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Ж У Ж Л
Зовнішні двері відчинились, але сонячне світло, що ринуло в. 

кухню, відразу й потьмяніло: на картон, яким були забиті шибки внут
рішніх дверей, лягла тінь. Жужа відсунула завіску й визирнула. На' 
порозі стояв високий чорнявий чоловік. Під пахвою у нього був па
кунок, загорнутий у , коричневий папір.

— Прийдіть, будь ласка, пізніше, — сказала дівчинка. Але незна
йомий стояв непорушно, і тоді вона додала швидко й сердито: — Ко
ли матусі немає вдома, я нікого не пускаю.

Наступної миті Жужа вже пожалкувала: навіщо вона так з ним? 
Певно, цей дядько приніс білизну, не знаючи, що в незнайомих мама 
роботи не бере. Бо іноді по три-чотири тижні не забирають зипраної 
білизни. А за мило, крохмаль і вугілля треба ж платити гроші. Жужа» 
обережно знову відхилила завіску. Незнайомець сидів на кам'яних 
поручнях ганку. Сумне обличчя, сумні очі...

«І де це мама так довго забарилася?» — думала Жужа.
Дядько скочив з поручнів. Його очі блиснули, наче ліхтарі в тем

ряві. А надворі кричала мати. Жужа підбігла до плити, витягла з-під. 
неї праску, вхопила обома руками й кинулася на допомогу матері.

На ганку, просто на підлозі, лежало багато паперових пакуночків.. 
З одного виглядала ковбаса. Жужа приголомшено дивилася на матір, 
що ридала, припавши до грудей чужої людини. Незнайомець обер
нувся до Жужі, простяг до неї руки.

— Донечко моя,— сказав він.— Ти не впізнаєш мене, свого та
та?— І взяв дитину на. руки.

Дівчинка затремтіла і теж припала до його грудей.
Згодом вони забрали з підлоги пакунки і ввійшли до квартири. 

У кімнаті, лежачи горілиць на солом'яному матраці, застеленому тем- 
но-червоною ковдрою, спав Ечі. Батько глянув на нього з порога, 
потім обвів поглядом солом'яник, обшарпаний диван і відкритий 
дорожній кошик, у якому зберігали одяг.

— Коли тебе забрали, я з півроку не могла нічого робити, тіль
ки слізьми обливалася, — промовила дружина. — Щоб не вмерти з 
голоду, ми продали меблі й одяг. Але згодом я навчилася працювати.
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— Знаю, — сказав чоловік. — Ти навіть на Червону Допомогу1 
давала.

Прокинувся Ечі.
— Дядьку, ти шпиг? — спитав він, вороже дивлячись на батька.
Той засміявся, підняв хлопчика, пригорнув. Підігрівши воду, мати

налила повний таз. Батько скинув піджак, сорочку й нахилився над 
мискою.

Мати намилювала батькові спину. Раптом зупинилася.
— Гляньте сюди! —звернулась вона до дітей, хоч вони й без 

того не відривали очей від батька. — Дивіться, — кричала вона з гір
котою, показуючи білі рубці на чоловіковій спині.— Не забудьте... 
Били прокляті... Батька вашого били.

Пополудні вернулися з роботи сусіди.. Тітка-сусідка плакала. Дядь- 
ко-сусід обняв батька.

— Трясця їх матері... Ми їм відплатимо... — сказав він, змахнув
ши сльозу, і довго дивився батькові в очі.

Вранці Жужа побачила маму на подвір'ї. Вона стояла, схилившись 
над ночвами. .

— Де татко?— спитала Жужа.
— Поїхав до Пешта роботи шукати.
Повернувшись додому зі школи, діти почули щось незвичай

не: мама співала! Вона розвішувала на горищі білизну й співала! По
тім спустилася драбиною вниз. Раніше її обличчя було бліде, а тепер 
на ньому з'явився рум’янець, великі сині очі блищали.

