Ilя жiнка пегко забувае себе у KoxaHHi,6o
ii насправдi так мало, i так мало у нiй того, про що варто було
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би пам'ятати. Клеммер здригаеться й уважно прислухаеться

до звукiв за дверима. BiH намагаеться натягнутиryби жiнки,
нiби стару рукавицю, на свiй член, який пiсля короткого
пожвавлення знову опадае. Рукавиця занадто ведика. З нею
нiчого не вiдбуваеться, i з Кпеммером також нiчого не вiд-
буваеться, а все ество вчительки у цей момент непомiтно

розчиняеться десь улапинi.
Клеммер завзято совгаеться у ii poTi, але доказiв кохання

i далi немае. Його зiв'япий прутень плавае у ii водах, нiби
позбавпений чуття корок. Але BiH продовжуе мiцно тримати
ii за вопосся, сподЬаючись, що все ж таки щось у нього ви-

росте. Одним вухом Кпеммер дослуха€ться до звукiв iз ко-

ридору, чи не йде там випадково прибиральниця. Усе решта
у ньому прислухаеться до ппотi, чи не збуджуеться вона ча-
сом.3апряжена коханням i стриножена вчитепька облизуе
Клеммера кругом, нiби корова новонароджене теля, Вона
заспокоюе його, що все ще напагодиться i що у них ще ба-
гато часу, бо iхня пристрасть бiльше не пiдлягае cyMHiBy.
Тiпьки хвилюватися не треба! Щi заспокоювання бiсять юна-
ка, бо BiH чуе у них прихований наказ. Хiба не ця начапьни-

ця постiйно йому наказуе робити вправи дпя пальцiв i на-
тискати ногами на педапь у правипьних мiсцях? Ii обiзнанiсть

у сферах музики ставить ii вище за нього, i ця ii вищiсть
виклика€ у нього бiльшу вiдразу, нiж BiH усвiдомлюе. Вона
принижу€ться перед його прутнем, а той у свою черry змен-
шуеться у розмiрах перед нею. Клеммер продовжуе пхатися

у рот Ерiки, яка вже вiдчувае, як пiдступа€ до горла блюво-
тиння, але все даремно. З наполовину повним ротом ця жiн-
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ка примудряетьЬя ще втiшати його й обiцяти покращення

у майбутньому.

- Ми ще вiдчуемо чимапо радостi i насолоди!
HixTo не бачить u очей, вона бiльше не вiддае наказiв,

вона перетворилася на волосся, потидицю, шию, незбагнен-
HicTb. Любовний автомаъ який бiльше не реаryе HaBiTb на

удари ногою. А yHHeBi хочеться тiльки одного - вiдточити
тут свiй iHcTpyMeHT. У принципi, його iHcTpyMeHT не мае Hi-
чого спiльного з реIцтою тiла. А жiнку коханЕя завжди за-

хоплюе цiлком. Жiнка завжди прагне витратити на кохання
все, що ма€, а потiм ще i залишити здачу на прилавку. EpiKa
i Вальтер Кпеммер говорять разом:

- Сьогоднi нiчого не вийде, але точно вийде згодом.
EpiKa вбачае в цьому найtпибший доказ кохання: у не-

вдачi. Клеммер страшенно дютий через свою неспромоr(-
HicTb i трима€ жiнку за волосся, трима€ мiцно, завдае iй
бопю, щоб вона не посмiла i тепер втекти вiд нього у своiй
звичнй безбарвнiй нерiшучостi. Ось вона нарештi тут, ви-
користаймо це i потягаемо i] якомога сипьнiше за патпи вiд-
повiдно до домовленостi. Вони обое, не змовпяючись, виry-
кують слова кохання.

Але це завдання виявипося занадто складним для учня,
i свiтло його зорi тьмянiе вiд цього. Вона не може зiйти на

цьому обрii, Щей пабiринт не розкрива€ться перед ним, як
сидьно BiH не намагаеться тягнути за нитку. Помiж нетор-
каними садiвником деревами i кущами не продягае пряма
стежка жаги. Щя жiнка торочить щось про лiси, сповненi
неймовiрних вiдкриттiв, але насправдi iй знайомi хiба що
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ожина i бiпi гриби, Вона стверджуq що заспужила ix трива-
лим очiкуванням. Учень був старанним, за це його очiкуе
нагорода. Нагорода скпадаеться з кохання Ерiки, i BiH якраз
ii отримуе. Вона невмiло мусопить помiж язиком i пiднебiн-
ням його млявого хробачка й очiкуе вiд свого майбутнього
кохання чогось трохи схожого на навчапьну туристичну
стежку, вздовж якоi стоять оздобленi акуратними табличка-
ми роспини, Читаеш напис i тiшишся, впiзнавши давно Bi-

домий кущ. А потiм дивишся на змiю в TpaBi i хtахаешся,
чому це на нiй немае таблички. Жiнка назива€ цю незатиш-
ну комiрчину храмом'tхнього кохання. Тут i зараз! Учень
мовчки стукаеться об м'яке напiвколо рота, запихае свiй
прутень в oTBip цiеi позбавленоi звуку сурми, де BiH ледь
вiдчутно зачiпае зуби,i радить ift бути обереrкнiшою. У такiй
ситуацii зуби для чоповiка страшнiшi за хворобу. BiH пiтнiе
i стогне, iмiтуючи cTapaHHicTb. BiH видушуе iз себе, що нiяк
не може позбутися думок про ii лист. Ще так по-дурному.
CBoiM листом вона позбавила його здатностi кохатися з нею,
тепер BiH лиrце змушений постiйно думати про кохання. I_{e

вона створила перешкоди Ha'iKrboMy шляху, ця жiнка.
Знайомий i справжнiй розмiр його прутня, що про нього

BiH радiсно розповiдае жiнцi, яка ще нiкопи не вiддавала на-
дежних почестей його плотi, цей розмiр зазвичай тiшить
його, як новенький конструктор тiшить допитливого хлоп-
чика. Але цеЙ розмiр нiяк не вда€ться продемонСтрувати.
Вчителька, яка ще нiкопи не знала пристрастi, слуха€ деталь-
ну розповiдь зi старанно-пристрасною дружньою увагою.
Вона погоджуеться з ним i вже сьогоднi тiшиться на майбут-
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нiй шанс побачити все на власнi очi, i не лише побачити, а

також i вiдчути! При цьому вона намагаеться непомiтно
виплюнути з рота його член, але це й не вдаеться, i вона
змушена вiдразу х( знову запхнути прутень назад до рота,
бо так ведить iй учень, порушуючи звичну вчительсько-у.i-
HiBcbKy субординацiю. Так швидко BiH не здасться! Вона по-
винна пити цi гiркi лiки без цукру. EpiKy Коryт обсiдають
першi страхи перед невдачею, у якiй вона, можливо, сама i
винна. Гi юний учень усе ще намагаеться самозабутньо вiд-
датпся сексуальнiй насолодi, апе у нього нiчого не виходить.
У жiнцi, яка заповнюе прiрву cBo'iM еством, виростае i роз-
правпя€ вiтрила темний корабель страху. Вона вже мимовопi
отямилася вiд самозабуття i тепер почина€ зауважувати де-
талi у крихiтному примiщеннi. Гпибоко внизу пiд BiKHoM
видно крону дерева. I-te каштан. Клеммер продовжуе запи-
хати iй до рота несмачну трубочку з цукерками, свiй любов-
ний вiдросток, BiH притискаеться до i] обличчя низом свого
живота i безгпуздо стогне. Кутиком ока EpiKa помiчае ледь
вiдчутне коливання гiлок унизу, на якi падають дощовi крап-
пини.Листя намока€ i важчае. В yci боки летять нечутнi звiд-
си бризки, i почина€ться злива. Весняний ранок не дотримуе
cBoix обiцянок. CBiжi листки беззвучно пiдкорюються тис-
KoBi крапепь. Небеснi пострiли впучають по гiпках. Чоповiк
усе ще запиха€ себеу рот жiнцi i тримае if при цьому за вуха
i за волосся, а надворi уже захопипи вплду природнi проце-
си. Вона все ще хоче, а BiH i далi не може. BiH залишаеться
маленьким i м'яким замiсть того, щоб затвердiти i вiдстов-
бурчитися. Учень скрегоче зубами вiд лютi, ричить, бо не
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може показати себе сьогоднi з найкращого боку. Сьогоднi
йому не вдасться розрядитися у дiрку ii рота, розташовану
у крiщiй, горiшнй, fi частинi.

EpiKa Hi про що не дума€, вона мало не блюе, хоча заЙ-

нята llише частина ii poToBoi порожнини. Але й достатньо
i цього. У нiй все пiдiймаеться догори, i вона задихаеться.
Учень треться жорсткими волосинками довкода свого ста-

тевого органу об Ii обдиччя, замiняючи твердiсть плотi ста-

ранням, i з ycix сил проклинае свiй iHcTpyMeHT. Блювота
пiдiймаеться все вище в Ерiцi. I ось вона з силою вири-
ва€ться i бпюе у старе вiдро, яке послужпиво cToiтb поряд.
За дверима чути чиiсь кроки, i здаеться, що от-от хтось
зайде, але кроки вiддапяються, проходять повз. Учителька
помil*< нападами блювоти заспокою€ учня, що насправдi все
було не так уже й погано, як, можливо, вигпядае. Вона ви-
бльовуе зi cBoix нутрощiв жовч. Вона стискае руки на жи-
BoTi i, напiвпритомна, запевняе його у тому, цо згодом iM
буде пуже добре разом. Ъ,'що трапилося сьогоднi, не бупо
особливо радiсним, аде вже незабаром справ>кня радiсть
вирветься назовнi зi стартового вагончика. Вона вцди-
ху€ться, а потiм невтомно витяryе на поверхню справжнi
сильнi почуття, витирае ix м'якою хустинкою i гордо вистав-
дяе напока3.

- Усе це .i збирапа для тебе, Вальтере, i ось усе це на-

рештi знадсiбилося!
Вона HaBiTb перестае блювати. Хоче пропо/Iоскати рот

водою, але отримус за це жартiвпивого ляпаса. Чоловiк
злиться i каже:
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- Нiкоди не роби так бiпьше у момент, коли я готовий
досягнути найбiльшого розпалу. Ъпер ти остаточно збила
мене з пантелику. Не могда трохи зачекати, поки я досягну
заснiжених вершин? I не смiй полоскати рот пiсля мене.

EpiKa про всяк випадок говорить якусь любовну баналь-

щину, але ii висмiюють за це. PiBHoMipHo тарабанить дощ за
BiKHoM. Вода cTiKae по BiKHax. Жiнка обiймае чоповiка рука-
ми i щось емоцiйно йому описуе. Чоловiк вiдповiдае iй на

це, що вона смердить! Чи зна€ вона, що вона смердить? BiH
повторюе це речення ще кiпька разiв поспiпь,6о воно так
гарно звучить:

- Панi EpiKo, чи знаете ви, як сильно вiд вас смердить?
Вона не розумiе, що BiH говорить, i знову мляво лиже

його прутень. Вона зовсiм розryбпена. Надворi через хмари
стае все темнiше. I хоча все бупо зрозумlло з першого разу,
Клеммер безгпуздо повторюе,що EpiKa смердить дуже сидь-
но i ii огидним смородом уже наповнипася вся комiрчина.
Вона написапа йому пистаi ось тепер нехай почу€ вiдповiдь
на нього: BiH нiчого не хоче вiд Hei, а KpiM того, вона стра-
шенно смердить. Клеммер не надто сипьно хапае EpiKy за
волосся, Ъпер iй доведеться по'iхати геть iз MicTa, щоб його
молодi нiздрi не змушенi були вдихати цей ii потворний
сморiд, звiринi випари.

- Фу, чорт, ви HaBiTb не можете собi уявити, як вiд вас
смердить, панi вчителько музики.

EpiKa зiслизае у тепле гнiздо, у рiвчачок сорому, нiби у
купlль, у яку заходять дуже обережно, бо вода вже досить
брудна. Повз Hei пропдивають бруднi lцапки пiни сорому,
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дохлi щурi пQразки, шматки паперу, дерев'янi бруски по-
TBopHocTi, старий матрас, просочений плямами сперми. Вода
прибувае i прибувае. Вона пiдiйма€ться все вище. Пускаючи
бупьки,жiнка дряпа€ться вздовж чоловiка аж до бетонного
завершення його безжальноi годови. Голова промовляе мо-
HoToHHi речення, у яких iдеться пише про сморiд, джередом
якого учень вважае свою вчитепьку музики.

EpiKa вiдчува€ дистанцiю помЬк обжитим cBiToM i по-

рожнечею. Учень стверджуе, що вона, вчитепька, смердить.
BiH ладен заприсягтися у цьому. EpiKa здатна йти назустрiч
своiй cMepTi. Учень готовий покинути це примiщення,у яко-
му його спiткала невдача. EpiKa шукае бопю, який приведе ii
до cMepTi. Кпеммер застiбае cBoi штани i збираеться вийти.
Ерiцi хочеться, щоб Клеммер здусив iй горпо, i хочеться
спостерiгати за тим, як BiH це робить, поки очi ii не вилiзуть
iз орбiт. Тодi його образ буде у Hei перед очима аж до момен-
ту, поки вона не втратить свiдомiсть. BiH припинив повто-

рювати, що вона смердить, вона бiдьше не icHye дпя нього.
BiH прагне пiти геть. EpiKa хоче вiдчути, як на Hei падае смер-
тельний удар його руки, i сором охоплю€ все ii тiло, нiби
велетенська подушка.

