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Сторожі тротуару

Обережно загадуй бажання 
іноді вони збуваються.

Японське прислів’я

один

Ізраїль. Ніч, барак, і двадцять вісім китайців-католи- 
ків ліплять свою локшину і ріжуться в карти. Літра 
горілки в центрі стола. Парує чайник. Грубо порубані 
овочі. Відкрита Біблія з ієрогліфами. Шабат. Субота, 
вихідний.
Я замотую руки бинтами, і відразу повний стакан. Го
лова, як протез. Лягаю. Коли пройде біль, я спробую. 
На газеті копчена курка, фрукти, вино і хліб. «Вечір 
самотнього чоловіка». Тебе немає зі мною.
Ти полетіла через Варшаву. Працювати і заробляти. 
В Торонто. Чужі вулиці, випрасувані лосьйонами лиця, 
маленькі пластикові люди і море чорної роботи руч
ками львівського архітектора. Вони не знали такого 
раніше. Брудних, заляпаних відходами стін, сантех
ніки, яку не бере кислота. Піраміди немитих тарілок. 
Час, спресований, як вагон електрички. Ще годину, ще 
шість доларів. ЬеЬ В Ве. Я думаю про тебе.
Піднімаючи коробки з цукром вагою 50 кг. Контейне
ри. В кожному 400 коробок. За день розвантажити три 
контейнери. Найстрашніше кава. Мішок 75 кілогра
мів. Мішковина ріже руки, і ми замотуємо їх скотчем.
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Болять навіть пальці на ногах, і я не можу сходити 
в туалет стоячи. Руки, які обнімали тебе, покалічені. 
Сухожилля. Я піднімав штангу. Ти пам’ятаєш.
Ми мріяли вирватися з проклятого кола нестачі, всього 
і вся. Щастя. Простого щастя буття. Прийти додому і 
посидіти в тиші. Кухонна плита вільна, і не треба че
кати годинами на місце для чайника. Ніхто не позичив 
його, назавжди. І в кімнаті немає чужих. Сідають на 
твоє ліжко, беруть твої книжки, вмикають твою музику 
і дихають твоїм повітрям, не спитавши дозволу. Побути 
одному. Дивитись у вікно, читати, спати, їсти, коли є 
настрій. Просто і легко.
Саша Дизель «розривав» контейнери з кавою. Сам. Тер- 
мінатор. Стероїди, морфій, амфетаміни. Дизель колов
ся. Його друг, Едик, стояв у супермаркеті. Охорона. Вона 
підійшла зі шкільним ранцем на плечах. Звичайна «єв
рейська» дівчинка. Едик попросив показати сумку. Ви
бухова хвиля кинула його на вітринне скло. Лікарі скла
ли і зшили тіло. На всі гроші. «Туристам» компенсації не 
дають. Євреєм в Едика був тато. Після Едика перевіряти 
сумки на вході довірили мені. Let It Be.

Білі стіни палати. Уколи, аналізи, огляд. Три рази на 
день. Запах хлороформу і йоду. Я пробую вижити і по
вернутися. Назад. До тебе, до Львова, до себе, до нас. 
В Україну живим.
Стакан чефіру і сьомий концерт Вівальді відкриває мій 
день. Переробити, переписати, вернутись назад. Остан
ній укол, і слово «вехаїм» я вже не чую.
З вікон палати видно порт. Чайки. Туристи, журналісти 
і робінзони. Ситі, ліниві, повільні. Дами в екзотичних 
купальниках пробують сфотографувати двох волоцюг. 
White trash -  «белий мусор», їх тут так називають. Цілі
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джинси викинуті на смітник. Продукти залишені, коли 
закрито базар, їхній хліб. Шалом. Страшно гуде голо
ва. Знеболюючі? Побічний ефект чи просто удар.
«Буенос діас! Шалом! Гутен морген! Куди ми так спі
шимо?» Назад. Додому. Доктор. Всіх розігнав. Старий, 
злий: як її звати? Як її звати??? Як її звати??? Як її 
звати??? Як її звати??? I don’t know... Окей? Спробуй 
з того, що ти хотів найбільше? Що ти хотів найбільше? 
Що ти хотів найбільше? Я? Я хотів холоду. Тут не буває 
снігу, зими, морозу. Я заходив у великий холодильник 
м’ясного відділу... Зима.
Холодне повітря. Сніг, мороз, старі електрички. Стою 
і чекаю на тебе. Поїзд приїхав. Виходить вагон, дру
гий, третій... останній. Я чекав і чекав. Другий рейс, 
третій, четвертий. Все, більше не буде. Ти не приїхала. 
Це зараз є телефон, і він завжди при тобі. «Я не змогла, 
захворіла. Застуда».
Тобі ніколи не буде ще раз сімнадцять. Другий раз не 
буває такого болю, страху і злості. Відкритий перон 
головного вокзалу. Кіптява і темний, не митий ні
коли прохід. Йду, а назустріч апостоли світу дрібної 
комерції. Газети, журнали, морозиво, пиво, канапки. 
Зал, де страшно стояти, не те що сидіти, чекаючи 
поїзд. Цигани, злодії і жебраки. Божевільні і прос
то любителі ночі. Таксисти, алкоголіки й вокзальні 
повії. Наркоманів, на щастя, тоді ще не було. Відчай 
і втома давлять, як камінь. Цілий день простояти на 
холоді. Сніг чорний і жовтий від екскрементів. Хо
лодно, сиро, і хочеться їсти. Ноги болять. Треба в гур
тожиток, топати пішки назад. Пізно, ніч. Трамваї не 
ходять. Зима.
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Вірус сказав: «Ізраїль -  це майже Америка. Курс обмі
ну -  два шекеля за долар». Чотири долари за годину. 
За місяць мінімум баксів п’ятсот на розгрузці контей
нерів. На будові тисяча, дві, якщо повезе і не здохну. 
Сказав, що роботи достатньо і він гарантує. Економіку, 
особливо будови, піднімають євреї з Союзу, а де були 
араби, тепер пашуть туристи.
Робота в Ізраїлі -  це його пропозиція. Я шукав, знав про 
ризики, але вибору в мене не було. Запросив до себе, 
як друга. Зовні банальна хрущовка, всередині -  «мамо, 
я виграв джек-пот». Абстрактні картини, музичні ко
лонки, меблі епохи Людовіка. Вірус умів працювати з 
клієнтом. Його примітивне, як тостер, обличчя позбав
лене й сліду справжніх емоцій. Все роль. Натяк на те, 
що і він колись був людиною, колекція музичних пла
катів. Віскі «Бушміллс», гардероб від Армані, платівка 
Бейкера, частина програми по обробці клієнта.
Попередив: «не читати російських газет, не звертатися 
до російських бюро і ніколи не вірити росіянам». Уже 
там, в Тель-Авіві, не фраза -  пароль: «запомні: ти в 
Ізраілє». Росіяни з Союзу мову не вчать, в бога не вірять, 
«кидають» своїх нелегалів грубо і нагло. 300 баксів узяв 
посередник за влаштування на роботу і зник. Працеда
вець не заплатив. Сімейна пара, ремонт вілли, обіцяли 
1200, заплатили 400 доларів. Таксист, «не знаючи», де 
готель, провіз нас по колу. Наш готель. З чотирьохсот 
номерів на сніданок приходило сорок. Наші колишні 
брати по Совдепії сиділи в тюрмі і мали всі шанси зно
ву сісти в Ізраїлі.
Бен Гуріон, аеропорт Тель-Авіва. Зустріли, і відразу 
наїзд: «з вас 700 доларів», -  і підписати договір. Роботу 
дадуть днів через три. Ми відмовилися, погрози «поліція
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і депортація» не помогли, почали лякати бандитами. 
Наостанок викликали машину. «100 доларів, по 50 з 
кожного». Це була звичайна маршрутка, і на середині 
шляху шофер пристойною англійською спитав: «Чому 
не платимо? Проїзд 10 доларів». А їхні газети, які на
гадують львівські. Оголошення про «престижну роботу 
в міжнародній компанії за 550 $». Женя Портнов з мого 
бараку пішов поцікавитися. Його і ще одного єврея з 
Сибіру вивезли на джипі в пустелю. Сказали: «Завтра на 
роботу». І залишили перед табором з колючим дротом і 
псами. Охорона -  озброєний АК-47 бедуїн. Портнов і цей 
сибіряк чотири години брели по піску до найближчого 
міста. Втрата пильності винесла 350 доларів, з кожного.
Ізраїль дорога країна. «Ви можете оплатити цю подо
рож?» З посольства дзвонили в мою неіснуючу фірму. 
Костюми, потрібні слова, документи. Весь інструктаж, 
підготовка. Я заплатив за цей цирк дві тисячі доларів. 
Позичив під свою не зароблену, майбутню зарплату. 
Звичайно, з відсотками. Бізнес. Складно отримати 
візу. Питання: за скільки. Весь маскарад «я єврей, моя 
наречена єврейка, десять днів відпочинку, готель». 300 
доларів виніс тільки чорно-білий ансамбль, гардероб 
ортодокса. Кашемірове пальто, капелюх, костюм і взут
тя. І це спрацювало. «Медовий місяць» -  вищий рівень 
обману. Я вивчив усі звички своєї псевдодружини. Всі 
історії про дитинство і юність. Знав, якого кольору в 
Тані будинок, дитячий садок, її улюблена книжка, пі
сенька, лялька. Більше, її зубна паста, піжама, помада, 
білизна, парфуми. Навіть інтимні деталі -  все я вивчив 
напам’ять. Таня також знала все, тобто мою легенду.
Інструктаж -  це серйозно. Це гроші. Навіть там, у літа
ку «Київ-Тель-Авів» нас можуть побачити люди з Ізраї
лю. їхні люди є скрізь. «Вас можуть узяти за сраку в 
таксі, поїзді і навіть у салоні літака. Нікому нічого
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не розказувати». Люди, яким ми платили, знали про це 
не з газет. Нас натаскували львівські євреї. І вони, і ті, 
що промацають Таню в Києві, польські євреї, вчились 
разом, за одними американськими програмами.
Ніяких прощань, ніяких публічних концертів «сльози 
і проводи». У Львові на поїзд «Львів—Київ» -  на таксі. 
Справді, хто бізнесмена у Львові бачив у тролейбусі. 
СВ, найдорожчі квитки, ми ж закохана пара. В поїз
ді їхні сексоти. І в Києві знову таксі. Обід у ресторані. 
А далі Бориспіль. Державний кордон. Люди з ізраїль
ської «Ель-Аль» відведуть Таню убік. «Безпека. Виму
шені заходи. Вибачте». В авіакомпанії ввічливі люди. 
Мене не чіпали. Кашемірове пальто, пейси і чорний 
капелюх- і я, мокрий від страху. Її мовчки, акуратно 
роздягли і навіть там просвітили ліхтариком.
Таню Куц організували вони. Тато єврей, мати татарка, 
громадянство не світить. Хто ти -  визначають по мамі. 
Хотіла подивитись, може, робота. Потрібно платити. 
Квитки, за готель, за путівку, за візу. Вона програміст. 
Роботу знайшла. Не зовсім легально, але задоволена, 
в Хайфі. «Кіно про розвідників», тільки в головних ро
лях ми. Нелегали, переправа, візи, легенди і обшуки. 
Що говорити, як одягатися, де купувати продукти. Чого 
не робити ніколи. Наше шоу -  вагони СВ, готелі, таксі, 
обід у ресторані. «Ви багаті. Відпочинок в Ізраїлі. 
10 днів. Екскурсії, море і сувеніри». Як у рекламі, все 
чесно за гроші.
Десять днів у нас було райське життя. Відпочинок, 
екскурсії, шопінг. Єрусалим. Тель-Авів. Мертве море, 
Голгофа. Далі казка закінчилась, і почалося рабство. 
Будови як аксіома. На базарі «подай -  принеси», далі 
контейнери, офіціант, клуб для масонів, «легке» при
бирання. Білизну, шкарпетки приносиш із собою. Піс
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ля роботи їх відразу міняєш. Однією рукою порохотяг, 
другою мішки зі сміттям. У тачку, на ліфт, десять по
верхів вниз і надвір. В темпі. Мокрий і виснажений. Я 
засинав. З восьмої до одинадцятої. Приходив з першої 
роботи. Потім вставав і їхав. Дрімав по дорозі. Кімнати, 
як футбольне поле. Вікна виходять у парк. Вибивали 
перегородки і вдихали азбест. Виносили сміття і роби
ли ремонт. Потім інфраструктуру. Ставили всю, нано
во... І фінал: магазин, не робота, а мрія, просто стоїш -  
і все, охоронець. За рік я вже бігло говорив на івриті, 
довірили сумки перевіряти на вході...
Страх коридорів лікарні, запах йоду, білі халати, ви
гляд залитих кров’ю бинтів. «Що сталося, ти захворів?» 
Госпіталь. Доктор зі мною говорив англійською, мої 
крики йому переклали якісь чебуреки. Росіяни. Як її 
звати??? I don’t know... ОК. Я марив. Вони записали 
на диктофон. Може, я терорист. Він так і скаже. Вони 
не знають, хто я. Мені дадуть якісь нові, революційні 
ліки, посадять на літак і депортують. Турист. Нелегал. 
Вірус не вірив. «Простудився в пустелі?» Впав, звалив
ся. На роботі. Нерви, спека. Не втома, не виснаження -  
порожнеча... Сон не приходить, очі, як скло, і місця 
нема навіть мріям. Усе одно їдеш сам, чи підібрала 
швидка, або відразу на цвинтар. Вигорів. Гастарбай
тер. Типова історія нашого часу і мого покоління.

два

17 жовтня 1991 року закрили завод, і роботи не стало. 
Кактус, я, Рубероїд, Маковнік, Пасьома, Вільгельм і ще 
тисяч тридцять народу приплили. Ніякої праці, ніде, 
сотні спроб, намагань віднайти своє місце, зачепитись 
за щось, серед обвалу того, що ще було непродане.
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Завод, прохідна, коридори, як шахти, розбомблені 
кухні, кімнати і сміттєпровід, заварений намертво. 
Чоловічий гуртожиток.
Директор замахнувся й не зміг продати всі поверхи. 
Продав перший, другий -  відомчий готель, третій — 
межа, де закінчується вода, чистий коридор і люди з 
грошима. Далі примарний світ осіб, які загубилися в 
часі й лабіринтах власної психіки. їм нікуди йти. Звіль
нені, скорочені, у відпустці за власний рахунок, сто літ 
наперед. Жертви інфляції, часу і власної посередності, 
помноженої на колосальну особисту невдачу.
Автори диких ідей і масштабного п’янства. Старомодні 
божевільні злодюги. Циркуль забрів і очам не повірив. 
Вкрали все -  унітази, батареї, крани, зірвали паркет. 
Вивезли в Польщу цілий завод, решту здали на брухт. 
Хто як міг, машинами, сумками, поїздами, автобусами. 
Кілограмами, тонами, метрами. Все таки в минулому 
вони інженери, лаборанти, наладчики, слюсарі. А в 
сучасному, якщо повезе, продавці сигарет, самогону, 
газет і технічного спирту. А якщо ні, привиди, тіні і 
трупи. їх потаємні бажання -  вирізки з порножурналів 
і японський календар для сліпих, ілюзія присутності 
дами. Якої -  ідеал на стіні в туалеті на третьому по
версі зліва.
Найстрашніше вночі, коли на місто опускається темря
ва і вони починають сходитися, наповнюючи коридори 
шумом своїх голосів, шурхотом своїх ніг, духом своїх 
гидотних, смердючих парфумів і поту. їм відключили 
воду, світло і газ, а вони далі живуть у своєму ілюзор
ному алкогольному всесвіті, ніби дивляться кожен своє 
кіно.
Розірвати блокаду цих жахливих кімнат і забути що
денну депресію. Самотність, що випалює душі патенто
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ваних лузерів, непотрібних нікому, ніде і ніколи. Неод
ружених, хворих на голову або просто хронічно залеж
них невдах, що, як мокрі ворони, сидять на бруднезних 
матрацах і марять, що на них не чекає порожня кімна
та і розбиті тарілки, засипані попелом. Запах розпачу, 
втоми і недопитих пляшок. Тут не живуть -  доживають, 
щоб напитися знову і здохнути.
Ми продали спиртне. Ящик горілки, що тримали на 
Польщу. Потім куриво. Стратегічні сім блоків. Наоста- 
нок пішов телевізор. Гроші на курси англійської. Наш 
несподіваний хід розсмішив половину жильців, у решти 
викликав неприховану заздрість. Я пішов на навчання, 
Маковнік пропав, Кактус захотів в еміграцію, Рубероїд 
в Америку, Вільгельм десь далеко-далеко -  ківі, коала, 
кенгуру і дикі верблюди. Ну а Пасьома взагалі шоку
вав. Женився в екзотичній країні бананів, електричних 
насосів, дрелів, гірчиці і кави. Хто пам’ятає лихі 90-ті, 
знає місце зустрічі всіх бідолах без грошей, без роботи 
і планів -  Східна Європа, базар, стадіони. Дні і ночі не 
спиш, стережеш. Тримаєш в руках, на ногах, і які там 
умови. Головне, що живий і нічого не вкрали. А їсти і 
пити, помитися, поспати -  це потім, якщо доживемо і 
все продамо.
Привокзальна, готель, де зупинялись спекулянти з ба
зару -  українці, білоруси, трохи литовців, плюс тьма ка
тастрофічно збіднілих грузинів. Торговці чаєм і трава
ми. П’яний Зеник лежав поперек коридору. Не вийшло 
оптом продати мішок чоловічих шкарпеток. Ліна: в неї 
вкрали годинник, так прийняла 300 грамів, щоб холод 
прогнати. Дорогою в буфет вона впала, і 90 кілограмів 
його тіла прийняли удар. «Сирого м’яса», хлопів Ліна 
бачила вдосталь. Тому оцінила відразу, хто лежить пе
ред нею. Взяла Пасьому за ногу, затягнула в кімнату і 
лишила собі.
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Зараз можна про це говорити спокійно, а тоді нас на
крило. Газету на стіл, і ножем, прямо з банки. Ми ж 
не їсти зібрались, а скоріше забути той світ за вікном. 
Штори забрав комендант, і на вікнах висіло пальто. Не 
платили. Ніхто не платив. Всі без роботи, вдень сплять, 
а вночі починається шоу. Обірвані блоки розмов, тема 
одна, і болі одні. Чад вечері, сурогату і страшно дешевого 
курива. Радощі лишніх людей, які квасять щодень, аби 
впасти на подушку й мріяти, що у них під руками щось 
більше, ніж пір’я. Жінка. Стерти з пам’яті зустрічі -  
буйні, дивні, дикі, тупі, з тими, кого не хочеться бачи
ти вдруге. З тими, з ким бачитися взагалі небезпечно. 
Для здоров’я. Вокзальні проститутки, психічно хворі, 
алкоголічки, наркоманки і -  важко повірити -  одру
жені німфоманки. їхні руки сухі. їхні губи вже не хоче 
ніхто. їхні очі -  «забудь», повторював Кактус.
Коли завод працював, у людей водилися гроші купу
вати закуску, фабричну горілку, спирт, а не отруту з 
карбіду. Зараз тут страшно по-справжньому.
У багатих свій глобус, у бідних свій всесвіт, території 
краху. Кордони -  розбиті перила, покалічений фікус і 
туалети на поверсі, де немає води. Тріснуте дзеркало, 
перекошена тумбочка і знесені стіни на місці дверей. 
Dark Side of the Moon. Тут було минуле, існує сьогодні і 
ніколи не прийде майбутнє. Чоловічий гуртожиток.
Ми змогли, не згоріли на пекельнім вогні сміттєзвали
ща планів, ідей, сподівань і надій, заповідника лузерів, 
п’яниць і тихо помішаних. Кактус, я, Рубероїд, Віль- 
гельм особисто знали тих, хто не зміг. «Курка!» Цир
куль не вірив у смерть своїх давніх колег і партнерів 
по бізнесу. «Курка?» Хто ж може забути цю безглузду і 
трагічну історію Курки і Духа.
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Кращий фарцофщик політехнічного інституту загримів 
зовсім так по-дитячому, випадково, бо тато приїхав без 
попередження. Кімната сина закрита. Попросив у ко
менданта ключі. Відкрили з черговим. Вся кімната, як 
склад. Розкладені пачками джинси, футболки, космети
ка і тонна якихось іноземних журналів. Черговий, ком
сорг факультету, склав акт. У деканаті сказали: «Вихід 
є -  тюрма або армія». 1985 рік. Афганістан. Цю історію 
знав весь потік. Тільки не всі пам’ятають, що було після 
повернення з фронту. Армія, війна, душмани. Афгані
стан став автобусом по дорозі на цвинтар. З війни вони 
повернулись живими, без ран. Курка і Дух, два друга, 
два спекулянти, два ветерани війни, два наркомани. Га
шиш. Курка був слабшим фізично і першим пішов на 
той світ. У повністю засраній, заваленій хламом кімнаті. 
Прийняв дозу, заснув і вчадів. І вогню-то великого не 
було. Тліли матраци. Відкрили, бо паленим тхнуло на 
весь коридор. Дух пережив його рівно на місяць. Впав 
у прохід. Кажуть, обкурений був. Дев’ять поверхів так 
пролетів, до самої землі, до самого бетону підвалу.

Смерть, тут зайві слова. І що тут казати. Ми відвер
таємо очі -  не я. Спекулюємо словом, яке вимовляють 
зі страхом і пошепки. Розбавляючи нудьгу щоденного 
існування, викликаючи миттєвий ефект співчуття, за
цікавленість, здивування розповідями, особливо за ви
пивкою, про життя тих, хто не втримався, впав і зійшов 
з дороги життя. Ті, що бачили зблизька, цього не роб
лять, ніколи.
Саша Торонто це знав. У нього була козирна робота. 
Він мені лекцію про це прочитав. «Старий, це ціла на
ука -  померти. Вдаваний суїцид -  різати вени. Все одно 
згортається кров. Втрачаєш свідомість, але живеш.

13



Це підлітки люблять, часто жінки, ну і в кіно. Самогуб
ство? Треба у ванні, якщо дійсно по-справжньому. Як 
римські сенатори. Тепла вода має бути. Хто серйозний -  
вішаються. На трубах в кухні, буває у ванній».
Торонто не зміг постаріти. Помер молодим. На роботі. 
Удар ножем, прямо в живіт. Сепсис. Зараження крові. 
Навіть не жив. Школа, інститут, армія, офіцером два 
роки в Прибалтиці. Пошук праці і повернення. Львів. 
Дев’яності. І роботу знайшов. Помогли рідні, скориста
лись зв’язками. Швидка допомога. Психіатрична бри
гада. Фільм жахів по повній програмі. Чергування -  
війна наяву. Самогубці, шизофреніки, алкоголіки, ідіо
ти, лунатики, психи, повний набір. Ночі без сну. Алко
голь не бере. Історичний квартал, стара забудова, сходи 
круті, по спіралі. І ноші не входили, і ліфт не працює. 
Мертвих, самоповішених зносили закутаних у ковдру. 
Руки болять. У нього зріст і фігура. Не титан. Скромний 
на вигляд. Звичайний. Саша двері відкрив. На секунду 
раніше, на секунду пізніше. На столі в цього психічно 
хворого вбивці був цілий набір. Акуратно поскладаю 
ножики, викрутки, скальпель, навіть сокира лежала. 
Пізніше б приїхали, напад люті пройшов. Псих, він 
сидів, як дитина, спокійно. Саша би вижив, якби прос
то не їв. У той день. Перед викликом. Шлунок має бути 
порожнім. Якщо рана в живіт.
Наша зустріч. Так вийшло -  остання. Збоку від пошти 
відкрите кафе. Його свято, немодний сьогодні День ар
мії. Він з родини військових. Тост «за нас». П’ємо горіл
ку і «Фанту». «За армію? Я принесу вам каву». Втом
лена холодом, працею і власним неяскравим життям 
«жінка в білому». Люди п’ють кращу каву у кращу пого
ду і в кращому оточенні. Убогий інтер’єр цього закладу 
не рятує усмішка власниці і достатньо гаряча кава з 
пакетика. «Ви можете приносити з собою, якщо зроби
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те велике замовлення». Це не ультиматум, це правила 
гри. Її очі світяться добротою. «Мені потрібно зробити 
виручку, а ви тут замовили і сидите цілий день».
Сиро надворі, добре, хоч снігу немає. Вигляд «жінки 
в білому» навіває серйозну печаль. Її молодість, слава 
красуні, радість якась, навіть любов припали на час, 
коли динозаври ще були живими. Ні горілка плюс 
«Фанта», ні кава, ні страшнуватий чізбургер (потім 
принесли) не сприяють піднесенню нашого святкового 
настрою. День армії проходить без особливої радості, 
помпи і якось непомітно і тихо.
Напевно, не треба про смерть так буденно. Небо карає...