— Мамо, — прошепотіла Жужа, — ти сьогодні зовсім інша.
— Яка інша?
— Гарна,— затинаючись від захвату, мовила дівчинка.— Дуже 

гарна!
Увечері повернувся батько. Роботи він не знайшов. Інші люди 

(їх було багато) теж шукали роботи, але тато набрався лиха ще че
рез якусь таємничу справу. Жужа дихала рівно й глибоко, щоб бать
ки думали, що вона спить. Мова йшла про якийсь чорний список. 
Його склали фабриканти, записавши туди кожного, хто не хоче їм 
коритися. Той, хто потрапив до того списку, не дістане роботи на фаб- 
риці .

Наступного дня батько пішов до суконної крамниці. Його спитали, 
чому він, котляр, проситься до крамниці.

— Я б не просився, — відповів батько, — але мушу, бо не мо
жу знайти роботи за фахом.

Йому сказали зачекати на вулиці, а за годину покликали й сказа
ли, що навели довідки про нього... Комуністів не приймають...

— Це означає, що я ніде не зможу дістати роботи, тільки у Со- 
вєтів,— пояснив батько матері.

— Тс-с-с, — шикала на нього мати. І Жужа знала, що говорити 
про Совєти небезпечно.

Через кілька днів, уночі, хтось постукав у вікно. Батько відчинив 
двері. До кімнати увійшов якийсь чужий чоловік з маленькою головою.

— Живете, як цигани: покотом на підлозі лежите, — бурчав,
оглядаючись, непроханий гість. — Куди ж ви це діваєте свої дукати 
— оті карбованці? — \ злісно засміявся.

1 Міжнародна організація допомоги борцям революції, скорочено — МОДР.
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Жужі той сміх був як ножем по серцю. Десь, колись вона вже 
чула цей надтріснутий голос.

— Не ваше діло, як ми живемо,— сердито відказав батько.
— То ви ще й огризаєтеся?!— каркнув відвідувач і люто грюкнув 

палицею.— Раджу вам — не влаштовуйте цирку!
Жужа сіла на дивані. Тепер вона вже згадала: п'ять років тому 

цей дрібноголовий забрав її батька. Тоді мати плакала, а гість казав їй: 
«Раджу вам — не влаштовуйте цирку!»

Обридливий «циркач» навідувався до них часто, і завжди вно
чі, і завжди як сніг на голову. Не вітався, не говорив ні слова. Тільки 
заходив, роззирався по всіх кутках і виходив. Після десятої години ве
чора батькові не дозволялося перебувати поза стінами домівки. А 
той, дрібноголовий, нишпорить, перевіряє. Так пояснював татусь...

Одного вечора батько не вернувся додому. Даремно чекали на 
нього й наступного дня. Мати сказала, що він, напевно, шукає роботи.

— Роботи? — спитала Жужа. — Адже чорний список не дозволяє...
— Може, знайде на периферії, в селі.
— Батько сказав, що ніде... Тільки у Совєтів...
— Жужо... — скрикнула мати перестрашено. — Ніколи більше 

не вимовляй цього слова!
— Не скажу, мамо, ніколи...— злякалася дівчинка.— Ніколи біль

ше...
Коли «циркач» зацікавився батьком, мати сказала, що він поїхав 

шукати роботи.
— Куди? Таких, як він, не беруть на роботу. — Мати мовчала, 

і гість вирячився на неї.— Чуєте, а чи не до Совєтів він подався?
«Циркача» супроводжували двоє. Вони й ротів не відкривали. На

віть очі в них були якісь незрушні, якісь риб'ячі... Відвідувачі підняли 
солом'яник і довго трусили його, а потім почали зганяти дітей із 
дивана.