Вони вже йдуть по коридору. Iдуть поряд. На невеликiй
вiдстанi одне вiд одного. Клеммер тихим голосом запевня€,
як це приемно, що сморiд ii старезного тiла не так вiдчу-
ва€ться у ведикому примiщеннi. У комiрчинi цей сморiд був
справдi нестерпним! Тут вона може повiрити йому на слово.
BiH iй радить якомога цвидlце виiхати з MicTa.
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Незабаром r{ителька й yreHb зустрiчають у коридорi
директора, з яким Клеммер шанобливо вiтаеться. EpiKa теж
вiтаеться зi cBoiM начальником, Вiтаеться по-дружньому, бо

директор не наполягае на дотриманнi субординацii.
,Щиректор не обмежуеться кивком, а сердечно BiTae Клем-

мера з тим, що той стане сопiстом пiд час наступного ака-

демконцерту. EpiKa вiдповiдае, що кандидатура содlста ще
не затверджена. I-{ей ii yreHb ocTaHHiM часом перестав ста-

ратися, це очевидно. Lтепер iй доведеться добре подумати,
виступатиме Клеммер чи хтось iнший. Наразi вона ще цьо-
го не знае. Але вона повiдоtrить про сво€ рiшення сво€часно.
Клеммер мовчки cToiTb i слухае вчительку. ,Щиректор при-
цокуе язиком, коли чуе про жахливi помилки, яких постiйно
припуска€ться r{ень Клеммер. Вона вголос i вiдверто нази-
вае Bci неприсмнi факти, якi стосуються учня, щоб HixTo не
мiг звинуватити ii у замовчуваннi. Вона ма€ незаперечнi до-
кази того, що учень перестав заitматися.Крiм того, вона зму-
шена констатувати, що його cTapaHHicTb i запал постiйно
зменшуються. Не варто винагороджувати його за це! Щирек-
тор вiдповiда€, що вчительцi, ясна рiч, виднiше, вона найкра,
ще зна€ свого учня, r прощаеться.

- ВиправляйтесяI - радить BiH учневi К.

Щиректор iде до свого кабiнету.
Клеммер знову повторюе Ерiцi, що вона жахливо смер-

дить i повинна виiхати з MicTa. BiH мiг би сказати про Hei i
гiршi речi, але не хоче забруднювати свiй рот. ,Щостатньо
того, що вона смердить, не повинен смердiти ще i BiH! BiH
пiде i пропопоще собi рот,6о навlть на язицr вш вrдчувае u
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сморiд. Жахливий учительський сморiд BiH вiдчувае аж у
rлибинi свого шдунка. Вона Ее уявпя€, якi огиднi випари ri
тiла, i це HaBiTb добре, що вона не зна€, як пекедьно вона
смердить.

Вони розходяться у протилежних напрямках, так l не

знайшовши спiдьноi тональностi, oKpiM Toi, у якiй смердить
EpiKa Коryт.

EpiKa Коryт береться за справу з ревнiстю й обережнiстю.
Вона хотiпа перестрибнути через власну TiHb, але це iй не

вдалося. Багато що iй болить. Мало що у нiй виявиllося ко-
мусь потрiбним. Вона зовсiм запдуталася. В однiй iз телепе-

редач вона бачипа, як можна забарикадувати дверi по-iншо-
му, HilK шафою. I]e бупо у детективному фiпьмi. Потрiбно
пiдставити стiлець пiд клямку дверей. Хоча не варто аж так
напрркуватися,6о мати вiднедавна спить солодко i мирно,
а соподенький алкогодь циркулю€ у Hei всерединi, цiлком
розчиняючи полrпи помсти.

EpiKa витягае та€мну скриньку зi своiми скарбами. Тут
зберiгаються речi, якi Вапьтер Клеммер так i не встиг поба-
чити, бо занадто рано обiрвав rxнl стосунки своlм дурнува-
тим бурчанням. А ддя жiнки все тiльки починалося! Вона
нарештi була готова, i в цей момент вlн заховався назад, у
свою мушлю. EpiKa обирае прищiпки для бiпизни, а потiм,
трохи подумавши, ще кравецькi шпильки, цiлу жменю шпи-
дьок, як1 вона витягае з пластмасовоi коробочки.

Зi сльозами EpiKa насаджу€ на сво€ тiло жадiбних до
KpoBi п'явок у вигпядi кольорових пластмасових бiлизняних
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прищiпок. Вона робить це у тих мiсцях, якi для Hei легкодо-
ступнi i де потiм утворяться синцi. EpiKa ридае i мучить свою
плоть, Вона намагаеться вивести свое тiло зi стану piBHoBa-
ги. Вона намагаеться збити з пантепику свою шкiру. Проко-
лю€ свою шкiру рiзними домашнiми'i кухонними знаряддя-
ми. Розryблено дивиться на себе в пошуках ще одного
вiльного мiсця. I,щойно у регiстрi ii тiла з'являеться вiпьне
мiсце, його моментапьно защiпають помiж жадiбних щ}па-
лець бiпизняних прищiпок. Натягнутi помiж ними промi_:t<-

ки старанно проколюються голками. Жiнка голосно ридае,
вона втрачае контроль над своiми вчинками, якi можуть
мати серйознi наслiдки. Вона caMa-caMiciHbKa. Вона проко-
люе собi шкiру шпипьками з кодьоровими головками, кож-
на шпилька ма€ головку iншого кольору. Переважна бiль-
шiсть iз гопок вiдразу ж виходять назовнi. Колоти себе попiд
нiгтi EpiKa не наважуеться,6о це занадто сильно бодить. Не-
забаром гаIIявина ii шкiри ryсто вкрита розкиданими по нiЙ
маленькими кривавими цятками. Жiнка здригаеться вiд ри-
дань, вона знову запищипася сама. Апе незабаром вона
перестае ппакати i пiдходить до дзеркапа. ii вЦображення
вгриза€ться iй у мозок словами завданих iй кривд i знущань.
I]e рiзнобарвна картина. У принципi, це зображення могло 6

виIпядати i доволi кумедно, якби лричина була не такою
сумною. EpiKa цiпковито сама. Мати вчергове гпибоко спить
пiд дiею лiкеру. Щойно за допомогою дзеркала Ерiцi вдаеть-
ся знайти на тiпi це не задiяну дiлянку, вона вiдразу ж ха-
паеться за прищiпки та годки i при цьому не припиняе пда-
кати. Вона хапаеться за cBoi iнструменти i швидко вкодюе ix
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у тiдо. Сльози стiкають по ii щоках, i вона вiдчувае, що над-
звичайно самотня.

Через деякиil час прищiпки i шпильки виймаються зi
шкiри Й акуратно складаються на сво€ мiсце. Бiпь затихае,
сдьози висихають.

EpiKa Коryт iде до MaTepi, щоб покiнчити зi своею са-
мотнiстю.

Знову настае вечiр, вупицi на виiздi з MicTa заповнюють-
ся автомобiлями, якi мчать додому, i Вальтер Клеммер також
липкоIо ниткою випускае iз себе активну дйпьнiсть, щоб не
запишатися без дiпа, BiH не робить нiчого особливо цiкаво-
го, але постiйно перебувас у pyci.BiH не надто напружуеть-
ся,але час у цiй його рухливостi минае швидко. BiH здiйснюе
складну з точки зору логiстики мiського транспорту поiздку,
спершу довго iде трамваем лiнii <}>, потiм на метро. BiH знае,

що кiнцева мета його мандрiвки перебувае у MicbKoMy пар-
ку, але саму цю мету i шлях до Hei йому ще доведеться вiд-
шукати. BiH вирушае на енергiйну проryлянку, щоб дочека-
тися пiзнього вечора. BiH убивае час. У нього е бах<ання,

цього BiH певен. BiH хоче напасти на беззахисних тварин,
KoTpi, як K.DKyTb, водяться у парку. У MicbKoMy парку тепер
е фпамiнго та iншi екзотичнi звiрi, якi ще нiколи не бачипи
cBoei справжньоi батькiвщини, i сьогоднi Клеммеру дуже
хочеться напасти на котрусь iз цих icToT i роздерти ii на
шматки. Вальтер Клеммер любить тварин, але якщо його
переповнюють емоцii, то рано чи пiзно це мусить вилитися
назовнi i постраждае вiд цього хтось невинний. Жiнка об-
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разила його, i за це BiH зробив iй бопяче. Щей борг ylKe
сплачено, але все одно потрiбна ще якась жертва. Повинна
загинути якась х<ива icToTa. На таку д}мку Клеммера на-
штовхують газети, в яких детально описуються деякi огиднi
звички цих екзотичЕих створiнь,якi Hi про що не пiдозрю-
ють, а також описуються напади на них, деякi завершуються
HaBiTb смертними випадками.

Юнак виiздить на ескалаторi на вулицю. У парку о цiй
порi вже тихо i спокйно, HaToMicTb у готелi навпроти гамiр-
но i горить яскраве свiтло. Пан Кпеммер не лякатиме пароч-
ки, якi зачаiлися у кущ.лх,6о прийшов сюди не для того, щоб
пiдглядати за iншими, а щоб його самого HixTo не застукав
пiд час акту вандалiзму. Викликанi жiнкою бажання, якi не
вдалося реалiзувати, тепер перетворилися у ньому на злiсть.
Клеммер прочiсуе територiю, але не може знайти жодного
птаха. BiH порушуе заборону заходити на газони i не шануе
HaBiTb екзотичнi кущi та квiти, продираючись крiзь них нав-
простець. BiH спецiапьно топче aKypaTHi газони. Його ка6-
луки нищать першi веснянi квiти. Iз вантажем кохання на
пдечах BiH постав перед нею, але вона не попегшипа його
ношу, i тепер BiH змушенийжити з нею дапi. I-{я ноша не така
вже й важка, але ii наспiдки спустош пиьi для життя тварин.
Тiлесцi потреби Клеммера не змогли пробити собi дороry
щоб вирватися з оболонки назовнi, Щя перебiрпива жiHKa
змогла лише витягти з його голови один-два музичних успi-
хи. Вона взяла у нього найкраще, щоб проекзаменувати i
викинути геть! Вальтер К. носком черевика дусить фiапки,
бо на самому пiку його кохання йому довелося пережити
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гiрке роэчарування. Так,у нього нiчого не вийшло, але ж BiH

у цьому не винен.Якщо EpiKa продовжуватиме у тому ж дусi,
iЙ доведеться пережити речi гiршi, нiж вона може собi уяви-
ти. Обличчя Клеммера дряпають велетенськi колючi гiлки
шипшини, коли BiH намагаеться продертися крiзь кущi, бо
побачив по той бiк заростей воду. BiH схожий на пiдстрепе-
ну дичину,яку мисливець усупереч yciM правилам полюван-
ня задишив помирати вiд рани. I_{ей мисливець-дилетант не
влучив у серце. Тому тепер Клеммер становить потенцйну
небезпеку для Bcix i кожного!

I]ей отруйний пюбовний карлик блукае нiчним парком,
щоб помститися на безневинних тваринах. У парку перед-
баченi рiзнi можливостi дпя вiдпочинку, але тiльки удень.
Клеммер шукае KaMiHb, який можна бупо б кинути, але не
знаходить. BiH пiдiймае з землi короткий сучок,який упав iз

дерева, але той виявля€ться трухлявим i занадто легким, Ос-
кiпьки жiнка, якiй BiH запропонував свое кохання, зажадала
вiд нього страхiтпивих речей, то тепер йому доведеться на-
шлятися стараннiше, щоб знайти якусь кращу зброю, нiж
трухлявий шматок дерева. Оскiпьки BiH не змiг стати пове-
литепем Tiei жiнки, то тепер мусить гнути спину i збирати
дерево. З таким куцим цурпалком фламiнго його засмiе. I_{e

не палиця, а сухенька гiпочка. Кпеммер прагне нових вiдчут-
TiB, але не мае досвiду, тому не може собi HaBiTb уявити,де
ночують пт.lхи, щоб заховатися вiд потенцiйних нападникiв.
Можливо, у них е спецiальний будиночок! Клеммер у жод-
ному разi не xoTiB би вiдставати вiд хулiганiв, якi вже вбили
багатьох птахiв. Ъпер BiH ще сильнiше вiдчувае близькiсть
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води, сво€i рiдноi стихii. Саме там, як пишуть газети, i меш-
кае здобич рох(евого кодьору.,Щовкола шумить BiTep, звИу-
сюди чути шурхотiння. Свiтлi змiйки дорiжок розповзають-
ся в рiзнi боки. Якщо вже Клеммер зайшов так дапеко, то мiг
би задовольнитися i лебедем, птахом, якого легше заманити.