Кактус вважав, це абсолютно нормально -  ховатись від 
страху того, що так тупо марнуєш життя, за жахливим 
цинізмом, сміхом, іронією.
Я не сильно-то й вірив у це. В ті роки було замало іронії 
й забагато цинізму, жорстокості, жадності, жесті і крові. 
Всі прагнули вижити. Ціна? А кого це обходить. Роботи 
немає, а Польщу відкрили. Кожен другий торгує. Всі 
туристи, всі везуть контрабанду. Горілку, годинники, 
каву, сигарети, себе. Нервовий, жадний, недобрий на
род. У торбах більше товару, ніж Китай виробляє за рік. 
Югославія, Польща, Угорщина. Світ стадіонів, база
рів, вокзалів, злих митників, злих прикордонників, 
злих таксистів, поліції, влади. Царство рекету, банди
тизму і бідності.
Перший день залпом півлітра, і заїли «келбасками з 
рушту». Ура! Ми проїхали митницю. Горілка, заснув, і 
знову. Ранок, розірваний сон і запах солодких бананів, 
гірчиці і м’яса. Гул покупців-продавців. Варшава, веле
тенська спортивна арена Республіки Польща.

15



Живе море людей. «Ілє то коштує?» — і так сто раз на 
день. Але і там, на цьому запеклому фронті торгівлі 
всього, що можна продати, не вмирають людські почут
тя і трапляється диво, люди женяться, хтось знаходить 
себе, своє щастя, її -  свою половину.
Ліна Махульська читала класичну поезію і, пускаючи 
сльозу, співала ліричні народі романси. В хорошій, душев
ній жіночій компанії, під повільну розмову про трагічну 
любов перукарки до льотчика, виставляла на стіл дороіу 
порцеляну, печиво, чай, благородне вино і коньяк.
Зеник Пасьома слухав «Рамштайн» і, коли дуже хотів, 
а не було, пив лосьйон «Русскій лес». Немає стола -  
табуретку накрити газетою. Стосовно закуски їв соле
ну, копчену, в’ялену рибу, ковбасу і бульбу в мундирах, 
прямо так, з баняка. Трохи хліба, солі, перцю, цибулі, 
олії -  піде.
У неї квартира в Одесі, дочка і не надто приємні спогади 
про колишнього, батька дитини. В нього житло від заво
ду в гуртожитку, шеренга незрозумілих романів і краде
ний чорно-білий телевізор. Як і де вони мали зустрітися? 
Вона в Одесі співає, готує, стриже, він у Львові монтує, 
паяє і п’є. Львів -  Одеса. Ніч їзди поїздом. А найголовні
ше: причина для їхньої романтичної здибанки?
Бо вони обоє любили життя і втомилися від самотності 
в цьому великому холодному світі? Все простіше. Кожен 
мав те, що потребував інший. Йому бракувало когось, хто 
б хоч якось прибирав, час від часу прав лахи і готував, 
їй, сильній, мужній і незалежній кобіті з романтичним 
нахилами, бракувало простого житейського жіночого 
щастя, якого в ній залишилося на декілька років.
Ліна не жаліла себе. Час від часу Пасьома зривався і 
сідав на стакан, і вона рятувала його з провалля запоїв.
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Час від часу Ліна почувалася старою і втомленою, не 
потрібною нікому. Крихти уваги, ніжні слова і кохання 
ще сильного чоловічого організму Пасьоми вертали їй 
віру й надію.
Під одним парасолем вони розкладали товар. І, бува
ло, день такий дощовий, що вітер задував краплини 
води і псував чоловічі шкарпетки. Але добра вечеря, 
кохання проганяли печаль. їм було добре. Хіба цього 
мало? Вона приносила їсти і змішувала нашу горілку 
з їхньою «Оранжатою». В кінці дня Зеник згортав ве
личезний рекламний парасоль, виносив важезні торби 
і складав грандіозні плани на завтра. Ліна рахувала 
гроші, робила необхідні закупи і готувала.
Всі наступні години, місяці, дні, навіть роки свого жит
тя вони були разом. Перони вокзалів, заригані тамбури 
плацкартних вагонів і вкотре кордони і ночі в дорозі.
В Україні їх появу зустріли вороже. Ліна була старша, 
мала дочку, мало того -  з Одеси. Шансів сподобатися 
родині, колективу гуртожитку, старшому брату Зени- 
ка у Ліни не було. Що в них попереду -  старість. Де 
вони чули себе добре -  серед чужих. Хто їх не розумів -  
свої. Що з ними сталося? Вони зібрали манатки, сіли 
на поїзд, поїхали. Куди? Можливо, в Неаполь. Маріо 
казав, ніби бачив їх у Римі. Справді? Не питати ж у 
родичів Зеника. Вони трималися за руки, коли ми поп
рощалися, як виявилося, назавжди. Одним словом, за
губились наші люди в чужому житті, в країні чужій і 
чужих, у не зовсім щасливих привітних часах.

Після Польщі була Югославія. Базари в Белграді не 
пахнуть ковбасками з рупггу, вони пахнуть сливови
цею, фруктами і проблемами. Дивними проблемами
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великих темпераментних чоловіків, які хочуть курити 
американські сигарети і пити щось вишуканіше, ніж 
сливовий самогон на розлив. їм хочеться мати в руках 
якусь дивну і незрозумілу річ. Наприклад, пістолет. І 
двометрові монахи з чорними бородами, і суміш усіх 
слов’янських мов -  «хвала лепо господін», -  і русини, 
які частували нас цією сливовицею, східні силуети і 
дуже патріотична сербська музика. Безперестанку, 
день у день. 1993 рік. Уже йде війна на Балканах, і на 
всю стіну червоною фарбою хтось вивів метровими бук
вами: «Доста войни!»
Наше велике торгове турне. Спроби продати, купити, 
продати і заробити. На базарі завжди є гроші, потім то
вар, потім гроші і знову товар. Талони, купони, долари, 
навіть єни і франки. їх мало, їх завжди мало. їх треба 
міняти, продавати, купувати сигарети і взагалі будь- 
що, щоб знову продати. Шалений ріст цін. Зупинишся, 
не розпродав -  у боргах. Гірше, ти залишився з тонною 
непотрібного мотлоху. День і ніч, як конвеєр. Навіть 
снитися почали стадіон, базар і торгівля...
Наш товар з Кактусом? Зимою горілка, літом «Пепсі» 
і «Кола», яку привозили з Києва. На собі, на своїм гор
бу в рюкзаках, сідаючи в поїзд, загальний вагон, третя 
полка, економлячи гроші. В разі потреби брали пиво в 
найближчому гастрономі і тягнули в сумках на базар. 
Примітивно, невеликий навар, але спрацьовує, пити 
хочеться всім, особливо на холоді. Сигарети -  це кра
ще, але мільйон конкурентів. Решта їхали, нова мант
ра -  еміграція, а ми не хотіли, у нас був стадіон.
Хто не забув дев’яності, холод, той пам’ятає той сніг, 
стадіон «Україну) і тисячі заморених бізнесом трей- 
дерів, які стукають ногами об лід. Всі торгували. Урік, 
Джоні, Вільгельм, всі там крутилися. Річі навіть продав
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телевізор. Модний «Електрон» «пал, секам». Сам склав, 
сам продав. Унікум. А його нестандартне повернення з 
армії. Мотмізсіїеіпзопаїе, Бетховен. У ресторані. Річі в 
турецькій обідраній куртці, кеди, штани ветеран, тиж
день неголений, провали очей. Зачіска «вчора з зони». 
Не опера і не зал філармонії, а ресторан.
«Я вернувся живий». Не війна, не Афган, армія. Пое
тична натура. Музичну школу закінчив, читав, малю
вав. В армії його не любили. Свої. Солдати. Все, ніякої 
форми, ніяких чобіт. «Пропало два роки життя». Армію 
він ненавидів і старався забути. Традиційно. В запої, 
музиці і романах з якимись безпробудно п’яними або 
завжди нещасливими і чомусь самотніми дамами.
У 2003-му вони: Річі, Вероніка, Камілла, сім’я -  про
дали квартиру у Львові, машину, все. Канада. Ніякого 
фальшу, оформили законну еміграцію. Офіційно, він 
програміст, викладач, кандидат. «Ми хочемо дати ді
тям майбутнє».

-  Старий, діти хочуть забавок, нових ґаджетів і 
більше нічого. Все і відразу. Набрав адрес і ентер. 
Поїхали, що там далі покаже екран.

Ніхто не жалівся, що йому не давали читати, писати. 
Хотіли, щоб був телевізор два метри, власний дім, роз
кішна машина, гараж. Стереосистема з найкращих, 
щоб слухати музику. Втомилися, не стало терпіння че
кати на зміни, на краще. Тут, в Україні, у Львові. При
давила стіна невідомості.

-  Свобода, Старий? 
їм не хотілося свободи.
Кактус правий: у нас була свобода, а ми не були 
готові до неї. Ми не мали роботи, грошей і, здавалось,
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майбутнього. Камілла тоді похвалилась. «Ми хочемо 
мати більше дітей». Там?

-  А чого ти хотів? Серйозно? Щоб вони придумали 
гугл?

-  Не, почали боротися за мир.
Чесно, ну не такого приземленого. Але промовчав. Дехто 
і далі продає батарейки на старому Шуварі. Не будка -  
лоток. Може, купив дві машини, квартири -  в кредит. 
Плату найшов на навчання дітей. Літом в Туреччину 
чи Єгипет, на відпочинок. Для цього не треба відваги. 
Треба чорно пахати. І час тут не зовсім доречний. Є 
люди цілком успішні зараз, були тоді, правда мало. Не 
корпоративні самураї, але живуть, задоволені світом.
Тоді торгувало півміста і купувало пів Львівської об
ласті. Вітер, дощ зі снігом, мороз. Львів -  не Ташкент. 
Речі важко тримати в руках. Частина кладе на газету. 
Місце забивали вночі. Ставили дві цеглини, між ними 
товар -  все, це наш тротуар, наш прилавок. Територія 
торгу -  море лахів, консервів, сигарет і невиспаних, 
злегка нервових людей. Як вижити в місті мертвих за
водів? У широкі кишені наших пальто входило рівно 
дві пляшки горілки. Ідемо по колу. Зупиняє міліція. 
Забирає все -  пиво, сумки, гроші, горілку, доводить до 
машини і... відпускає. Слюсарі. Роботи нема. Наша ле
генда. Немає роботи, немає грошей, жити треба. їдемо 
в район купувати горілку.
Обшитий дошками зал ресторану «Дністер» програвав 

нововідкритому приватному бару «Олімп». Там повно 
людей, кожен день. Місцева еліта, хулігани, богема. 
На розливі сам Фантомас. У ресторані ж маячили тіні. 
Страшно п’яні чоловіки, з тих, що не кажуть «прошу і 
дякую». Прибиті нуждою і пригнічені власним життям,
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бідолахи пропивали останнє. Для форми ми купува
ли якийсь глупий салат з огірків і горілку «з собою на 
винос». Пляшками. Багато пляшок. Декілька ящиків, 
якщо повезе, узяти. Продадуть, і зможемо донести, до
везти, перепродати.
Білий сніг, сліди наших ніг, сміття і чорні ворони на 
безлюдних вулицях міста. Бруд і знесений Ленін. 
Центр, площа, руїни костелу і ресторан. Напівмерт
вий райцентр. Люди є, немає роботи. Забутий грошима 
крайній захід країни. В наших пальтах кольору безна
дії зі спортивними сумками «БОБ» топаємо на місцевий 
вокзал. Не прані другий тиждень штани прилипають 
до ніг, на згинах рукавів видно плями. Коле шкіру 
щетина. Руки болять, ниють ноги, спина. Повні торби 
пляшок. Важко. Зігнути ноги. В електричці тьма паса
жирів, темно, і всім хочеться спати. Зараз, уже, тут у 
вагоні, в тисняві на цьому твердому сидінні.

три

Такого товарного буму не буде ніколи, стадіони не ста
нуть базарами, комерсанти з мішками зійшли з поїздів 
і пішли на роботу продавати в кіосках. Часи алкоголь
ної вакханалії не вернуться ніколи, відчай пішов з на
ших душ і залишив там місце надії.
Люди пили любе. Коли на місто падала ніч, у жилах 
вахтерів закипав алкоголь. На заводах, у цехах стояли 
ємкості зі спиртом, найчастіше бідон, і кожен міг підійти 
і прийняти дозу. Імпровізовані п’янки, хто пам’ятає, хто 
вижив і в стані згадати -  спирт розвели і спочатку він 
білий і теплий. Йде хімічна реакція. Розлили і випили. 
Сходу вставляє. На вулицях міста не краща картина. 
На фасаді будинку вивіска «Пиво». Брали відрами,
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точніше трилітровими слоїками або кульками. Жигу
лівське, рідше львівське і ризьке. А якщо бажали напити
ся в дим, були інші заклади, часто в одному приміщенні, 
як у барі «Під вежею». Зверху кава, якийсь інтер’єр, все 
красиво, лікер, коньяк, правда, стоячи. Внизу рештки 
незрозумілої вежі, і рідний брат Дракули наливає вам 
пиво, посуває бокали, важить закуски якимсь пиякам, 
повільно киває двом алкоголікам і паралельно показує, 
де тут у них туалети, зовсім юним студентам.
У тих залах витав дух великих і сумних чоловіків. Те
пер тут сидять акуратні дівчатка і хлопчики або ті ди
ваки, які люблять пастеризоване пиво, туристи і якісь 
випадкові клерки з сусідньої вулиці. Паперові люди. їм 
не страшно дівчину, жінку запросити на пиво. Диви
тися їй в очі, пити рідину з присмаком мила і відчу
вати, нічого. Це престижно, це не пивбар, це Паб. Тут 
п’ють по-іншому, плавно. Ніяких ковбоїв, що пили пиво 
з горілкою. За стійкою, натиканою блискучими крана
ми і картонками фірм, стоїть дорослий хлопчина, який 
наливає вам то пиво. Позаду полички заставлені ко
льоровими пляшками, всіх калібрів і міцності. Чорні 
попільнички і стіна, цегла, на ній копії старих фото
графій. Не конюшня, красиво, і ніхто не читає Шекспі- 
ра. Англійською. В «Мюнхені», стоячи за мокрими сто
ликами, люди писали формулу Шредінгера на аркуші 
з зошита у маленьку клітинку. У «Грюндіку» маячив 
поет і декламував свої вірші іноземними мовами. Ми, 
слухаючи цю поезію, розуміли латинь. Пари пива, ку
рива і якоїсь несвіжої риби так тиснули на голову, що 
ми відчували, як час сточує стіни столітніх будинків, 
в’януть квіти і запах смерті наповнює тих, хто прий
шов пробачити ВЧОРА. Поети, музиканти тротуарних 
мелодій, фотографи допотопних тролейбусів і хворих, 
розбитих мостів через колію збиралися в цих кнайпах,
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щоб напитися красиво і легко, а потім розказати всім, 
хто там був, про своє унікальне життя. Нам, молодим, 
наївним, зеленим.
У цих закладах була філософія ангелів смерті від ал
коголю. На додаток до поганого пива і жахливої їжі. 
У кіосках «у свою посуду», в півлітрові слоїки і каністри, 
«бо кухлі покрали», їжі взагалі не було. Так і стояли, 
інтелігентно пили й курили, заливаючи в себе рідину 
жовтого кольору. Або чекали на поїзд на привокзаль
ній, де продавали неймовірно кисле і невідомо навіть 
чим розведене пиво. В такі точки приходили, тільки 
коли труби горіли й все одно, що пити, бо потрібно роз
віятися. Затопити неспокій і сум алкоголем, сподіваю
чись, що новий день перекреслить гріхи минулої ночі і 
дасть імпульс надії. Або попрощатися. Тут ми востаннє 
з Кактусом бачилися з нашим Французом. Взяли то 
пиво. Щоб дожити до завтра, запили горілкою. Все, він 
сів на поїзд і поїхав до Москви. Ми більше ніколи не 
бачилися.
Француз -  наш репетитор з англійської. Ці старі вчи
телі, вони особливі. Інтер’єр, де на полицях химерна 
кераміка, моделі машин, маски з червоного дерева. 
Стіни завішані чорно-білими фотографіями. Книжки. 
Кругом. Біографія, як роман. Місце народження -  оку
пована Німеччина, табір для переміщених осіб. Ди
тинство і юність у Франції. Ера Хрущова -  повернення 
в Україну. Його і батьків. Місце навчання -  Москва, 
інститут іноземних мов. Рідні українська, французька 
і вивчені досконало іспанська, англійська, німецька. 
Його Франція і, звичайно, Париж. Хоча він і жив там 
зовсім недовго. Ці довгі вулиці, платани, відкриті авто
мобілі, гарний одяг, мова, жінки. Такі речі випалюють 
пам’ять. Його коронну фразу: «минуле неможливо ку
пити назад» -  ми зрозуміємо й оцінимо потім.
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Наші наївні, невмілі діалоги на мові Ньютона. А 
музика? Він мав чудову колекцію платівок. Літом ми 
відкривали балкон і слухали тягучу східну мелодію. 
Духота, шімарон у великій срібній карафці. Його вір
ний пес сенбернар, каламуть у голові, й саксофон розри
ває напоєну спекою тишу. Вулиці, міста, околиць.
Вино змиває втому і викликає на світ забуті мрії ди
тинства. Виникає бажання повернути годинник назад. 
Минуле. Обов’язково чесне і вірне. Придумати втраче
ний рай...
Не чув я від нього про старі добрі часи. Француз говорив 
без надриву, недбало, як у трансі, відкидаючи зайві сло
ва. Німеччина, Франція, Україна, Москва, Росія, знову 
Україна і Львів. Шар за шаром. Повільно, невідворот
но. У своєму елегантному лляному костюмі він здавав
ся чужим у різнобарвній маленькій квартирі на архі
тектурно убогій, простій Науковій. Поїздка у Францію. 
Довго збирався. Все якось назбиралось. Розчарування 
в політиці, заради якої залишив Москву, перебрався до 
Львова. Нездатність знайти себе, за нових часів. Не за
був розчарування синами? Дружину? Старість, від якої 
немає чар-зілля, і звідси напад депресії.
Француз не знав, що його романтична любов розтов
стіла. Крайній схід Франції. Маленьке містечко. У неї 
троє дітей. Магазин. Помер чоловік. Він ніби жалівся, 
тільки невідомо кому. «Минуле неможливо купити на
зад. З нею нам не було про що говорити. Вона з шах
тарів. Та й що я забув у тому пролетарському краї».
Знали, так буде, Француз не приховував, що хоче пої
хати геть. Тільки хотіли попрощатись інакше, не зовсім 
буденно, більш поетично, чи що. Не вийшло. Він був не 
в настрої. Сам вокзал, атмосфера прощання і то, ка
тастрофічної якості пиво ще гірше нам дали по нервах.
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Настрій пропав. Вийшли з вокзалу й поїхали туди, де 
не спить ніхто і ніколи, всі літають, час зливається з 
простором. Аеропорт -  львівське летовище. Дві години, 
і ти будеш у Москві чи -  був такий рейс -  в Ашгабаті. 
Громадяни бігали з великими чумайданами, благаю
чи продати квиток в заповітний куток неозорої Родіни, 
брали штурмом каси «Аерофлоту», кричали «таксі!». 
Торгували пиріжками, морозивом, куривом. Спекулю
вали квитками, валютою. Продавали свої квартири і 
тіло. На ніч. Більше не треба. Не поїзд.
На підлозі в залах очікування вільного метра не було. 
Які там лавочки. Ніч -  не найкраща пора для польотів. 
Аеровокзал забитий людьми, і аромати такі, що вам 
хочеться вирвати. Рахітне освітлення, відсутність ком
форту, і телевізор прибитий до стелі. Піти в ресторан? 
У таку пору там не було вільного столика. Вихід є: кафе 
«Зодіак», «Сателіт». Правда, в ресторані можна бухати 
всю ніч. У нас не було стільки грошей, і ми з Кактусом 
сіли в кафе.
Розуміли, що все це несправжнє і недовго триватиме. 
Скоро «Колу» продаватимуть всюди, і тут в магазинах 
її буде навалом. Перебої з горілкою не триватимуть 
вічно. Польщу прикриють, магазини відкриються і що 
далі робити? Тікати подалі, в Австралію, шукати Віль- 
гельма? У нас їхнього консульства навіть не було. Він 
поїхав по лінії спорту, як колишній регбіст. Це вряту
вало, буквально, бо арабів, в’єтнамців, китайців зустрі
чає, опікає, шанує громада, а нас, українців, ставлять 
у позу оленя і питають: «Чого ви приїхали?» Жив у га
ражі, спав на бетоні і місяць працював задарма, щоб 
отримати референс, рекомендацію.
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чотири