— Я шпигів не слухаюсь, — запручався Ечі й ліг на живіт.
Двоє з риб'ячими очима та їх старший перекинули диван. Ечі 

закричав і впав на підлогу.
— Чи ви люди? — заголосила в кутку мати. ї ї  голос іще ніколи 

не був такий тремтливий і хрипкий.
— Прийде батько — і ви по-іншому заспіваєте, — мало не пла

кав Ечі.
Двоє копирсалися в пружинах перекинутого дивана. Третій пі

дійшов до матері.
— Кажи мені: де чоловік? — гарикнув старший.
Мати мовчки* обернулась до нього спиною.
Восени вона тулилася з ночвами на кухні, працювала менше, 

ніж улітку, бо одяг висихав повільніше, і на горищі не було місця, 
щоб розвісити багато білизни. Мати втратила найкращих замовників 
— м'ясника і галантерейника, які сказали, що ті, з поліції, сердяться, 
коли хтось користується послугами комуністів.

Жужа була приголомшена: «Отже, моя мама теж комуністка?» Та 
дівчинка не говорила про це, бо знала, що не можна.

Уже випав сніг, коли на вулиці до Жужі й Ечі несподівано підій
шов «циркач». Дівчинка не бачила його кілька місяців. Тепер ця 
потвора знову вишмигнула звідкись. Шпиг зірвав з її плечей шкільну 
сумку, вийняв книги і почав перегортати сторінки.

— Дядьку, ми спізнимося до школи, — благала Жужа.

21



— Шпиг — не дядько, — виправив її Ечі.
— Ось я тобі вуха обірву,— промурмотів детектив і простягнув ру

ку до Ечі, але одразу, зойкнувши, відсмикнув, бо хлопчина вкусив йо
го за палець.

— Ти, стерво! — вилаявся «циркач» і вхопив хлопчика за горло.
— Зараз душу з тебе вийму!

Перехожі оточили їх кільцем. Багато пасажирів позіскакували з- 
трамвая.

— Шпиг!.. По ногах його!— голосно промовив хтось.
— Треба йому боки пом'яти! — підтримав інший.
— Не влаштовуйте цирку! — буркнув шпиг і вийняв пістолет,
Через два тижні мати з Жужею везли білизну до пана урядовця.

Ледве вони увійшли до вітальні, як за ними протиснувся «циркач». Пра
вою рукою з чорною пов'язкою на вказівному пальці він підняв 
лацкан зимового пальта й показав бляшку.

— Поліція,— сказав він і заходився розкидати свіжовипрасува— 
ну білизну.

— Я шукав комуністичні листівки... Червоні звикли ховати їх по
між випрасуваний одяг,— пояснив «циркач» на прощання.

Пан урядовець відрахував гроші, які належали за прання і пра
сування, а потім випхнув пралю з дочкою надвір.

— Щоб більше... — горлав пан, — чуєте, щоб більше вашої но
ги тут не було!

— Ні, цьому не бути! Та й під трамвай не кинемося!.. — сказала» 
мати на вулиці і, закинувши голову, глянула вгору, ніби хтось стояв 
там, на даху, і вона йому заприсягалася: — Ні, цього вони не доче
каються!..

Жужа пам'ятала, а може, й не пам'ятала, мабуть, то тільки з роз
повідей матері поставала перед нею картина, коли Ечі п'ять років 
тому лежав на трамвайних рейках... Від страхітливого спогаду їй- 
стало моторошно, ніби вона опинилася в холодній, нетопленій . кім
наті. Мати не палила в кухні, бо вдома вже не прала, а плиту продала. 
Вранці вона кип'ятила молоко на спиртівці. На ній підігрівала й за
мерзлу їжу, яку щовечора приносила з роботи.

Жужа тільки заглянула в каструлю і вже знала, звідки той суп і 
гарнір, прала мати того дня чи виварювала. Про те, що мама верну
лася саме з прання, свідчив не лише запах їжі. В такі дні вона дуже- 
втомлювалася, і від неї пахло пральнею.

Цей запах останнім часом зовсім вивітрився з хати, але мати 
все-таки частенько ходила кудись. Немовби на роботу; іноді зона ви
ходила з дому ввечері. Спершу підігрівала їжу, а «потім знаходила» 
який-небудь привід і йшла.

— Поїжте, приготуйте уроки і лягайте спати, — наказувала вона
— На мене не чекайте!