Щя думка наочно демонструе йому, наскiдьки нагально BiH

потребуе виходу/ддя cBoei агресii. Якщо птахи плавають в
озерi, BiH ix виманить. А якщо сидять на березi, то HaBiTb не

доведеться лiзти у воду.
Апе замiсть пташиних крикiв вiн,чуе лише безперервний

дапекиit шум автомобiлiв. Хто так пiзно все ще у дорозi?
MicTo переслiдуе cBoiM шумом кожного, хто прагне вiдпо-
чинку, аж сюди, до зепених закуткiв мiського парку, пегенiв
Вiдня. Кпеммер, який потрапив у зелену зону cBoei непомiр-
Hoi лютi, шукае когось, хто з ним нарештi не буде спереча-
тися. BiH шукае когось, хто його не розумiе. Птах може втек-
ти, але BiH не буде сперечатися. Клеммер проторюе у TpaBi
cBoi власнi нiчнi дорiжки. BiH вiдчувае внутрiшню спорiд-
HeHicTb iз рештою caMoTHix нiчних мандрiвникiв. А стосовно
iнших бпукальцiв у темрявi, якi заламують руки своiх супут-
ниць, BiH усвiдомлюе власну вищiсть, бо його гнiв набагато
сипьнiший за вогонь'rхнього кохання. Юнак прибiг сюди,

уникаючи жiнок. Звiдкись чу€ться стрекотiння, немелодiйне
настiдьки ж, наскiльки немелодiйними бувають крики, якi
продукуються дзьобами або ж музикантами-початкiвцями.
А ось i птах! Незабаром у газетi з'явиться репортФк про
черговий акт вандалiзму, i тодi можна буде з'явитися до ко-
xaHoi з цiею газетою i показати, що довепося вбити живу
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icToTy. А потiм можна буде так само жорстоко знищити i
життя caMoi KoxaHoi. Можна обiрвати нитки ii життя. Ifя панi
Коryт постiйно знущаltася над його почуттям, i BiH даремно
розтрачував на Hei cBoi думки i прагнення протягом цiпих
мiсяцiв! Його пристрасть вилива/Iася на Hej зi щедрот. його
серця, аде вона посмiда перепинити цей потiк i не дала йому
вили"lися.I ось тепер вона отримас письмове свiдчення зни-
щення, i винна у цьому знищеннi тiдьки вона сама.

Протягом усього часу, який Кпеммер марнотратно про-
водить у пошуках птаха, ця жiнка, яка сьогоднi пiшпа спати

дуже рано, перебувае удома, в отупiлому напiвснi. Вона не-
свiдомо пробираеться крiзь соЕ, а Клеммер - крiзь нiчнi
гадявини мiського парку. Клеммер шукае, але нiчого не зна-
ходить. BiH вирушае у бiк iншого звуку, але знову не може
знайти його джерепа. BiH не наважу€ться зайти достатньо
далеко, щоб i самому не потрапити пiд удар чийогось дрюч-
ка й не пiдiгнути ослаблi колiна. фамваi, якi ще донедавна
проrздили повз зовнrшню загорожу парку r своlми дзвrнка-
ми допомагали орiентува,Iися, тепер пiд iншими назвами
iздять пiд землею i ix не чути. Кпеммер не може зорiентува-
тися, у якому напрямку рухаеться. Ifiлком iMoBipHo, що BiH
пряму€ у дику гдушину, де пануе принцип: з'iсти самому або
з'iдять тебе. I замiсть того, цоб знайти собi поживу, BiH сам
стане чиеюсь здобиччю! Клеммер шукае фламiнго, а хтось
iнший може шукати придурка з гаманцем. Клеммер голосно
тупоче i мчить крiзь кущi, продира€ться на вiдкриту галя-
вину. BiH очiкуе найбiльш невинного зауваження вiд тако-
го ж, як i сам, нiчного ryпяльника i наперед потiшаеться над
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ним. BiH зна€: подорожнiй не дума€ Hi про що, KpiM iжi i ciM'i,
а Taкo)t( про стан довкопишнього середовища,який його не-
покоiть, бо внаслiдок постiйного забруднення постiйно
зменшуються з апаси невiдновпюваних природних pecypciB.
Мандрiвник зможе пояснити, чому нищиться природ4 а

Клеммер потурбуеться про те, щоб крихiтна частинка цiеi
природи опинилася на передовiй i подала приклад yciм реш-
тi.I_{ю свою погрозу Клеммер адресу€ у темряву, Однiею ру-
кою BiH притримуе гаманець, iншою стискае дрючок. BiH
зможе так поспiвчувати нiчному ryляльнику, що той буде не

радий.
Клеммер шука€ i шукае, але не знаходить жодного птаха.

[ тут несподiвано, копи Кпеммер вiдчува€, що дiйшов до
межi i збираеться здатися, BiH наштовху€ться на сплетену в
обiймах парочку, яка вже далеко зайшла у процесi задово-
лення cBoei пристрастi. Роздивитися точно йому скпадно.
Кпеммер мало не наступив на чоповiка й жiнку, якi зпилися
в одну icToTy, зовнiшнi контури якоi постiЙно змiнюються.
Однiею ногою BiH необережно ста€ на чийсь одяц а iншою
мапо не спотикаеться об осатанiпу плоть, яка, забувши про
все на cBiTi, споживае iншу плоть. А над ними розкинуло
cBoi гiпки веlIетенське дерево, яке перебувае пiд захистом
закону про охорону довколишнього середовища i настiльки
надiйно приховуе стоIони i сопiння, що HaBiTb збдизька ix
майже не чути. Захоплений пошуками птаха, Клеммер не
зважае, куди ступае. I його лють обертабться проти цiеi
ппотi, яка розквiтла на узбiччi дорiжки i безсоромно зiм'яла
iншi квiти пiд собою, кохаючись на мунiципальнiй клумбi.
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Тепер цi квiти вже Hi на що не згодяться. Клеммер мае при
собi тiльки невеличкий дрючок, щоб узяти участь у цьому
двобоi тiп. 3араз вирiшиться:6птиме BiH чи битимуть його.
Настав момент втрутитися у любовний двобiй третьому iз
перекошеним усмiшкою обдиччям. Клеммер голосно виry-
куе непристойне спово. Крик вирива€ться э rпибини йоtо
серця. BiH смiливiшае, бо парочка не вiдповiдае йому. BiH
махае cBoiM дрючком. Перед Клеммером поспiхом одягають-
ся, щось опуска€ться донизу, щось навпаки - пiдтяry€ться

догори, Застуканi на гарячому спiву.rасники мовчки i нiби
BaTHi вовтузяться зi cBo'iM омгом. Дещо вони вбирають на-
виворiт, бо сипьно поспiшають. Починаеть ся дрiбниitдощик.
Парочка поволi поверта€ться до норми. Клеммер срорим
годосом розповiдае iM, якими можуть бути наспiдки TaKoi
поведiнки. BiH ритмiчно постуку€ дрючком по сво€му пра-
вому стегнi, BiH вiдчува€,як у ньому росте силаi впевненiсть,
бо HixTo не наважуеться сперечатисяз ним. Кпеммер бачить
тваринний страх парочки, i це подобаетьс я йому бiпьше, нiж
могла би сподобат ися беззахиснiсть справжньоi тварини. BiH
здатен зiграти роль справжнього приборкувача. Вони тiльки
на це й чекають. Саме тому цiй парочцi захотiпося зайняти-
ся цим у нiчному парку. Адже тут довкола - вiдкритий про-
cTip. Парочка вже пiдпорядкувалася дресурi Клеммера i
вiдчувае себе у цьому по-домашньому, бо нйк не вiдповiдае
на його квапливi й пютi викрики. Клеммер назива€ lx бруд-
ними свинями! Численнi iдеi, якi спадають йому на думку
пiд час просдуховування музики,перед обличчям реаllьно-
го життя i пристрастi виглядають банальними. З музичноi
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точки зору BiH знае, про що BiH говорить, а тут BiH на впаснi
очi бачить те, про що BiH нiкопи не наважувався говорити:
банальнiсть тiлесного. Перед ним зовсiм не романтичний
сад кохання, а мiський парк. Парочка коханцiв зачайася у
розмитих контурах дерева, Вони мовчки i покiрно погодять-
ся на будь-яке покарання - як на заяву у попiцiю, так i на
квапливi побоi.,flощ сильнiшае. HixTo ix наразi не б'е. Па-

рочка озира€ться, шукаючи очима сховку: вдарить чи не
вдарить? Нападник вагаеться. Парочка непомiтно вiдступае
задом у бiк сховку. iM хочеться випростатися на повний зрiст
i бiгти! бiгти геть! Обидвое ще дуже моподi. Отже, щойно
Клеммер застукав двох неповнолiтнЬякi вовтузипися, мов
свинi. Йому хочеться нарештi вдарити дрючком цо ixHix по-
датпивихтiпах, апе його зброя все ще 6'еться об впасне стег-
но. BiH не хоче завершувати пригоду цiеi ночi без здобичi.
Поки BiH cToiTb i не може зважитися, йому на думку спадае

д€що, цо BiH мiг би принести соннiй ЕрЩi. А до цього ще
ковток свiжого повiтря з далеких лугiв, якого iй дуже бракуе.
Кпеммер руха€ться туди-сюди, нiби щойно наолiенi дверi у
завiсах. Якщо BiH вирiшить рухатись уперед, то коханцям
буде непереливки,але якщо назад, то, мождиво, для них вiд-
криються можпивостi дпя втечi. Обое дiтей вiдступали крок
за KPoKoM,:DK поки не вперпися спинами у щось тверде, що
стало iM на завадi для подальшоi втечi. Тепер, щоб утекти, iM
доведеться вiдiйти вбiк, iншого виходу немае. Раптом Клем-
мер усвiдомлюе, що ситуацiя сама пiдказуе йому зайнятцся
звичними вправами для м'язiв. Навстоячки BiH виконуе
кiлька рухЬ гребця, тйьки без води. I_[я жива картина мае
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певний змiсъ i його нескладно побачити. У нього двое су-
противникiв. Справа звична, а до того ж вони бояryзи i вiд-
мовляються давати вiдсiч. Скористаеться Кпеммер цiею на-
годою чи дасть iй проминути без наслiдкЬ? Господар
становища - BiH. BiH може проявити розумiння, а Mo)t(e по-
карати за порушену паркову тишу i за грiховну юнiсть. BiH
може заrIвити на них у полiцiю. Тiльки йому треба зараз
якомога швидце приймати рiшення, бо порожнiй парк все
бiльше схипя€ ix до думки про втечу. Якщо Клеммер закри-
чить: <Тримайте злодiя!), це не допоможе, BiH cToiTb занадто

дапеко вiд них, а його гнiв зменшуеться, що дозводить жерт-
вам втекти подалi. Юна парочка помiчае невпевненiсть у
його сповах. Можпиво, BiH продемонстрував iM свою неви-
значенiсть несвiдомо дпя себе, апе вони це помiтили! Здаеть-
ся, BiH уже вiдступив зi cBo'tx позицiй сили.I вони викорис-
товують це. Вони хапаються за нагоду, яка iM випапa
Оскiльки Клеммер опинився не у звичнiй воднiй стихii, BiH
вагаеться, що ж йому робити, BiH i вона обходять дерево з

обох бокiв i на повнiй швидкостi мчать геть. Масивна при-
cyTHicTb Кпеммера буквально вiдштовхнупа rx назад. ixHi
пiдошви гпухо стукотять по землi галявини, У деяких мiсцях
просвiчуе земдяна пiдкладка клумби. Пiд час втечi вони за-
були папьто чи щось на зразок короткого плаща. !итячий
плащ. Клеммер не намагаеться ix наздогнати. Йому бiльше
подобаеться топтати ногами плащ на земпi. BiH не шука€ у
кишенi папьта. Не шукае посвiдчення особи. Не шукае цiн-
них предметiв. BiH просто топче ногами ппащ i почувае себе

добре пiд час цього топтання, нiби зв'язаниЙ слон, якиЙ че-
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рез cвoi пута моr(е рухжися тiльки на площинi розмiром
кiлька сантиметрЬ, але повнiстю використовуе цi сантимет-

ри. Клеммер активно намага€ться затоптати плащ у землю,
BiH не знае причини, чому так робить. Але попри це його
гнiв усе збiльшуеться, i незабаром уже цiпиit луг перетво-

рюеться на його ворога. Вперто i з внутрiшнiм неспокоем
Вальтер Клеммер топче м'яку i затишно-спокiйну подушку
перед собою. BiH не дае подушцi спокою. Нарештi йому
вдаеться повнiстю втоптати плащ у земдю, i на цьому BiH
заспокоюеться й вiдчувае втому.