Міша Кактус прагнув мати нормальну українську 
сім’ю. Ніхто не читає книжок, є телевізор. Щоб відій
ти, забути день, не потрібна реальність, особливо в 
книжках, достатньо ілюзії серіалів, ток-шоу. Ніякої 
драми. Ніхто не вмирає з голоду. Не чути, не знати, 
не бачити. Ніяких -  мама в Італії, тато в Португалії, 
сестра в Греції, брат в Іспанії. Ніхто не загинув у Ко
сово, на будовах Москви, не засипало в нелегальних 
шахтах Донбасу. Нікого не чекають, не моляться, ра
хуючи дні, хвилини, секунди. Всі дома, ніби сіли в 
поїзд, який не робить зупинок. Він хотів, щоб спита
ли: «Де був, як, чому не дзвонив?» Бо приходиш до
дому, двері відкрив, а там тільки тінь твого пальто, 
і ніхто: «Так пізно, ти не голодний?» Ніяких докорів, 
нічого! Нічого, нікого, ти сам, ти один, і здається, так 
буде завжди.
Втратив житло, працю і сина. «Забрала. Квартира 
її. Привела собі кавалера». Кактуса рвало словами, 
сльозами, не плакав, стогнав. «Ти не уявляєш, як це 
просто, буденно, взяти свого малого і піти на футбол, в 
цирк, ляльковий театр, погуляти. На вулиці, в парку, 
на шкільному стадіоні, йти разом. За руку». Але якщо 
ти розлучений і твій батьківський час лімітований за
коном... Писаним і неписаним. Просто злою примхою 
його колишньої, Ельзи, мами малого.
Тебе перетворено на прохача, і ти механічно, із ввіч
ливості, стараєшся усміхатись. У тебе немає вибору. Ти 
платиш власним приниженням за щастя бачити сина! 
Що тут порадити? А йому не потрібні поради. Стерпіти 
і пережити цей безкінечний марафон болючої пам’яті? 
Магія простої зустрічі батька і сина. їх розлучили. 
Щось спільне? Велосипед, футбол, елементарні прогу-
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лянки нашими горбатими тротуарами. Та знає він це, 
тільки коли тобі сорок, а йому тільки п’ять, так просто, 
так легко, так страшно, втратити все.
Як правильно? Як зробити, щоб його зустрічі з сином 
не перетворились на конвеєр обіцянок і подарунків. 
Щоб він не сприймав Мішу Кактуса як Діда Мороза. Як 
гроші, як підкуп за все, за минуле, майбутнє, сучасне. 
«Старий, що потрібно зробити, щоб він не забув? Мене, 
свого батька, ніколи?»
Я не знав. Не знав, що сказати тоді, я і зараз не знаю. 
Крім банального «виховуй» -  порада кухонних психо
логів, я мовчав, просто слухав. Знав: з душі пре, і йому 
треба і хочеться виговоритися. Все, що міг я зробити, це 
слухати, і я готовий був слухати знову і знову. Кактус — 
мій друг, він звідти, з планети дитинство, коли дерева 
здаються великими, стіни високими, а риби...
11 травня 1969 року. Дві великі рибини лежали у ван
ні. Ми всі, цілий двір, ходили в гості дивитися. Двері в 
квартиру навіть не закривали. Батько Кактуса зловив 
цих коропів на спінінг. Вони лежали в намулі, коли 
гачок зачепив їх за спину. Ми опускали руки у воду і 
доторкались до них. Риба майже не реагувала. Кактус 
сказав, що стане рибаком, коли виросте.
Міша Кактус став інженером з ремонту комбайнів. Озе
ро, де його тато рибалив, засипали.
Перші дні Кактус ночував у знайомих, потім в офісі. 
Треба їсти, взяв газету, робота з оголошення «зі знан
ням англійської». Пішов, взяли. В рабство до багатих 
потвор. Маска пристойності зовні, всередині звичайний 
львівський бордель. Номер сто доларів. Душ, теле
візор, проплачений порноканал. Два ліжка. Малий 
холодильник. Все. На вивісці тризірковий готель.
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Робота — портьє. А фактично сторож, носильник, касир 
і портьє. Доба через дві. Плата -  копійки. «Доберете 
чайовими». Всі чайові -  гривна, дві від таксистів за 
виклик. Ніч, проститутки, таксисти привозять, відво
зять додому. Добу сидіти, весь час із телефоном, на
віть якщо в туалет. Ночі без сну. «Приїдуть бандити. 
Вони ввічливі». Справді, ніхто не хамив, крім банкірів. 
День, як погане кіно. «Приходить пацан, дає жмут бак- 
сів. Номер. Замовляє розкішний обід. Потім приходить 
вона. Подумав би, вихователька з дитсадка, вчителька 
зі школи, ніякої хімії, просто, навіть скромно одягнена 
жінка».
Бездонне болото людської природи. Власник не світив
ся, стояв за дверима, коли гроші давали. Поважні й за
можні львів’яни. Судді, митники, просто бандити. При
їжджають вояки, генерал бере люкс, 200 баксів. Солда
ти спали в машині. Бармени капусту косили зі всіх з 
нереальною наглістю. Замість дорогого -  дешеве вино, 
якісь сигарети, елементарні приписки. Наука дрібного 
обману в храмі розпусти і блуду. Протримався місяць. 
Вернувся його попередник. «Унікальний фраер. Ніхто 
так і не в’їхав, де він пропав. Тюрма, психлікарня, загу
ли. Пив любе. Самогон, спирт, навіть аптечну настоян
ку глоду. Легенда. Тиждень міг працювати, не спати. 
Йшов клієнт, він на посту. Весь зоопарк знав у лице. 
Політиків, рекет, міліцію. Після борделю кидати це
мент нецікаво». Фірма називалась «Брати». Вагончик у 
полі, а там начальник, дві бухгалтерки і ніяких братів. 
Кактус надворі. Кидав мішки на машину. Руками. 
Цілу зміну. Осінь. Листопад, сніг падає, холодно. Потім 
усміхнулась удача. Вірус і його пропозиція: «Кактус, є 
платформи, нафта в північному морі Норвегії».
Вірус, у паспорті Лесик Самсунг, міг відправити вас 
годувати пінгвінів, якщо треба, в пампаси, в тундру, в
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Сахару, в Ізраїль, це при тому, що евреем не був, як 
і ви. Студентом, традиційно, син партійного боса, одя
гався настільки крикливо, всі думали: чувак -  епілеп
тик. Не стригся роками — хіпі, що ніяк не вернеться з 
Вудстоку. Вперше зустрілися на другому курсі. Він по 
п’яні, а може, під кайфом скромно представився «Він- 
ніту, син Інчучуна».
Сьогодні його не впізнати. Засмаг, постригся, зуби змі
нив. Не людина, соціальний плакат «Скажи НІ нарко
тикам». Ніяких там шузів з крокодилячих шкір, шкіря
на куртка і джинси. Строго так. Чорні туфлі, шикарний 
костюм і біла сорочка. Без галстука. Так модно. Діло
вий чоловік. Бізнесмен. Стара львівська школа, мафія 
особистих знайомств. Слово, родина, церква, довіра -  
це все.
Тільки Кактуса кинули. Не відбулася казково багата 
на нафту Норвегія. Віруса також підставили бізнесме
ни, колеги. Заробляти Кактус поїхав в Іспанію. У бри
гаді іспанці, українці, поляки. Ремонтники, дорожні 
роботи. Замість Північного моря, гори і спека. На ро
боту 120 кілометрів на вантажній машині. Не курорт. 
Жорстко, без сопель. «Перші півроку ходиш, як пес, 
мови не знаєш. Працюєш суто на виснаження. Робота -  
сон. Наші на вихідні запивали по-чорному». Ілюзія 
штучного допінгу його не привабила, Кактус вчився, і 
через півтора року працював головою. «Механік, норма 
два мотори в день». Не інженер, але не камінь носити. 
Кваліфікований труд. 500 доларів стало 1000 евро. Я 
наївно спитав, чи його приклад когось надихнув? «На
ших ніщо не цікавить. Економлять. їм важко пройти 
через дві вулиці й побачити: «Саграда фамілія». В неді
лю відсипаються, а потім бухають. Прокинулися, поїли, 
випили і по бабах. При нагоді згадають дітей, покажуть 
альбом фотографій свого помешкання.
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— Не живуть у теперішнім часі, відкладають на 
потім.

Лікування, навчання, розваги, життя, аж від нього 
залишаться тіні забутих бажань. Це позитивний сце
нарій, бо завтра «нарешті» наступає раптово, букваль
но ще вчора, хапає недуга, вік, ніхто не залізний. Без
робіття, криза на багатому і ситому Заході, а вони не 
готові вертатись, вони ніколи не будуть готові. Провів
ши десяток років, вивчили декілька слів, трохи роботу, 
ремонти і піцу пекти.
Кактус знав це й без мене. Знав і спішив зараз і вже. 
Перший раз він вернувся з Іспанії на власній машині. 
«Не нова, але дешевше, ніж товктись по автобусах». 
Гнав через весь континент, ризикуючи всім. Собою, 
людьми, шоферами і, звичайно, машиною. Пив «Ред 
булл», а коли вже зовсім не брав, щоб не спати, засипав 
у банку з «Кока-колою» ложку розчинної кави. Останні 
сотні кілометрів по наших кошмарних дорогах врубав 
«Rainbow» так, що динамік у машині захрип. Не заснув 
і доїхав живий. Кактус прискорював час і вірив у чудо, 
надіявся, сподівався «раптом», як буває в жіночих ро
манах. «Приїхав, зустрілись, побачив малого, подумав, 
може, якраз. Все спочатку. Вона? «Твоя кандидатура 
навіть не розглядається».
У той день, у те перше повернення звідти, Кактус 
зірвався. «Старий, доп’ємо і... я приніс з собою пляшку 
«Столичної», бо тут на закутках почали хімічити. Да
вай, горілка лікує всі хвороби. Салют!»
Крім алкоголізму. Хотів сказати, але для чого, все ясно 
без слів. Ми рідко ходили туди, де панує агресія розби
тих життям індивідуумів. Справа кнайпа, зліва «Товари 
для похорону». Це як удар молотком, відразу і сильно. 
«Твоя кандидатура навіть не розглядається». В таких
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випадках на екрані йдуть титри, якась музика, радість, 
а в житті тобі дали відчути, непотрібний, зайвий, чу
жий. Ще трохи, і Кактус заплаче. Сказати щось мудре, 
бадьоре і радісне ніяк не виходить. Зловили таксі на 
Шувар, який, якщо вірити вивісці, пропонує дешеву й 
надійну забаву «випити і закусити курками з грилю». 
Все чесно, не обманули.
Сихів, ніч, кафе «Веселка». При вході три старші збідо- 
вані пані торгують горішками і якимсь сурогатом. Дів
чатам, яких непокоїть накопичення жиру, пропонують 
лікувальну косметику, решті інструменти для городу 
і саду. Все, більше реклами немає, що приємно дивує. 
Зайшли в забігайлівку. Всередині просто і страшно. 
Поїли і випили. Кури гриль. І відразу відчули: на міс
ці, свої, ми врятовані. Тобто він. Ніби я. Цього вечора, 
а далі побачимо.
Втомлені трейдери, продавши тонну сорочок з пласт
маси, літри «Шанель номер 5», п’ють дешеву горілку 
і заїдають курми пройдений день. Втрати, помилки, 
здобутки. Під настрій. Танцюючі пари і незбагненні 
розмови про ціни, товар, дефіцит. Туман у голові. Ви
являється, винні у всьому скупі покупці, в яких завж
ди немає грошей і терпіння. Далі тіні збаламучених 
пацанів біля ігрових автоматів. Специфічна публіка, 
якраз під настрій двох дуже п’яних людей. Тобто нас.
Зранку Кактусу стало ще гірше. Його зовсім рознесло в 
емоційному полі незагоєних ран і розбитих надій.

-  Уяви собі звичайний конверт без марки. Пожов
клий папір. Складений удвоє дитячий малюнок. 
Два чоловічки. Ноги, як палки. Велика людина 
тримає за руку маленьку. Якісь квіти. Сонеч
ко. Єдине слово великими буквами «ТАТО», все, 
більше в конверті нічого не було... Це мій малий
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написав, тоді, після розводу. Йому було шість 
років... він сам дома сидів... малював.

-  Звідки?
-  Вона віддала наш шлюбний альбом, і звідти ви

пав конверт. Не дивилась. А він поклав і, можли
во, забув передати мені... мене тоді не було... я 
був далеко, в Іспанії.

Після цього алкоголь не бере, в жилах тонна гормонів, 
бо що тут поробиш. Відмотаєш плівку назад, де записа
не твоє життя. Його не було, а мав, повинен був бути. 
Це сьогодні є скайп, інтернет, і можна писати безкінеч
ні листи електронною поштою. Та й малий Кактус не 
зовсім малий, теоретично, він еіудент-першокурсник. 
А тоді навіть гроші привозили заховані так, щоб ніхто 
не знайшов. Наші митники, наші бандити, наша вла
да, ДАЇ.
Розлука ламає людей. Мільйон невловимих психоло
гічних моментів. їх не стало. Звичайна родина, так 
просто, так неможливо. Ви були відсутні, коли потрібно 
було бути. Авторитетом, опорою, порадою. Тоді. Сьогод
ні між вами стіна недовіри. Бо повертаєшся звідти, три
маючи в пам’яті п’ятирічну дитину, і не можеш знайти 
спільної мови з підлітком. Замало сказати, що раніше 
не міг. Пояснити, щоб повірив, що спочатку працюєш, 
щоб повернути борги, бо інакше не можна, бо прий
дуть і заберуть у них. Все, потім покалічать або навіть 
уб’ють.
Ельза сказала: «Не даш гроші -  не побачиш малого». 
Кактус їй заплатив. Попрощався, передав йому купу 
дарунків, одяг купив, наробив фотографій, на пам’ять, 
собі, цілий альбом, залив повний бак і поїхав. Назад в 
Барселону.
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п’ять

Кактус платив, скільки міг, тільки проблема побачи
ти сина нікуди не зникла. Щоразу, коли мав зустрі
тися з малим, виникали якісь дивні проколи, перено
си, відстрочки. «Ми йдемо в гості до інших дітей, день 
народження бабці, він не може, в дитини температу
ра!» Опікунська рада, Кактус думав, це вихід. Пішов, 
розказав усю історію. Чесно. Там сказали: «Повірте, 
якщо ваша захоче, ви не побачите сина. Не Америка, 
суд, ніхто не поможе. Можемо вплинути тільки мо
рально».
Квіти на столі, туман у голові, лагідна темрява, 
вальс. Між вами пристойна, продиктована правила
ми танцю відстань. Повітря напоєне ароматами кух
ні, жіночих парфумів, квітів, старих меблів, молодих 
офіціантів, сигаретного диму, політури для паркету 
і, напевно, пристрасті і кохання. Тільки нічого цього 
не було.
12 травня. На його день народження прийшла тонна 
народу. Довелося поставити крісла з їдальні. Відкри
ли тушонку. Ватман принесла свої огірки, Рубероїд 
припер якісь незбагненні рибні котлети. Ну, а Маков- 
нік виставив самогон. «Рідний з Волині». Закатаний, 
як консерви, бідон, зверху наклейка «Березовий сік». 
Потім тости. Нервово ковтаючи сльози, всі встали, ви
пили чимергес з тої банки з деревами і заспівали його 
улюблену «Хотел Каліфорнія».
Де Кактус подівся, якось ніхто помітив. Весь поверх 
гудів. Вихідні. На «хліб» уже збирали з сусідів. Вве
чері танці в їдальні. «Юний студент-політехнік» -  гра
ли лабухи з ресторану «Берізка». Секретарки рида
ли і давилися котлетами з риби, і на вулиці йшов
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страшний дощ, а потім взагалі мокрий сніг, так що 
холодно стало навіть деревам. У травні раптом різко 
впала температура і запахло зимою, і Ельза йшла по 
вулиці закутана в дорогу закордонну фуфайку яскра
вого жовтого кольору. Що він їй плів, його перші слова 
незнайомій людині? Не питав тоді, не запитаю і за
раз, все одно це рана, щоб він не плів про знайому з 
Іспанії. Love story, у випадку Кактуса, це назавжди. 
Фатум. Сивини, зморшки, животик і надмірність кос
метики з пихою. А тоді, в юності, Ельза була справді 
красивою жінкою.

шість

Наступного разу Кактус приїхав майже нормальний, 
ніякої трагіки, криків, планів. Навпаки, став сенти
ментальним і тихим. Пригадав для чогось нашу першу 
студентську весну, яку ми сприймали тоді як посилку з 
небес! Нарешті тепло, можна вийти надвір, а там море 
позитивних емоцій у вигляді сонця, красивих студен
ток і якоїсь латини вгорі на фронтоні.
Студентське життя, остання фаза дитинства. Не помі
чаєш немиті тарілки, підлогу, столи, навіть стіни і стелю 
їдальні. На підносі биточки, склянка сметани і чай. Ве
лика перерва. В повітрі зависла напруга чекання. Сотні 
студентів. Черга, голодні. Ти відриваєш очі від каси і хо
чеш пройти. Ти поспішаєш -  і падає. Склянка водянистої 
сметани, биточки. Вилитий чай обпікає нам руки. Наше 
перше знайомство. Величезна студентська їдальня. Ком
бінат харчування. Перший курс. Кохана, ти, я, ми.
Забудь. Я знайшов, не тебе, твою фотографію. Сторін
ка ЕасеЬоок. Ти також сама, правда, розлучена. Дочка 
закінчує школу? Не знаю, виходить на те. Набір фото
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графій, цитат, вподобань, антипатій, симпатій. Сторін
ка закрита. Це ти? Кого це цікавить? Крім мене? Крім 
тебе? Ти пам’ятаєш, а кого це обходить? Мене, бо не в 
стані, не в змозі забути тебе.
Чорні колготки, біла смужка трусів, червоний слід по
мади на рукаві. Любов. Запах останньої ночі, і наші 
останні слова ти забираєш з собою. Let It Be. Я піду. 
Мокрими сірими вулицями. Відкрите небо, калюжі і 
страх... Відчуття, ти не вернешся ніколи.
З неба монотонно падає дощ, і перехожі, кутаючись від 
холоду, піднімають парасолі. Вони не помічають мене, 
а я не помічаю їх. У голові крутиться музика і той день. 
Вулиця, весна, каштани, і Циркуль продав мені джин
си. З вікон гуртожитку на Відкритій звучить «Nazareth» 
і пахне свіжими булочками. Ранок теплий і сонячний. 
Високі шпильки, закриті курткою плечі. Ти йдеш на
зустріч. У нас все попереду.
Сморід загальних туалетів, сміттєпроводів і мишей. 
Цілодобовий нервовий крик. Безкінечні коридори, 
загальні кухні. Мандри у світі гуртожитських нетрів. 
Комендант, прохідна, гроші. Новий гуртожиток, но
вий притулок. Чорно-біла картина поразки. Ми ви
рішили завести сім’ю, стати дорослими, забути гур
тожиток. Я полетів у Тель-Авів. Ти перебралась в 
Торонто.
Кашемірове пальто, пейси і чорний капелюх. Я одя
гаю на себе. Десять днів пристойний готель. Екс
курсії, море і сувеніри. Моя легенда -  у мене мільйо
ни, фірма, кошер. Тебе питає приємний жіночий го
лос. Дзвонили з посольства. Вони купились і відкри
ли візу. Ура!
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сім

У таких випадках завжди замішана жінка, тому я 
відразу спитав і Кактус відразу сказав.

-  Приблизно, Старий. Приблизно. Привітай.
-  З чим?
-  А ти казав, ми проїхали божевільне кохання.

ОК, мене понесло. Але хто має придумати нам нашу ле
генду про велике кохання, не вмираюче з часом? Сказа
ти це слово, набрати цей номер, купити ці квіти? Знову 
відчути це солодке відчуття втрати орієнтації в просторі 
і часі, цей стан тихої шизофренії, коли зупинився час і 
все інше стає недоречним. Хто має нагадати нам, таким 
дорослим і правильним, той день, коли ми вперше поба
чили її? Ми самі перетворили ці радісні дні на плагіат 
з реклами шоколаду і печива. Колись неземне почуття, 
тепер ритуал з купівлею квітів, парфумів і наборів бі
лизни на зиму. Ми забули, що треба жити на повну, бо 
життя пролітає, і час стукати в двері неба. Жінка і діти, а 
тоді цукерки, квіти, трохи тихої музики, і твої очі повіль
но впираються у її довгі ноги на елегантних метрових 
шпильках. Так, ти ще не зрозумів, хто її батьки, а вже 
пхаєш перед собою дитячого возика, і разом ви тішитеся, 
що «в нього такий носик, як у тебе». Скільки разів я все 
це чув від Кактуса? Твоя пам’ять ще тримає чари її пух
настого погляду і теплих рук, а тобі кажуть: «Перевір у 
дитини уроки». Діти?! Наша не зілсута реаліями версія. 
Виросли і йдуть по вулиці не помічаючи нас. Там збоку на 
тротуарі, в тролейбусі, просто з сіткою якогось мотлоху в 
руках, ми. Практичні, розумні, досвідчені і чужі на цьому 
карнавалі життя. Ми втратили швидкість і програємо 
ці перегони на старті. Ми самі віддали цю територію їм, 
молодим. Надто самовпевненим, щоб зрозуміти сенс

36



великого слова кохання. Вони цілуються відразу, при ви
ході з університетської аудиторії, на морозі, в спеку і дощ, 
по коліна в снігу і болоті, просто на зупинці трамвая. Ми? 
Відчуття злості і жалю, за змарнований час.
Я відразу подумав, до чого тут слово «приблизно», на
віть якщо це його загадкова знайома?
Скажемо так, воно не зовсім велике.

-  Вона не стрибає з парашутом?
Виявляється, не стрибає, але і без парашутів їм добре 
удвох, і вона спокійно толерує рибалку, ровер, каное, 
футбол, парашут. Його загадкова знайома Діана, з 
якою він їздив у Толедо і не тільки туди. Хороша люди
на, що завжди звучить підозріло фальшиво.

-  Немає запалу, Старий, якось усе спокійно, пафосно, 
правильно, не знаю. Хочеться, щоб мозг закипав.

-  Чогось невідомого? Більше пристрасті, більше 
вогню? Не заводить? Ніяких ревнощів, нічого тра
диційно сімейного. Скандалів, вереску, сліз і роз
битих тарілок?

-  Приблизно. Все ввічливо, чемно... Як пояснити. 
З Ельзою ніби по лезу, раз -  і кров... ти порізався...

-  Відчуття болю і сили так, що трусить має.
-  Нема.

А може, роки вже не ті, хотів сказати і не сказав. Ми 
ровесники. Як можна таке не сказати, подумати. 
Музика наших бажань запакована у конкретний про
міжок часу. Молодість. Другий раз не буває ніколи, 
її плаття, плечі, губи і такі руки на твоєму плечі... 
Звуки магнітофона, світломузика, стробоскоп і дуже 
повільний танець на дискотеці.
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-  Life is too short, нам за сорок.
-  Що ти хочеш сказати?

Нам пропонують надгробки, а ми мріємо про передпла
ту на «Плейбой» і на жовтому світлофора тиснемо на 
газ. Проскочимо. Даремно. Наш поїзд пішов. Ми спіши
мо і... не встигаємо. Лікарі прописують спокій, вівсяну 
кашу і «службу божу», а ти згадуєш перше побачення в 
теплій кімнаті гуртожитку, вночі, сам уперше з нею. За 
вікнами зима, а між вами електричний розряд. Здаєть
ся, у цьому світі закохані всі...

-  Ти зрозумів.
-  Старий, а ми розправимо кості, груди вперед і за

ново вийдемо на старт?
-  Кактус, ми розвалимося на перших ста метрах. Біг 

не для нас, скоріше спортивна ходьба. Ми втрати
ли форму, перейшли в розряд ветеранів.

-  І другого шансу не буде?
Зустрічі, які не відбудуться. День, який пройде марно. 
Великий порожній день. Хто з нас, чоловіків, особли
во після третього стакана портвейну, не хоче помріяти 
про неї. Жінку, не тільки красиву, доступну, а загад
кову. Навіть трошки розумну і добру. Не треба слуха
ти блюз, топитись у морі двовимірних снів і ілюзій, 
купуючи дорогі ілюстровані видання «для мужчин». 
Відкрив, ось вона, жінка чиєїсь мрії. І не треба постій
но питати.

-  Старий, це ніяк не вернути?
Нас не буде на великому святі кохання. Немає тих сил, 
ідей, уміння, немає навіть натхнення. Ми вже ніколи 
не станемо юними, сильними, красивими, бажаними.
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-  Ти пробуєш писати заповіт, а тобі сниться поці
лунок на двадцятиградусному морозі — сильно і 
пристрасно... як барабани Джона Бонема.

-  А без лірики.
-  Є перша й остання. До неї вертаєшся, згадуєш, 

навіть якщо все життя живеш з іншою, маєш з 
нею купу дітей. Підсвідомо порівнюєш з тою, не
реальною, не теперішньою. Тією, яка залишилась 
у пам’яті. Абсолют, ідеал, ілюзія, мрія, фантом. 
Love story -  вона тільки одна.

