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ДОРУЧЕННЯ

ОПОВІДАННЯ

Великий маршрутний автобус, прилаштувавшись за яким Віллі

щоразу доїжджав на велосипеді до кінця вулиці, поїхав далі, і вони,
як завжди, розсталися на тому самому місці. Але сьогодні в голосі
Віллі вперше прозвучали якісь уїдливі нотки. Пауль учув їх,
незважаючи на гуркіт автобуса, в словах «Ну, тоді бувай здоровий!» і вже не

здивувався, коли на прощання той на ходу крикнув йому щось іще.
Хоч слова його майже заглушило ревіння дизельного двигуна, Пауль
їх добре розібрав, бо на таке в нього було гостре вухо. Віллі гукнув:
«І не попускай їм, старий!»

Ось що з цього вийшло: він піддався на умовляння, і тепер його

поривала злість.

А почалося все так. Уже кілька тижнів у цеху всі в одно

товкмачили, що треба щось робити, і насідали на нього мовляв, це
повинен зробити саме він. І ось він погодився, а вони віддячили йому
глузуванням, та й не тільки.

А особливо цей Віллі! А сам же репетував найбільше, коли не

було чого обробляти й доводилося зупиняти верстат. Саме він

ніколи не скупився на злісні погрози на адресу другої дільниці, через
прогули якої вони так часто опинялися на мілині. Хто як не Віллі
гукав майстрові другої дільниці, що у верстат слід закласти його

самого разом з усією його хамуватою братією!
А зараз Віллі поїхав додому. Скоро він узує свої капці,

смачненько повечеряє і тільки й клопоту, що чекати, чи й сьогодні

йому підморгне білява дикторка з телевізійного екрана. От горлодер!
Тим часом Пауль Віттіх натискав на педалі, поспішаючи в Гай-

нерсдорф міряти температуру! Йому ще й досі чулося, як після
зміни в душовій вони шпигали його: «Ти, Паулю, не дуже дослухайся
до байочок про температуру! Поміряй сам. Але не під пахвою, це не

точно. Так і скажи: «Колего Бруммель, довір'я добре, але контроль
ще краще. Ану роздягайся й лягай долілиць, та не сіпайся!»
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Віттіх мало не налетів на жінку, що раптом зупинилася серед

вулиці, а тоді ще й вилаяла його вслід. Він увімкнув фару й
засумнівався, чи вдасться в таких сутінках знайти Бруммелів будиночок.

Йому спало на думку, що можна було б повернутися, а завтра

сказати, ніби не знайшов садибку; адже всім відомо, яке безладдя
в цих робітничих колоніях.

Та про це нічого й думати ніхто не повірить. Усі тільки весело

посміються, і тоді йому доведеться ще гірше, ніж сьогодні. Сьогодні
вони лише пускали шпильки, але потім матимуть його за боягуза.
Крім того, становищу, яке склалося в цеху і яке йому так само не

подобається, як і всім іншим, це не зарадить простої,
невиконання норм, чортма заробітку...

Залишалося тільки сподіватися, що цей Бруммель та ще Фріз,
до якого він теж мусить заїхати, лежать з льодом на лобі чи з

переламаною рукою. Тоді він перекаже їм привіт від товаришів, щось

промимрить іще для годиться, та й попрощається. Якщо вони

справді хворі, то, можливо, зовсім не помітять, чого він прийшов, і

тоді він зможе хутенько забратися додому до своїх капців, вечері
та дикторки телебачення, як Віллі.

А завтра вранці в цеху він щось знайде сказати щоб
товаришам не забаглося посилати його ще. Пауль Віттіх і раптом

провідувати хворих, зазирати їм, як сказав Віллі, в рот на гланди. К бісу,
тільки не це, тільки не Пауль Віттіх!

За треком він звернув на дорогу, що вела до колонії. На
воротах облуплений напис сповіщав: «У холодок». Третя алея ліворуч,
другий будиночок, сказали йому в цеху.

Якщо обидва справді хворі, товариші з токарного цеху побачать,

що він мав рацію, коли опирався, і що, нагадавши про тих нишпорок,
які колись приходили до хворих винюхувати, навіть до нього

самого, коли він лежав із запаленням легенів, аж ніяк не хотів подати
поганий приклад іншим, як це намагався витлумачити секретар парт-

організації. Ні, він ніколи б не згодився, якби обліковець другої
дільниці не тицьнув йому під ніс журнал і не показав, що Бруммель і
Фріз справді-таки частенько не виходять на роботу. Обліковець
навіть підрахував, як це позначилося і на заробітках його самого,
Пауля Віттіха. Не згодився б, якби вони не підлещувалися до нього,

твердячи, що саме він той, кого послухають, та про загальне добро.
«Якщо це взагалі кому-небудь під силу, то тільки тобі, Паулю»,
казали вони. ! він врешті-решт погодився.