Миючи посуд, Жужа простежувала в думці нічний шлях матері..., 
Ечі, сонно пхинькаючи, просив її:

— Зробімо швидше уроки!.. Спати хочеться...
Жужа схилялася над братовим зошитом з математики, але думки- 

її знову й знову поверталися до одного... У школі дівчатка, здригаю
чись від моторошних здогадів, розповідали, що є жінки, які вночі на- 
вулиці просять гроші у чужих чоловіків і...

Жужа постановила не лягати спати, доки мама не повернеться. 
Але сон її зборов... Уранці прокинулася від плюскоту води: Ечі-уми—
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яався, а в кімнаті стояв солодкуватий дух кип'яченого молока. Мати 
задумано дивилася на спиртівку. Жужа ногами зіпхнула з себе ковд
ру і побігла в кухню по відро. ї ї  обов'язком було приносити вранці 
воду — в цей час черга біля вуличної колонки ще невелика. Але ма
ти випередила дочку. Відро вже було наповнене чистою водою.

— Я проспала, — виправдувалася Жужа. — Тепер ходитиму по 
воду ввечері.

— У тебе що-небудь болить? — спитала мати, допитливо гля
нувши на дитину. Дівчинка не відповіла. Мати торкнулася її підборід
дя, підняла голівку й обернула до себе. З-поміж сплющених Жу- 
жиних повік текли сльози. Мати витерла бліді мокрі щічки дочки.

Жужа щасливо посміхнулася... Дівчатка у школі кажуть іще, ні
бито жінки, які простоюють на розі вулиці, п'ють горілку. Але від 
мами не тхнуло горілкою...

У школі вчителька аж двічі робила Жужі зауваження.
— Що з тобою?— запитала врешті.— Що сталося? Тобою пи

шається не тільки третій клас, а ціла школа, а ти сьогодні така неу
важна...

— Мама моя, — вихопився у Жужі болісний крик... Але вона 
відразу й заглушила лавину скарг, що ринула з душі. Не розпові
дати ж чужим людям, що ночами мати десь блукає. — Це тому я 
така, — сказала дівчинка потім,— що мама не має роботи.

Мати й того дня повернулася додому пізно вночі. Разом із запахом 
посудомийки вона принесла з собою й густий суп-гуляш та блискучу від 

/жиру, наперчену лапшу з капустою. Ечі напхав повен рот і про
мимрив:

— Уся школа регоче... — І лише після настирливих допитувань ма
тері пояснив: — Школа регоче, бо Жужа весь день пхинькає, як 
.плаксійка...

— Жужо, це правда? — питала мати.
Жужа ствердно кивнула головою і пішла спати. Мати сіла поруч,

• взяла її руку. Це було приємно... І коли вона притулилася до дочки 
.засмученим лицем, Жужа щасливо вдихнула запах її поту й волосся.

Уночі тихо клацнув ключ у замку. Жужа стрепенулася. Електрична 
лампочка на вулиці вже не світила: опівночі вона гасне... Це вернула

с я  мати. Вона нечутно роздяглася й одразу заснула. Жужа зійшла з 
„дивана, підійшла до матері. Щасливо, полегшено зітхнула. Від матері 
.не пахло горілкою. Парою посудомийки від неї несло ще сильніше,
• ніж увечері, коли вона була вдягнута. Дівчинка повернулася на своє 
.місце. Поки вона ходила, Ечі розкинувся по всьому вузькому дивані.

«Матері тут було б досить місця, — міркувала Жужа, — а ми з 
:Ечі зручно влаштувалися б на великому солом'янику. Але ні, ні, не 
можна. Колись батько таки постукає у вікно, а може, зайде і без сту
ку. Мабуть, мама увечері йде з дому, щоб у воротях перестріти бать
ка й сказати йому: можна заходити, «циркача» немає!»

Наступного дня надвечір мати зайшла до сусідів. Жужа лягла не 
ь роздягаючись. Братик уже спав. Незабаром мати повернулася, взяла 
пальто, і Жужа з-під напіврозплющених повік бачила, як мати довго 
•дивилась на Них, а потім вимкнула світло і обережно вийшла. Жужа 
підвелася з дивана. На кухонному вікні знайшла ключ від квартири.