-  Моя Ельза?
Міг додати ще Света, його перша невдала студентська 
любов. Ласло Цоци став чоловіком цієї принцеси з гур
тожитку, і тепер це його менінгіт.
Ласло хотів у Ленінград, а партія направила його в міс
то, про яке він ніколи не чув і нічого не знав. Львів, 
політехнічний інститут, електрофізика, десятий гурто
житок. Тут жити? Де їсти? Студентська їдальня. Жах. 
Вихід: гастроном на Відкритій. Багато цукру, печива, 
рибних консервів, вина, хліба і сигарет. Немає масла, 
м’яса, фруктів, овочів і ковбаси. Якої-небудь. Навіть із 
собак, деколи ліверна є. Плюс черги за сметаною. Що 
далі?
Порятунок називався Уляна. Старша, третій курс, ар
хітектор. Годувала, доглядала, трохи кохала і, очевид
но, виховувала. Нянька, коханка, друг і наставник. За
мкнутий Ласло поступово ожив. Мову освоїв. Вийшов 
на вулиці Львова, в кафе, магазини, пивбари. Не його 
Будапешт, але не страшно гуляти. Відвідав збори 
діаспори. Записався на танці. Народні. Почав читати 
художні книжки. Не з малюнками -  справжні, не тіль
ки підручники з фізики. Купив електроплитку, почав
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готувати. І поступово йому почав подобатися Львів, сам 
процес: навчання, політехнічний і студентське життя, 
ритм міста Лева.
В очах наших дівчат Цоци, угорською мале поросятко, 
був багатий, культурний, іноземного виробництва і в 
джинсах. Насправді, Ласло носив смішні окуляри, мав 
кошмарний акцент і класний плащ «Ігуана». Відносно 
красивий. Решта -  без слова відносний. Інтелект, хо
роша фігура і потенціал генія фізики. Слабкість: ціла 
касета Боба Марлі -  слухав весь день -  і кубинка з ве
личезною попою, до якої приставав вечорами. «У кольо
рової Лідії дула, як абажур», -  мусив визнати Кактус. 
Мало того, Ласло мав ще Уляну, і це було несправедли
во. Все йому.
Свєта не хотіла індійський феномен «Махарані», вона 
хотіла імпортне мило, імпортні колготки, імпортну по
маду, труси, все імпортне. А Ласло хотів Свету. Відразу 
в ліфті гуртожитку. Там і відбулася їхня історична зус
тріч. Мило, помаду, парфуми, креми, шампуні, лак для 
волосся і кварцеву лампу, щоб мати засмагу, Ласло не 
продавав, дарував виключно Свєті.
«Старий, що я міг зробити? Які аргументи навести?» -  
постійно запитував Кактус. «Хіба заявити, що ти амери
канський розвідник», -  хотів сказати, але для чого. Све
та була жадібна, але до певної міри, як усі. Опору з її 
боку не було. Відразу віддалась, і Цоци поплив. Кактус 
був в шоці, Уляна в істериці. Вона познайомила його зі 
своїми батьками з Дрогобича. Всі одногрупники, навіть 
Іпггван і Золтан, всі з гуртожитку заздрили. У погляді 
Свети було щось доступне й вульгарне, як у моделі з 
плаката реклами миючих засобів. Рената, найкраща 
колежанка, на людях раділа за подругу. Декан заявив, 
з гіркотою і смутком, що наука втратила вченого.
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їхнє весілля, я думав, кіно. Ці старші дами в капелю
хах, стриманий стиль, ніяких футуристичних мотивів, 
чоловіки у фраках. Молода, її зачіска, сукня -  все кра
сиво і вишукано. Света виглядала приголомшливо. 
Ніхто не впав головою в салат. Напевно. Я бачив лише 
фотографії. Весілля і вся церемонія відбулися там, за 
кордоном. Будапешт. Света мріяла жити у великому 
місті. На Заході. Рената отримала їх поштою — цілий 
пакет фотографій, разом із листом. Молодята щасливі. 
«Тут так легко взяти кредит».
Останній лист прийшов електронною поштою. Роботи 
немає. «Відеотону» не стало, але вона, Света, виграла 
в лотерею Трабант. Габор, сусід по гуртожитку, живе 
в Каліфорнії, працює в «Microsoft». Золтан переїхав в 
Німеччину, Ласло шукають усі родичі, знайомі, колеги 
і банки країни. Плюс уся угорська поліція. Прийшов 
час віддавати кредити.

вісім

У «Фламінго» призначати зустрічі зручно. Свій світ, 
своя культура небагатих людей. Робінгуди і бомбезні 
мадам-секретарки сюди не заходять. Того пива, яке 
п’ють навіть юні дівчатка і хлопці, тут не буває. Як не 
буває великих сумних чоловіків, які пішли туди, де на 
брудних, не зашитих у бруківку вулицях ховаються тіні 
і серед великих, незабудованих пустирів і закинутих 
котлованів промислових районів гуляє вітер. Тільки 
там, на закутках великого Львова, в якихось кривих за
бігайлівках, не пивбарах, такої назви вже немає ніде, 
якщо швидко відкрити двері, ще можна вловити дикий 
аромат чебуреків, плавлених сирків, якоїсь смішної 
солянки і невідомого курива, а головне дух ще того
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розливного, розведеного водою пива. Знайти змучену 
пані Стефу, яка наливає «то пиво», складає якісь не
рівні канапки, важить солену соломку і рахує здачу на 
рахівниці. В центрі таких людей вже немає. В цих га
дючниках своя мова, свої геніальні поети, які пішли не 
тою дорогою. У цьому мокрому, як жаба, повітрі навіть 
рухаються зовсім по-іншому. І свіжовимащений шту
катур, не вітаючись, кричить: «Пані Стефа, сто грам і 
канапку», -  падає, повільно заглушаючи розмову своїх 
неголених колег і сусідів.
У «Фламінго» деякі люди приходять ще раз. Після ви
питого виникає відчуття, що їх чекають. Це помилка. 
Тут спокійно, часом нудно. «Ніхто не кидає в бармена 
кріслами». Правда, не завжди все так ніжно, красиво і 
лагідно. Прихід гопників у парадних спортивних кос
тюмах, чия показушна агресія, вияв збудження, по
хоті, злості створюють у залі нездорову напругу. їхній 
гучний діалог, засмічений сленгом і матами, порушує 
внутрішню гармонію закладу і провокує ворожі погля
ди старожилів. На щастя, їхні жертви, дівулі з тілами, 
за якими кричить марафон або урок фізкультури і пра
ці, не в захваті від поважної клієнтури «Фламінго», і 
вся компанія забирається геть. Випити щось, чи вколо
тись, бажано в темній кімнаті.

-  Наше майбутнє, Старий. Дивляться, що такого 
можна відірвати, винести, розбити і підпалити. 
Улюблене заняття юних вандалів. їдеш заради 
них на край світу, горбатишся.

-  А вони «мама» з помилками пишуть? І в наш час 
бикоти не бракувало. Не всі читали Ремарка і слу
хали Моцарта.

-  Тоді було ПТУ, а сьогодні нічого, комп’ютерні ігри 
і на телефонах консервована музика.
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Кактус правий. Тоді їх чекала робота, завод, якісь гро
ші, житло. Сьогодні нічого немає, і ніхто і ніде не че
кає. Ні їх, ні їхній труд, ні таланти, якщо в когось і є. 
Ніде і нікому вони не потрібні, ні тут, де так швидко 
минуло студентське життя, ні вдома, ніде. Шанс за
чепитися за майбутнє, женячка. Ні житла, ні роботи, 
ні планів. Залишається тільки надія. Хтось раптово 
помре, захворіє, вийде в декрет або на пенсію, звіль
ниться місце, і тоді підвернеться робота, або відразу в 
Італію, гірше Польща, курник чи на яблука. На базарі 
постоять, і трапиться принц, чи вона, прийде купува
ти взуття. Кращі з кращих будуть чіплятися, шукати 
житло і триматися. Кельнери, рекламні агенти, про
давці лотерей, учасники акцій, масовки, якісь загад
кові стажери, консультанти і радники невідомо кого і 
для чого.

-  Сильніші зупиняться, виживуть. Може, буде ро
бота, тут, за кордоном.

-  А решта піде на дно? Скільки чекати на шанс, все 
життя?

-  Не знаю.
-  Але, Старий, у них такий компот у голові.
-  Колються?
-  Беруть жменю пігулок і запивають... енергетика

ми. Не вставляє, тоді алкоголь, пиво літровими 
баньками.

«Вони вийшли з гетто спальних районів і наділи труси 
мерседес, але в жилах у них ацетон». Циркулю можна 
сміятися, а Кактусу якось не сильно-то й хочеться.

-  Старий, як зробити, щоб до нього дійшло?
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Діалогу не було, були монологи, з малим не склада
лося, він зривався на крик. Кожен слухав себе. Виріс 
синулька, хоче багато і знає, купить тато. Не раз і не 
два, не сьогодні, так завтра. Комплекс вини і мільйони 
питань, як, що, коли?
Як ввести сина, оточеного жінками, в світ дорослих, 
Кактус не знав. Де про це пишуть? Чоловіча компанія, 
слова, які не вимовляють уголос, море неприкритої аг
ресії і гола правда чесної пристрасті. Силове поле, яке 
буде тримати у своєму полоні малюка, підлітка, юна
ка і під кінець дорослого чоловіка. Згадає, забуде, вер
неться? Що зробити, щоб Ельза, найближча людина, 
мати його, не виявилась тим негативом, тим злом, що 
стоятиме на заваді великої чоловічої дружби між ними, 
їх залишилося двоє, і не кожен, а він платить за минулі 
помилки. І свої, і його, і чужі.
Кактус став заручником власної щедрості. Його кіндер- 
сюрприз давно не питає «як ти?», тільки «що ти привіз?». 
Де подівся малюк, що був чемним, старанним, слухня
ним.

-  Тільки й чуєш, що комп’ютер, кросівки, скейтборд, 
телефон.

І це не найгірше. «Хто ти?» — з докором говорить той, 
заради кого ви і подалися в світи шукати роботу. Бо не 
знаєш, гадки не маєш, не віриш, що тобі немає куди 
повертатись. У твоє крісло глави сім’ї, поки ти гарував 
на плантаціях, сіла інша людина, чужий.
Кактус злиться бо знає, що він неправий. Малий не 

один, всі вони прагнуть відпочинку, розваг, задово
лень. їм обіцяли реклама, телебачення, радіо, а тепер 
інтернет. Тільки як, за чий рахунок, хто дасть ці гроші, 
хто має платити за все?
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Гроші, які повинні полегшити існування, розбещують 
тих, хто не пізнав щастя труда. Всі хочуть ласки, теп
ла і дешевих пиріжків з м’ясом, а життя підсовує нам 
чорний хліб, воду і тяжкий, монотонний труд, за який 
платять копійки.
Покоління супермаркетів і щастя за гроші. їх усіх пере
слідує маніакальне бажання розбагатіти. Вже у дитячо
му садочку вони дружно співають «квартири, машини, 
гроші, гроші, гроші!!! Ми гасали по вулиці, а вони мовч
ки бредуть на секцію плавання, бальні танці, студію 
«розвитку візуальних талантів дитини». Квіти життя 
напхані чужими цитатами, думками, ідеями, планами. 
Нові люди, продавці патентованих втіх. «Підпишіться, 
запишіться, купіть!» Псевдогуру загального щастя. Вже 
і недорого. Купуйте, купуйте, купуйте.
Або гірше, відходи фабрики мрій. Королі спальних 
районів і принцеси секонд-хенду. Учні старших класів, 
які втратили інтерес до школи. Студенти, які загуби
лись у великому Львові. їхні очі ніколи не бачили по
льових квітів і чистого, не затоптаного ногами снігу, 
їхній ареал -  кам’яні шахти дворів, бетонні коробки но
вобудов і смердючі коридори відомчих гуртожитків, пе
рероблених на «малосімейки». Вони бачили запльовані 
двері і п’яних батьків. Частіше їхню відсутність, і вони 
виросли злі, агресивні і нагадують зграю, а ти здобич, 
їхні очі... Холодні, ворожі. Ти чужий, ти не свій. їхні 
жести чіпляють. їхній одяг космічно вульгарний, як і 
їхні прикраси. Вони вірять, що гроші -  це все і одного 
дня їх буде багато. У них...
І коли ти один. Сам за себе. Ти ніхто, сам за себе, 
один. Там, коли на вулиці темно. Провулок, дістаєш 
удар кастетом, другий трубою, і ти на землі. В голо
ву. Били ногою. Добре, хоч не ніж. Добре, хоч живий.
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Голова заживе. Ніщо не зламали. Можливо, не встигли. 
Хтось надійшов. Так і лежиш непритомний. Ніхто не 
спитає, руки не подасть. Може, думають, п’яний. Ти 
прокидаєшся сам. Вірніше, приходиш до тями. Ранок. 
Куртка і весь ти в крові. Вкрали годинник, мобільний 
і гроші. Добре, що лишили взуття. Осінь надворі. Ти 
приходиш додому, двері -  і в ванну. Тільки йод і вода. 
Твої ліки. Бинти. Кров засохла і куртка пропала. За
лишився шрам на лиці. В міліції скажуть: «Пацанва, 
напевно, не стало на шприц». І ніхто нікого не буде шу
кати. Та й кого, їх багато. Досить вийти на вулицю. Он 
вони. їхнє місто, їхні вулиці, центр, окраїни, спальні 
райони, вокзали. Слова капітана мені, на прощання:

-  Вам повезло. Пацан, якого стукнули до вас, в мор
гу, не вижив.

Що цікаво, він правий, пощастило. Живий. Треба кри
чати ура. Після такого хочеться жити... Я вийшов з від
ділення з такою синьо-зеленою головою, дивлюся -  свій. 
Поруч бездомний кольору свіжопокладеного асфальту 
тягнув якогось возика з клунками прямо по вулиці 
біля їхнього мєнтовського офісу. Не виділяюсь. Слова 
міліціонера подіяли. Живий, пощастило, і як справді 
красиво. Життя навкруги. Кінотеатр. Кафе. Закутане 
в музику сильних вітрів, у напрямку Санта-Барбари 
спішить, розвивається. Мала Батьківщина, там, де 
живуть, де будинки, проходи. Замкнутий простір, ут
ворений бетонними монстрами. Посередині залишки 
якогось майданчика. Футбол, баскетбол. Майданчик 
засипаний гравієм, збоку фрагменти гойдалки.
Зверху над цим темно-синє, майже фіолетове небо, яке 
так часто згадував там, де чужий, все чуже, навіть небо 
і сонце. Сильне, і очі болять, і в обід важко рухатися, 
і спека, і трава вигорає. Мариш тупою травою, де гра
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ють футбол і топчуть своїми ногами. Ровесники, діти. 
Холод, зима, снігопад, навіть дощ, там. Батьківщина. 
Краще? Наше. Своє, до болю і крику.
Всі, хто вернувся, знають. Я свій, вдома. І перші слова. 
Ти стаєш, і дихання забиває, і ноги, як протези, і навіть 
не плачеш... підводиш очі до неба. їхнє життя, їхні про
блеми, їхні радості. їхні гроші, їхня мова. Десь там. За 
межею свідомості. Ти випадаєш з їхнього ритму, ти жи
веш на іншій планеті. Вдома? Мелодія рідної мови піс
ля довбання чужими гортанними звуками. Чужої мови, 
чужого світу, чужого життя, чужої землі, чужих людей. 
Хочеться сісти відразу, на асфальті летовища. Ноги... 
Все. Прилетіли, приїхали, доповзли, будемо жити. Ти 
дома. Ти свій. Батьківщина. Тебе приймуть і таким. 
Любити? Не обов’язково. Ненавидіти? Не обов’язково. 
Це потрібно заслужити. Але не вб’ють, не виженуть і не 
продадуть, тільки за те, що ти не такий, ти не їхній, ти 
чужий.
Потім, через декілька років, прийде відчуття, і хтось 
запитає: «Жалієш, вернувся і відчув порожнечу? Там 
тобі снилося, що тут рай, тут чекають, тут твоя батьків
щина, не, а насправді, ніхто й не помітив». Що сказати. 
Правду? Вернувся, і вакуум, ніхто не чекає. Майже так. 
Осад такий, там зліва, де серце. Всі ми бредемо дорогою 
втрат і поразок. Я віддав свою частку. Навіть залиши
лося. Зате тут. Свій. Дома. Живий.

дев’ять

Кактус міг залишитись, але вертався, навіть маючи 
дозвіл Регтіво де гевідепсіа, на роботу і проживання. 
Наступний крок -  паспорт громадянина Іспанії. Скіль
ки можна недосипати, недоїдати, жити будь-де, де
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дешевше, як Вільгельм у гаражі або Маріо. Той спав 
у контейнері, потім взагалі на будові. Італія не Грен
ландія. Літом. Зимою ходив до церкви. «Карітас», дава
ли поїсти. Багато українців. У церкві можна переночу
вати, познайомитися, може, підвернеться робота яка.
У старому Неаполі є фонтани, де збираються наші і 
п’ють з картонок дешеве вино. Жінки, які не курили ні
коли, там починають. Кримінал процвітає. Наркотики, 
кокаїн, тільки місцеві постачальники. Нелегалів при
возять албанці. Жінок -  марокканці, росіяни. Наші, 
українські, бандити грабують своїх заробітчан-гастар- 
байтерів.
Квартира не краще. Рубероїд знімав у Нью-Йорку жит
ло. «Прохідна кімнатка, дві сотні за місяць. Кухня, там
бур, ванни немає, душ за шторкою, у формі пеналу». 
Кімната розміром з клітку для тигрів. За вікном пролі
тають вагони метро, «Блюз бразерс», тільки страшніше 
і галасу більше.
Бос, чех, платив йому вісім доларів за годину, Рубероїд 
хотів десять. Сказав, що для початку піде і вісім. Його 
перша робота. Потім бос кинув на 200 баксів. Почав 
плавити, придумувати якісь штрафні санкції. Там не 
так, то не так. Остап з Рубероїдом був повністю згід
ний. їдеш їхніми селами, саберб, будиночки, квадрати 
трави перед ними, і ні одної живої душі. Усі по норах. 
Ти конкурент, затопчуть. Щось зробити за так? Бізнес. 
«Сухарі, навіть у церкві, щоб час не пропав, грають у 
бінго».

-  Гамнистий народ. Піти заложити босу -  нормаль
но. Ти конкурент. Наш колгосп: дай списати, да
вай допоможу -  там не проходить. На роботі рід
кісне бидло. Нормальних стосунків взагалі не бу
ває.
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В інституті Рубероїд був закоханий в Надю. Думав, 
шанс, старався, як міг, майже з розуму сходив. Вона 
вийшла заміж за футболіста «Карпат», все склалося 
красиво, заможно. їм дали квартиру, як в агітках про 
щасливе майбутнє радянських людей. У спортсменів 
коротке професійне життя. Травма прискорила пенсію. 
В перші клубні гастролі в Америку «Карпати» його вже 
не взяли. Привезли відеомагнітофон і казки про жит
тя за кордоном. Мали квартиру, роботу у Львові. Завод 
закрили, але вона в магазині, він на будовах в Моск
ві, вахтовий метод. Тренером, діти, спортшкола -  не 
захотів. Зарплати не ті. 2001, лотерея Грін-кард. Так 
буває, Надя виграла, і вони подумали: «їдемо».
Там, у СІЛА, в Нью-Йорку, помре її чоловік футболіст, 
крововилив у мозок. Надто рано, сорок три роки. Її діти, 
підлітки, не хочуть назад. Вона би вернулась, чужа і 
німа, фізична робота, прибирає і миє, санітарка, але ді
тям, їм добре в Нью-Йорку.
Не треба вертатися назад. Коридорами пам’яті просто так 
не гуляють. Усе змінилося. Його Наді більше немає. Ні, 
не шукав, бо нічого не знав. Тоді. Такими новинами не 
сильно-то й хваляться. Для чого, кому і що б це змінило?
Настало нове життя, закордон, всі спішать, всі хочуть 
роботи і грошей побільше. Так, там треба рвати, бук
вально, до втрати свідомості. Так, кості ниють, руки 
зводить судома, і єдине бажання надвечір -  заснути, 
забутись. Так, перетерпіти, ще годину, ще день, місяць 
від сили. Гроші складати. Ніяких витрат, і тоді все, бас
та, заробили, відмучили, я їду на батьківщину?! Тебе 
тримає надія повернутися додому.
А якщо ти вдома, громадянин цієї країни. Ти тут про
писаний, живеш тут, а робота та сама. Бажаний рай? 
Де він, Старий?
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Розпродали все, переплатили, купили квиток. Допли- 
ли, долетіли, перелізли через барикади. Вигризли візу, 
документи оформили -  все, можна жити! А мова? Знан
ня? Ринок праці? Адаптація -  довгий процес. Ти форі- 
нер, інтрудер, чужий. Діти, скоріше внуки стануть свої
ми. У них зникне акцент. Перше покоління ніколи.

десять

Остап так не зміг або не захотів. Всіх послав і вернувся 
до Львова. Його мама, Ліля Ватман, моя перша «розум
на» робота. Репетитор з англійської в її сина, Остапа, її 
семикласника.
Біле волосся, перекис водню, чорні очі, свої, консерва
торія, скрипка. Син Остап -  результат першого й остан
нього шлюбу. Тринадцять, іспанська спецшкола. Ліля 
Ватман хотіла навчити Остапа англійської, він -  мати 
пса, а я підробити. Зустрілися, домовилися, і почешись 
мої перші уроки як учителя і навіть наставника.
Синяки під очима, скурений голос і портрет на стіні 
кричали -  самотність. П’ятдесят кілограмів живої ваги, 
претензії на краще життя і вагон незадіяних планів. 
Тимчасово незаміжня, перманентно без роботи, сек
суально невдоволена жінка. Жила з мамою, Остапом, 
котом і якимись хлопами. Репетитор не принц. Пога
но зварена кава, коньяк і розмови. Літературна з до
мішками сленгу, діалектів і мату. Без гриму, без жестів 
змученої кармою жінки. Ніяких розмов про кіно, кла
сичну музику, Боргеса. Зі мною Ватман була собою. 
В халаті на тіло і тапочках.
Остап був повний, любив собак і наклейки «червоні 
спортивні автомобілі». Ненавидів дроби, хімію, мате
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матику й англійську. Аргументів у мене не було. Ліля 
здалась і купила собаку. Німецька вівчарка, назвали 
пса, як машину -  КАМАЗ.
Остап чесно старався. Рік минув. Його перевели. Ліля 
зробила ремонт і записалась на курси англійської. 
Спонсором була старша сестра, яка жила в Монреалі, 
Канада.
Грін-кард, її шанс відкрити Америку. Півроку не бачи
лись. Ватман ожила, вдягла модельні штани, міні-спід
ниці. З лиця зникли фари і дешева помада, з життя 
чоловіки, алкоголь, песимізм. На їхнє місце прийшло 
море сил, океан живої енергії і якась нездорова віра у 
безхмарне майбутнє в Америці. Еміграція, чумайдани, 
списки, пакунки. У стандартній хрущовській квартирі 
стало тісно. Фізично ще тут, але думкою там. Ліля сві
тилась від емоційного збудження і відчуття новизни.
«Країна, де я не буду ніколи». Ватман зробила ре
альністю міф про Америку. Наш міф, наше ідіотичне 
уявлення. Що ми знали тоді? Голлівуд, рок-енд-ролл, 
«Кока-кола». Ми відкривали наші книжки і шукали 
там правди. Героїв. Наших героїв. Ми читали. Багато. 
Дуже багато. Ми хотіли знайти відповідь. Ми намага
лися... І не могли. Потрібен був час. І ми доросли, і час, 
і країна, і світ. Все змінилося, дійшло.
Тоді, в дев’яності, Кактус, Рубероїд, Джоні, Вільгельм, 
навіть деколи Циркуль -  всі чесно заздрили їй. Мити 
посуд, спокійно, без надриву. Гроші нікуди не дінуться. 
Твої. Не треба нічого зашивати в матрац, банк не за
криється, завтра. Без паніки. Немає інфляції. Забудь. 
День починати з газети «Шукаю роботу», пасти на ву
лиці курс долара в канторі, забути ріст цін, непрацю
ючий ліфт, а на сходах в під’їзді запах мокрих газет, 
екскременти чиїхось котів і бички від цигарок.
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Тепер, у двохтисячних, ми зустріли Остапа. На вули
ці Нового Львова, де немає нормальних доріг, і його 
яскраво-червона машина, його «ВМ\У», як колота рана.

-  Нова, з салону?
-  Вживана, тюнінг.

І там мав колеса. Не такі круті, як у «ВМ)У-трійка». За
робив. Сам. Магазин, заправка, пошта. Підмітав, при
бирав. Кеш. Всі так працюють. Там, у Штатах, звичай
но.

-  Кожен пацан має прикольну машину. Переробле
ний кузов, кабріолет, труба замість вихлопу, щоб 
звук і потужність на виході. Додає декілька сил.

-  І що, всі там такі механіки, як у кіно: розібрати, 
зібрати двигун своїми руками?

-  Більшість просто ганяє. Є перемкнуті, мають свій 
«Форд Мустанг», чи «трійку», дуже стильна і доро
га машина, тягне на сорок тисяч.

Тут купив за три з копійками. Думали з Циркулем -  
у гості, до баби приїхав. Єдиний, з нашого кола, хто 
поплив проти течії. Так не буває, всі їдуть туди, а не 
звідти. Як, чому, мусить бути поважна причина.

-  Остапе, ти когось у Штатах застрелив, чи вкрав 
кілограм героїну в мексиканської мафії?