BiH виходить iз парку i якийсь час просто бпукаевупи-
цями без KoHKpeTHoi мети. Його охоплю€ байдужiсть до
вибраного Еапрямку, байдужiсть у поеднаннi з сипою i лег-
кiстю нiц а тим часом усе MicTo вже спить. Зсередини його

роздмухуе куля, наповнена насильством. IJя куля нiде не
торкаеться тiлесних оболонок. Клеммеру все ще здаеться,

що BiH iде без KoHKpeTHoi мети, апе насправдi BiH iде у ви-
значеному напрямку, у напрямку певноi жiнки, яку BiH до6-

ре знае, Багато що вида€ться Клеммеру ворожим, але BiH не

реаryе на цих ворогiв, бо занадто високо ставить свою цiль:
особлива, Hi на кого не схожа, талановита жiнка. BiH ва-
гаеться мiж двома-трьома жiнками, але зупиняе свiй вибiр
таки на однiй. BiH не пожертвуе цiею жiнкою заради якоiсь
там боротьби з кимось. Тому BiH тепер рiшуче ухипяеться
вiд будь-якого насильства, але якщо воно само перепинить
йому пороry то зможе дати вiдсiч, BiH бiжить донизу схо-
дами ескапатора й опиняеться у напiвпорожньому пiдзем-
ному переходi. Бiля невеличкого дотка BiH купуе напiвроз-
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тале морозиво. BiH отримуе свое морозиво iз байдужих рук
продавця у кепцi, який HaBiTb не пiдозрюе, що його неувок-
HicTb може завершитися побоями. Але його HixTo не б'е.
Кепка видае у ньому матроса або повара, мождиво, i того,
й iншого, а обпиччя без ознак BiKy уособлюе втiлення вто-
ми. Клеммер у два етапи проковту€ морозиво. Мапо хто
заходить сюди о цiй порi, ще менше людей затримуються
за склом будки з фастфупом i сидячи ковтають iжу. Моро-
зиво бупо майже тепде. Зовнi спокiйний Кпеммер налашто-
ваниill рiшуlе. Його серцевина повiльно твердiшае, легке
напруження переростае в агресiю. Иого цiкавить пише KiH-

цева мета його подорожi, до якоi BiH незабаром дiйде. Ба-
жання сварки не покида€ його, апе BiH нiкого не чiпае до-

рогою до обраноi ним ;<iнки. Вона точно чекае на нього.
I ось BiH повернеться до неi, з нескромними бажаннями i
безкомпромiсними вимогами. BiH скаже iй речi, якi здиву-
ють i], i взагалi ма€ що iй сказати. Йому треба подiлитися
з нею певними мiркуваннями. Клеммер, нiби бумеранц ви-

рушив вiд цiеi жiнки тйьки для того, щоб повернутися до
Hei уже з новими цiпями i уявленнями. Клеммер зазирае у
центр свого внутрiшнього урагану, у мiсце, де нiбито мала
панувати цiпковита тиша. BiH вирiшу€ ще ненадовго зазир-
нути до кав'ярнi, <Я хочу трохи побути серед спраыкнiх
людей>, - думае Вальтер Кпеммер, i це цiлком достойне
прагнення для пюдинщ яка хоче бути насамперед ryманною,
але йому постiйно перешкоджають у цьому. Але BiH не за-
ходить до кав'ярнi. Брулнi ганчiрки залишають липкi слiди
на алюмiнiевих стiйках, на яких за скдом стоять торти i Tic-

349



течка, вкритi рiзнокопьоровими попивами i спiненими вер-
шками. Численнi лпями залишенi товстими нечупарами на
прилавках м'ясних крамниць. Ще не Bie ранковою прохо-
подою, яку вiдразу ж чу€ поранений звiр. Клеммер при-
швидшу€ крок. На зупинцi TaKci тiльки одна-едина машин4
яку вiдразу ж викликають.

I от Клеммер cToiTb бiля пiд'iзду Ерiки. BiH вiдчувае

радiсть вiд того, що нарештi дiйшов. Хто би мiг подумати.
У будиночку на iм'я Клеммер осепипася лють. .Щорослому
чоловiковi не личить повiдомляти про свiй прихiд киданням
камiнчика, як це роблять пацани пiд вiкнами у cBolx дiвчат.
Учень Клеммер подороспiшав. Подороспiшав раптово, за
одну нiч. BiH сам не пiдозрював, як швидко може прийти
зрiлiсть. BiH нiчого не робить для того, щоб його впустили
досередини. BiH дивиться нагору, на чисденнi TeMHi BiKHa, й
безшумно намагаеться зорiентуватися.Вiн дивиться на одне
з BiKoH i не знае, чие Bolto. BiH припускае, що це BiKHo част-
ково належить Ерiцi, а частково - ii MaTepi. Йому здаеться,

що це BiKHo'ixHboi спiльноi спадьнi. Спальнi подружжя Epi-
каlмати. BiH перерiзае пюбовно натягнуту стрiчку, яка поед-
нуе його з Ерiкою, i прив'язуе стрiчку до чогось нового, де
EpiKa вiдiгра€ лише другорядну ропь, родь засобу для досяг-
нення мети. У майбутньому BiH намагатиметься BpiBHoBa-
жувати у своему життi роботу i розваги. Незабаром BiH за-
кiнчить навчання i матиме бiльше часу для свого водного
хобi. BiH бiпьше не хоче жодноi перебiпьшеноi уваги до себе

цiеi жiнки. Не хоче нiчого незавершеного. Можливо, BiH
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наблизиться до цiеi жiнки, а можливо, що й Hi. На правiй
cKpoHi у нього тече цiвочка поту вiд швидкого бiry. BiH важ-
ко дихае. BiH пробiг кiпька кiлометрiв, а надворi досить теп-
ло. BiH робить дихальнi вправи, вiдомi кожному спортсме-
HoBi. Кпеммер зауважуе, що намагаеться вiдганяти вiд себе

думки про неймовiрне. Усе в його головi проминае швидко
i безспiдно. Враження швидко мiняються. Мета вiдома, за-

соби визначенi.
Кпеммер втискаеться у нiшу дверей пiд'iзду i розстiбае

lзttмor< на cBoix джинсах, Потiм хова€ться у материнське поно
з.агпиблення у cTiHi, думае про EpiKy i мастурбус. BiH неви-

димий дпя чужих очей. Його увага розсiяна, апе BiH чiтко
зосередився на прутнi, який затвердiв у нього внизу.
З'явдяеться приемне вiдчуття впасного тiла. BiH мастурбуе

у юнацькому ритмi. BiH працюе над собою i для себе. Бiльше
Hi дпя кого. BiH закида€ голову назад i мастурбуе, дивдячись
ца темне BiKHo угорi, i при цьому HaBiTb не зна€, чи це по-
трiбне йому BiKHo. BiH байдужий i невблаганний, Його не

цiкавить нiщо, oKpiM власного прутня. Неосвiтпене BiKHo
тягнеться вгору над його головою, нiби пейзаж. Мiсце,уяко-
му вlн стверджуе свою чоповlчlсть, розташоване поверхом

нижче. Клеммер мастурбуе затято, BiH не ставить собi за
мету чимшвидше зупинитися. BiH працюс на полi власного
тiпа без задоволення i радостi. BiH нiчого не хоче вiдновити,
нiчого зруйнувати. BiH не прагне дiстатися нагору, до цiеi
жiнки, але якби зараз хтось вiдчинив перед ним дверi пiд'iзду,
BiH пiшов би до Hei нагору. Нiщо його не стрима€! Клеммер
настiпьки непомiтно займаеться своею справою, що кожен,
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хто вЦчинив би йому дверi, без жодних cyMHiBiB пустив би
його всередину. BiH мiг би стояти тут вiчно i робити сво€, а

мiг би моментально знайти спосiб потрапити до пiд'iзду. BiH
мае право самостiйно вирiшувати, що саме йому робити. BiH
не ма€ HaMipy обов'язково дочекатися тут когось iз мешкан-
цЬ, який iз запiзненням вертався б додому i вiдчинив би
йому дверi, але тим не менше чекае на такого спiзненого
перехожого. HaBiTb якщо для цього йому доведеться стояти
тут до ранку. HaBiTb якщо це заверIциться тим, що BiH пп
бачить, як вранцi хтось перший вийде з булинку. KпeMrvrgtr

тре свiй набрякпиit прутень i чекае, поки вiдчинятьсq
дверi,

Вапьтер Клеммер cToiTb у своiй нiшi i думае, як дадеко
BiH здатен зайти. BiH уже вiдчувае двi нагальнi потреби -
голод i спраry все нараз. Але у цей момент найбiдьше йогп
займае потреба жiнки, тому BiH продовжуе мастурбуват14
BiH вiдчувае це на власному тiлi, i вона такоr( повинна вiФ.
чути, що траппя€ться, якщо з ним бавдяться у безглузrll
iгри.'Що трапля€ться, копи йому пiдсовують caMi упакуван .

ня,6ез BMicTy. Ii м'яка тiлесна ободонка ще прийме його до
себе! BiH витягне ii з теплого лiжка, вiд матiнки. HixTo не
приходить. HixTo не розкривае перед ним дверi. У цьому
зрадrIивому cBiTi, де вже настапа нiч, единою знаною Клем-
MepoBi константою е його почуття, i BiH iде дзвонити. Якщо
не зважати на незначне оголення плотi, BiH поводився бiля
пiд'iзду спокiйно та дисциплiновано. Чекав на пiзнiх меш-
канцiв. BiH вигпядае врiвноваженим i доброзичливим. Але

352



зсередини його розривають почуття. Та цього не повиннi
побачити сусiди Ерiки, якi пiзно повертаються додому, вони
не мають запiдозрити нiчого поганого. BiH весь перебувае

у полонi почуттiв. BiH схвильований самим собою. Незаба-

ром жiнка його Mpii повинна зiйти з високого коня мистец-
тва i вступити просто в piKy буденностi. Вона вiдразу ж
стане частиною цього ярмарку марнославства. <Мистец-
тво - це не троянський KiHb>>, - мовчки звертаеться юнак
.sФ хdнки там, нагорi, lкiнки, яка цryка€ змiсту лише у
fiбСтецтвi. Ъпефонна будка cToiTb неподалiк. Ii вiдразу ж

9l,|Rористовують за призначенням. Клеммер зневажае ван-

;цrrа, який вирвав звiдси тепефонний довiдник, тепер, мож-
ливо, чи€сь життя не буде врятоване, бо хтось шукатиме i
не знайде номер телефону.

EpiKa спить неспокiйним сном праведницi поряд зi своею

р46тiр'ю, яка спить спокiйно, попри те що часто поводилася
а $lФнькою несправедливо. Такого ж спокiЙного сну EpiKa не
?66!tуговуе,6о через Hei дехто стурбовано блукае попiд BiK-

НДии. 3авдяки притаманному жiночiй cTaTi честолюбству
ВОНа сподiва€ться на те, що все завершиться добре i що вона
нарештi отримае задоволення. iй сниться, що чоповiк напо-
дегдиво завойовуе ii. <Будь паска, ну будь ласка>. Сьогоднi
вона добровiльно вiдмовилася вiд вечiрнього перегдяду те-
лебачення. А саме сьогоднi у Hei був шанс побачити св\й

упюблений мотив - вудички закордонних мiсц на яких вона
любить уявляти себе, занурену у 

'iхнй iнтимний затишок.
Вона прагне TaKoi ж перебiльшеноi уваги i вiдданостi, яку
отримують телефiryри. Здебiпьшого показують безкiнечнi
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американськi пейзажi,6о ця KpaiHa не знае меж. <<Можливо,

ми з цим юнаком HaBiTb поiхапи б кудись ненадовго>, - ду-
мае собi EpiKa, але що трапиться тодi з матiр'ю. Не кожному
вдаеться покинути сцену у вiдповiдний момент. ii тiло ми-
моводi видiляе водоry вона не завжди може цим керувати.
Мати спить, на щастя, нiчого не пiдозрюючи.,Щзвонить те-

лефон, хто б це'мiг бути так пiзно, EpiKa злякано схоплю€ть-
ся з лiжка i раптом розумiе,хто може дзвонити так пiзно. I-{e

iй пiдказуе внутрiшнiй го/Iос, iз яким вона вже вiдчувае пев-
ну спорiдненiсть. I-]ей голос зовсiм несправедпиво носить
iм'я кохання. Жiнка тiшиться своiй перемозi в KoxaHHi i
сподiваеться отримати кубок. Вона поставить цей кубок на
почесне мiсце у себе в помешканнi поряд iз вазами дпя KBiTiB.

Вона почува€ться звiдьненою. Вона пробираеться до теде-

фону крiзь темряву кiмнати i передпокою, Ъпефон розри-
ва€ться. Ъпер з огляду на почуття вона зможе вiдмовитися
вiд cBoix попереднiх вимоц i вона наперед тiшиться з цiеi
вiдмови. Ile величезне полегшення. Урештi-решт взаемнiсть

у KoxaHHi - це дише рiдкiснi винятки, здебiльшого ж кохае
хтось один, а iншиЙ TiKae вiд наполегливостi закоханого.,Щпя

кохання потрiбнi двое, i один iз них ось уже дзвонить до
iншоi, i обое вони вiдчувають те саме. Хiба це не чудово? Ife
надзвичайно доречно. Усе скпадаеться якнайкраще.