Але вже після зміни, в душовій, вони глузливо перепитували в

нього, чи має він стетоскоп, а Віллі навіть роззявив рота й,
висолопивши язик, протягнув наче хворий: «А-а-а!»

Третя алея ліворуч, другий будиночок, ось тут. Десь у сусідів
загавкав собака, потім ще один, ще.

Хай би вам!.. буркнув Віттіх, ставлячи велосипед під паркан.
Погань клята, вилаявся він, навпомацки пробираючись садом.

Проте він мав на увазі зовсім не темряву.

Двері відчинила жінка, досить огрядна, не* нижча за нього і,
мабуть, ще ширша в плечах.

Добрий вечір! привітався він, торкнувшись пальцями

картуза. Я до Бруммеля.
Він саме миється, відповіла жінка. Заходьте.

Бруммель, до пояса оголений, стояв біля умивальника й намилю¬
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вав шию. Вода, що стікала з нього в раковину, була брудно-
коричнева.

Тут до тебе хтось прийшов, повідомила жінка. Бруммель
стер з обличчя мило, здивовано глянув на гостя й опустив очі на свої
сині робочі штани та замазані глиною гумові чоботи.

Привіт! кинув Віттіх. Приймаєш грязьові ванни?! Дивно,
але йому враз відлягло від серця. Бруммель, певна річ, буде невдо-

волений, зате не доведеться вибачатись.

Бруммель наче замислився над запитанням, потім повернувся
до дружини.

Хлів уже замкнула?
Вже, відказала та й підсунула гостеві стілець.

Бруммель заходився ретельно витиратись, аж Віттіх не витримав:

Гляди, не відірви собі вухо!
Господар натягнув сорочку.

Завтра я знов буду там, у вас, тоді й побалакаємо. Але не тут,

тут я розмовляю лише з тим, з ким хочу, кого запрошую.
Чого ти приндишся? обурилась жінка. Ти ж вдягнув

сорочку навиворіт! І що там у вас таке, що не можна балакати тут?
Пауль Віттіх підвівся і взяв шапку, але жінка похитала головою:

Куди ж це ви так поспішаєте! Він що, позичив у вас гроші?
Віттіх перевів погляд на Бруммеля, але той поводився так, наче

його сорочка мала сотню рукавів, з-поміж яких ніяк не вдавалося

знайти два потрібних.
Не в тім річ, відповів Віттіх. Я через роботу.
Хіба у вас знов є робота? поцікавилась господиня, і Віттіх

здивувався, почувши в її словах іронію. Та не встиг він відповісти, як

втрутився Бруммель:
То як там вечеря, Мето? Я ж сказав, що побалакаємо з ним

завтра. І баста!

А я тобі вже не раз казала, що не можу терпіти оцього
твого «баста»! відрубала дружина. Якби діло могло почекати до

завтра, то чоловік, либонь, не приходив би сьогодні.

Пауля знов розбирала злість; він проклинав і своє доручення, і

колег, які накинули його, і самого себе за те, що дав згоду, і

Бруммеля, котрий уперся і не давав йому виконати це доручення.

Він звів очі на жінку й раптом зрозумів, що чекає від неї
допомоги. Дивлячись на подружжя, запитав себе, яким вітром їх
пригнало одне до одного і, неначе зараз йому більше не було чого

робити, замислився над тим, чи зміг би він сам ужитися з такою жінкою,
як оця. Ні, сказав сам собі, ніколи в світі. Він повинен постійно

відчувати, що комусь потрібен, конче потрібен, а отака ніколи не

Залишить чоловікові шансів на це.

Послухай-но, Бруммель, мовив він. Найкраще буде, коли

ми залагодимо справу одразу. Ти ж не можеш просто сказати:

завтра я знову вийду на роботу, та й по всьому.

Бруммель наче не помітив примирливого тону.
Нема чого мені залагоджувати, вперто пробурчав він.

Що я роблю і що не роблю діло моє.

Цього разу й моє, заперечив Віттіх. Чи принаймні наше.

І моє теж! докинула жінка.