Неймовірно, але хлопець вернувся, бо «всі вони дауни». 
І Білл Ґейтс, хотіли вставити, але чомусь промовчали. 
Рівень дискусії явно не той. А ще у них, виявляється, 
постійно набитий рот. «Попкорн. Морозиво літровими 
банками плюс горішки і шоколад. В кіно весь час жують 
і дивляться примітивні блокбастери. А їхні комедії -  
шоу для ідіотів». «Тотальне несприйняття культури чу
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жого народу», — пізніше, з наших слів, зробив висновок 
Кактус. Все ніби так, але Циркуль все одно не в’їхав.

-  Що ж тебе так дістало? Чесно? Злочинність, клі
мат, наркотики?

Виявляється, ні. Наркоту можна купити і в школі. Не 
важливо, план, героїн. В основному трава. Сам пробу
вав сіно, траву. Голова крутиться. Нудить. Недорого. 
Принаймні для початківця. Купив, вони називають це 
«доцент», 5 баксів. Якої це було якості, не знав, не мав 
з чим порівнювати. Екстазі, як карамель. Найвигідні- 
ший бізнес. Чорні з цього і живуть. Там так: чорна час
тина міста і біла. Між ними нічого. Нейтральна смуга 
або пуерториканці. Наглі, як звірі. Понаїхало, працю
вати ніхто і не думає, говорять іспанською. Так що нар
котики -  не проблема.

-  Що, так от взяв і купив, і ніхто не карає? А копи, 
їхня славна поліція?

У школі концтабір. Відпрошуєшся в туалет, вчитель 
пише записку. Біля туалету секьюріті і при виході ста
вить печатку. Без записки не пустять всередину. Народ 
викручується. Можна і в класі, це багато місця не зай
має. Взяв, перекинув, потім при виході розплатився. 
Вигідно, і ризикують. А потім їм немає чим доганятись. 
Пиво і горілку в Штатах важче купити, ніж героїн.

-  Так у чому проблема, школа, навчання?
-  У Штатах? Я там дроби вчив у дев’ятому класі.
-  Немає красивих дівчат?
-  І у нас крокодилів хватає.
-  Не було колег. Якихось товаришів. Усі слабаки, а 

ти майже Шварценеґґер. Компанії бракувало?
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Учні, як бройлери, в десятому класі у всіх борода. їхні 
футбол, баскетбол і бейсбол, бігають, плавають, по- 
справжньому сильні. Культ молодості, фітнес-клуби. 
Обладнання, форма, дієти. Циркуль вставив, що там 
купа грубезних жінок, він по телевізору бачив. Остап 
парирував, що люди з цим борються, комплексують. Всі 
хочуть «Найки». їхні школярики пиво не бачать. Сига
рети? На батьків такий штраф накладуть. Хабар? Копи 
непідкупні. Доживають до 50 років, і потім набирають
ся розуму. Ніхто не курить, не п’є.

-  І якого?
Фрукти, сказав, як трава. М’ясо з супермаркету, сма
жив, ніяке. Помідори не пахнуть. Кава помиї, а чай 
вони п’ють з льодом, «айс ті», навіть якщо на вулиці 
мороз.

-  Японський бог! -  Циркуль завив. -  Пів-Львова 
стоїть у черзі на виїзд, а йому не сподобались дур
ні помідори і морожений чай?!

-  А мама твоя шо сказала?
-  Мама? Нормально, сказала, що я дорослий і змо

жу доглянути бабу у Львові.
Ліля в Бостоні, щасливо живе і працює. Закінчила кур
си, тепер медсестра. Не шкодує, що повернувся? No way. 
З рівновагою в душі і поза нею всьо чотко, всім задово
лений, живе з бабою. А жінки? Бері гуд. Його слова. Не 
курить, не п’є, штанга і здоровий спосіб життя. Студент 
львівського медінституту. Напевно, таким треба роди
тися. Він нагадує Циркуля, модель 1983 року. Той же 
драйв, декорації інші. Забутий ласкою, теплом і спокоєм 
Сургут. Вася Циркуль з товаром. Джинси «Montana». 
Компанія БІЧів і мєстних шабашників. У забетонованій 
робі я. Страховка. Він у чистій уніформі будзагону -
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куртка, штани. їхній командир рахує гроші, і на знак 
дружби п’ємо місцеве «Біле міцне». Закуска -  цемент з 
перченим салом і хліб. Я потім думав, у мене голова по
ламалась, а Циркуль нічо, цвіте і не пахне.

одинадцять

Як у школі, чи раніше, дитсадок, наша група, ми троє 
сиділи і дивилися, як завгосп і вихователька прикра
шають ялинку. Скоро Новий рік. Останній Новий рік 
у «Буратіно». Надворі дощ. Ми хотіли снігу. «Може, на
ступного разу», -  підбадьорила нас добра тьотя.
Наступного разу буде урок. Наші руки на парті. Промо
кальний папір, чорнильниця, зошит, пенал і ті пера. Ті 
дурні пера з зірочками. Ціла коробка плюс перечистка. 
Вони роздвоювались, коли ми давили на них нашими 
невмілими дитячими пальцями. Рвали папір, залиша
ючи плями. В старших класах, відразу у другому, нас 
познайомили з авторучкою. В першому ми виробляли 
каліграфічний почерк, старанність і силу волі. Тихо 
сходили з розуму, сопіли, але скрипіли тими перами і 
вчилися писати. Ми заздрили піонерам, точніше їхнім 
галстукам і носили зірочки на шкільній формі. Темно- 
коричневого кольору. Величезні шкільні ранці за пле
чима. Лікарі сказали батькам, що портфель носити 
шкідливо, викривлення хребта, сколіоз і ще якась біда 
з організмом, нам гарантовані.
Хлопченя з розумними очима, табличка множення, 
шкільні лінійки.
У Кактуса було своє бачення. Він пам’ятав, як гримі
ли рахівницями, і контрольні, як носили макулатуру і 
збирали металолом.
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— І не можна забути п’ятихвилинні перерви з 
обов’язковими гімнастичними вправами.

Додав Циркуль, хоча з фізкультурою в нього завжди 
все було ОК.
Та осінь, четвертий клас, вже піонери, диктант. Пра
вильні речення і позитив у кожному слові, реченні, 
наголосі. «Колгоспники збирають, робітники перевико
нують, партія керує, птахи відлітають...» Заходить ди
ректор і ламає всю композицію. «Завтра уроків не буде, 
всі їдуть в колгосп».
Бульба, бруква і ще якісь овочі-фрукти. Навіть в остан
ньому, випускному, десятому, коли пора вчитися. При
ходить фізрук: «...бути з відрами в „робочому одязі“». 
Осінь, ґрунтові дороги, вчителі, імпровізована п’янка в 
посадці. Солодкий «Вермут» і пачка «Аврори» без філь
тру, Гарінча вкрав з магазину. Зробив усім фотографи. 
Тепер є на що глянути. Сказати б зараз: дякую, Валік. 
Останній раз приїжджав років тисячу тому. Десь із Бри
танських островів, можливо, Ірландія. Часто повторю
вав слова якогось Сіджея, журналіста, біженця-емігран- 
та з Родезії. «Ти приїдеш додому і почнеш марити цими 
чистими вулицями, пабами, де можна відпочивати, цим 
найкращим у світі пивом, сирим акцентом, запахом сма
женої риби і картопляних чіпсів, загорнутих у газетний 
папір. Ти будеш повертати голову не в той бік, перехо
дячи вулицю». Я знаю це відчуття. Ізраїль досі тримає. 
Зараз, коли минулось погане, бачиш світ у кривому 
дзеркалі часу і фотографій, які привіз у великій синій 
коробці від «ІІееЬок». Стоїть під диваном.
Майже так, тільки у Валіка інша історія. Гарінча пере
їхав Ла-Манш замотаний у звичайний килим. В руках 
шоколадка, між ногами банка, якщо припре в туалет, 
щоб не зіпсувати килим. Фура з контейнерами. В кож-

56



ному килими. Скільки в килимах було людей і чи дої
хали всі, він не розказував. Не було як, він приїхав на 
похорони товариша. Точніше, двох, крутих пацанів, які 
загинули в Москві, поїхали на заробітки.
Це має мало стосунку до школи, і що малому Какту
су до них, до комсорга, що зійшов з розуму і повісився 
в армії, а мама розказує, що Вадік виграв Грін-кард і 
перебрався в Америку. «У нього квартира в Бронксі, 
«Б’юїк» і він пише, що у Нью-Йорку погані дороги».
Його школа нічим не різниться від нашої. Колгоспи при
крили, так що пити й курити вони вчаться в під’їздах. 
Одним словом, «Кактус, школу забудь», — і тут дзвонить 
телефон, і в трубці чимось знайомий голос. Хто б поду
мав, староста класу, живий?

-  Треба зібратися. Наш клас. 10-А. Тридцять років 
пройшло. Школа. Зустріч випускників.

-  Що, серйозно? Тридцять років?! Майн ґот! Трид
цять років! Хто згадує про такі жахливі речі? Це 
ж які ми старі.

-  Древні, як кажуть на нас нові люди, древні, чувак, -  
для чогось поправив мене, наш вічно юний плей
бой, нестаріючий Циркуль.

Якщо чесно, не люблю я ці зустрічі. Однокласників, 
однокурсників. Берлін ми штурмом не брали, крім 
обміну, «а ти пам’ятаєш?» І спроб потягнути минуле в 
теперішній час, воскресити щось невловиме? Відчут
тя? Фрагменти забутого щастя, дитинства. Це немож
ливо. Банальні розмови, старіючі лиця дорослих дітей. 
Так, були, забудьте, було давно і неможливо вернути. 
«Дивіться, якими ми були смішними». Ми були дітьми. 
Справжніми, не тепер, а тоді. Всі ці повтори: «ах, жит
тя промайнуло, як мить». Ніяких там «промайнуло, і

57



ніхто не помітив». Помітив і все пам’ятаю. О йес. А що 
ти хотів? А? Серйозно? Виявляється, Кактус аж ніяк не 
про це.

-  Старий, ти не в’їхав, я про речі, яких уже немає і 
ніколи не буде.

-  Наприклад?
-  Легендарні джинси «Левіс 501».
-  «Лівайси»?

«Лівайси», «Левіси», яка різниця. Прізвище чувака, 
який їх придумав, -  Леві Штросс. В Америці Штраусс, 
так що «Левіси».

-  Окей, і що далі.
-  Що далі?
-  Ти почав говорити про джинси, п’ятсот перші 

«Левіси».
Я подумав, що китайці купили патент, але тут трохи 
складніша словесна конструкція.

-  Старий! «Левіси» вже не культова річ, а банальні 
робочі штати з парусини.

Я був злегка здивований, хоча зробив вигляд, що ні. 
Перший подих старіння -  це хвиля клінічної туги за 
чимось відверто банальним, звичним, наприклад, одяг. 
Звучить як діагноз.

-  І в чому трагедія?
-  Пішов і купив. Вчора магазин в центрі Львова від

крили, а за комуни Циркуль продав мені джинси 
за сто дерев’яних рублів!
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Місячна зарплата моєї мами. Кактус продав Довгому 
свій неновий «Юпітер», колекцію «Ровесників» і мар
ки. Альбом рідкісних марок. Штани були завузькі, і 
він надівав їх у ванній. Напустив теплої води і сів. 
Спав стоячи. Перші оригінальні джинси в нашому 
місті, районі. На дискотеці Кактус король. Тоді я ду
мав, що в Циркуля родичі в Канаді. Виявляється, в 
Штатах жили родичі сусідки, Гєні Калібр, і він їх не 
купував. Вона дала їх в обмін на лист. Бабуня отри
мала посилку з Чикаго. Елвіс, троюрідний брат чо
ловіка небіжчика, став багатим і згадав про родину. 
Вислав дві пачки галет, банку якоїсь зеленої кави і 
джинси. Справжню ціну цього «брезенту» Калібр не 
знала. Циркуль запропонував написати листа «по- 
англійськи», подякувати вуйкові за дари і ще попро
сити.
Мову Шекспіра Вася Циркуль ніколи не знав. Скатав 
з підручника тему «Ланден із е кепітел оф Ґрейт Бри- 
тен». Що подумав Елвіс, коли прочитав такого листа з 
України? Невідомо. Посилок більше не було. Можливо, 
йому не подобався Лондон, це було давно, але Кактуса 
це раптом заділо.

-  Можливо, неможливо, Старий, це було справжнє 
життя, а сьогодні де присмак пригоди у «Феєрії 
секонд-хенду» чи фірмовому «Levi’s» з космічними 
цінами. Де небезпека? Спекулянти, фарцовщики 
з Краківського? Де ті люди, де атмосфера якогось 
життя?

Хотів сказати, на цвинтарі, але для чого нервува
ти товариша. Людей, які населяли територію міста, 
більше немає. Вони в іншому часі і місці. По тюр
мах, колоніях. Того Львова більше немає, вийшов 
час. Атмосфери міста нашої юності більше не буде.
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Того настрою більше не буде. Трамваїв, голубів, сту
дентів, машин, навіть криків базарних торговців і 
цих тротуарів, що роблять місто живим і відкритим 
на сторінках минулих і теперішніх вражень. Ніхто, 
навіть Людвіг, вже не носить пальто з голубого крим
плену і штруксові джинси в обтяжку. Китайський 
пуховик, з якого вилізло пір’я, і штани з твердого 
деніму. Але все одно спитав.

-  Кактус, це має таке грандіозне значення?
-  Так, бо світ змінився, зсунувся час, відбулися змі

ни, люди, і взагалі, клімат не той, а ти не помі
тив?

-  Що всі ходять у спортивних костюмах?
-  Романтика зникла! Хто зараз з нових людей може 

сказати, як пахне «Золота осінь»? Хто з молодих 
пив чорнило, яке пропалює дірку в тканині. Чу
вак, хто з них курив «Партагас» і жер бутерброд
не масло без хліба? їв ліверну ковбасу? Пробував 
кільку в томатному соусі? Бачив палені джинси з 
базару, слухав рок на бобінах, касетах, на вклад
ках з музичних журналів? Та навіть їздив у кол
госпи, в Сургут, в будзагони?

Що тут доводити, що це не романтика, а наше мину
ле. Наше. Були там, бачили холодний Сибір, бетонку, 
всюдиходи, посьолок. Картопля цвіте тільки в серпні, 
яблука не ростуть, а голодні корови поїдають пожовклі 
газети. Чорні, як пси, нещасні, занехаяні свині кусають 
за ноги студентів, які заливають бетонку і миють руки 
в чорній воді відвідного каналу. Не Акапулько, проза 
життя. І нам було по двадцять, а зараз за сорок. Зелені 
студенти! Казка юності, щаслива пора інфантильності 
і невинної гри в дорослих людей.
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Перед нами море не затоптаних реальністю ідеалів, 
надій, колосальний запас здорових амбіцій. Час дове
де нашу посередність, вторинність. Нас, наших знань, 
але не наших мрій. Потрібен час, щоб вивітрився іде
алізм, романтика і віра у власну винятковість. Здоро
вий цинізм, як і мудрість, приходить з роками.
Попереду краще життя. Час. Ми спішили, ми так боя
лись не встигнути жити по-справжньому і стати, як всі. 
Дорослими, ситими. Квартира, робота, сім’я. Ми дума
ли, що доросле життя -  це безкінечна рутина, щоден
ний повтор завчених правил, жестів і рухів. Таке життя 
не для нас, ми будемо інші. Наївні.
Що в цьому для них? Це не комікс, не гра на комп’ютері. 
Вони нюхають клей, і їм паралельно, у них є Теперіш
нє і немає Минулого. У нас з цим Теперішнім туго. Ми 
тікаємо назад у той протяг гуртожитків, дешевої кави, 
вина, сигарет, стогін сплетених тіл у закапелках про
ходів. Нам сімнадцять, сесія, паніка, перші екзаме
ни. Ночі безсонні, і хтось тихо сопе під твоєю ковдрою. 
Мати такі, що на весь коридор, іноземними мовами, і ті 
дискотеки в колгоспі, в степу під відкритим, бездонним 
миколаївським небом.
Ну що їм, теперішнім, смак морозива на Академічній, 
далекий порох осінніх доріг і сонце холодних мико
лаївських ранків.
Колгосп. Різкий запах бадилля і кілометри безкінеч
них площин зеленого поля, засіяного червоними помі
дорами. Вони живих помідорів з поля не бачили, тіль
ки рекламу на баночці соку. А старі, вицвілі військові 
намети, заставлені проржавілими пружинними ліжка
ми. Ці великі куби нагрітого повітря, накриті дірявою 
парусиною, під якою задуха вдень і холодно по ночах. 
Доводилося спати одітим, навіть у шапці, не знімаючи.
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Потім літо, цілий день, далі знову зима. Недосяжна, 
але не для справжнього комсомольця, денна норма — 
58 ящиків помідорів. Зірвати, скласти і винести!
Виноградники, де ми крали і їли пахучі немиті грона. 
Ягоди, білі від купоросу і солонуваті від поту. Перед 
відправкою в поле монотонний звук рейки, ранковий 
розвод. Щоденні поїздки в розбитому, сто років не мито
му «ЛіаЗіку», в якому не було частини крісел. Піраміда 
сірих ящиків уздовж дороги. Обід, алюмінієві ложки, 
довгі столи, кухня, наряд. Небо над нами, і ми сиди
мо палимо дрантя. Печена бульба і самогон, літровими 
баньками, з абрикосів, жовтого кольору. Несподіване 
почуття дружби між студентами групи, потоку. Про
щання з цим багатим і щедрим південним колгоспом, 
якісь дивні, химерні, дуже тужливі пісні під розхитану, 
хвору гітару...
Тільки ми не говоримо правди. «Тіхій ужас, -  при виді 
колгоспних наметів застогнав замполіт, — я такой ніщє- 
ти со врємьон войни не відел», -  а для Кактуса неза
бутній колгосп. Ми не здатні тримати в пам’яті все. 
У нас залишились яскраві уривки минулого. Фрагмен
ти. Студентська любов і війна за місце на кухні. Ми 
уникаємо пауз, і життя стає динамічним. Вирізаємо 
зайве, і все знову стало цікавим, логічним, яскравим. 
Ми нарізаємо кадри в мозаїку. Ностальгія -  це ілюзія, 
яку ми носимо в собі. І час від часу, коли зустрічаємо 
давніх друзів, колег, моцно випивши, скинувши галь
ма, випускаємо цю птицю на волю. Сказати йому, 
тільки питання, для чого і що тоді лишиться?
Романтика будзагону? Кактус серйозно? «Ти посмотрі, 
какой золотой край, а люді живут в таком ґавне». Слова 
москвича-бригадира. Сургут, крапка на карті, де водій 
самоскида «Магірус» отримає ящик шампанського, і на
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побачення його відвезе «Ураган». Край вічнозелених 
помідорів і проржавілих автомобілів. І ми серед моря 
тайги, комарів і бурих ведмедів. Вічна мерзлота, кед
рові шишки, поляни грибів і кілограми риби в Обі. Ро
бота, будови, вагони, дороги, цемент. Вагони важкого 
цементу в мішках. Нам розвантажити. Ручками. Перші 
судоми, і пальці не розгинаються зранку.

дванадцять

Не хотілося, щоб Кактус скидався на нашого Людвіга. 
Карикатура, старіючий рокер. Інженер, яких мало на 
світі, але ментально завис у минулому. Навіть зовні 
нагадував зубожілого фермера кукурудзяного штату 
Айова. Джинсова куртка, полотняні штани, мокасини 
й бейсболка з логотипом фундації «Допоможемо інвалі
дам». Такі астронавти і далі літають у космосі власної 
пам’яті, а чесніше уяви. Постійно бубнять про якесь 
неповторне, героїчне, романтичне минуле, забуваю
чи черги, порожні полиці, холод дощів і мокрого сні
гу, величезні калюжі на розбитих, замурзаних, кривих 
тротуарах. Читають немодні книжки, грубі журнали, 
дивляться фільми і слухають музику, яку не чути по 
радіо. Запилені записи на старому вінілі вже забутих 
команд.
Людвіг Єрмак починав звичайним наладчиком і став 
інженером, закінчивши по черзі училище, технікум, ін
ститут. Закрили завод, і попав у якусь ліву майстерню. 
Його знали. Міг оживити все, що включалось у розет
ку. Паяльник і викрутку освоїв краще, ніж ручку. Коли 
не стало майстерні, Людвіг по блату через знайомого 
жінки сусіда отримав роботу у величезному приватно
му банку. На папері якась досить дивна інженерна
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посада, насправді ремонт усього, що працює на струмі. 
Я, Кактус, часом інші знайомі з заводу приходили до 
нього у тій же потребі: «Людвіг, чи ти би з тими дрота
ми дав собі раду?»
Стів Джобс написав, що був бідним і їсти ходив на без
платні обіди. Небіжчик залишив нам «Арріе», а дітям 
мільярди. Його спогад про сни на долівці в гуртожитку, 
надихають, волають до нас: «Давай, пацани, ви теж так 
можете!»
Не можете, далеко не всі. Кадри особливої проби, з чис
ла ветеранів, все ще носять ковбойки, шкіряні джинси 
і чорні футболки. Це круто, якщо ти художник, у тебе 
романи, картини, кіно, ти відбувся, а якщо ти ніхто? 
Примара з казками про те, як ловили, садили і били, 
коли на «мерседесах» не їздив ніхто і поблизу палацу 
Потоцьких стояло велике зелене американське авто. 
Кого це цікавить? Твоє коло, ровесників і компанію 
пристарілих невдах. Вони ж не говорять про теперіш
ній день, який повернувся спиною, і вони не встигають 
у сучасному.
Відразу за Жоржем залишились останні території 
ретро. їх ще не вбив капітал. Виросли ціни, постаріли 
бармени, не курять вже «Космос» і «Фільтр», вийшов 
з обігу кавовий лікер і лимонна горілка, а ця публіка 
й далі з набожним спокоєм ходить на каву, говорить, 
мовчить, думає, слухає, згадує. Не кав’ярня, не бар, 
«Води -  соки». Я так і не бачив, щоб хтось замовляв 
якусь воду. Тут ніколи не було чогось, що можна чес
но назвати канапками. Максимум складуть якийсь 
кривий бутерброд з сиру і несвіжого хліба. Тут ком
фортно. Хто курить, виходить на вулицю, бере сига
рети і каву. Обережно на підвіконня, або тримають у 
руках.

64



Формат «пити на стоячи». Так було в кожному велико
му продуктовому магазині, навіть у робочих кварталах. 
Ритуал «піти на каву» вірні ленінці не відміняли. Та 
сама картина, як і двадцять років тому, самі інтелек
туали. Вітек Смалений курить, тому виходить на вули
цю, сигарети і кава, «сам смак».
Сюди приходили, щоб випити кави, до кави і якісно 
провести час. Коли випадало -  після роботи, в обідню 
перерву, між парами. Тут ніколи не призначали поба
чень і не приводили тих, на кого хотіли справити вра
ження, купити, віддати чи взяти в борг.
Не престижно. Функціонально, недорого, швидко. Ес- 
пресо. Плюс елегантні дози алкоголю. Ніяких капучіно, 
мокачіно, американо. їх і не було -  не знали, не відали 
про такі чудеса!

-  В центрі в «Криниченьку» приходили, коли хоті
ли випити, не переплачуючи.

-  Та не, таких місць було навалом. Просто тут, Как
тус, можна було стояти і дивитися на світ за вели
кими вікнами. Оперний, красиві жінки, перехожі, 
і запросто, не сідаючи, випити стопку, запити пи
вом і вийти на вулицю. Вдихнути вихлоп сотень 
машин, подивитися на яскравий, байдужий на
товп і...

-  Ще раз зайти і випити?
-  І часом навіть канонічної кави не дають, просто 

звичайне морозиво. Ніяких вульгарних диванів, 
дорослих підлітків і модної текіли в меню. Ніхто 
не лежить. Все скромно, недорого, просто і ніякої 
музики.

-  Старий, і це дає результат.
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-  Так, там завжди повно людей, переважно чолові
ки, бувають бомбезні блондинки, старого розливу, 
кінця шістдесятих, і тут панує якась своя енерге
тика.