Улiхску вiд вчитепьки за пишипася пише тепла прим'ятiсть,
яка поводi вистига€. Вона запишила у пiжку свою MaTip, яка
так i не прокинулася. Невдячна дитина, яка моментально
забула свою багаторiчну супутницю життя. Чоловiк по те-
пефону вимагае, щоб йому негайно вiдчинипи дверi пiд'iзду.
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EpiKa стискае телефонну слухавку. Аж TaKoi його бпизькостi
вона нйк не очiкувала. Сподiвалася максимум побажання
<на добранiч> i обiцянки швидкого побачення, наприклад,
завтра о третiй у тому чи iншому кафе. EpiKa думаlrа, що у
чодовiка е детальний план побудови гнiздечка. Вони детадь-
но обговорять це завтра i протягом наступних днiв! Спершу
вони сперечатимуться про те,чи MoжyTb'ixHi стосунки три-
вати вiчно, а потiм почнуть цi стосунки. Чодовiк любить
отримувати задоволення i не дюбить очiкувати цього мо-
менту, а жiнка на мiсцi задовопення розбудовуе цiлий жит-
лоьий компдекq бо у ii випадку справа торка€ться ii цiлiс-
HocTi. Жiнка i весь скпадний cBiT ri почуттiв - це достатньо
непри€мний для усвiдомлення факт. Жiнка вiдразу ж почи-
на€ споруджувати складнi, схожi на осинi гнiзда, конструкцii,
i щойно вона почада свое будiвництво, ri вже не так просто
позбутися, - побоюеться Вапьтер Кпеммер, BiH i далi cToiTb
перед пiд'iздом i чека€, поки дверi вiдчиняться, i це пiде на
користь Ерiцi, <3араз або нiколи!> - до ocTaHHboi секунди
педантично розмiрковуе EpiKa й витягае кпючi. Мати i далi
спить. Нiщо не вриваеться у ii свiдомiсть пiд час сну,6о у цiЙ
свiдомостi нема€ мiсця Hi на що, oKpiM ii дому i власноi донь-
ки. У Hei немае потреби планувати. А донька тим часом очi-
ку€ нагороди за багатолiтнi дисциплiнованi успiхи..Щля цьо-
го моменту вартувало докладати стiлькох зусиль. Тiльки
небагато жiнок чекають на единого i справжнього,6iльшiсть
задовольняються першим-лiпшим, задовольняються мадим.
EpiKa обирае останнього з ycix, хто прийшов, але BiH, мабуть,
найкращий iз них HixTo його не перевершить! Жiнка мис-

12' 355



лить цифрами i порiвняннями,нiби хтось ii змушуе до цьо-
го. Вона чомусь вирiшипа, що все це дано iй за BipHy службу
мистецтву. HaBiTb якщо чоловiча воля забере iI геть вiд ви-
пробуваноi i BipHoi MaTepi, то EpiKy це влаштовуе. <Студент
майже завершив навчання, а вона заробляе грошi. Рiзниця
у вiцi не така уже й вагома>, - вирiшуе EpiKa за себе i за
нього.

EpiKa вiдчиняе дверi i повнiстю вiддаеться в руки чоловi-
ка, якому довiряе. Вона жартуе, що тепер вона цiлковито у
його впадi. Каже, що хотiпа б забрати назад yci своi слова iз
писта, але того, що минулося, не вернути.

- 
Я зробила помилку, аде я все виправIlю, коханий. На-

вiщо нам листи, якщо ми i так знаемо одне одного до най-
лрiбнiших i найпотасмнiших закуткiв д}шi. Ми читаемо
наЙвишуканiшi думки одне одного] I нашi думки постiйно
годують нас cBoiM медом.

EpiKa Коryт не мае aHi найменшого бажання нагадувати
юнаковi про його тiлесну невдачу. Вона каже:

- Прошу тебе, заходь!
Вальтер Клеммер, який також радо витер би з пам'ятi

свою поразку, заходить до помешкання. Багато що тут на-

даеться до його повного розпорядження, i такий вибiр Ti-
шить самолюбство юнака. Багато що з цього BiH сьогоднi
просто вiзьме собi! BiH каже Ерiцi:

- Щоб мiж нами не залишидося жодних недомовленос-
тей, я вiдразу кажу, що не icHye нiчого гiршого за жiнку, яка
хоче цаново переписати акт творiння. Така жiнка - це мотив
для ryмористичних часописiв.
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А BiH, КлеЙмер, - це мотив для великого роману. BiH
насолоджуеться собою i при цьому не вiдчувае Hi наймен-
ших докорiв сумлiння. Навпаки, йому дуже подобаеться
його холоднiсть, цей шматочок пьоду у poTi. Вiльно воподiти
чимось означае мати право у будь-який момент пiти геть.

А твоя впаснiсть запишаеться i чекас на тебе. BiH незабаром
пiднiметься вище рiвня цiеi жiнки, залишивши ш тут,у цьо-
му BiH переконаний. Взаемне почуття, яке BiH серйозно про-
понував iй на початку, ця жiнка вiдкинула. А тепер ддя цьо-
го занадто пiзно.

- Ъпер поговоримо про Moi умови, - пропонуе К.
BiH не дозвопить висмйти себе ще раз. Може дати чесне

слово. BiH iз погрозою в голосi питае i'i, ким вона його вва-
жае. Ife питання вiд його частого використання не ста€ ро-
зумнiшим.

Вапьтер Клеммер заштовху€ жiнку назад до помешкан-
ня. I_{e викликае обмiн гдухими реплiками, бо й не подо-
баеться, щоб iз нею так поводидися. Iнодi вона викорис-
тову€ TaKi дiапоги дпя того, щоб запобiгти гiршому. Пiд
час цiеi сварки EpiKa скаржиться, цо юнак заштовхнув ri
до ii впасноi квартири, у якiй BiH лише гiсть. Але потiм
вона таки вiдкладае убiк свою погану звичку - постiйне
ниття.

- MeHi ще потрiбно багато чого навчитися, - скромно
говорить вона.

HaBiTb свое вибачення вона приносить чоловiковi у
кiгтях i кладе перед ним, нiби здобич, яка ще cTiKae кров'ю.
Вона не хоче знову все зiпсувати iз самого початку. Вона
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шкодуе, що вr(е багато чого зробила неправипьно, - додае
вона, - i найбiльше на самому початку.

- Починати завжди найважче, - доводить EpiKa значен-
ня прави/Iьного початку.

Мати прокидаеться, але поволi, ii будять ryчнi гопоси, -
як вона змушена буде визнати. Мати пюбить командувати.

- Хто тут так голосно розмовпя€ вночi, та ще i з моею
власною донькою?

Чоловiк реаry€ загрозпивим жестом. Обидвi хtiнки захи-

щаються, стають у ряд i насуваються на юнака, нiби ударна
хвипя.

- А таке ти бачила? - i EpiKa не встигае ще нiчого зро-
зумiти, а вже отримуе соковитого ляпаса.

Hi, вона все правильно побачила, i вдарив ii таки Вапьтер
Клеммер, йому нарештi вдапося повестися з нею брутапьно!
Вона ошелешено тримаеться за щоку i нiчого не каже. Мати
шокована. Якщо вже тут хтось i мае право розпускати руки,
то тiльки вона. За кiпька хвилин, коли Кпеммер не говорить
Hi слова, EpiKa нарештi отямпюеться i велить йому негайно
забиратися геть! Мати приеднуеться до цiеi вимоги i зби-

раеться вiдразу ж повернутися до спапьнi. Таким чином во-
на хоче продемонструвати, що ця театральщина iй огидна.
Клеммер мовчки трiумфуе i тихо пита€ EpiKy:

- Ти ж не так це собi уявпяла,правда?
Мати вражена, що чоловiк хоче спершу посваритися, а

вже потiм пiти геть. Ii зовсiм не цiкавить, про що тут гово-

рять, - з:rявляе вона у простiр перед собою. Наразi ще HixTo
з них не пiдвищуе гопосу. I тут Клеммер llупить EpiKy по
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другiй щоцi. Це зовсiм не схоже на любовний доторк шкiри
до шкiри. З огляду на сусiдiв EpiKa ппаче не надто голосно,
Мати все бачить i, стоячи у дверях cBoei спальнi, змушена
визн.ати, що цей чоловiк ставиться до ii доньки як до спор-
тивного знаряддя. Мати обурено зaлrlвдяе, що BiH намаIа€ть-
ся пошкодити чужу впаснiсть, а саме - ii, материну, влас-
HicTb! Висновок MaTepi паконiчний:

- Негайно зникнiтьI Геть!
Клеммер хапае доньку цiеi MaTepi так, нiби у його руках

iHcTpyMeHT, а не живе тiпо. EpiKa ще не зовсiм прокинулася
i нiяк не може збагнути, як це можливо, щоб за кохання
вiддячувапи таким страшним чином, за fi кохання. Ми за-
вжди сподiваемося винаIороди за нашi досягнення. Ми
сподiваемося, що досягнення iнrцих можна буде залишити
без нагороди або що це обiйдеться нам дешевше, нiж нашi
власнi здобутки. Мати переходить до активних дiil i зби-

раеться допучити до них HaBiTb полiцiю, Але HaToMicTb ij
заштовхують назад до спапьнi, i вона падае на спину, при
цьому боляче вдаряеться. Клеммер повiдомляе iй, що роз-
мовдяс зовсiм не з нею! Мати не здатна цього збагнути. За-
вжди вибiр був тiльки за нею. Клеммер запевняе:

- У нас € час, попереду цiла нiч.
EpiKa вже бiпьше не розцвiтае i не свiтиться. Клеммер

питас i'i, чи вона так собi це уявляла, Гопосом тривожноi си-

рени вона вiдповiдае, що Hi, не так. Мати з неабияким зусип-
пям сiдае i погрожуе студентовi страшними карами, про якi
вона неодмiнно потурбуеться. Якщо справа дiйде до край-
нощiв, то вона звернеться за допомогою до iнших людей, -
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присягаеться ця свята жiнка. I BiH ще пошкоду€ про те, що
так ставиться до тендiтноi жiнки, яка за BiKoM мох<е бути
його матiр'ю. Нехай подумае про свою MaTip!,MaTepi шкода
MaTip цього хrIопця, бо iй довелося народити таку потвору.
Пiсля того, як мати проговорю€ цi слова i знову пiдходить
до дверей,iТ ще раз брутально заштовхують до кiмнати. Щоб
здiйснити це, Вапьтеровi К. доводиться на кiпька секунд ви-
пустити з рук свою EpiKy. Пiсля цього BiH зачиняе KiMHaTy
MaTepi разом iз матiр'ю всерединi, яка тепер перебувае у
вузьких межах цiеi кiмнати. Ключ вИ цiеi кiмнати служить
здебiльшого для того, щоб у разi необхiдностi зачинятися
там вiд доньки, караючи ii таким чином. <Мене посадипи пiд
замок)>, - думае мати у нападi першого шоку i дряпаеться у
дверi. Мати скиглить i продовжу€ сипати погрозами. У Клем-
Mepi росте спротив. Жiнка - це небезпека ддя спортсмена
напередоднi серйозних змагань. Його бажання i бокання
Ерiки HecyMicHi. EpiKa ппаче:

- Я зовсiм не так собi це уявляла.
Вона вимовдяе стандартну фразу театральних гпядачiв:

- Я сподiвапася дпя себе бiдьшого!
З одного боку на EpiKy навапилися бажання ii вдасноi

п/Iотi, з iншого - чух(а сипа, яка чинить над нею насипьство
через вrдкинуте кохання.

EpiKa сподiва€ться, що BiH зараз принаймнi вибачиться
перед нею, якщо не бiльше. Апе сподiвання ii MapHi. Вона
не проти, що тепер мати не зможе втручатися у процес.
Урештi вона може займатися своiми особистими справами
наодинцi. Хто в TaKi моменти думае про MaTip та мате-
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ринськi почуття, oкpiм хiба що тих, хто збираеться зачати

дитину? У Клеммерi говорить чодовiк. EpiKa намага€ться
зпегка огоrlити свое тйо i таким чином пробудити у ньо-
му активне чоловiче ба;<ання. Вона впрошус його доти,
доки Tprcka не западюеться l,вогонь не перекида€ться на
грубу кододу. Клеммер знову б'е ii по обличчю, хоча вона
й бдагас його:

- Тiпьки не по головi, прошу тебе!
Вона знову чу€ про свiй BiK, як MiHiMyM тридцяти-

п'ятирiчний, хоче вона того чи Hi. Його сексуадьна вiдраза
поволi вводить ii у розпач, Ii зiницi затуманюються. Нарештi
Клеммер пожинае плоди cBoci ненавистi, i BiH зачарований,

дiйснiсть проясняеться цпя нього, нiби день пiзнього лiта,
коди з неба зникають хмари. BiH так довго плутав цю чудо-
ву ненависть iз любов'ю тiльки тому, що обманював себе. I]i
шати кохання довго подобапися йому, але тепер iM час опа-

дати додопу. Жiнка, яка лежить перед ним на пiдлозi, мае
своерiднi уявлення про пристрасть, i його поведiнку також
можна булоб пояснити iй пристрастю. Щось таке EpiKa чупа
колись.

- Аде тепер уже достатньо. Може, ми займемося чимось
приемнiшим, коханий? - вона хоче викреспити бiль iз ре-
пертуару любовних yTix.

Зараз вона вiдчувае бiдь у всьому своему тiлi, i iй хочеть-
ся перейти до бiльш традицiйних виявiв кохання.

- Ми повиннi об'еднатися у вза€морозумiннi. - Вальтер
Клеммер застосову€ насидьство до жiнки, яка тепер стверд-
жу€, що передумала. - Буль даска, тiльки не бий. MoiM iдеа-
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пом знову стапа вза€мнiсть у KoxaHHi, - занадто пiзно змi-
нюе свою д}мку EpiKa.