Бруммель постягав з ніг гумові чоботи.
Я б залюбки виставив тебе за двері.
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Дружина обернулась.
Чоботи вже давно треба було скинути. Тепер іще раз будеш

митися. А що я думаю про твої погрози, ти знаєш. Але я хочу кінець

кінцем знати, чого ти так приндишся. Твій товариш прийшов сказати,

що знов є робота, а ти лізеш у пузир!
Фрау Бруммель, ви весь час кажете, що робота є знов,

звернувся до неї Віттіх. Вона ж нікуди не дівалася, робота. Десь
дівся лише Бруммель.

Фрау Бруммель саме заварювала чай. На мить кип'яток полився

поза чайничок, і жінка нарешті сказала:

Авжеж. Мабуть, я щось переплутала. Вона зиркнула на

чоловіка й знов повернулась до гостя. Ну, то випийте з нами

чашечку чаю і забудьте цю історію. Буває, людина скипить, сама не

знаючи через що.

Буває, погодився Віттіх. Він узяв чашку і тут же розізлився на

себе за те, що сказав і що взагалі залишився чаювати. Власне, їй
треба сказати все, як є, подумав він, але враз збагнув, що тепер це

зовсім зайве, жінка й сама зрозуміла те, про що він тільки почав

здогадуватись, і вже якось та розбереться зі своїм чоловіком. А коли

отака вже візьметься за справу, то доведе її до кінця.

Бруммель сів до столу й нахилився над чашкою.

Гарячий, буркнув він.

Це корисно, відказала жінка, і тут Віттіх зрозумів, кого

вона йому так нагадує, сестру-жалібницю з одного госпіталю на

Україні, яка кілька тижнів, поки він лежав у гарячці, день і ніч,
повторюючи «це корисно», пхала йому в рот якісь противнющі ліки і

робила уколи він їх пам'ятає ще й тепер.
Він дуже добре уявляв собі Бруммелеву дружину в чепчику

сестри-жалібниці або що, власне, було зовсім інакше і водночас
те саме з шматочком крейди в руці біля класної дошки чи в

суддівській мантії. Те, що вона задовольнилася отаким Бруммелем та

його будиночком, викликало подив. Але в неї, безперечно, досить
мороки і з садом та всякою живністю, якої в них, певно, не бракує.
І коли вона й примирилася з Бруммелем, таким, який він є, то вже,

мабуть, знає чому. Бо кому ж як не дружині знати свого чоловіка.

Ну, мені пора, мовив Пауль. Треба зайти ще до одного,
який теж не знає, що знов є робота.

Він не міг утриматися, щоб не підкреслити багатозначно слова

«знов», але жінка вдала, ніби нічого не помітила. Зате Бруммель
сердито глипнув на нього, однак мовчки проковтнув те, що хотів був
сказати, і тільки спитав:

Хто ж це такий?

Фріз, коротко кинув Віттіх.

Бруммель злорадно ошкірився:
Ну, то бажаю успіху, той хлопець зубастий!
Я чув, відповів Віттіх. Дякую за чай, фрау Бруммель. До

побачення! І окремо Бруммелю: До завтра!
Коли він підвівся й рушив до дверей, в нього було таке

відчуття, наче він добряче хильнув. Тільки надворі до нього дійшло, що

він оце пережив. Ішов же сюди з наміром вибачитись і, якщо вже

цього не уникнути, разом з Бруммелем перемити кісточки всім тим,
хто умовив його зробити цей візит. Як бути, коли з'ясується, що

Бруммель справді б'є байдики, він не подумав. Ясно було одне: Па-
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уль був ладен залагодити справу мирно, довести, що він справжній
товариш, а не один з тих, що колись приходили до хворого й

заглядали йому в рот. Але цей тип, здається, взагалі німого не зрозумів;
він лише побачив, що Віттіх прийшов до нього за дорученням

заводу, тільки й того. Хтозна, чим усе скінчилося б, якби не жінка.
І все-таки зараз його злило те, що він дозволив їй втрутитись

у справу. Чого доброго, тепер обоє сидять собі в кухні й разом
сміються з нього!

Навіть коли в ньому щось і говорило на захист жінки, злість
усе-таки брала гору. Але він відзначав собі, що тепер ту злість

викликає не стільки його доручення й ті, хто його давав, скільки
Бруммель та Фріз. Що ж, у Фріза, про якого доводилось чути всяке,

йому, певно, не доведеться гамувати свої почуття.
На цей раз він не збирається вибачатись. І з бабою теж не

зв'язуватиметься, нехай хоч яку мадонну вона йому нагадуватиме. Тут
усе ясно: зайти, подивитись, чи він хворий, коли нездужає до

побачення; якщо ж здоровий, сказати йому все відверто, щоб знав,
як підводити товаришів і за чужими спинами байдикувати. А

прикидатиметься дурником, не чекати, поки дасть волю рукам, як недавно

в цеху, а зразу в пику.
Цей Фріз, судячи з того, що про нього розповідають, якийсь

дивний тип. Працює наче сумлінно якщо взагалі прийде на

роботу. Та річ у тім, що він частенько не з'являється зовсім!
Раніше він, кажуть, був досить тихий і товариський, але з

якогось часу з ним наче щось подіялось. Взяв та й затопив чоловікові в

пику і тільки за те, що той, бач, розповідає забагато анекдотів! Ні,
хлопче, Пауль Віттіх не стане розповідати тобі анекдоти і бити себе
теж не дозволить!