-  Що ти хотів, усі свої, виключно львів’яни.
-  Не заходять туристи?
-  Бояться, напевно.
-  Даремно, звичайний ритм великого міста, де в 

обідню, творчу, просто перерву.
-  Або втік.
-  Відпустили. П’ють, розмовляють перед ривком у на

прямку нового дня і трудових подвигів. Львів -  це 
не голуби, дощ і кав’ярні, це люди, працюють, такі 
ж, як вони.

Тільки я не хотів, разом з Кактусом, записатись у ці 
аутсайдери, над якими невидима бірка «з минулого». 
В Циркуля з цим все ОК. Він і так живе виключно 
в майбутньому часі. А Кактуса меншого це все не ціка
вить. Ці діти люблять хот-доги і лахи, склепані турка
ми. Ідея невідомого кутюр’є, як заявив Вітек Смолений: 
«В таких штанах можна ходити вночі. Щоб не позори- 
тися». Смолений з тих, хто пам’ятає, коли джинси у 
Львові називали «техасами». Досі носить мешти «доке
ри», джинси «Wrangler» і куртку хакі, в яких американ
ці брали штурмом джунглі В’єтнаму.
Хотілося сказати: Кактус, ми всі живемо в просторі й 
часі. Запах розлитого спирту на підлозі в наметі, ніч, 
Сургут, тайга врізаються в пам’ять. Нашу. Покоління 
дітей відкриє свій світ запахів, звуків, зображень і вра
жень. Наш Львів, він у нас в голові. Вулиці, стадіони, 
гуртожитки, інститут, квартири, заводи і парки, де то-
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пали наші ноги, і ми прожили все погане і добре. Так, 
деколи хочеться вийти на вулицю і гаркнути: Hey YOU! 
Якщо на голову не впаде балкон, відчуєш, як крутиться 
пластинка спогадів і забутих бажань. Тільки якщо її не 
зупинити, то все, завтра сядеш у карету, що їде до тих, 
хто завжди щасливий і лежить під землею. Хотілося 
сказати, але він мій ровесник і друг. І сам все це знає 
не гірше, ніж я.

тринадцять

Вся ця історія з Елвісом і Чикаго не вийшла на добре, 
бо Циркуль додав від себе. «Щоб було красиво». Вася 
любив дешеві ефекти. Це сьогодні його лозунг «візьми 
і зроби». Так він знаходить відгадки на проблеми бут
тя. Єдине відхилення в геометрії Циркуля -  дружина 
Анжеліка Крива. На парах вона говорить слова, які 
він хоче почути, і Циркуль веде її в щойно відкритий 
престижний «Дністер». В барі не шкодує грошей і отри
мує те, що так хочуть чоловіки. Love in your heart. Всі, 
особливо на фініші, хочуть почути, встигнути, зрозумі
ти, оцінити, зрадіти. Циркуль відчув ще тоді. 11 жовт
ня 1982 року. Вася Циркуль і Анжеліка Крива, золо
та пара факультету електрофізики -  перше весілля на 
нашім потоці. Відразу після колгоспу. Тільки закінчи
ли перший курс. Він студент-спекулянт, вона просто 
красуня. Амбітна, активна, рішуча. Цього було достат
ньо. Він перепродував фірмові спортивні костюми, 
джинси, сигарети, нержавіючі леза. Міняв по-малому 
валюту, крутився. Не Курка і Дух, об’єми не ті, але гро
ші водились, і він дарував: мило, парфуми, білизну, 
колготки. Своїй королеві. Анжеліка любила зовніш
ній лоск і все недоступне. Не продавали, а в неї були 
французькі парфуми. Зараз це гроші, тоді це престиж.

5* 67



Ліфчики фірми «Тріумф», джинси «Ьее», шкіряні куртки, 
спідниці. Хотіла мати імпортні речі і жити красиво у не 
зовсім реальному світі. Сито, на столі шинка, ікра, шоко
лад. З базару ягоди, м’ясо, гриби, а простій господині 
бракувало тупого горошку, щоб зліпити салат «Олів’е». 
Вистоювали черги або переплачували, як Циркуль. 
Вася сипав грошима. Ніяких трамваїв -  таксі. Молодята 
зняли квартиру, гуділи в «Дністрі», обід у «Фестиваль
ному», каву пити в бар «Інтуриста». Щороку відпочинок 
на морі. Ялта, Алушта, Гурзуф. Ніякого поїзда. Ніяких 
автобусів, тільки літак і таксі. Це було як виклик, як гра. 
Анжеліка, проси, я зможу, дістану. Хочеш пекти, готу
вати? Набори для печива, аромати ванілі, шафрану, ко
риці. Принести шампанське, коли стрілка застигла, ще 
секунда, дванадцять, коробку розкішних цукерок. Ящик 
горілки, а немає ніде, вивезли в Польщу. Організуємо 
фіктивний шлюб і маємо дозвіл. ОК?
Фортуна відвернулась від Циркуля з приходом 
2000-х. Товарного голоду більше немає. Йди і купуй. 
«Елітний секонд-хенд» під вікном. І вже ніхто не хотів 
дати зверху за пару спортивних штанів чи футболку. 
Ринок наповнився, на людину, яка першою в місті 
гризла кокоси, ніхто не звертав уваги. А інших талан
тів Вася Циркуль не мав.
Анжеліка Крива любила цю вдавану розкіш, себе, тро
хи Циркуля і все, що купують за гроші, а гроші закінчи
лися. Циркуль затіяв будову вілли з басейном. Борги, 
кредитори, погрози. Всі здивувалися, що Крива доб
ровільно поїхала в Грецію. Бойова подруга Циркуля 
подалась на панщину. Ще достатньо красива й догля
нута жінка, і її потягнуло на подвиги, остання гастроль 
перед старістю. Дома знудилась, дітей у них не було. 
Спочатку їй навіть сподобалося власне благородство, 
вперше в житті вона працювала за двох, працюва
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ла за гроші. Як насправді все було, знає вона, може, 
Циркуль, він не скаже ніколи. Передавала якісь суми 
автобусом, через турфірму, яка брала за це 10 %. Рап
том вернулась і знову поїхала. Чому, що там між ними 
відбулося, хто що сказав одне одному? Другого разу не 
було. Гроші перестали приходити. Циркуль щось знав 
або запідозрив, бо відразу захотів відвідати Грецію, але 
гроші на візу, на паспорт, на все? По очі в боргах. За
спокоївся, недобудовану віллу продав, гроші вернув, 
кому міг, кому страшно було не вертати, і відразу почав 
дауншифтінг.
Замість вілли, квартира в бетонці, замість парків і по
родистих псів, колишні робочі райони. Затурканий, 
бідний квартал. Тихо так, майже ніяких машин. Діти 
возяться посеред дороги. Чоловіки на узбіччі, замість 
дерев. Криві вулиці, відсутній асфальт, собаки бродять. 
Дворняги. Вулична поезія. Майже окраїна. Земля без
робітних. Старезні машини, а зимою через затоптаний 
сніг видно залиту мастилами землю. Коробки цехів, 
прохідні. Промисловий район ще зовсім недавно.
Циркуль так жив, не стикався, чесніше, не помічав 
життя чорноробів великого міста. Водії, пекарі, готель
ні портьє, таксисти, сторожі, злодії. Люди ночі. Спав. 
Санітари вулиці -  міліція, лікарі, двірники -  його не 
тривожили. Його оминула гастарбайтерська сага. Не 
був за межею, не знав, поняття не мав про якусь депор
тацію, обшуки і, звичайно, тюрму.

чотирнадцять

-  Камера на вісім зеків, сиділо вісім. Не більше. 
У нас було б двадцять, але німці народ акурат
ний. Годували. Чистота, ситість, порядок.
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їх здали свої, конкуренти. Подзвонили в поліцію і на
звали адресу. Непримітна довоєнна квартира. Стара 
забудова. Всередині гуртожиток. Двохярусні ліжка. 
Мініатюрна кухня, душ, туалет. Можна помитися. Від
починок? Вирубився і заснув, щоб не чути нічних кош
марів сусідів. Власник квартири поляк, на правах су
боренди у турка. «Депортація -  це провал, фінансовий 
крах», -  так вважав поліглот Валєра Маковнік, депор
тований пішки, машиною, поїздом і зрештою літаком. 
Востаннє Маковнік вернувся звідти, де живуть багаті, 
культурні і ситі. Забитий нелегалами Відень. Розкішні 
кінні карети, лімузини, жінки в декольте і шампанське 
у високих гарних бокалах. Музика Штрауса і блакит
ний Дунай.

-  Санаторій? Австрійська тюрма? Цуґундер, Ста
рий. Сірі стіни, вузький коридор і ґрати на вікнах. 
Свобода і там потрібна. Все тиснуло на голову. Со
камерники албанці, румуни, цигани.

Футбольна команда з міста Вапнярка. Валєра напише 
заяву. Німецькою. «Дякую тобі, універ, за науку». Пе
реведуть в одномісну. Дадуть розносити пошту, мести 
коридор. Акуратно. Помалу, є графік. Можна писати. 
Дали комп’ютер. Три місяці максимум, і депортація. 
Хеппі-енд? Не зовсім. Дякуючи нашим кретинам з по
сольства, відсидів у тюрмі зайвий місяць. Австрійці 
прислали папір, його відкрила якась секретарка, ні
мецької не знала і викинула запит з поліції в смітник. 
Австрійці народ акуратний, і рівно через місяць зно
ву прислали папір. Цього разу трапився той, хто вміє 
читати.

-  Старий, уяви собі, що по тротуарах Відня ходять 
великі і сильні німецькі поліцаї.

-  Серйозно?
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-  Так, і ти ніхто. Просто так. Без причини зупинять 
на вулиці, «аусвайс!». Паспорт у плямах. Потом за
литий. Треба швидко бігати і швидко ходити. Бір
жа на вулиці Ґерберпгграссе. Ходиш, рухаєшся, 
чекаєш. Під’їде машина, і тебе виберуть, винай- 
муть на роботу. Янек, Владко, Ахмед. Лотерея -  
це Ґанс. Носити меблі, розчин, підмітати, штукату
рити, мурувати, вантажити морожене м’ясо і хімі
кати. Робота на день. Турки не бувають щедрими. 
Австрієць поважає закон, і якщо вербує нелегалів, 
то плата за день -  це місячна ставка інженера. Тут.

Тих, хто не вернувся, багато, тільки де Валєра, не знає 
ніхто. Минуло стільки років, і ніхто нічого, навіть ди
ких і не зовсім логічних версій, здогадок у розмовах, де 
мелькнуло би ім’я Валєра. Спочатку це було як правила 
гри, конспірація. Все тихо, спокійно. Ажіотаж виклика
ла лиш історія з Валіком. Гарінча покинув сім’ю, зник, 
діти малі, дружина Ріта бідує, а він там, у Лондоні, риє 
метро. Працює, заробляє копійку, напевно, когось завів, 
бо гроші не шле. Минає два роки. Ріта з двома малими 
дітьми купує путівку -  круїз по Балтійському морі, з 
заходом у Лондон. Там вони всі сходять на берег. Зви
чайна програма. Туристи, екскурсія. На корабель ніхто 
не вернувся. Вся сім’я зараз у Канаді. Ні дзвінків, ні 
листів, навіть електронною поштою. Ніхто не подумав 
тоді, нафіга Ріті круїз по Балтійському морі і звідки у 
бідної жінки гроші для на це?
Нащо ці ігри? Всі жити хотіли. їхній від’їзд, їхнє про
щання. Не було цього. Страх. Дев’яності. Законів ні
яких. Кругом бандитизм. Квартири грабують, вби
вають. А може, там гроші. Десь заховали. Краще 
так, щоб ніхто, буквально ніхто за межами кола сім’ї,
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найближчих не знав, не продав. Просто похвалився в 
розмові. Достатньо. Це як вирок. Прийдуть, двері, замки 
не поможуть. Так учительку вбили. Учні колишні. 
Дочка в Канаді. Думали, долари має. У неї серце слабе, 
а вони її мучили: «де бакси сховала». А вона не сховала. 
Дочка в Канаді не доробилась, не висилала, не могла. 
Бабуня бідувала на пенсію. Розказувала сусідці про 
дочку, хвалилась, сподівалась, її єдина надія на краще 
майбутнє.
Вони не прощались. Напевно, боялись, і що ті прощан
ня, вони ж їхали у світле майбутнє, попереду успіх, ба
гатство, свобода, а ми залишалися тут у полоні невдач. 
Ми чули все, тільки не правду. Правду ніколи...

п’ятнадцять

Анжеліка відкрила графію. Контора шукає для на
ших роботу. Бере за це баксів сто мінімум. їхня спіль
на знайома відвідала офіс, усе бачила. Приїхала і всім 
розповіла про багатого грека.
Циркуль подумав, можливо, це заздрість, не все так 
печально, як розказують наші бабеги. Крива -  найма
ний робітник, аж ніяк не співвласник. Єдиний спосіб 
перевірити це — з’їздити і переконатися самому. У нього 
зародилась мегаідея вернути Криву...
Вася Циркуль не знав слова програш. Нічиєї в його 
планах не було ніколи. Перемога -  це все. Це вперше, 
коли Циркуль не знав, що робити. Поїде і поговорить. А 
далі? Перше кохання не забути нікому, навіть якщо це 
Крива. Але не буває, не може бути так, щоб усе добре. І 
люди, і ми, і кохання. Це не казка, ніяк не мультфільм, 
це жорстоке, свиняче життя.
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-  Я тобі скажу, Старий, потрібно мати відвагу, щоб 
правду почути від коханої жінки, формально дру
жини, а насправді коханки лімона з грошима і 
владою.

Кактус правий, Циркуль мав талант і відвагу, у нього 
раптом не стало особистого щастя. Ми всі хочемо бути 
героями казки, а де її взяти? Чесно хотів забути Криву. 
Намагався повірити, що грек, який має острів, готель 
і мільйон, тепер має і його Анжеліку. А Вася Циркуль 
бездітний, без мільйона і втратив дружину. Так зле не 
буває в природі. Правда, ні? А хто ж його знає? Вона в 
Салоніках, він тут. Ні дзвінків, ні листів, ні посилок, 
нічого.
Кожен знає цей стан. Ранок нового дня, болить голо
ва, в холодильнику пусто, в кімнаті розбомблений стіл. 
Вчора був карнавал в твою честь, а сьогодні ти сам. Твоє 
відображення в дзеркалі і порожнеча. Завтра старість 
і бідність. Циркуль не хотів чекати на завтра, сів на 
літак «Київ-Афіни» і полетів. У світле, яскраве май
бутнє. Афіни, Парфенон, Акрополь. «Метакса», оливки 
і апельсини на деревах. Не бачив, не їв і не пив. Не 
чув навіть грецької. Тільки інгліш. Афіни? Був. Його 
депортували відразу в аеропорту. Посадили на літак і 
відправили в Київ. Назад в Україну. Без пояснень. Він 
і не вимагав. У кого, в греків?
Місяць минув, як Циркуль вернувся з Афін, і ми почу
ли не версію — правду про грецький вояж. Інформацію 
злив сам Йосип Фестал. Власник турфірми «Еллада», 
їх в’язали якісь мутні минулі справи. Понтійський грек 
Йосип Фестал знав консула Греції, той розказав. Коха
нець Кривої багатий, ревнивий, впливовий і, найгірше, 
не зовсім старий. За словами Фестала, «чимось подіб
ний на Марлона Брандо», що Васю майже добило.
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Цей Брандо стукнув на Циркуля в органи. Турфірма 
зробила все чесно. Замовила групу, готель. Ніяких 
псевдопаломників, ватерполістів і археологів. Ніяких 
болгар, що переводять по горах. Циркуль не хотів ризи
кувати і заплатив. Часи, коли наших жінок відправля
ли туди ешелонами, минулися років десять тому. Греки 
поміняли половину посольства, консульств і прикрили 
контору, що брала гроші і візи давала всім, хто пла
тив.
Інший махнув би рукою, з горя запив, тільки Цир
куль не міг, тупо кінчились гроші. Крім того, почалися 
серйозні проблеми з боргами, точніше, з його кредито
рами.

шістнадцять

Валік, Урік, Вільгельм -  всі мали дружин. Живих, юри
дично оформлених. Доказ -  штамп у паспорті. Навіть 
Циркуль знав, Анжеліка існує. Так, вона там, вона в 
Греції, не сама, а можливо, на старість, раніше, Анжелі
ка вернеться. До нього. Перебіситься. Вони не розлуча
лися. Життя показало, він помилявся, але не сильно і 
не в головному. Річі і Джоні? Простіше й складніше. 
Спільні діти, борги і розбиті ілюзії цементували й три
мали їх вкупі. Тепер вони нібито разом.
Я? Ти мільйон років тому відбула в Канаду і не верну
лась. Жодного разу не подзвонила, не написала. Чим 
тут хвалитися? Це не історія для жіночих журналів. Що 
я досі один і заміни немає, точніше, я не спромігся, або 
не щастить. У моїх ровесників уже діти дорослі, в деко
го внуки. Надворі XXI століття, а тут такі пристрасті? Є 
інтернет, гугл, електронна пошта, а я не можу знайти 
людину в Канаді? Що їм сказати?
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Правду? Тільки це нецікаво. Так, тепер е ЕасеЬоок. По
шук, пароль і твоя фотографія. На щастя, прізвище ти 
не змінила. На екрані Париж-2008. Новіших фотогра
фій немає. Стандартний туристичний набір. Ти і вежа 
Ейфеля, Лувр. Венеція, площа Сан-Марко, потім Рим, 
Колізей, Ватикан, собор Святого Петра. Ти побачила 
світ? Хотів запитати. Твоя сторінка закрита, мій запит 
про дружбу, як у космос. Абстрактне мовчання екра
на... Кохана, це ти?
Не любила це слово. Довелося придумати нові слова. 
Новий колір замість звичного синього. Твої речі -  паль
то, куртка, светри, купальник, футболки синього кольо
ру. Потім джинси і чоботи. Я купив тобі в Курки, пасу
вали до твого волосся. Ти додала червоний -  помада і 
туфлі, білий -  блузка -  і чорний -  колір очей.
Планували вернутися, ти залишилась, доробилась, ку
пила паспорт, забрала батьків. Хеппі-енд, далі лірика. 
Не подзвонила, не написала, забула. Зустріла когось, 
одружилась, створила сім’ю? Там, в Торонто. Я? Мрії, 
надії, ненадійний товар. Пам’ять, я тримався за неї... 
Даремно?
Ти, не сказала мені... Останні слова. Не спіши. Еконо
мити час і працювати вночі. До втрати свідомості. Коли 
зайде сонце, прийде судома, болі і страх. Чорна діра за
буття... Не спіши. Мити посуд, стираючи руки в кров. 
Не спіши смолити дахи і спати на голих дошках бара
ка. Не спіши. Ти не сказала мені.

сімнадцять

Гроші на Грецію Циркулю дав Станіслав Малюх. 
Точніше, не дав, відкупив у нього платівки. Циркуль

75



профан в плані музики, але Стасік -  клон Циркуля, 
«зроблено в Польщі». Комерсант з працездатністю рик
ші. Привозив на продаж взуття, жіночу білизну, кос
метику, спеції, журнали і плити. Відвозив величезний 
рюкзак і два чумайдани -  шоколад, кавомолки, золото, 
каву. Що замовили, що в стані донести, допхати, до
тягнути до поїзда. Інструменти, халву, навіть музику, 
класику фірми «Мелодія». Швидкість обміну «гроші -  
товар» рекордна навіть для наших широт. Грудень мі
сяць, він куртку продав, зняв прямо з себе на пероні 
вокзалу у Львові. Щойно виліз з вагона. Дали більше. 
Що надворі зима, потім допер.
Доробився до власного склепика. Старий «Полонез» 
поміняв на заїжджену «Шкоду» і почувається «бардзо 
щенслівим». Є такі люди.
Мені пощастило. Факультет з іноземцями. Зовсім інша 
культура. Сміття не в газету і відразу у вікно, а акурат
но в кульок і в відро. В кімнаті не курять, п’ють, але 
мало і вчаться по-справжньому.
1984 рік. На четвертому курсі мене поселили у кімнаті 
зі Стасіком. Циркуль купив у нього «Комбі», «Червоні 
гітари» і «Манам». На додаток кілограм популярного 
диско -  Франека Кімоно. На продаж.
Мода на вініл легендарних польських команд по
вернулась, і ціни зросли. Стасік відкупив нероз
продане. Цього стало на візу, квиток і костюм. Все, 
більше Вася не мав що продати, хіба себе і житло, 
яке вкотре заклав, бо була нагода. Рубероїд поїхав 
у своє «стандартне відрядження» довжиною шість 
місяців. Циркуль мав сторожити, прибирати, плюс 
квартирант.

76



вісімнадцять

Для того, в кого порядок, чистота, акуратність на пер
шому місці, це був крок відчаю. Про мужність не йшло
ся. «ОК, Рубероїд, хата, срач, це твої проблеми. Ялинку 
лишити чи винести?»
Дивана в хаті немає. Пружинне ліжко, на цеглі, точні
ше, основа. Найшов те залізо, вкрав -  невідомо, звер
ху матрац. Урік позичив назавжди. Від попереднього 
власника залишились штори. На балкон не виходить 
ніхто. Бояться обвалу. Кухня -  поранений холодиль
ник, плита. Меблі, які забули викинути. Три переко
шені табуретки і замучений стіл. Ні картин, ні гравюр, 
ні плакатів -  гола покалічена штукатурка зафарбо
вана «Снєжкою». В туалеті хайтек, відра під ванною і 
умивальником. Злив не працює.
З Вільгельмом ми якось завітали послухати музику, 
Джон запросив. З інтер’єру комп’ютер, ламповий моні
тор займає половину кімнати. Решту площі, точніше, 
кути -  це колонки С-90, підсилювач «Амфітон» і хао
тичне нагромадження дисків. Джон вибрав на плеєрі 
композицію «Queen» «We will rock you» і виставив звук 
на максимум. Акустична хвиля була такої потужності, 
що ми відразу відчули, яка нерівна в кімнаті стіна.
Енну кількість разів він був за кордоном. Чогось на
вчився, в плані досвіду і, звичайно, роботи. Бачив, як 
люди живуть, як працюють. Штати, Канада. Носив, 
косив, мурував, штукатурив, клеїв шпалери, навіть 
ялинки на Різдво продавав. В Альберті в прерії вулики 
обслуговував, хоча меду не любить.
Останній раз жив серед своїх, у польському гетто Нью- 
Йорка.
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-  Це завал. Надворі весна і неділя, а горілку не про
дають. Підходиш і купуєш, як у нас -  з-під поли.

Крім п’янки з поляками? Ходив на «Металіку». Сорок 
баксів концерт. Регулярно читав. Купував. У книгарню 
здав куплене в них протягом місяця, ще читабельне, 
гроші вертають. Під кінець загримів. У нього книжок 
на сотню і 31 день. Сказали, сорі, чувак. Книжки взя
ли, а взамін дали картку. Можете тепер користуватися 
їхніми послугами цілих три роки.
Показав нам цю картку. Ми пожаліли й порадили: «Бу
деш в Нью-Йорку, не забудь подивися на їхні новин
ки».
Рубероїда ти не сприймала. Живе запереченням всьо
го, у що ти вірила, до чого йшла, долаючи труднощі і 
перешкоди. Джон вернувся з Канади і СІЛА, маючи 
реальну можливість залишитися. Початковий капітал, 
зароблені гроші, елементарне знання мови і його голо
ва, плюс родичі, там. У Вінніпегу. Аргумент: «Я пішки, 
а мимо пролітають спорткари, кабріолети, дівчата. Яке 
там знайомство. Літо. Треба в Алушту», -  тебе просто 
прибив.
Джон приїхав, щоб знову поїхати. Гроші кінчились, 
і там справді красиво. Зранку сонечко, ввечері сніг, 
потім дощ. Океан. Брайтон. Пляж, дерев’яний настил. 
Бачив «Світоч», цукерки зі Львова.

-  А бомжі у метро і на лавочках в парку?
-  А де їх немає?

Але Циркуля все ж цікавили красиві і доступні жінки, 
чайна-таун, метро, хмарочоси і гангстери.