Тепер вона висдовлюе нову iдею про те, що потребуе ба-
гато уваги i HiжHocTi, як i кожна жiнка, вона тримаеться од-
нiею рукою за рот, з кутика якого капае кров.

- I-1ього iдеапу неможпиво досягнути, : вiдповiдас iй
чодовrк,

BiH вичiкуе пише моменту, копи вона спробуе утекти, i
тодi BiH накинеться на Hei. У ньому прокинувся iнстинкт
миспивця. I_{e iнстинкт гребця та iнженер а, який застерiгае
його вiд небезпек пiдводних каменЬ i tлибин.,Щостатньо
жiнцi простягнути за ним руку, а його вже немае! EpiKa бла-
гае Клеммера продемонструвати cBoi позитивнi риси. Але
BiH вчиться тiшитися повною свободою.

Вапьтер Клеммер завдае ЕрЩi не надто сипьного, але й
не слабкого удару в живiт. Щього виявпяеться достатньо,
щоб жiнка, яка вже змогпа була звестися на ноги пiсля по-
переднiх упарЬ, знову впала на пiдлоry. EpiKa згинаеться
навпiп, притискаючи руки до живота. У Hei болить живiт.
Чоловiк виявився здатним ударити ii в х<ивiт i HaBiTb не
сильно напружився при цьому. BiH Hi про що не шкодуq
навпаки, ще нiколи BiH не перебував у настiльки повнiй згодi
iз самим собою. Вона ж цьоIо хотiла вiд нього, де там ii мо-
тузки i джryти? А ланцюги?

- Я липе виконую вашi накази, шановна Панi. Зараз тобi
не допоможуть TBoi peMeHi i кляпи, - знущаеться Клеммер,
який i без допомiжних засобiв легко може досягнути бажа-
ного ефекту.
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Мати, все ще сп'янiпа вiд пiкеру, барабанить у пверi i
не знас, що вiдбуваеться i що iй робити, Вона не бачить,

що роблять iз ii донькою, i вiд цього ще бiпьше нерву€ть-
ся. Але справжня мати бачить серцем. Вона не надто по-
важае свободу доньки, аде тут хтось iнший дозволяс собi
зневажати цю свободу. пIз сьогоднiшнього дня я буду
вдвiчi обережнiша)), - обiцяе собi мати i сподiваеться
лише на те, що цей юнак залишить iй хоча б щось цiпе,
що можна бупе оберiгати. Врештi-решт це вона пiдкорила
свою доньку, допасувапа iT до cBoix потреб, i от хтось iH-
ший тепеР рЁну€ все це i пiдкорюе ii дитину заново. Мати
rцапенiе все бiльше.

А тим часом Клеммер висмiюе тiпо, яке леN(ить перед
ним:

- У твоему вЩi давно пора мати oHyKiB!
EpiKa бпагае його зупинитис4 заклинае згадати все, що

вони разом пережиди i вiдстраждали пiд час ypoKiB музики.
вона заклинае його:

- Ти пригадуеш, чим вiдрiзняються мiж собою сонати?
BiH знущаеться над чоловiками, якi дозволяють жiнкам

робити iз собою все що завгодно. BiH до таких не належить,
а вона перегнула палицю. Вона - iстеричка, i де тепер yci ii
ремiнцi i шнурiвки? Клеммер ставить ii перед вибором: вона
або BiH. Його вiдповiдь однозначна: BiH.

- У моiй ненавистi ти знову вiдроджуешся, - потiшае
if чоловiк, BiH голосно висловлю€ свою думку i при цьому
6'е по головi, яку;<iнка ненадiйно прикрива€ руками. BiH
кидае iй жорстоку фразу:
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- Якби ти не була жертвою за своею природою, ти б
нiкоди жертвою не стала!

BiH продовжуе ii копати i питае, що стапося тепер iз ii
чудовим листом. Вона мовчить.

Мати за зачиненими дверима побоюеться, що у ii крихiт-
ному зоопарку для однiеi особи станеться найгiрше. EpiKa з

пдачем перелiчуе все добре, що вона зробила дJuI свого учня,
а зокрема невтомно формувала його музичний смак i спри-
яда його вдосконаленню як виконавця. Вона годосно ридае
i згадуе про Bci благодiяння кохання, якi вона старанно на-

давала Клеммеру як учневi i чодовiковi. Вона намагаеться
наказувати йому, але отримуе лише нову порцiю побоiв. Чо-
ловiк сипьнiший за Hei. EpiKa кричить, що BiH зможе взяти
над нею гору тiльки за допомогою грубоi сили,_iза це ir- 6'ють

удвiчi i втричi сидьнiше.
У ненавистi Клеммера жiнка раптово виростае i перетво-

рюеться на дерево. I_{e дерево слiд привчити до дисциплiни,
i для цього необхiдно пiдрiзати йому гiлки.,Щопоня 6'е по
обличчю з глухим ляпасом, мати за дверима не знае, що вИ-
буваеться, апе вона теж плаче за компанiю i вiд перезбуджен-
ня. А потiм робить черговий уже протягом цього вечора крок

у бiк напЬспустошеного бару з лiкерами. Кликати на допо-
моry марно. А тепефон cToiTb недосяжний у передпокоi.

Клеммер знову накида€ться на EpiKy зi знущаннями на
тему ri BiKy. Жiнка у такому кепському фiзичному cTaHi не
може розраховувати на його кохання. BiH просто розiгрував
перед нею почуття, це був науковий експерименц - бреше
Клеммер, запереч)rючи cBoi достойнi уваги потреби.
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- Ну а де ж тЁоi знаменитi шнурiвки? - розрiзае BiH
повiтря гострим, нiби лезо ножа, запитанням.

Вона повинна триматися поблизу людей свого BiKy або
старшиь - радить BiH iй i знову б'е.3дебiльшого чоловiки
старшi за cBo'ix партнерок. Клеммер лупить жiнку, не дивля-
чись, куди влрае. I-{я його ненависть не е реакцiею на заподiя-
не зло чи несправедпивiсть, радIце навпаки, ненависть поволi,
але неухипьно виросла iз закоханостi, а потiм ще суттево

розрослася. EpiKa пiсля численних випробувань розкрида пе-

ред ним свое кохання, i ба-6ах - що тепер вiдбуваеться?
Йому спiд жити дапi it насолоджуватися своiми почут-

тями, тому BiH повинен знищити жiнку, яка колись HaBiTb
висмiювала його, це було у часи, коди вона ще отримувапа
над ним перемоги! Вона вимагала вiд нього, щоб BiH зв'язав
ii, запхнув до рота кляп, а потiм зrвадтував, i ось вона отри-
мае те, що хотiла, те, чого заслугову€.

- Щавай кричи! Кричи! - вимагае Клеммер.
Жiнка гопосно ридае. Мати жiнки також рида€ за двери-

ма, хоча HaBiTb до пуття не зна€ чому.
EpiKa зiщулипася на пiдлозi в позi ембрiона, у Hei тече

кров, а руйнiвна робота тривае, Клеммер бачить в Ерiцi BTi-
лення ще й iнших людей, яких BiH давно xoTiB позбутися. BiH
кида€ iй в обличчя, що BiH ще моподий.

- У мене попереду все життя! Усе найкраще тйьки по-
чинаеться! Пiсля завершення навчання я надовго поцу за
кордон, - демонструе BiH iй приманку, яку вiдразу ж заби-

рае назад. - Я поiду сам! Бо про тебе, EpiKo, ах< нiяк не
скажеш, що ти молода. Правда ж?
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BiH молодий - вона стара. BiH чоловiк, вона - xciHKa.

Вапьтер Клеммер копа€ EpiKy, яка лежить на пiдлозi, по реб-
рах. BiH стримуе силу удару, щоб нiчого не зпамати. Принайм-
Hi над cBoiM тiлом BiH ще може панувати. BiH переступае
через EpiKy, нiби через порiц за яким - свобода. Вона сама
попросида його про це, бо хотiда отримати впаду над ним i
над його пристрастю. Ось тепер вона за це розплачуеться.
Щодо цiеi жiнки у нього е TeMHi передчуття i пiдозри. Тепер
вона годосно кричить, що зневiDкае його ненависть, але тйь-
ки тому, що тiлесно страждае вiд ii наспiдкiв, Вона стогне i
просить його зупинитися. I]ей ii крик чуе мати й у нападi
безпорадноi лютi при€дну€ться до доньки. IJiлком може
бути, що цей чоловiк нiчого не задишить вiд ii доньки, i iй
не буле над ким панувати. А KpiM того, MaTip охоплюе ще
тваринний жах перед тим, що ii доньцi можуть заподiяти
кривду. Мати рветься назовнi,6'еться об дверi, але дверi не
пiддаються так легко, як колись пiдкорялася iй воля ii дитини.
Мати висловлюе побоювання, якi складно зрозумiти крiзь

дверi. Вона обiцяс юнаковi найгiршi наспiдки його насиль-
ного вторгнення до чу}кого помешкання. Вона попереджае

доньку про cyMHi наслiдки чоповiчого кохання, але донька
ii не спухае.,Щонька нестримно ридае, а ri луплять ногами в
живiт. Клеммер насолоджу€ться своiми дiями, бо знае, що
жiнки одногопосно засуджують ix, BiH тiшиться можливостi
не зважати на цей осуд. I]ей чодовiк хоче знищити те, чим
колись була EpiKa, але це йому не вдаеться. EpiKa постiйно
нагадуе йому про те, ким вона була для нього.

- Благаю тебе, - стогне вона.
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За дверима мати побоюсться, що донька принижуеться
перед цим чоловiком вiд страху. Бо цей чоповiк завдае iй
тiлесних ушкоджень. Мати переживае за пдоть вiд плотi
cBoei, яка до того ж уже не надто юна. Вона звертаеться з

проханнями до Бога i його Сина. А оскiдьки втрата ви-
глядае неминучою, то мати починае переживати, що це
донька заlIишиться без MaTepi. I тодi роки тривалоi i на-
пруженоi дресури виявипися б зайвими, в один момент ix
нiби здуе випадковим поривом BiTpy. I ixHe мiсце займуть
HoBi вправи з чодовiком. А MaTepi дозвопять заварювати
чай, якщо взагапi випустять iз кiмнати i якщо комусь за-
прагнеться чаю. Вона тоненьким гопоском кричить щось
про помсту i заяву в полiцiю! EpiKa гiрко плаче над прiр-
вою, в яку впадо i'i кохання. Чоловiк зiзнаеться, що ti лю-
бовне послання здалося йому занадто фривопьним, як i
викпаденi в ньому прохання. Зiзнаеться i в тому, що по-

разка принизипа його занадто tильно. .Щосi EpiKa нiколи
не поставада перед судом публiки i вважада себе найкра-
щою, Але коли одного разу iй довелося опинитися на apeHi
пубпiчного життя, то вона вiдразу ж побачила, наскiльки
вона насправдi нiкчемно мапа. А незабаром бупе вже за-
надто пiзно.

EpiKa пежить на пiдлозi, пiд нею - зсунутиЙ зi свого Mic-

ця килимок у передпокоi. Вона каже:

- Пожапiй мене.
Вона не засдугову€ аlK такого жорстокого покарання за

сам лише лист. У Клеммера розв'язанi руки. EpiKa не зв'язана.
Чоловiк шмагае i-i, не замислюючись, i злiсно запиту€:
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- Ну, i де BiH тепер, твiй лист? Ось усе, що тобi вiд нього
задишилося.

BiH похваляеться, що вона сама тепер бачить, наскйьки
зайвою була пропозицiя зв'язати i]. BiH питае,чим допоможе
iй тепер цей пист.

- Ось усе, що тобi вiд нього залишипося!
Завдаючи жiнцi дегких ударiв, Клеммер поясню€ iЙ, що

вона хотiла саме цього, а не чогось iншого. EpiKa заперечуе
йому зi слiзьми, що хотiла не цього, а зовсiм iншого.

- Тодi наступного разу висловпюйся,6удь ласка, точнi-
ш€, - пропонуе чоловiк i знову б'е.

Удар за ударом, BiH пояснюе iй просте рiвняння: я - це я.

I я цього не соромпюся. Я це визнаю. BiH погрожуе хсiнцi i ви-
мага€, щоб вона сприймапа його таким,яким BiH е насправдi.

- Ятакий,який уже е.

В Ерiки вiд ударЬ розбитий Hic i зламане ребро. Вона
ховае обличчя в долоняь i Клеммер говорить, що вона пра-
вильно робить. Обличчя у Hei виглядае так собi.

- Бувають вродпивiшi, - говорить фахiвець,хоча заддя
справедливостi додае: - Але бувають i бридкiшi.

Ii нiчна сорочка задерпася, i Клеммер наважу€ться пере-
Йти до зrвалтування. Але щоб принизити ii жiночу сексуаль-

HicTb, BiH каже, що спершу йому треба випити склянку вина,

BiH каже Ерiцi, що вона ддя нього зараз приваблива ще мен-
ше, нiлt дупло дерева з осиним гнiздо_м для ведмем. EpiKa
нiколи не подобапася йому своею вродою, BiH завл<ди цiну-
вав у нй лише музичнi здiбностi. Тоlк тепер вона цiлком
може кiлька хвидин зачекати.
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- Я вирiшив пробпему по-сво€му, - говорить студент
технiчного вузу, дуже задоволений собою.