Надворі вже було сухо. Дівчинка нечутно ступала по тротуару. 
*Мати вже була далеко. Ось вона звернула у провулок. Тут було тем-
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но. Жужа йшла повз будинки слідом за матір'ю. І враз вона почула, 
що по той бік провулка хтось іде в одному напрямку з нею.

Дівчинка зупинилася. Здавалось, незнайомий теж уповільнив 
ходу. Тепер Жужа була впевнена: за мамою стежить «циркач». По
спішила вперед. Провулок кінчився, й Жужа вийшла у відкрите ви
боїсте поле, де не раз бувала з Ечі й сусідськими дітьми. Сюди звер
тали сотні підвід, запряжених кіньми, привозили з Пешта сміття, роз
вантажувались і рушали назад. У свіжому смітті було зручно порпа
тися — дощ і вітер ще не прибили його, і в ньому легко було шука
ти шматки заліза, ганчірки, кістки й не до кінця зотліле вугілля. Але 
ж чому мати ходить сюди вночі? Жужа наштовхнулася на матір, на
че на самотнє дерево. Жінка нахилилася до дочки:

— Жужо моя, — притиснула її до себе. — Чого ти ходиш за мною?
— Мамо, за нами йде шпиг... шпиг, — ніби в лихоманці, проше

потіла дівчинка й затрусилася, бо загадковий переслідувач швидкими 
кроками мовчки пройшов позв них. — Мамо, — дивувалася Жужа, — 
це ж не шпиг. Я впізнала його. Це — наш сусіда.

— Ні, це не сусіда... Запам'ятала? — сказала мати гостро — так 
вона ще ніколи не говорила з дочкою. — Запам'ятала? Не він!

— Не він, — слухняно повторила Жужа.
— Ет, Жужіко, дуже кепсько ти зробила, що пішла за мною...
— Не гнівайся, мамо. У школі дівчатка розповідали, що є жінки, 

які виходять на вулицю просити грошей у чоловіків...
— Того ти й пішла за мною? Ти... — вона майже відштовхнула 

дочку. І одразу заговорила:— Жужіко, я не така, я дуже люблю тебе, 
нашого Ечі. Я щодня зустрічаюсь з батьком. Ти мені віриш?

— Вірю, мамо...
Жінка взяла дівчинку за руку, і вони, важко дихаючи, видерлися 

на горбок. Потім обережно спустилися по схилу. І тут з-під землі до
линули тихі слова. Жужа знала: перед ними велика яма. Та це була 
не яма, а справжня шахта, куди вдень спускалися ручні вагонетки 
на чотирьох колесах і вивозили звідти багато мішків коксу.

— Швидше, — шепотіла мати. — Я вестиму тебе.
Обережно, тримаючи маму за руку, Жужа ступала грузькою 

дорогою. «Багато коксу назбираємо вдвох, — міркувала вона. 1— Ні
коли більше не пущу саму». Здавалось, у шахті було багато людей. 
Але ніхто не копирсався у вугіллі. Хтось курив цигарку, хоча «огника 
не було видно, тільки плавав димок... Нараз Жужа на когось на
штовхнулася. Намацала чиїсь штани. Простягнула руку. Торкнула 
чиюсь долоню... На голівку їй лягла чоловіча рука і погладила... 
Десь поруч хтось голосно промовив:

— Ну, будемо починати, товариші...
Жужа навіть рота затулила долонею, щоб у неї не вихопився 

щасливий крик: «Товариш...»
Ще влітку, коли батько був удома, Жужа іноді прокидалась і 

слухала, як він говорив матері: «Добре, моя люба... моя товаришко...» 
Це слово було заборонене, так само, як і Совєти... А тут його вимовля
ють,, як вимовляв батько вдома...

— Тату,— прошепотіла Жужа, а потім ковзнула до ніг матері і, 
щаслива, ніби вдома, заснула, посвистуючи носом...

Переклав Юрій Ш КРОБИНЕЦЬ
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