Кожного разу, їдучи дорогою за треком, Віттіх себе запитував,
скільки вже авторесор тут поламалося. Та зараз йому спало на

думку, що під час її прокладання, мабуть, також знайшлося кілька
отаких Бруммелів та Фрізів, і тому роботу не довели до кінця. Якщо
воно так і було, тоді годилося так само трохи пооббивати пороги, як

оце він сьогодні.
Віттіх знов згадав свого приятеля Віллі. Якщо доведеться

виконувати таке доручення ще колись, Пауль неодмінно візьме його з

собою. Сьогодні Віллі так розходився, що зовсім не завадить трохи
зняти з нього стружку. «Пауль, сказав він, з Фрізом треба весь

час бути насторожі, він лізе битись, а ти ж уже не молоденький!»
Віллі таки мав рацію; Пауль це зрозумів, коли долав сходи на

третій поверх. Зачекавши й віддихавшись, він натиснув кнопку.
Дзвінка не було чути. «Відключений, майнула думка. Знаємо ці
штуки, колись самі так робили, коли треба було платити за квартиру, а

грошей чортма». Він щосили постукав кулаком у двері.
Внизу, на сходах, хтось гукнув:

Не грюкайте, я йду!
Отакої, подумав Віттіх, товариш Фріз теж не в ліжку! Товариш

Фріз виходив на прогулянку, атож, на таку собі лікувальну
прогулянку! Так важко піднімається сходами, можна подумати, що він

перехилив чарчину, щоб швидше видужати... Ну, підходь, підходь!
Віттіх засунув руки в кишені й прихилився до стінки, яку вже

давно треба було пофарбувати наново. Тепер тільки не хвилюватись,

думав він, побачимо, що заспіває шановний колега!
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Нарешті Фріз показався на сходах. Важко дихаючи, він ніс двоє

відер вугілля. Гостя він упізнав, тільки коли підійшов зовсім близько.
Поставив відра і спитав:

Тебе послали? |
Віттіх наче й не бачив простягненої йому руки нехай Фріз

одразу зрозуміє, що його прихід немає нічого спільного з

товаришуванням.
Атож, відповів він, послали. І якщо хочеш зробити собі

і мені послугу, то тільки не розказуй, що на хвилинку встав з ліжка,
щоб принести вугілля, бо твоя дорогенька дружина, мовляв, така

тендітна, така слабенька...
Віттіх був на добру голову вищий за Фріза і щонайменше на пуд

важчий, і сама думка, що цей хлопчисько може полізти до нього

з кулаками, розвеселила його. Він дивувався, що дорогою сюди
взагалі міг подумати таке про Фріза. Адже йому вже не раз
траплялося бачити його біля верстата, в заводській їдальні, на зборах, у

душовій. І все-таки перед його очима стояв образ такого собі

здорового, як бик, розбишаки.
Але в цьому були винуваті оті жахливі історії, що їх розповідали

товариші з сусідньої дільниці. «Уявляєте, Макс, отой товстун, що

їздить на мопеді, саме осідлав свого коника й розповідає сотий

анекдот про психічнохворих. І тут цей Фріз зупиняє свій стругальний
верстат і вимагає, щоб Макс заткнув пельку. Слухайте, це був номер:
Макс і раптом заткнути пельку, та ще тоді, коли він розказує най-
смішніший анекдот! Макс, певна річ, базікає собі далі, а хлопці його

ще й підохочують. Тоді Фріз підходить до Макса та як затопить

йому в пику той так і перекинувся! Що ви на це скажете, га? Та він,

мабуть, сам психічнохворий!»
Фріз спокійно стояв і чекав, тільки під оком у нього посіпувався

якийсь м'яз. Нарешті він заговорив:
Ти з тих, кого легко не обдуриш, правда ж? Маєш власну

думку, і вона залізна, так? Він кинув погляд на кишені Віттіхо-

вої куртки.
Коли я сюди виїжджав, сказав Віттіх, то гадав, що ти

хворий, лежиш у ліжку. А тепер бачу, що ти здоровий. Чи, може,

ні? Він вийняв руки з кишень і заклав за спину.