Мати кдяне все на cgiTi. EpiKa думае про втечу. Але вона
звикла думати, а не дiяти, Самiтництво не принесло iй жод-
них нагород.

На KyxHi Вальтер довго пускае воду з крана, BiH пюбить
зовсiм холодну. BiH усвiдомдю€, що його дii можуть мати
наслiдки, Як справжнiй чоловiк, BiH готовий узяти все на
себе. Вода мае неприемний присмак. <Але i вона змушена
бупе терпiти наспiдки>l - д}ма€ BiH про EpiKy вже з бiльшою

радiстю. Заняття музикою для нього завершенi назавжди,
але зате тепер BiH зможе бiльше часу присвятити спорту.
HiKoMy з присутнiх усе, що вiдбуваеться, не дае особдивого
задоволення. Але попри все треба довести справу до кiнця.
HixTo не намага€ться зробити хоча б крок до примирення.
Клеммер намага€ться досдухатися, чи жiHKa не готова часом
взяти частину провини на себе.

- Ти частково сама в усьому винна, - визна€ Клем-
мер.- Не можна доводити чоловiка до такого ступеня збуд-
ження, а потiм залишати Hi в сих Hi в тих. Якщо комусь стае
занадто добре, врештi-решт не можна вiдчиняти заслiiнку.

Клеммер зi зпiстю kопае черевиком у дверцята KyxoHHoi
шафки з невiдомим BMicToM. Шафа раптом вiдчиляеться, i
у нiй видно смiтник iз полiетиленовим мiшком усерединi.
Вiд удару з вiдра навсiбiч розлiтасться смiття i падае на
пiдлогу. Найбiльше там рiзних KicToK. На пательнi - запиш-
ки пригорiлого м'яса. Клеммер мимоволi смiеться над цим.
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А за стiною вiд цього cMixy жiнцi бопить ще бiпьше. Вона
пропону€:

-,Щавай поговоримо про все як слiд. Будь ласка.
Ъпер вона вже офЩiйно визна€ за собою часткову про-

вину. Апе поки BiH ще тут, вона не втрачае надii.

- Тiдьки не йди геть,6лагаю тебе.
Вона хоче встати, але не може i падае на спину. Мати

кричить iз-за барикади, яку не сама збудувала:

- Якти там? Що з тобою?

,Щонька вiдповiдае:

-,Щякую, 
все буде добре.

,Щонька бпагае чоповiка випустити маму. На покпик ма-
Tepi донька доповзае до дверей, а з-за дверей мати все голос-
нiше i частiше виryкуе iм'я Ерiки. Апе водночас мати у своiй
звичнй MaHepi викрику€ i прокляття. У Клеммера побiпь-
шало си[ вiд холодноi води. EpiKa майже доповзла до MaTepi,
апе rrень вiдкидае ii назад. Вона знову благае його;

- Тiльки не IЬлову i не руки!
Клеммер заявпяе iй, що у такому cTaHi BiH не може вийти

на вулицю, бо тiльки передякае там ycix.

- Будо зi мною трохи ласкавiша, EpiKo. Будь ласка.
Ъпер BiH пристрасно накидаеться на жiнку. BiH о-бпизуе

iй обпиччя i.благае про кохання. А хто може подарувати
кохання щедрiше i на вигiднiшихумовах, нiж закохана жiн-
ка? BiH продовжуе бпагати iT про кохання, а сам розстiбае
бпискавку штанiв. Потiм ще раз просить rT про кохання i
розумiння, а сам рiшуче входить у Hei. Ъпер BiH енергiйно
вимага€ свого права на нiжнiсть, права, яке е у кожного, на-
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BiTb у найгiрших людей. Клеммер, найгiрший iз чоловiкiв,
старанно помпуе всерединi жiнки, BiH чекас, щоб вона за-
стогнапа вiд задовопення. Але EpiKa нiчого не вiдчувас. I во-
на мовчить. У нiй нiщо не пробуджуеться. !ля цього або
занадто пiзно, або занадто рано. Жiнка вголос заявляе, що i1

обманули, бо вона нiчого не вiдчувас. I_{e кохання по cyTi
своiЙ е знищенням. Вона дуже споДiва€ться, що Клеммер
хоче, щоб вона його кохада. Клеммер дегенько 6'е EpiKy по
обличчю, щоб примусити iJ застогнати. Йому в принципi
байдуже, вiд чого вона стогнатиме. EpiKa хотiда б вiдчувати
пожадання, але вона нiчого не хоче i нiчого не прагне. Тому
вона просить чоловiка негайно припинити! Через те, що BiH
тепер знову 6'е ri,6'e долонею по обличчю, а сам продовжу€
благати про кохання, все це перетворюеться на суцiльне на-
сидьство. На екстремальний гiрський пiдйом. Жiнка не вiд-
да€ться йому з радiстю i готовнiстю, а BiH чекае цього вiд Hei.

BiH не мае потреби змушувати жiнок кохатися з ним. BiH
кричить на Hei, що вона повинна прийняти його з радiстю!
BiH бачить ii нерухоме) застигле обличчя, на якому його при-
cyTHicTb викдика€ дише гримасу болю.

- Ще означа€, що тобi байдуже, пiду я чи залишуся, -
питае BiH i знову 6'е fi.

Клеммер демонструе цiй жiнцi cBoi найвищi досягнення,
щоб нарештi позбутися свого пожадання.

- Раз i назавжди, - обiцяе BiH iй.
EpiKa кричить, щоб BiH припинив,6о iй боляче. Клеммер

не може ьийти з жiнки, не досягнувши мети iз caMoi лише
пасивностi чи лiнi. BiH просить:
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- Люби мене!
BiH лиже i-i, пиже, а потiм лупить. BiH совгаеться на нiй,

червоний вiд натуги, i притискаеться обличчям до i] облич-
чя. Мати вимагае> щоб усе завершилося. Вона барабанить у

дверi купеметними чергами. Вона вiдкривае вогонь, забувши
про сусiдiв. Клеммер збiпьшуе швидкiсть, його темп уже
дуже високий. BiH стрiляе не повз цiль, а просто в цiль. Як
справlкнiй спортсмен, BiH досягнув свого. Потiм митт€во
витираеться паперовою хустинкою, яку кидае вологою груд-
кою на пiдлоry бiля Ерiки. BiH наказуе вчительцi HiKoMy не

розповiдати про те, що трапилося. Так бупе краще для Hei
caMoi. BiH вибачаеться за свою поведiнку, BiH поясню€ цю
поведiнку тим, що на нього раптом найшло. З чодовiками
таке бувае. BiH обiцяе щось неясне Ерiцi, яка лежить на пiд-
лозi, розппастана.

- На жаль, я поспiшаю, - таким дивним чином BiH на-
магаеться попросити гrробачення. - На жаль, я мушу
йти, - BiH усе ще намага€ться витиснути з жiнки проба-
чення i любов.

Якбиу нього iз собою бупа червона троянда, BiH iз радiс-
тю подарував би ii Ерiцi. BiH знiчено прощаеться з нею.

- Ну, прощавайl
I шукае на стопику в передпокоi ключi вiд пiд'iзду. На

прощання BiH радить Ерiцi:

- Погано, копи двi жiнки залишаються на caMoTi.
BiH натяryе вЬкки. Вона повинна без рiзних забобонiв

подумати про рiзницю у вiцi! Клеммер радить Ерiцi частiше
бувати Mix< людьми, якщо не з ним, Клеммером, то самiй. BiH
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пропонуе супроводжувати u на заходи, про якl точно знае,

що нiкоди туди не поткнеться. BiH зiзнаеться, що мiж ними
все завершено, З цiкавостi BiH питае, чи вона бупе че про-
бувати щось схоже з iншим чоповiком. I сам дае едину мож-
пиву вiдповiдь: дякую, Hi. Щитуючи Гьоте, BiH мапюе чорта
на cTiHi, щоб вiдмахнутися вiд викликаних ним самим злих
д}хiв, а потiм голосно смiеться. BiH не може стриматися, щоб
не зареготати:

- Бачиш, як усе складося
BiH радить iй:

- Бупь обережна!
Ъпер iй слiд поставити якусь пrrатiвку, щоб заспокоiти-

ся. BiH прощаеться не по-ангпiйськи,6о BiH у}ке вдруге вго-
лос прощаеться з нею. BiH пита€, чи з нею все гаразд, r сам
вiдповiдае на свое запитання:

- Усе буле лобре! ,Що весiлля заживе, - зазира€ у май-
бутне Клеммер, цитуючи народну мудрlсть.

I_{ього разу BiH знову змушений повертатися додому не-

цiпований, зате BiH сам цiпував. I BiH iде не без нагороди. BiH
отримав свое. I жiнка також отримала те, чого хотiла.

- Хто не хотiв,той отримав, - реаryе Клеммер на EpiKy
пiсля того, як ii тiпо не вiдреqryвало на нього.

BiH збiгае сходами донизу, вiдчиняе собi дверi пiд'iзду,
кида€ на пiдлоry ключi. Ъпер мешканцi булинку до ранку
будуть спати незахищенi з вiдчиненими дверим4 а Клеммер
тим часом пiде своею дорогою. BiH вирiшуе, що буде з викпи-
ком l по-хамськи дивитися в очi BciM перехожим, якщо TaKi
йому зустрiнуться дорогою. Сьогоднi ввечерi BiH втiпювати-
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ме собою живу провокацiю i спалить за собою Bci мости. BiH
виконуе вправи на брусах упевненостi, що обидвi жiнки
мовчатимуть про те, що трапилося, бо це в 'rxHix iHTepecax.

Лише на коротку мить BiH замислю€ться про можливi на-
слiдки, кошти, якi доведеться ппатитц, вiдсотки. На дорогах
о цiй порi уже немае машин, а якщо раптом котрась i про-
iздить, то юнацький рефпекс дозволя€ вчасно зреаryвати i
вiдстрибнути вбiк. Клеммер моподий i швидкий, BiH може
позмагатися з кожним! BiH каже сам собi:

- Сьогоднi вночi я готовий корчувати дерева з корiнням!
BiH дуже тiшиться, що тепер почуваеться набагато кра-

ще, нiж ранiше. BiH потужним струменем випуска€ сечу на

дерево. BiH свiдомо залишае у себе в мозку тiпьки приемнi
д}мки, у цьому вся та€мниця його успiху. Його мозок - од-
норазовий! Подумати про щось один раз> а потiм забути
назавжди. Клеммер не мае бiльше бажання носити на собi
важкi тягарi, - так BiH вирiшуе дпя себе. BiH рiшуче кроку€
посерединi дороги.

Новий день EpiKa зустрiчае сама, вся у пластирях мате-

ринськоi турботи. I-{ей день вона з тим же успiхом могла би
почати разом iз чоловiком. Жiнка входить у цей день, погано

до нього пiдготувавшись. HixTo не дзвонить до попiцii, щоб
написати заяву на Вальтера Клеммера. Зате погода чудова.
Мати мовчить, що для Hei незвично. Вона намагаеться пiдiй-
ти з рiзних бокiв i зробити то тут, то там кидок, але невдало,
м'яч не потрапля€ у кошик, задля доньки причеплений за-

надто високо. Протягом багатьох poKiB кошик вiшали що-
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разу вище й вище. Тепер його вже майже не видно. Мати
заявля€, що доньцi спiд частiше бувати мiж людьми, щоб
бачити HoBi обличчя i вiзерунки на шпалерах! У i] вiцi вже

давно час на це. Мати арифметично доводить доньцi, яка не
говорить aHi сдова, що молодiй жiнцi не корисно постiЙно
перебувати тiльки у товариствi cTapoi MaTepi. EpiKa щойно
доведа, наскiльки погано вона знаеться на дюдях, тож цiпком
може статися, що вона вдруге за piK зустрiне не того чоловi-
ка. Мати говорить про те, що добре дпя Ерiки. I якщо EpiKa
погодиться з нею, то зробить перший крок на шляху само-
пiзнання. Втiшну iнформацiю про те, що iснують ще й iншi
чоловiки, мати зпякано вiдсувае у туманне <згодом>. EpiKa
мовчить не вороже. Мати турбуеться, що EpiKa розмiрковуе
про цось } цей момент, i висловдюе cBoi побоювання. Той,
хто не говорить, може думати. Мати вимага€ вiд доньки роз-
повiсти про cBoi думки, а не тримати все у собi. Усе, про що
дитина думае, вона повинна висдовити MaTepi, щоб мати
бупа в Kypci. Тиша лякае MaTip. Щонька пдануе помсту? Вона
вiдважиться на безсоромнi висловлювання?

Сходить сонце, а пiд ним простягаються пустепi запилю-
жених вудиць. Фасади забарвлюються у червоний колiр.,Ще-

рева вкрипися зепенню, Вони вирiшують причепуритися.
Квiти розпускають бруньки,щоб додати свою частку. На ву-
дицях з'являються люди. З ixHix ryб злiтають слова.