-  Жінки? Попадались екстравагантні мулатки і 
чорні. Білих не було. Не бачив. Усі там, в Гол-
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лівуді. Всі відносно красиві відразу їдуть туди, в 
Каліфорнію. Шоу-бізнес або порноіндустрія.

Любив похвалитися, що був -  робили ремонт -  у кварти
рі Кельвіна Кляйна. «Нью-Йорк -  це чотириповерхові 
будинки. В аварійному стані». Виносив сміття в барі 
«Джамейка», респектабельний чорний район, мафіозі. 
«Ніхто не стріляв. Не Гарлем. Спокійно й пристойно». 
Квартира Кельвіна Кляйна недалеко від Сентрал- 
парку. Працював у будинку, де вбили Джона Леннона. 
Ми з Вільгельмом перепитали, так, для проформи.

-  У Йоко Оно?
В якогось абстрактного китайця, композитора. Щось 
на клавішах бренькав. Гроші у нього мама заробляла. 
Грала на біржі. Рубероїд ходив у її хату, в тому ж бу
динку, два поверхи вище, фарбувати.

-  Старій років триста. Англійською ні слова. Си
дить перед комп’ютером і телевізором. Там по
казують котування акцій. Цілий день дивиться, 
потім щось набирає на клавіатурі. Коли ми вже 
закінчили роботу, стара ще прикупила дві квар
тири у тому ж будинку. Порахуй, 600 доларів ви
носить найдешевша і найменша однокімнатна 
квартира.

Сам спав, готував, пив і не прибирав. Заробив і тепер 
сам купує, готує і -  «Рубероїд, твоя хата, хочеш, у травні 
виносиш ялинку».
Йому добре. Навіть у ванні співає, часом говорить до 
себе. Щасливий. Далі їздить у студентську Алушту, Ра- 
бочій уголок, на фестиваль Казантип, пляжі нудистів 
відвідує. Має намір зробити тату, десь на пікантному 
місці, за словами Одарки, «в зоні бікіні».
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Джон Іван Рубероїд був вродженим критиком -  музи
ка, фільми, картини, концерти, книжки, наукові теорії. 
В школі виборов друге місце на республіканській олім
піаді з фізики, і це сильно відбилось на несформованій 
психіці підлітка. Його непогрішимість і зверхність від
штовхнула багато людей.
Півроку гарував за кордоном, переважно руками, реш
ту часу дома сидів. Маючи надмір вільного часу, купу
вав, позичав чи вимінював на інші книжки, які прочи
тало максимум трос людей. Фільми дивився, які бачив 
їхній автор і все, слухав музику нових команд, що дали 
концерт і відразу розпались. Нездорове бажання оціни
ти весь цей авангард, озвучити думку, рефлексії, вима
гало сторінки журналу, газети або когось, хто б відва
жився слухати. В ідеалі радіостанції, а так жертвами 
його потоку свідомості були емоційно вразливі дівчата, 
часом дуже ніжного віку. Майбутні філологи, філософи 
і журналісти. Він ставив їм каву, водив у кіно, галереї, 
театр, вигулював у парку, слухав музику і, звичайно, 
платив у ресторанах і клубах.
Все це добре, ніякої шкоди. Всі ці відвідини «Дзиґи», 
«Ляльки», студентки, рокери, готи, панки. Глибокого 
змісту розмови, львівські мислителі. Свій мікросвіт чо
гось, ніби вищого за простий, щоденний, буденний бед
лам. Богема? Так. Богема. Тільки справжня богема -  
це клуб з власним кодексом правил і поведінки. Недо
ступний для більшості. Елітарний клуб без фіксованого 
членства. Там, з того боку екрана реальності. Там, коли 
тобі кажуть «ставимо, е гонорар», частіше «такі речі ми 
не друкуємо», «не йде, не поставили, не вигрібаєш». На 
концерт ніхто не прийшов, картини висять нерозпро
дані...
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Плани, ідеї, як заробити, вдома, не там, не Ванкувер, 
Чикаго, Торонто, не руками, як раб, а головою своєю, у 
нього цього завжди мільйон. Видавати гламурний чо
ловічий журнал, релігійну газету чи навіть друкувати 
порнолистівки для геїв. Усі його бізнес-проекти горіли 
за день, максимум тиждень. Далі було розкаяння, і все 
починалося знову. Клуб, студентки, плани, розмови, 
ідеї, запрошення «ідемо до мене, послухаєм музику» -  
і крах. Фінансовий, емоційний, моральний, від якого 
єдине спасіння -  Нью-Йорк і виснажлива, часом шкід
лива, азбест, хімікати, фізична робота.
Власне цим Джон Рубероїд нагадував Чіпу. Такий же 
безпутній романтик, аматор у всьому і мрійник, прав
да, стільки, як Чіпа, Рубероїд ніколи не пив. Штука
турка, столярка, миття всього, особливо машин -  це не 
музика, лабухи, пити можна, але не до, під час, тільки 
після роботи.

дев ’ятнадиять

Чіпа Вайнштейн хотів тримати в руках Фендер Стра- 
токастер, а життя дало йому в руки виріб Чернігівської 
фабрики музичних інструментів. Не вірив у загробне 
життя, але по-справжньому поїсти не міг, боявся отру
ти. Пив із пггурпаками «Агдам», а вдома пляшка «Ремі 
Мартін». Відкрили, розлили, а потім виступ у «Пожар
ному клубі», кафе «Вогні міста».
Його концерти в БК, аудиторія -  учні десятого класу. 
П’яний, лиш кеди нижче зношених, порваних джинсів, 
заплітаючись, крикнув yes!, впав, встав, щоб підняти 
гітару, і з першим гітарним акордом завив «...із джаст 
е Блек вуман».
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То літо. Спекотно. Я пам’ятаю, як, витираючи піт, ми сто
яли, як в ступорі. Деякі навіть ридали, ховаючи сльози. 
П’яні. Текст на слух. Інгліш Чіпа ніколи не знав. Його 
блюз на гітарі. Чесний хрип пияка і трудящі в повільнім, 
містичнім екстазі. Такі вечори, танці в Будинку культу
ри, для маленького міста -  подія величезного культур
ного значення. Інших просто не було. Тоді.
Наша неправильна, криво склеєна молодість і смерть 
від цирозу печінки, її цілком логічний, фатальний для 
нього акорд. У свої п’ятнадцять з копійками Чіпа не 
знав, щоб потрапити вище, де грають на «Фендері» в 
жертву приносять себе і весь свій час. Ставши лабухом, 
наш Джиммі Гендрікс спився до смерті. Ресторанний 
оркестр, тут всім наливають. Весілля, проводи в армію, 
день народження, похорон. Добрі, хлібні часи. Всі праг
нули чути тільки живу музику, так, щоб видно було, на 
очі, як по грифу бігають пальчики.

-  Чувак, всі грали наживо, ніякої другої музики 
тоді і не було. Всі вміли грати на інструментах і 
встилались, як хтось не міг і фальшивив. Тепер 
ці гопники включають фонограму, мінусовку або 
взагалі чужу музику. І нічо, слухають.

їм навіть вдавалось поїздити трохи по світу, касу зібра
ти і то немалу. В горах високих, в аулі. Це треба ба
чити. Кавказ і весілля. Перед ними розстелили вели
чезну хустину. На ній танцювали діти. Старші, дорос
лі кидали їм під ноги гроші. Танець закінчився, діти 
пішли, хустину зав’язали і віддали їм, музикантам. На 
кожного припало по 700 дерев’яних рублів. Це був мо
тоцикл. Прогуляли, пропили, проїли життя, і Чіпа так 
тупо пішов у царство мертвих команд.
Сусіди щось запідозрили, подзвонили, приїхав наряд. 
Вибили двері. Мертвий в чужій, майже порожній квар
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тирі. Розлучений, син невідомо де, вона, колишня, в 
Італії. На труну зібрали з сусідів. Соснова, синього ко
льору. Без кантів. «Чорне танго» грали пацани з ресто
рану. Люди з вулиці принесли вінок. Через рік гробарі 
за пляшку чмурди продадуть його місце на цвинтарі, і 
справдяться пророчі слова нашого Гендрікса.

-  Чувак, та мені все одно: згадають, забудуть. Я 
граю для себе. Тільки для себе. Завжди. Мені по
добається. Вони? Плями, ніхто. І платять за це... 
Непогано.

Йому насправді було все одно. Міг додати, що мусить 
спалити заряд злості і ненависті, що гітару бере і тіль
ки тоді відчуває або починає жити по-справжньому. 
Щось таке. Звучить штучно. І десь я читав це в інтерв’ю 
Джиммі Гендрікса. Нехай. «Якби їх не було, я грав би 
для себе». Це, здається, вже Чіпа чесно сказав. П’яний 
він побачив те зоряне небо в зачинені двері і, як міг, як 
вдалося, це заграв.
Його перша й остання велика пригода. Пароплав, рейс 
Одеса-Батумі. Круїз. Радянська еліта. Спорту, естра
ди, кіно і театру. Лайнер пливе цілу ніч, вони в ресто
рані лабають, «як демони». Платили по-царськи. Попав 
він туди по великому блату. Все скінчилось із «Нахімо- 
вим». Рейси зняли, музиканти роз’їхались. Далі Ялта, 
танцмайданчик санаторію «Дружба». Все. Скінчився 
сезон, вернувся додому.
Ми пом’янули, правда, заочно, у Львові. Неправильно, 
зважаючи на те, що його поховав алкоголь. Кращий друг 
і товариш ресторанної музики. Так буває. З наших Чіпа 
першим пішов у країну повільних рок-енд-роллів.
Випити і від’їхати, в царство тіней. Не думати. Забути... 
Життя надто коротке, і потрібно зробити всі помилки?
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Забути, що коли падає стіна часу, нам стає страшно і 
ми придумуємо собі казки, що нам обов’язково потала
нить і на нашій вулиці розіб’ється машина зі «Снікер- 
сами»... П’янка як засіб відчути, що ангели сходять з 
небес і відвідують нас тут, на землі.

-  Вони приходять... Ангели.
-  Ангели? Старий, та ти п’яний.
-  Правда, Кактус, в помірних дозах не викликає от

руєння.
Залишитись самому, подивитись на календар, згада
ти, який сьогодні день, зрозуміти, скільки тобі років, 
і розбити дзеркало? Забути, що ти без роботи, у тебе 
недобрі сусіди і надворі осінь? І все це в той самий 
день, після проводів свого товариша на далеку плане
ту Нірвана?
Ми виросли. Ми всі постаріли. Половину дистанції 
пройдено. Дехто, як Чіпа, зійшов. Дехто курить бамбук 
і запускає в небо повітряні кульки бажань. Тільки Цир
куль зробив це красиво і стильно. Не пхаючи перед себе 
візок з емоційними травмами. Відкинувши спогади, 
забувши поразки. «Гей ти, стоячи на холоді, старіючи, 
стаючи самотнім». Getting lonely getting cold.

Циркуль не слухав «Pink Floyd». Він взагалі мало що 
слухав у своєму житті. «Жартуєш, „Pink Floyd“? Ста
рий, тільки без містики. Дами цього бояться. Будь до
ступним, веселим. Усміхайся. Джинси, футболки, чорні 
окуляри? Сорокалітній неформал, не то. Костюм купи, 
дорогий!» Казанова. Його музика -  це, напевно, гавай- 
ські мотиви, правда, ніхто толком не знає, це як.
«Сорок сім -  це не вік, тільки початок життя». Це тост, і 
в це хочеться вірити всім.
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«Сорок сім» -  написали на такій металевій табличці і 
якось трохи нерівно прикрутили до хреста з дешевого 
дерева.

двадцять

Ми б і не знали, що Чіпа помер, якби не Джоні, точні
ше, батьки. Потім розкажуть, пожаліються нам. Хтось 
напише листа. Пришле передачу, посилку з якимись 
дарами. Гречка, цукор, мука, гуманітарний набір. Кава 
в зернах, декафеїн. І то далеко не всі. Джоні, Андрій 
Папіросний нічого, ніколи, нікому.
Бар «Сайгон» на Франка і якийсь специфічно підпи
тий «військовий пілот алкоголік» показує нам жетон 
збитого нібито ним у В’єтнамі американського аса. Ми 
чесно налили йому, і тоді почалось. Безкінечні Джоні 
тут, Джоні там, розмови й питання Андрія. Андрій Па
піросний став Джоні, назавжди.
Знайомі з першого дня, першого курсу. Мовчав, як за
очник. Поїхав за викликом родичів жінки і не вернувся. 
Все, він порушив закон, ніхто їй візи в Канаду не дасть. 
Інна перечекала рік, два, три. Купила путівку в Де
тройт. Звідти її з сином, закритих у багажнику, в Канаду 
і вивезли. В Торонто. Малий вже школу закінчив. Джоні 
щось ремонтує, фарбує, будує чи продає. Інна не знаю. 
Миє, торгує, малює. Кажуть, що вони розлучились. На 
зв’язок не виходить, не пише, посилок не шле.
З Джоні ми вип’ємо. Скоріше не пиво і ніяких там віскі, 
ром, текіла чи джин. Горілка зламає лід недомовок, 
взаємних образ і мовчання. Перші хвилини незруч
ності. Потім відтаємо і перескочимо, швидко назад. 
«Ти пам’ятаєш?» Пам’ятаю? Джоні, та я все пам’ятаю.
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Інститут. Після пар їсти охота, і тут ти кажеш: давай 
пиріжки. Так, тупі пиріжки. Ці заклади були на кожній 
вулиці Львова. Напроти поштамту була головна «Пи
ріжкова». Круглі, великі і теплі. З сиром, з повидлом, 
маком, какао, капустою, рисом і м’ясом. їх їли відра
зу, свіжі завжди. Рвали зубами, хто мав. Там і пекли 
в «Пиріжковій». Тарілка, піднос і чашка велика гаря
чого молока, чаю, какао або кави з молоком. Чи були 
настільки смачні? Так, Джоні, але і ми були голодні. 
Студенти. Я пам’ятаю, а ти, там у Торонто? Забув?
Львів: всі виходять. Спішать, заважають і давлять 
сусідів. Поїзди, електрички, автобуси. Ми, студенти, ми 
приїхали вчитися. Горді. Побачити парки, музеї, цирк, 
стадіон, львівські собори. Ми були кращі. Учні. Вони? 
Доїжджаючи, заробітчани у великому місті приїхали 
зранку, щоб ввечері поїхати геть. Повернутись у рай
центри і села. Тільки зараз те саме. Дизель і поруч дов
гі, брудні й знайомі до болю, старі електрички. Тільки 
колір змінили, тепер біло сині.
Закінчилися зміни в швейних цехах, на будовах, трам
парках, лікарняних палатах. Зачиняються базарні 
кіоски. Тимчасові жителі йдуть на вокзал. Сідають 
у маршрутки і 'ідуть додому. Львів -  це місце роботи, 
навчання і лікування. Один великий магазин, базар. 
Жити? Тут надто дорого жити.
Збудували окремий вокзал «Привокзальний». Далі за
були, або кінчились гроші. Розбиті дороги, немиті фаса
ди. Таке відчуття: життя зупинилось в районі вокзалу. 
Бар «Немезида», ресторан «Едельвейс» і «Біла ворона», 
тьма народу купує і продає, під ногами, на самім троту
арі. Планета дрібної торгівлі і бідних людей. Тоді, за
раз та навіть сьогодні. Лікарські трави, петрушка, ка
лендарики, зошити. Виживають, як можуть. Жебраки,
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божевільні і ті, хто має сили тягнути на собі мішки. Ка
пітани кишенькового бізнесу. «Преса, морозиво, пиво, 
чіпси, сухарики!» Бродячі музики, цигани, що співають 
церковні псалми. Піонери транзитного бізнесу. Могі
кани в царстві міської пустелі, засипані порохом, бай
дужістю, бідністю, злістю. Кращого полігону для обкат
ки таланту і гартування характеру важко знайти. Хіба 
закордон, світ гастарбайтерів і останніх романтиків, як 
Урік, Річі і ти. Джоні -  Андрій Папіросний.

двадцять один

На щастя, для здорової психіки Циркуля проживання 
в екстремальних умовах помешкання Джона тривало 
недовго. Вона повернулась. Всі кричали, питались, 
дзвонили. Не вірили, казали, чутки. Це неправда.

-  Хто? Стоп? Крива? Як, де, коли, з ним, сама? 
Греція закінчилась? Все, це назавжди?

Не минуло і півроку по його депортації. Крива поверну
лась. Якого? Тітка померла. Небіжка заповіла їй розкіш
ну квартиру в самому центрі, престижна австрійська за
будова. Серйозна причина приїхати з Греції. Всі думали -  
Циркуль. Не Циркуль. І в цьому є якась збочена логіка, 
своя справедливість. Тепер багата вона. Знову разом? Пи
тав мене Кактус. Так виглядає на людях. Всі усміхають
ся. Забудьмо грецькі трагедії, драми, це було давно. Ми 
всі помилялись, принаймні так я це собі уявляю.

-  І що він?
-  А як ти думаєш?

Квіти, вишукане вино, коньяк, розкішна кухня і 
атмосфера свята в хорошому, дорогому закладі.
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Хто відмовиться? Модний ресторан, назву якого відра
зу не вимовити. Щось зі Сходу, з середніх віків? Роман
тичне місце, стилізоване під квартиру чи банк минуло
го віку. Офіціанти стилізовані під кельнерів. Правиль
но підібрана музика, стилізована під довоєнний джаз. 
Анжеліка чарівна, красива і загадкова, не збирається 
продавати нам тонну цементу. Циркуль? Одягнувся 
так, щоб його помітили з космосу. Виняток -  шлюбний 
галстук з драконами. Знак, натяк для неї. Ми, психоло
гічно, група підтримки. Зробимо все, чого не робили ні
коли -  будемо справжніми. Вона? Запросила всіх, кого 
знала у соціальній мережі «Однокласники», на щастя 
для Циркуля, не всі відповіли...

-  Можна помріяти, що вони чекали цей день. Обоє.
Цілий рік, два, три...

-  Можна.
Для чого? Чому, коли? Коли відчув, що Люда, Віка, Со
фія — це епізод. Або раніше, коли зрозумів, що не може 
без неї? Мільйон і просто одна причина -  любов. Плюс 
самотність, борги, страх, ще трохи і старість. Нам усім 
потрібно відчути крихту тепла у холодному світі, там 
зовні. Закрити пробоїни. Коли валиться зовнішній про
стір, залишається внутрішнє коло. Свої, близькі, ко
хані, сім’я.
Є зустрічі, після яких залишається осад. Всі хочуть, не 
терпиться спитати про Грецію, грека, і як впишеться 
Циркуль у нерівний трикутник комедії, блуду й кохан
ня? А далі, в Греції, тут? Оминаємо цю тему, і розмова 
не клеїться. За сценарієм потрібно хвалити господарів, 
говорити загальні слова. А так, табу на інтимне, тому 
нудні балачки про банківську справу, постмодернізм, 
сенс життя. Всім хочеться випити, а тоді про футбол, 
політику, еротику, секс, в кого нема інтернету. Прості
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ше -  де, хто, з ким, коли. Всіх цікавлять особи проти
лежної статі, чужі гроші і чуже приватне життя. Всі 
зображають із себе культурних і бояться бути зануда
ми. Тому про книжки, які не читали, фільми, які не ба
чили, міста, де ніколи не були. Особливо коли алкоголь 
не вставляє, і це відверто дратує.
Циркуль рятував ситуацію від повного краху. Зовні 
лице фірми «ЦіВеНе». Стандартні деталі рекламної 
мужності, що пасують до його неслабої тілесної рами. 
Красивий і впевнений в собі плейбой. Всередині затя
тий, азартний гравець. Сьогодні, зараз у цім ресторані, 
все зміниться. Втомлена доброта на лиці, плюс при
клеєна усмішка.

-  І Крива, пані Олена, Олько і його Соломія, яка 
п’є нерозведений спирт, я і Зоряна, її невідомого 
віку й заняття підозріло вульгарні «подружки» 
рушили сміло вперед, в чисте й радісне сонячне 
завтра.

-  Знайшли це Завтра?
Завтра? Крива поїхала знову. Вернулась в Салоніки. А 
до Васі Циркуля прийшли похмурі колектори з армату
рою, в газеті, і забрали в нього квартиру в бетонці, за
ставлену в банку і приватних акул. І жити він буде, ні, 
не на вулиці, піде на квартиру до Анжеліки, ту саму, 
подаровану тіткою. В якості сторожа, квартиранта, про
раба чи з жалості -  колишній чоловік і коханий? Або як 
безробітний бізнесмен, у якого рахунок у швейцарсько
му банку, якщо Крива в це повірила. Після цілої серії 
фінансових катастроф товарний вигляд при ньому. 
Циркуль рідкісний екземпляр чоловічого племені, 
жива ілюстрація з книжки «Як заробити мільйон».

89



двадцять два

Урік, Кактус, Вільгельм, навіть Циркуль не змогли, не 
змирились, що я на свободі, сам, не одружений. Я? Так 
буває, у мене своя неповторна історія лузера на любов
них фронтах. Все, що є, -  сторінка Facebook і на ній 
твоя фотографія. Решта марево спогадів, ілюзія щастя, 
забута ейфорія... Ти кусала мої вуха, я рвав твої кол
готки в підсобці, а ти стогнала і била мене зошитом по 
голові. Музика, грало танго «Чорний політехнік»...
Але приходиш додому, двері зачинив, залишаєшся сам, 
і потрібно заснути, а сон не приходить. Все, повертаєш
ся знову назад. Твої жести, слова і достатньо незвичне 
освідчення: «Я боюсь закохатися в тебе». Боюсь? «Ти не 
зможеш мене забезпечувати». Лірика, сльози -  це ніяк 
не твоє. Реалізм, прагматизм і добра доля цинізму і ви
тримки. «Романтика, як це?» -  ти якось запитала.
Я старався і йшов, знову знайомився і знову був сам. 
Кузена, чиясь наречена, колишня, подруга пані Оле
ни, навіть троюрідна Ельзи. Сестра чи племінниця. 
«Вільна, без комплексів». Незаміжні, не склалось, не 
зустріли, не того, він вже одружений. Особливо Цир
куль старався, а як же без нього. «Жінок преміум- 
класу немає, всі замужем. Треба стати в чергу й чекати, 
поки хтось розведеться. Тобі повезло». Навіть Кактус 
помітив: «Я таких бачив тільки в журналах». Мав ра
цію. Танцює, малює, співає. А ноги, помада і очі, як два 
озера, забруднені нафтою. Не згадав її одяг. Класика 
жанру -  little black dress. У неї навіть було нормальне 
ім’я, Оля, і я хотів, чесно, хотів їй сподобатись.
Я подзвонив. Ми зустрілись в італійському дворику. 
Випили кави. Поговорили. Відверто. Без коміксів, на
мальованих нашими друзями. «Я знала, що Циркуль

90



наплів. Нічого. Справа не в цьому». В її плани не вхо
дить будівництво сім’ї. Діти? Не зараз. І очевидно, аж 
ніяк не зі мною. Вона робить кар’єру. Я побажав їй щас
тя і успіхів. Творчих. Не знаю, чи в юристів є творчість. 
Зробити маленький крок назустріч одне одному ми не 
могли. Ми з різних планет і з різних епох. Я поважав її 
чесність, цинізм і відвагу. Чекати на багатого принца, 
героя, коханого мало не з казки. Це подвиг, при такій 
конкуренції, як у нас в Україні.