Ну ось, тепер ти знаєш, що я не хворий, промовив Фріз.
От і добре. Він знов рушив до дверей.

Віттіх схопив Фріза за плече й накинувся на нього:

Послухай-но, в мене немає охоти отут, на сходах, гаяти з

тобою час. Годі базікати й корчити з себе скривдженого. Ти нас пошив

у дурні, не ми тебе; ти вже не раз робив прогули, а потім

розповідав баєчки про хворе горло чи щось таке. І завтра, мабуть, знов

зробив би так само, якби я не нагодився. І щоб ти знав: я не мав

особливого бажання іти сюди, я навіть упирався, але потім усе-таки
поїхав. Бо коли отакі, як ти, прогулюють, то плачуть і мої гроші. І я

тепер не шкодую, що приїхав. Бачиш, я вже був в одного такого, як ти,

з мене досить. Тепер можеш давати волю своїм ображеним
почуттям. Але спершу однеси мамі вугілля. Все інше поясниш завтра в

цеху коли, так би мовити, одужаєш...
Він випустив Фріза, який весь час спокійно слухав його, і,

переступивши через відра, рушив сходами вниз. Несподівано Фріз гукнув
його. Коли він спинився, Фріз узяв відра й штовхнув двері:
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Заходь, сказав він.
Віттіх примусив себе повернутися. Піднявши поліно, що впало

на порозі, ступив у коридор.

Фріз обережно поставив відра і майже пошепки запросив:

Ходімо в кімнату. Повісь куртку на вішалку.
Віттіх махнув рукою і не став роздягатися.

Кімната була обставлена, очевидно, зовсім недавно. Строкаті
завіски дуже пасували до світлих шпалер. Меблі, як видно, були
куплені в різний час. У Віттіха вдома все було майже так само, тільки
він не мав стільки книжок, та й картини у Фріза, здається, справжні.

Пауль глянув на невеличке крісельце, яке йому підсунув
господар, і нарешті скинув куртку.

Інакше я в нього не влізу, пояснив він.
Він зробив помилку, згодившись зайти. Треба було обмежитися

розмовою на сходах, а все інше вирішити завтра. Але він уже сидить

у цій затишній кімнаті і мусить миритися з цим. Зараз Фріз
запропонує йому сигарету, а потім розкаже яку-небудь сентиментальну
історію. Сигарету краще закурити свою, ще можна встигнути відбити

у цього типа охоту розповідати байки. Віттіх витяг з кишені пачку
«Казино» і, перш ніж запалити самому, простягнув Фрізові. Як і

годиться.

Фріз черкнув сірника.

«Пильнуй, чоловіче, мовив сам до себе Віттіх, тепер
головне правильно почати, а то все піде нанівець і ще доведеться
випити з цим пронозою по чарці». Він уже розтулив був рота, коли

раптом Фріз спитав:

Ти Віттіх, правда ж?

Так і є про це він і забув! Не можна ж отак нагрянути до
когось додому і навіть не назвати себе!

Авжеж, хутко відповів він. Пауль Віттіх.
Одружений? поцікавився господар.

«Нерви у нього міцні, подумав Віттіх, поводиться, наче ми

знайомимося десь у дорозі».
Одружений! відповів ущипливо. Скоро вже тридцять

років. Двоє дітей, хлопець майже такий, як ти, а дівчина теж уже
заручена. Дружині сорок вісім років, важить п'ятдесят шість кілограмів,
здорова, нівроку.

А моя ні, зітхнув Фріз. Він глянув на фотографію, що
стояла на книжковій полиці. Віттіх і собі перевів туди погляд, подумавши:
«Або цей хлопець надто дурний, щоб помітити іронію, або ж просто
нахаба».

На фотографії була зображена чорнява худенька жінка років
двадцяти.

Непогане фото, зауважив Віттіх. Однак, помітивши, що знов

підтримує пусту розмову, пробурмотів: У неї що, кір?
Ні, не кір, сказав Фріз і відвЗрнувся.

Віттіх хвилю зачекав, тоді повів далі:
Гаразд, виходить у тебе хвора жінка, і тому ти лишився

вдома. Жінка хворіє часто, бо ти часто лишаєшся вдома. Навіщо ж ти

кажеш, що хворієш сам?

Фріз довго дивився на гостя, потім, ніби й не чув запитання,

промовив*
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Ти любиш свою жінку?
«Що він хоче? подумав Віттіх. Яке відношення має моя

дружина до цієї справи? Йдеться ж про завод, роботу й більш ні про

що. До чого він хилить?»