В Ерiки все болить, i вона рухаеться дуlке обережно.
Мати перев'язала ii не надто вмiло, зате дуже дбайливо. Ра-
нок мiг би викликати в Ерiки думки про те, навiщо вона
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протягом ycix цих PoKiB вiд усього вiдмежовувапася. Дпя
того, щоб одного разу вийти на вудицю i вiдчути свою пере-
ваry над yciMa! Чому б не зараз? Не сьогоднi? EpiKa витяга€
з шафи стару сукню, яка давно вийшла з моди. IJя сукня не
така коротка, як iншi, якi були в модi у той час. Сукня зама-
ла на Hei i не застiбаеться на спинi. Вона страшенно старо-
модна. MaTepi сукня тако}( не подобаеться, вона занадто
вузька i занадто коротка, як на материнський смак, Сукня
трiщить по швах на тiлi доньки.

EpiKa вийде на вулицю, щоб yci вiдчули себе незручно,

ддя цього буде достатньо caMoi i] появи. MiHicTepcTBo зов-
HiurHocTi Ерiки носить старомодну сукню, тому багато хто
зi знущапьною посйiшкою озира€ться iй услiд.

Мати пропонуе по'iхати за MicTo, щоб розважи"гисяi

- Але у такому виглядi я тебе нiкуди не пущу.

.Щонька ii не чуе. Мати, пiдбадьорена цим, дiстае карти
маршрутiв..Щiстае цi карти зi старих, повних пилюки шух-
ляд,у якi ix поклав ще батько, i BiH так само водив пальцем
по лiнiях, якi позначають стежки, шукав цiлi, визначав, де
спiд буде перепочити. А тим часом на KyxHi донька непомiт-
но встромдяе собi до сумочки ножа. Здебiпьшого цей Hi:K

використовують для розрiзання уже мертвих тварин..Щонь-
ка ще не знае, що саме вона зробить - cKoiTb убивство чи
краще кинеться чоловiковi у ноги й осипле його поцiлунка-
ми. Вона згодом вирiшить, чи накидатисяна нього з ножем.
А може, вона звернеться до нього iз серйсlзними i при-
страсними проханнями. Вона не слухае MaTip, яка детально
описуе мандрrвнr маршрути.
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Щонька чека€ на чоповiка, який повинен лрийти i благати
iT про милiсть. Вона мовчки сiдае на пiдвiконня i зважуе - iти
iй чи залишитися, Спершу вона схидя€ться до того, щоб за-
лишитися. <Можливо,я пiдузавтро, - вирiшуе вона. Потiм
дивиться на вулицю внизу, встае i виходить iз дому. Незаба-

ром почнеться ранкова пекцiя у технiчному унЬерситетi, на

факупьтетi Клеммера. Колись BiH розповiв iй про це. Кохання
приведе ii тупи. Ц"" - ii недосконада порадниця.

I ось EpiKa Кпеммер виходить на вулицю, залишивши
MaTip саму вдома. Мати сидить i розмiрковуе про причини
TaKoi поведiнки доньки. Мати давно знае, що час - це над-
звичайно агресивна i ппотолюбна рослина, апе хiба ще не
занадто рано, щоб знову пiдставляти себе пiд його удар?

Здебiльшого ii дитина пiзнiше починае свiй день, тож
i руйнацiя цього дня настае iз запiзненням.

У сумочцi EpiKa стискае тепле лезо ножа i пiшки йде че-

рез MicTo до cBoei мети. Вона виглядае вкрай незвично, нiби
навмисне вбрана так, щоб уникати людей. Люди безсоромно

роздивляються i]. Вони озираються iй услiд i вгопос комен-
тують iT вигляд. Вони не соромпяться того, що думають про
цю жiнку, i вголос вимовдяють це. У своiй невиразнiй cyKHi
напiвмiнi EpiKa випростовуеться на повний зрiст i вступае

у запеклу боротьбу з юнiстю. Молодь, якоi повно на кожно-
му кроцi, вiдверто насмiхаеться з панi вчительки. Юнiсть
висмiюе зовнiшнiсть учительки. EpiKa смiсться iз внутрiш-
нього cBiTy юностi, позбавленого справжнiх цiнностей. Чо-
ловiчий погпяд, помiчений Ерiкою, сигналiзуе iй, що TdKi
KopoTKi cyKHi iй носити не слiд. Ноги у Hei не настiпьки гар-
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Hi! Але жiнка смiсться з цього всього i продовжуе крокувати
вперед попри те, що сукня не личить до i] нiц а ноги до сук-
Hi, як сказав би про це будь-який модельср. EpiKa пiдiймасть-
ся над собою i над iншими. Вона не певна, чи впора€ться
вона з цим чоловiком. У середмiстi над нею також смiеться
молодь. EpiKa голосно iронiзуе у вiдповiдь. Усе, що BMie мо-
лодь, EpiKa BMie краще. Вона мае бiдьший досвiд.

EpiKa проходить повз порожнi площi перед музеями. Го-

луби злiтають у небо. iх лякас ii рiшучiсть|.Туристи з вiдкри-
тими ротами дивпяться спершу на iмператрицю Марiю Те-

резiю, потiм на EpiKy, тодi знову на iмператрицю. Чути
лопотiння крил. На табличках зазначенi години роботи.
TpaMBai на PiHry рушають на зелене свiтло. Сонце проби-
ваеться крiзь пилюку. За Гратами Бурllартена молодi MaTepi
починають свою денну проryлянку. На дорiжки, посипанi
гравiсм, сиплються першi заборони. Мами розбризкують
жовчну слину з висоти свого становища. У вiдповiдь чути
годосний плач, чудодiйну дитячу зброю. У Bcix куточках пар-
ку люди зустрiчаються по двос або бiльшими групами. Ко-
деги по роботi розмовляють про щось мiж собою, друзi сва-

ряться. Водii енергiйно iдуть через перехрестя бiля
оперного театру, де пiшоходи вже бiльше не бiгають у них
перед очима, а зникають у пiдземному переходi i там caMi
вiдповiдають за заподйну шкоду. Там iM уже не вдасться
спихнути все на cBoix вiчних цапiв-вiдбувайлiв - автомо-
бiлiстiв. Люди заходять у магазини пiсля того, як уважно
роздивилися tx з вупицi. .Щехто ryляе без KoHKpeTHoi мети.

.Щверi установ на РiнГу заковтують одну людину за iншою, цi
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пюди займаються експортом або iмпортом. У кондитерськiй
<Аiда> мами розмовляють про першi cTaTeBi контакти cBoix
доньок,якi вiд самого початку видаються iM страшенно пi-

дозрiлими. Вони хваляться успiхами cBoix синiв у навчаннi
r спортr.

Нiж, якиЙ EpiKa вiдчувае у своiй сумочцi, збивае li з пан-
телику. Вирушить цеЙ нiж за призначенням, чи Ерiцi дове-
деться пройти шлях у KaHoccyl, щоб заслужити прощення

у чоповiка? Вона ще не зна€ цього i вирiшить на Mictli. Наразi
гоповний тут нiж. Тож нехай BiH сам виконуе свiй танецьI
Жiнка пiдходить до будiвлi <Сецесiону> i пiдводить голову,

роздив/Iяючись кулю iз золотих писткiв. Сьогоднi тут вiдо-
мий у MicTi художник демонстру€ щось, пiсля чого мистец-
тво вже не може запишатися таким самим, яким воно було

досi. Звiдси уже здалеку видно Технiчний унiверситет, де
викладають речi, HecyMicHi з мистецтвом. EpiKa повинна ще
тiльки переЙти через перехрестя, а потiм через Ресселiвський
парк. Налiтають пориви BiTpy. Тут уже чути голоси жадiбноi
до знань моподi. Погпяди зачiпають EpiKy, але iй це байдуже.
<Нарештi i на мене звертають }ваг}>> - тiшиться EpiKa. Вона
багато poKiB ухилялася вiд таких поглядiв i залишалася од-
нодомною рослиною. Але,що довго зрiе, набувае особливоi
гостроти, EpiKa протиставляе себе поглядам, апе вона не без-
захисна, а озброена, у Hei е нiж. Хтось смiеться. Але не Bci
смiються так гопосно, Бiпьшiсть не смiеться. Вони не смiють-

'Перед замком Каносса у Пiвнiчнiй lтапii iмператор Генрiх IV
у l077 роцi принижено вимолював прощення у Папи Римського.
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ся,6о не помiчають нiкого, KpiM себе самих. Вони не заува-
жують EpiKy.

фуr*" молодих пюдей видiляються iз загального потоку.
Iз нихутворюються передовi заIони i ар'ергард.Активнi юна-
ки рiшуче набираються досвiду. Вони постiйно розмовпяють
про це. Однi вiмають переваry досвiдовi, набутому з собою,
iншi прагнуть роздiлити досвiд iз кимось, кому що подо-
баеться. Перед фасадом Ъхнiчного унiверситету на колон.rх
стоять металевi бюсти вiдомих учених-природознавцiв, якi
працювали тут i будувапи rребпi та винzrходипи бомби.

Велетенська церква Карла розсiлася посеред порожньоi
ппощi, нiби гiгантський KpiT, але тут iй принаймнi не загро-
жують автомобiдьнi випари..Щовкола балакучо i самовпев-
нено дзюркотить вода. Тут всюди саме камiння,лише у Рес-
селiвському парку можна знайти зедену оазу. Сюди також
можна до'жати на метро, якщо € таке бажання.

EpiKa Коryт бачить Вальтера Клеммера посеред групи
його однодумцiв, студентiв рiзних KypciB, якi голосно смiють-
ся Bci разом, Аде смiються вони не над Ерiкою, якоi не бачать.
Тут на весь cBiT гопосно демонстру€ться, що сьогоднi Валь-
тер Клеммер не дармував. Повернення до бадьорого стану
пiсля сьогоднiшньоi ночi зайняло у нього не бiльше часу, нiж
пробудження пiсля звичайних ночей. EpiKa бачить трьох
юнакiв i одну дiвчину, яка теж студiюе щось технiчне i цим
сама явIIяе собою технiчну новинку. Вальтер Клеммер по-
смiхаеться i обiймае дiвчину за плечi. Щiвчина також гопосно
смiеться i кладе свою бiляву голiвку на плече такого ж бйя-
вого Кпеммера. Вiд cMixy дiвчина уже ледь тримаеться на
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ногах. Iй доводиться спиратися на Клеммера. Iншi спiвроз-
мовники солiдарнi з нею. Вапьтер Клеммер також голосно

регоче i махае головою. На нього падае яскраве сонячне cBiT-
ло. Воно виразно окреслю€ його фiryру. Кпеммер продовжу€
гопосно смiятися, а iншi приеднуються до нього.

- Що такого смiшного? - питае хтось новоприбулий i
теж заходиться голосним реготом. CMix легко переда€ться.
З гопосним реготом йому розповiдають про причину весе-
лощiв, тепер i BiH знае, з чого тiшиться.

BiH смiеться голоснiше за iнших, щоб надопужити втра-
чений час, адже BiH пiзнiше почав. EpiKa Коryт cToiTb i ди-
виться.Вонаув€Dкно розглядае кожного з них. Надворi бiлий
день, а EpiKa спостерiгае. Пiсля того, як група нареготапася
вдосталь, yci повертаються до примiщення Ъхнiчного yHi-
верситету.,Щорогою вони час вiд часу знову вибухають ре-
готом. Вони перебивають одне одного cBoiM cMixoM.

BiKHa виблискують на свiтлi. BiKoHHi рами не розкрива-
ються назустрiч цiй жiнцi. Вона розкривасться не перед кож-
ним. Щовкола жодноi доброi душi, хоча ii д}же бракуе. Багато
хто xoTiB би допомоIти, але не допомагае. Жiнка витяry€
шию, наiипяе голову набiк й оскалю€ зуби, нiби хвора коня-
ка. HixTo не кладе iй руку на гриву, не знiмае з Hei вантаж.
Ослабпена, вона озира€ться назад. Нiж повинен зайти iй у
серце i повернутися там! Але iй бракуе сили цпя цього. ii
погляд падае у порожнечу, i, не вiдчуваючи жодного гнiву,
злостi чи пристрастi, EpiKa Коryт запиха€ нiж у плече, звiдки
моментаrrьно вириваеться кров. I_{я рана не страшна, головне,

щоб туди не потрацив бруп чи гнiй. CBiT не cToiTb на мiсцi,
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його HixTo не поранив. Юна компанЬ надовго зниклау при-
мiщеннi. Один корпус розташований бiля iншого. Нiж знову
кладуть у сумочку. На ппечi Ерiки гдибока рана, нiжнi тка-
нини пiддапися без жодного опору. У Hei увiйшла сталь, i
EpiKa йде геть. Вона не сiдае у транспорт. Вона закривае свою

рану рукою. HixTo не йде за нею. Люди йдуть iй назустрiч i
оминають i] з обОх бокiв, так вода омивае мертвий остов ко-

рабпя.Вона не вiдчувае страшного болю, якого сподЬаеться
кожноi митi. Сонце спалахуе у склi автомобiля.

Ъпло розходиться по ii спинi, на якiй трохи розiйшлася
блискавка cyKHi. Спину грiе сонце, яке припiкае усе сильнi-
ше. EpiKa продовжуе iти. Ii спина нагрiваеться сонцем.3 Hei
витiкае кров. Люди переводять погляд iз iI плеча на обличчя.

Щэхто HaBiTb озираеться iй услiд. Так роблять не Bci. EpiKa
знае, куди iй iти. Вона йде додому. Вона поступово приско-

рюе крок.
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