Я живу з нею тридцять років, відказав він і вирішив:
«Цього, мабуть, досить».

Фріз знову перевів погляд на фотографію.
А ми чотири роки. Нашому хлопчикові теж чотири. Ми з ним

трохи поспішили. Зараз він у бабусі...
Нарешті Віттіх знов почув щось таке, за що можна було

вхопитися, щоб не потрапити в потік Фрізових спогадів.
А хіба вона не може доглянути й твоєї дружини? Ти ж

потрібен на роботі, чоловіче!
Ми пробували, зітхнув той. Нічого не вийшло. Він

роздушив сигарету й підвівся. Ми побралися рівно через рік після

того, як познайомилися, навіть того самого дня четвертого

листопада. Вперше ми зустрілися в бібліотеці, що на Арнсвальдерплац.
Надворі стояв густий туман, і на її волоссі виблискували краплинки.

Це вони у всьому винуваті. Вона мене не помічала, порпалася собі

серед книжок і, видко, ніяк не могла чогось знайти. А я все

дивився й дивився на ті малесенькі краплинки в її чорному волоссі. По-

моєму, я надто захопився, бо вона нарешті обернулась і глянула на

мене так, наче я від неї чогось хотів. Я вже хотів був вибачитись,
аж тут побачив, що такі самі краплинки позависали і на її віях,
немовби невеличкі перлини чи манюсінькі мильні бульбашки. Я стояв і

все дивився, дивився... Пізніше ми з нею часто про це розмовляли,
і вона теж не знає, чому їй так сподобалось моє остовпіння. В

кожному разі, вона теж якусь хвилину стояла мовчки, спостерігаючи,
як я розглядаю її обличчя. Кінець кінцем вона, видно, все-таки

зрозуміла, в чім річ, і дістала хусточку. І досі не доберу, звідки в мене

раптом взялася сміливість, я ж ніколи не відзначався рішучістю,
тим паче, в такому ділі. Але факт залишається фактом: я взяв її за

руку, а вона нічого не сказала. Я тримав її за зап'ясток, коли раптом
помітив, що лічу пульс. Вона, мабуть, подумала, що я божев...

що зі мною щось негаразд. Принаймні пізніше запевняла, що
мовчала лише зі страху, але я в це не вірю, я ж відчував її пульс, а він

був абсолютно нормальний. Зрештою вона розсміялась, і тут усі
чари минули, чи, скоріше, з тої миті почалися нові чари.

Так, тоді вона ще могла сміятись...

Один раз у житті я виявив здоровий глузд, і це було саме тоді:
я й собі розсміявся. Ми ніяк не могли вгамуватись, аж поки в наш

куток зазирнула бібліотекарка й поцікавилась, чи не треба нам

канапи.

Віттіх узяв фотографію Фрізової дружини і почав пильно її

розглядати. Авжеж, вона вміла сміятись. Він спіймав себе на тому,
що шукає в її волоссі краплини туману. Швидко поставив

фотографію на полицю й сказав:

Непоганий спосіб знайомитись. А тепер вона, виходить,

хвора?
Фріз кивнув і затягнувся сигаретою.

Я її провів додому. Вона жила в такій самій коробці, як оця,

в районі Бетцов. Тепер уже ні я, ні вона не пригадуємо, про що ми

тоді розмовляли, либонь, плели всілякі дурниці. Сусідські хлопці,
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що зібралися на розі, підійшли з погрозами, як це буває, коли

дівчину проводжає незнайомий. Проте до бійки не дійшло, і я певен,

що якби дійшло, то ця історія закінчилася б того ж дня, що й

почалася. Вона такого не любить і не стала б розбиратися, хто

винуватий. Я це збагнув досить скоро і завжди тримав себе в руках...
В усякому разі, коли вона поруч, швидко докинув Віттіх.

Фріз не зразу зрозумів натяк.

А-а, протягнув він нарешті, ти маєш на увазі ту пригоду
з Максом. Я попросив у нього пробачення. ПрЬсто я вже не міг

чути його базікання, кожного разу ті самі огидні історії...
Через таке не починають бійку, кинув Віттіх. Через

якийсь там анекдот!
Я знаю, погодився Фріз. Через анекдот не б'ються.

Віттіх нічого не відповів; він уже давно помітив, що в

співрозмовника щось накипіло на душі, і тому зараз очікувально дивився на

Фріза. Але той, видно, не мав наміру провадити цю розмову далі.

Певно, надто довго перетравлював усе це в собі.

Як і буває в таких випадках, заговорив він знову, відтоді
ми почали зустрічатися майже щодня. Вона вчилася на

приладобудівному факультеті, а я в профучилищі. Відпустку проводили в

наметі на Узедомі . З погодою нам спочатку щастило. Але одного

вечора раптом упав туман на морі буває, що погода міняється

несподівано. Ми бігли через луг, і в її волоссі знову з'явилися

краплинки. Вони теж пахли димом, як і туман. Волосся було геть

вологе й лице теж, я її міцно тримав за руку і думав, що так буде
вічно. Хіба ж я знав...

Пауль Віттіх не ворушився. Він відчував, що зараз єдине, що

йому лишається це слухати. Він уже давно забув про свою злість,
забув навіть, чого сюди прийшов. І не розумів, як це сталося. Історія
була цікава, але ж не нова, таке трапляється скрізь, причому,
досить-таки часто; колись він і сам це переживав. І все-таки в цій
історії було щось таке, чого не було ні в його власній, ні в інших, які він
чув. Він хотів знати, що ж було далі, і тому мовчки слухав.

Фріз розповідав:
Потім народився хлопчик, і ми одружились. її батьки спершу

бурчали, мої теж, але це вже давно забуто. Ми одержали
квартиру і, власне, тільки оце тепер якось умеблювалися. Щоразу, коли

в нас з'являлося щось нове, ми влаштовували невеличке свято.

Тепер на черзі був би телевізор, але від нього доведеться

відмовитись. Вона не може переносити навіть радіо...
Пауль зауважив, що Фрізові розповідати нелегко і що він

робить це немовби для самого себе.

Пауль Віттіх не міг спокійно спостерігати, як страждають інші.
Життя досить потріпало його в своїх жорнах, і він розумів, що в

людини на душі, коли вона зовсім занепадає духом. А Фріз,
здається, зовсім занепав.

Послухай-но, звернувся він до Фріза, силкуючись
пригадати ім'я, яке прочитав на дверях. Послухай-но, Вальтере, я не

знаю, чи варто себе отак мучити, я взагалі нічого не знаю; я просто
сиджу тут, як німий, і лише бачу, що в тебе якесь нещастя і ти з

1 Острів на Балтійському морі.
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ним не годен справитись. Я не маю жодного уявлення, чи можу
тобі допомогти, але якщо можу, то я це зроблю. І я не знаю в цеху

жодної людини, яка не зробила б так само... Твоя дружина тяжко

хвора?
Фріз мовчки кивнув.

І ти гадаєш, їй не стане краще?
Поки що їй стає гірше, більш нічого.
Але коли так, тоді чому ж вона вдома? Чому не в лікарні?

Я не збираюся тебе повчати, але я цього просто не розумію. До
того ж, можливо, їй там допоможуть.

Фріз підвів очі; по них було видно, як важко йому тримати себе
в руках. Він заговорив швидко, наче боявся, що ось-ось він не

зможе розмовляти:
Вона вже була в лікарні, кілька місяців. Лікар казав, що її

можна було б там залишити. Він ще сказав, що рано чи пізно, а їй

однаково доведеться лягти туди, і тоді вона вже не повернеться

додому. Вони знають, що з нею, але нічого не можуть зробити. Ще не

можуть, так сказав лікар. Можливо, пізніше, але їй це вже не

поможе. Вони дають їй ще рік, навіть менше. Я бачив, що вони ставилися

до неї добре. Але я бачив і те, що вона, незважаючи на це, відчувала
перед ними страх. Вона до себе нікого не підпускає, тільки мене, а

часом і мене не підпускає. Вона вмирає ні від чого іншого, як від
страху. Вона починає тремтіти, потім стогне і кричить, і її всю обливає

піт, і вона більше нікого не впізнає. А ти стоїш поряд, тримаєш її і

нічого, абсолютно нічого не можеш вдіяти. Потім береш її на руки,

говориш до неї, і самому хочеться закричати від страху й безсилля.

Але вона нічого не чує й тільки стогне, а піт стікає з її чола, мов

невеличкі горошини, скочується на брови, точнісінько, наче туман... І ти

бачиш, як у твоїх руках умирає те, що для тебе дорожче над усе, і в

тебе крається душа. Але потім лікар тобі каже, що коли їй щось і

може допомогти, то тільки твій спокій, і ти мусиш залишатися

спокійним. Але як можна залишатися спокійним, коли бачиш, що єдина

людина, яка взагалі спроможна знайти в тобі щось хороше, заради
якої ти ладен на все, як можна залишатися спокійним, коли

бачиш, що вона вмирає? Таке буває з нею не щодня, навіть не

щотижня. Тоді вона дуже весела, наводить у квартирі лад і зовсім не

здогадується, що з нею було. Але потім все починається знову. Я

помічаю, як вона поступово втрачає спокій, все переплутує й починає

говорити щось таке, що важко зрозуміти. Поки їй геть погіршає,
минає ще день чи й ніч, і я встигаю повідомити на завод, що в

мене щось негаразд із горлом...

Фріз і на думці не мав дорікати, але для Пауля Віттіха ці слова

прозвучали як докір. Він хотів вибачитись, але не став цього робити,
збагнувши, що його вибачення зараз ні до чого. Він навіть

пересилив бажання покласти товаришеві на плече руку і сказати, що

розуміє його, що тепер знає, як мали дратувати його оті ідіотські
анекдоти... Пауль поклав собі ніколи більше не слухати отих

анекдотів, хоча й розумів, що це по-дитячому. Звичайно, розповідаючи
таке, ніхто й на думці не мав нічого поганого. Куди важливіше було
інше. Куди важливіше було те, що нікому не спало на думку

поцікавитись, чому Фріз такий нервовий, чому він через таку дрібницю
збив чоловіка з ніг.
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Чому, чорт забирай, ніхто не поцікавився: що з ним сталося,
адже раніше він був зовсім не такий? Що сталося з нами, що ми

думаємо тільки про свій гаманець? Ні, тут щось негаразд! І як ми

дійшли до того, що вирішили: коли вже є один Бруммель, значить усі,
в кого щось не так, теж Бруммелі?! Що сталося з нами, що ми так

мало знаємо один одного?
Безпорадність Віттіха знов обернулася на злість, але це була

зовсім інша злість. Він лише відчував, що цього разу вона

справедлива, бо спрямована не проти чогось чи когось одного, а проти

черствих, зашкарублих взаємин, що давно склалися в їхньому цеху.
Певна річ, завтра на заводі він щось та розповість. Не те, що

збирався розповідати, коли вирушав до Бруммеля, сповнений

відрази до свого доручення і тих, хто глузував з нього, коли він

зрештою те доручення все-таки прийняв. І не те, що збирався
сказати, коли цей Бруммель вивів його з себе і він ладен був стерти
Фріза на порох. Ні, він розповість зовсім інше, і тоді щось
зміниться, бо ж після цього вечора змінився й він сам.

І, перш ніж у цеху хто-небудь спробує розкрити рота, він їм
порадить розплющити очі, прислухатись і трохи помізкувати. Коли
у вашій машині щось почне стукати, ви ж не кричите зразу на гвалт

і не заявляєте, що машина нікудишня. Коли в коробці передач щось

трісне, у вас відразу з'являється такий вигляд, наче ви лікар, і за

обідом ви раптом забуваєте про ложку, бо вам щось спало на

думку. А коли у вас однаково нічого не виходить, то ви берете
товариша від сусіднього верстата й разом усе обмірковуєте, поки не

з'ясуєте, в чім річ. Але чому ж ми, чому всі ми завжди залишаємо

собі тільки одну можливість, коли йдеться про нас самих? Ага, він
п'є? Значить, п'яниця! Що, б'ється? Хуліган! Іде провідати
хворого? Ну, тут усе ясно: заглядатиме небораці в рот! Ми вже давно

перестали робити так, як це робилося споконвіку. Ми навчилися

один більше, другий менше думати про свою роботу. Тепер ми

повинні навчитися думати і про самих себе...
Віттіх підвівся і натягнув куртку.

Коли ти не проти, сказав він, то я заходитиму до тебе
частіше.

Це було б непогано, відповів Фріз.
Вони тихо вийшли в коридор, і вже на сходах Віттіх спитав:

Лікар не сказав, чи може хтось допомагати тобі доглядати
за дружиною той, хто й сам не боїться і не вселятиме страх у
неї? Я зовсім не думаю, що це неможливо...

Фріз знизав плечима:

Ти ж знаєш, як у лікарні. Медсестри молоді, а коли й ні, то

в них стільки клопоту, що для такого випадку, як цей, просто не

вистачає ні часу, ні терпіння. Серед наших родичів і сусідів теж немає

нікого, у кого витримали б нерви. По-моєму, люди, що
мають чуле серце і вміють тримати себе в руках, трапляються дуже

рідко.
Звичайно, відповів Пауль Віттіх, таких, мабуть, треба

пошукати.
Він сів на велосипед. Він весь уже був у пошуках.

З німецької переклав
Олекса ЛОГВИНЕНКО
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