двадцять три

Скільки їх, таких ресторанних історій. Темрява, хоро
ша їжа і алкоголь, ідеальне місце для зустрічі чужих 
людей, які намагаються стати своїми. Треба жити вже 
і сьогодні. І не потрібно чіплятися за кадри прожитого, 
забутого, стертого. Час мрій, зараз і тут. Ми всі хочемо 
тепла, сонця і ласки. Ніжності. Ми всі боїмось втрати. 
Ми всі мріємо чути шепіт обпалених пристрастю губ: 
Сото si fuera esta noche la ultima vez. Так, ніби цієї ночі 
це востаннє. Ми так запрограмовані. На оптимізм.
В такий день треба пити вино і слухати тиху музику, а 
я пішов в ресторан. Знову знайомитись. Циркуль знову 
знайшов мені пару. «Міс привокзальна 93 року». Кра
сива, холодна і недоступна лялька Зоряна. Спа, фітнес, 
солярій. Lady in red, а в погляді .дорого“».
«Ми ніколи не будемо разом». Сухо і чесно. Так хотілось 
сказати це їй вчора, але вона випередила мене на день, 
позбавивши навіть мінімального почуття вини. Так прос
то. Без передмови і кілограма фальшивої романтики. «Ми 
ніколи не будемо разом». Як добре, що в ресторані можна 
їсти, це дає змогу мовчати з розумним лицем.
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В таких випадках завжди рятує коньяк. «Мені подоба
ються успішні чоловіки... а ти», — черговий ідіотизм. 
Десь ми це чули. Підсвідомо радієш, що цей емоційний 
вакуум скоро закінчиться і буде звучати тиха, спокійна, 
заколисуюча. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
«Мені подобаються успішні чоловіки... а ти». Так від
верто. В обмін на що? Вечір в ресторані? Ми всі боїмось 
втрати. Ми всі мріємо чути шепіт обпалених пристрас
тю губ Сото si fuera esta noche la ûltima vez. Так, ніби 
цієї ночі це востаннє. Ми всі хочемо бачити фільм, чути 
джаз і їхати на музейному «Крайслері де Корса», а жит
тя підсовує нам «мені подобаються успішні чоловіки... 
а ти», до непристойності чесну фразу, яка позбавляє 
дару мовлення і апетиту.
Пізно одягати маску байдужості, збиратися з думками. 
Хоча потрібно розходитись, ця вечеря, сам ресторан, 
вечір ще тут. Вона не пішла. Можливо, їй подобається 
цей ресторан, кухня, вино, атмосфера. Що може бути 
краще львівських ресторанів, теплої осені і відчуття 
свободи. Клуб чужих людей. їжа, яку можна їсти, музи
ка, яка не заважає, і алкоголь, який вставляє так, що 
не страшно подивитись на ціни в меню.
Там, вже на вулиці багато звуків, і світ став знову ко
льоровим, відпускає, і вам починають подобатись пе
рехожі. Хочеться повернутись, допити вино і вийти на 
вулицю, як ніколи тверезим. Але так не буває. Треба 
сісти і випити, і змити цей осад з душі. По-справжньо
му. В іншому місці. Там, де мало людей, ніякої музи
ки, дешевша їжа і є хороша горілка. Знову відчути цей 
стан, невагомість, це життя без проблем. Вийти і спус
титись сходами вниз, де атмосфера німого кіно і можна 
почути, як шарудять в підземеллі миші, як труться до 
бруківки мешти, як капає в крані вода, парує кава і

92



в темному куті збираються перші приблудні наркома
ни, алкоголіки і студенти.
Унітаз. Сюди приходять діти асфальту і неприбраних 
від сміття вулиць. Не один, не два, пачками по п’ять, по 
сім. Приходять, щоб легко, без фальшу і нікому не по
трібних церемоній серйозно випити. Поспілкуватись у 
компанії собі подібних. Серед глибокої тиші затінених 
вітражами вікон безтурботно просидіти цілий вечір, 
впершись очима в цегляну стіну, думаючи про своє. 
Поплакати, не соромлячись сліз, крадькома витираю
чи соплі пальто, жуючи зміст і слова.
Тут можна подумати і просто напитись в дим. І тоді 
платівка, де записано «Besame, besame mucho», поч
не крутитись. В пам’яті. Відчуєш себе якщо не щасли
вим, то сміливим і радісним. Que tengo miedo perderte, 
perderte otra vez. Тому що я боюсь втратити тебе, втра
тити тебе знову.
Я хотів постаріти з тобою. Кохана. Не було б тебе, до
велося би придумати. Сотворити, зіткати з сотні мрій, 
снів, бажань. Намалювати в уяві, а потім перенести в 
реальність. Буквально. Справа не в роках. Мрія -  про
дукт не тільки юнацьких бажань. Дорослі чоловіки та
кож мріють. Сильно і боляче. Тому що знають, насправ
ді, вона є і ми хочемо її. Зустріти. А часу вже не за
лишилось зустріти справжню, реальну, з плоті і крові. 
Сьогодні, в двотисячних все зовсім не так. Ти включив 
телевізор, і там рівномірно засмагла, молода, навіть у 
чомусь приваблива жінка миє посуд і встигає поміняти 
труси, перед тим, як побачити друга. Голить ноги, миє 
голову поганим шампунем і пере, все пере і пере чиюсь 
чоловічу сніжно-білу сорочку. Хто писав цей сценарій? 
Де загадка, яка ти насправді під цим дурнуватим хала
том чи платтям? Зняти білизну і... перехоплює подих.
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Вдихнути парфуми, від яких захотіти, щоб захотіли 
тебе.
Як Іра Кагор захотіла мене. Відразу і пристрасно. Ні
яких прелюдій. У нас були подібні бажання і подібне 
минуле. В дев’яності нам обом не відкрили дорогу на 
Захід. Нас не пустили туди у складі екскурсій, обмінів 
школами, фондами, поїздки з багатими і звичайно 
впливовими вчителями, батьками, начальниками. Нас 
там взагалі ніхто не чекав. Ми прорубали тунель, про
ламали дорогу на захід. Своїм трудом, наглістю, від
чаєм, який панує в стані нужденних. Ми обоє відкри
вали Європу через ворота продажних митниць, а потім 
лотки польських, угорських і югославських базарів. Пе
ретинали кордони в набитих по перше число автобусах 
і поїздах, пхаючи перед собою стотонні сумки з товаром, 
пхаючи, тому що ручки обірвались від ваги, а кожний 
додатковий грам -  це додатковий шанс заробити долар 
і розірвати круг страшної, щоденної, сірої бідності.
Ми гуляли Львовом, пили вино прямо з пляшки і слу
хали музичну поезію Коєна. Часу достатньо. Редакція -  
не завод. Іра, професійний фотограф. Літала, співала, 
раділа життю, як ніхто. Прямо зараз, цієї хвилини. Ми 
включили на повну Скарлатті, і повітря кімнати на
повнилось настроєм сонця, теплом. А потім на ліжку її 
тіло, як тривимірний кліп, де багато еротики, криків і 
радості звільнення.
Нічого не сталось, ніякої трагіки і сімейних скандалів. 
Це не кіно. Всі вийшли, забули. Не книжка. Остання 
сторінка, закрив, і ніби не було. Ні логіки, ні краси нав
коло тебе більше немає, а ти продовжуєш жити. Неці
каво, а ти продовжуєш жити. Виграв, частіше програв, 
не дійшов до фіналу і далі продовжуєш жити. Коли 
спала гарячка тривалістю в рік. Голоду тіла, бажання,
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натхнення, ми розійшлися, все минулося. її діти, її чо
ловік. Ніяких розривів, ніяких розломів. Нормальна, 
успішна львівська сім’я. У нього також була коханка. 
Вже немає. Всі разом, щасливі. Діти ростуть. Усе зви
чайно й буденно...
Тільки Циркуль тривожився: «Старий, як у тебе на 
амурному фронті після того провалу з Зоряною?» Що 
тут вигадувати? Я сказав йому правду.
В мене були дівчата, жінки і просто самотні особи жі
ночої статі. Майже одружився. Не вийшло. Не зіпсував 
нікому життя. «Як так, чому? Хто винен?»
Її чоловік. Він хороша, чесна і працьовита людина. 
Діти, троє, звичайна, навіть успішна сім’я. Скільки 
таких. Тьма. Просто приїлося, набридло щось у сто
сунках. Криза? Застій. Тут трапився я, міг бути хтось 
інший. Ми познайомились. Пішли в «Бурячок». Кава, 
коньяк і слова, щоб заповнити паузу першого дотику 
рук. Потім, якось непомітно, як хвиля, як вибух, пішло, 
понесло. Ніби знайомі давно, з самого початку. І відчут
тя все ближче, ще ближче, далі вже нікуди. Це бачиш, 
відразу. На рівні інстинкту.

двадцять чотири

Рената, моя давня і єдина подруга, навіть друг з іншого 
племені, вважає, так краще ніж щоденна гризня і пос
тійні підозри, докори. Не зміг, не досяг, гроші малі за
робляєш. Вона ж сказала тобі: «Ти не зможеш мене за
безпечувати». Кохана, хіба в цьому сенс нашого спіль
ного щастя з тобою? Не спитаєш, поїхала, не вернулась, 
назавжди пішла.
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П’ятий курс, травень і дощ. Ми втекли з пар, а потім 
заховались у «Парку». Йшов мексиканський ліричний 
блокбастер «Палома» -  «Голубка». В кінотеатрі, в по
рожньому залі сидіти можна весь день. Непристойно 
дешеві квитки по 10 копійок, перший ряд, в залі нікого. 
На екрані стрільба, море крові і романтична любов, що 
пробивала крізь примітивне кіно про війну, революцію, 
пастухів, землеробів і вусатих мексиканських ковбоїв в 
сомбреро.
В темному залі, на жорстких дерев’яних кріслах, від
чуття порожнечі і незрозумілої туги. Кінець інституту, 
навчання? Остання студентська весна. Скоро випуск, 
диплом. Рената захотіла виговоритись по повній про
грамі, а слухати її міг тільки я. В залі більше нікого не 
було. Касирка вийшла надвір.
Вони посварились. Вже тиждень, як Пріма пропав, 
зник чи когось найшов.
Випускний, і вона закохалась відразу й назовсім. Так 
буває, гормони, червень і принц, Алік Пріма. Голос 
диктора комерційного радіо. Солодка мрія молодих, ще 
не зношених вдів, старшокласниць, швейної фабрики і 
жіночого церковного хору. «Від нього віяло Францією». 
Дійсно красивий лицем, Алік працював на заводі радіо
апаратури, пив чорнило, курив «Пріму» і любив шкіль
ні дискотеки.
Дідо скульптор, тато наполовину узбек, мама русская. 
Слуги режиму. Люди трагічно серйозні. Рената з ук
раїнських дворян. Шляхта. Так буває. Красива, розум
на і вольова, плюс природна блондинка і чемпіонка 
міста з плавання. Фігура -  мрія фотографа класично
го порно. Поступила сама, а потім взялась за Аліка. 
Пріма мав талант архітектора. Напевно, від діда. Міг 
малювати. Просто не знав. Не любив вчитися. Раніше

96



ніколи не вчився. Рената доклала зусиль і чари. Навіть 
шантаж і погрози. Політех, підготовче відділення — і 
Алік Пріма студент-архітектор.
Алік інтелектуалом не був, морально не ангел і аж ніяк 
не любитель хорошої музики. В тверезому стані не міг 
відрізнити Боба Ділана від стрийського кантрі. Під 
газом ще гірше, ставав темпераментним, як черги за 
пивом. Але архітектор від Бога. Помирились, весілля, 
кінець п’ятого курсу. Йому рік вчитись, у неї диплом на 
руках. Її кличуть на кафедру в аспірантуру. Що треба? 
Попереду світле майбутнє.
Обоє з одного міста, з одного кварталу. Батьки їхні 
вперше зустрілись у «Дністрі», на весіллі. Так буває. 
Відразу вагітна. Повернення в хату власного тата. Три
кімнатна стандартна квартира. Три сім’ї. Ренати, тато 
з мамою і сім’я брата. Один туалет, одна кухня, ванна, 
балкон. У кожного маленька кімната на двох, потім на 
трьох.
2008 рік. Бум, кредити давали, хто брав, планував, бу
дував, продавав уже збудоване. Алік архітектор, в ньо
го ім’я. Фірма, партнери, замовлення і гроші. Багато 
грошей. Син пішов дорогою батька -  архітектура. Вони 
їздили в Грецію, потім Італія. Потім Хорватія. Відпочи
нок на морі, в гори на лижі. Нормальна, успішна сім’я, 
їм заздрять родичі, друзі, колеги. Заздрили.
Померли батьки, брат загинув, і квартира, де було так 
тісно, стала просторою і такою порожньою. Алік дуже 
багато працює і пізно приходить додому. У неї підозра, 
ревнощі, сварки, докори. Провіряє кишені. Його клієн
тура -  царство спітнілих, надмірно розкормлених, ви
пивших, самовпевнених менів. В них барсетки, де повно 
грошей, і юні повії на сидіннях новеньких, розкішних 
машин. Ті, що не хочуть нічого, крім ще більше грошей.
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Дівчата, такі молоді. В погляді похіть і зневага до всіх, 
хто не може за них заплатити.
Так буває. Одного дня ми зупиняємось, почувши но
вину, шоковані звісткою, не розуміємо, що сталось. 
Одного дня ми зупиняємось перевести дух і глянути 
в очі вічності. Нас змушує фатум, страх смерті, хво
роба. Банальна болячка. Його діагноз -  рак горла. 
Точніше, злоякісна пухлина. Операція в Києві. Ла
зером випалять. Потім курс радіації, вже у Львові. 
Рената знову ожила і знову завелась. Вона рятува
ла його і себе, і сім’ю, їхню сім’ю. Спішила, вірила, 
знала, тепер все буде добре. Вони встигнуть пожити і 
бути щасливими, довго, завжди. Як у серіалі про не
знищенне кохання Хосе і Росіти, вони помруть в один 
день.
Він пішов на Різдво. На Вечерю. Сказав: «У мене є 
інша». Рената спитала -  давно? «Відколи з’явилися 
гроші. П’ять років». Хвороба -  це ультиматум йому, 
вибір! Дві спальні, дві кухні, дві жінки, напевно, дві 
сім’ї, він не встигав. Йому надоїло бігати, набридло 
крутитись, розриватись, ділити на двох: себе, здоров’я, 
життя. Хвороба, і часу, можливо, в запасі більше не
має.
Яка пара красива. Нормальна сім’я. їм заздрять. За
здрили. Коли вона каже: «Так краще», -  я впевнений, 
це не просто слова. І вона зовсім не хоче назад і нічого 
не шукає в минулому, бо «ми не знаємо майбутнього, 
а часто теперішнього». їй добре тепер, без обману, або 
вона вміє не плакати. Рената з іншого племені, силь
них і гордих жінок.
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двадцять п’ять

Час минав, і Кактус відтаяв. Оновив гардероб, ради
кально, ніби виліз з вітрини «Columbia». Куртка, шта
ни і взуття для тих, кого тягне на полюс і в джунглі. 
Став схожим на Рембо. «Ми там рибу ловили». Не на 
жарт перейнявся здоров’ям. Почав читати вірші. По
знайомив мене з поетесою. Звали її трохи монументаль
но, Макаліна. Виявляється, була, пам’ятає студент
ську Алушту, замполіта, канікули, дискотеку вісім- 
десять п’ятого року, заборону крутити західну музи
ку. Саша Горер оголошує: «Грузинська група „Райду
га“!», -  і ставить сольну річ Річі Блекмора «Maybe next 
time».
І вона не забула то море, втомлене немилосердною спе
кою, сонце і пляж, завалений розкішними і не зовсім 
тілами. І чайки ситі, ліниві і п’яні від гнилої риби й по
миїв, що плавають біля причалу. Базар з прилавками, 
липкими від соку персиків і винограду.
Місто на скелях, Гурзуф. А внизу море, крики, риби, 
чайки літають. Голодні, як звірі. І вулиці криві, як 
руки відьми, і пахнуть кавою, і черга. Чорт, черга на 
все місто. Кілометрів п’ять. Від моря до магазину. На
роду стоїть пару тисяч. Всі алкоголіки і всі хочуть, 
страшно хочуть випити. Один неправильний жест, і за
топчуть. Магазин на весь Крим один. Часи Лігачова, 
епоха «Сухого закону». Всі з мішками, ящиками, вози
ками, колясками, і навіть з автомобільним причепом 
один мореман стояв. Одні ми з рюкзаком, правда, дуже 
великим. Настрій, як на фронті...
І ми вистояли. Ми вистояли сім годин і купили. На всі 
гроші. Ящик горілки. Хотіли зняти нервову напругу, 
зайшли в кафе, взяли томатний сік і шашлик з сирого
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м’яса. Викинули в море. Голодні, день в черзі просто
яли. Літру «Кривавої Мері» випили прямо з банки. А 
потім був шторм, і ми плили назад на якомусь кориті. 
Запах від риби і рибаків стояв специфічний... Валеру 
Маковніка рвало по-чорному, мало не випав за борт... 
Я нюхав рукав. А тут пий -  не хочу. Нудьга чорна. За
ходиш у супермаркет, і там такі ряди алкогольних на
поїв, розмірами з стадіон, і ти не хочеш. Ти ситий, і в 
тебе не пересихає горло, і ти не хочеш забутись і від
плисти в країну мрій. Бракує азарту, інтриг, дефіциту і 
боротьби. А може, просто ми були тоді молоді.
Ця Макаліна, насправді Тамара, бувала в корчмі, пила 
то пиво, що пахло потом і ногами бармена. Не спала в 
ті ночі, довгі і теплі. Пройшла ту дорогу на гору, табір і 
далі кози, Шанхай, халабуди і запах лаванди. Де її Как
тус потім повів, як склались їхні стосунки, він не розка
зував. Вона також не сильно ділилась інтимними спо
гадами. Питала його про тепер, про Іспанію, місцевий 
народ, не чіпаючи рани, оминаючи шрами від забутих 
гріхів. Кактус казав, що життя іспанці сприймають як 
свято. «Торби на землю, і в коло стають жінки років під 
сто, танцюють давній танець Кастилії. Акордеон, скрип
ка, гітара. Ніяких туристів». А їхнє вино, він привіз чер
воне сухе і, звичайно, хамон. «Темний, з барберіко, ці 
свині не жеруть „Чупа-чупс“, тільки жолуді». Випили і 
відразу згадали Француза, як вчив цінувати теперішнє. 
Жити. Зараз. Смакувати сухе біле, холодне, і абрикоси. 
Віскі з льодом, коньяк, персики, кальвадос. Сам без ні
чого. Невідомий напій, у нас. Навіть не пили, так, пробу
вали і вчили англійську. Треба вміти відчувати звичні 
речі. Щодень. Жити зараз, сьогодні, а всі ці постійні від- 
кати назад. Уроки з минулого. Це бажання придумати 
втрачений рай, де була Ельза, кохання, щаслива сім’я. 
В Кактуса комплекс, як у старого Рамона.
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двадцять шість

Рамон, тоді ще Роман, був на Кубі солдатом чи радни
ком, а може, шпійоном. Коли в старечій душі був потоп, 
пив не горілку, пив ром. «Гавана клаб», у нас інший 
не продавався. Марив цим островом і часом далеким. 
Куба, іспанські слова, які неможливо запам’ятати. За
буті магазини, порожні квартали колишніх володарів 
казино і цукрових плантацій. «Чіко, стара Гавана. Пло
ща революції. Пам’ятник Сан Марті. Чайки. Набереж
на Малекан».
Іспанське Рамон прилипнуло після повернення з Куби, 
він сам так хотів. Казав нам «в’ехо старий Рамон». Його 
нібито кликала так якась сеньйорита на Кубі, де він 
ніби служив ще юним, зеленим сержантом.
Чесно любив чужих дітей. Своїх не мав. На літо до ньо
го присилали Шаміля. Племінник з Москви. Ми, діти, 
приходили в гості пити «Байкал» і слухати байки про 
Кубу. Насправді нас цікавили екзотичні продукти. 
Шпроти, покладені на тарілку півколом. Екзотичний 
ананас, дефіцитна кава! Розчинна, з чорної банки! Не 
стіл -  ілюстрація з книжки «Поживна і корисна їжа То
вароведа».
Він говорив нам «чіко, чікітас, там тепло, там курять 
сигари, п’ють ром і грають в доміно просто на вулиці. 
Всім добре. Віва Кастро. Бармен робить мохіто, а потім 
аякас, маїсові пляцки загорнуті в пальмове листя». Ми 
їли і слухали.
Більшість свого свідомого дорослого життя Шаміль 
просто сидів і мріяв, що він не тут, в Москві, а там. 
На Кубі. В Гавані старого Рамона. Топає вулицями, 
що впираються в небо. І бачить фортецю, і чує музику 
гуарачас, і відчуває запах гару від старих потовчених
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«Ікарусів», які там називають так ніжно — гуа-гуа. Ко
менданте Че Гевара, графіті на стінах будинків. Музи
канти компарси і, звичайно, легендарні сигари, Ернест 
і садиба Віхіо.
Через тисячу років випадково зустрілися на базарі в 
Ольштині. Шаміль добрився в Росію, Калінінград, з 
Португалії. Через Іспанію, Німеччину й Польщу. Хода 
дипломанта студії естрадного танцю. Працював моря
ком де тільки прийдеться. В основному Португалія, 
Греція, Кіпр. П’яний, голодний, за одним довжелезним 
прилавком-вітриною, серед потоку купців-продавців 
він розказує нам, що там нічого немає.
В Гавані. Старі автомобілі, океан розбитих вулиць, бруд 
і пісок на зубах. Соціалізм. Порожні крамниці. Бари, де 
багаті туристи з Канади п’ють дорожезний дайкірі. їм 
продають ром, а в Бодегіті роблять легендарний мохіто. 
Кубинці? В доміно грають. Матрони, прямо з бігуді на 
голові, дрімають під дверима, в кріслах. Вологість кош
марна. Тропіки, бідність і спека. Край рому, революції, 
сигар і, звичайно, романтичних казок. Че, Фідель, Ер- 
несто -  на вибір.
У нього не закрутилася голова, і сонце Гавани не 
здалося йому занадто яскравим, і легені не забило 
соленим вітром, що дує з Карибського моря. Він не 
відчув, що земля кругла і можна втратити рівновагу. 
Чому?
Та тому, що Шаміль не Рамон, дитя капіталізму і гро
шей, тому що не час, тому що чекав навіть більше, ніж 
знав, і мрії одних — це ілюзія інших, багато в чому. А 
може бути так, що Рамон все придумав. Ми не знаємо і 
ніколи не будемо знати. В’єхо помер і забрав таємницю 
з собою.

102



Кактус вперто не хотів розуміти, що нашого Львова ро
весники сина не побачать ніколи. Львів банкірів і ме
неджерів створив нову моду, музику, ритми, слова. Тут 
добре програмістам, політикам і рестораторам. Сотні 
кафе, ресторанів, кав’ярень, якихось підземних-надзем- 
них страшилок, галерей, фестивалів, атракцій і шоу. 
Все бомбезно яскраве, в рекламних вогнях і підсвітці. 
Кінопалаци, спорткомплекси і бари нічні. Забагато лю
дей, гламуру, поганої музики, незрозумілого шнапсу.

-  Старий? Музика? Техно, хіп-хоп і шансон?
-  Можна і хіп-хоп, але тихо, ще тихіше, щоб почути 

співрозмовника. Я розумію, хотіти, щоб бармен чи 
власник розумів і крутив джаз, неголосно.

-  Та ти загнув, це не Новий Орлеан, тут включають 
так, щоб чули на вулиці.

Солодкі БМ. А все, що треба, це сховатися від холо
ду. Кафе, бар, ресторан. Відчути тепло зсередини. Цю 
хвилю ейфорії, яка піднімається після перших ковтків 
алкоголю. Повільно... і очі побачать цю музику, казку, 
красу. Вірменська, Проспект, Площа Ринок, туристи. 
Туристи, туристи і бруківка, старі кам’яниці.
Вони далі живуть. Пам’ятають минулі віки, перемоги, 
поразки, війну, окупацію, мирний час і частковий за
непад. Реставрацію. Тепер тут кафе, ресторани, готелі, 
туристичні агенції, бари, хостели і магазини. Всі пер
ші поверхи. По усьому периметру Площі. Чиї вікна, як 
очі, чиї стіни тепер декорація шоу, вистави, перфомен- 
су, театрально-концертного дійства і фестивалів, а ко
лись захисна оболонка, основа життя своїх мешканців. 
Вони жили тут, у цих музейних кімнатах. Навіть старі 
фотографії, збільшені чорно-білі плакати -  це части
на, фрагмент їхньої історії, їхнє життя того часу, коли
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вікна домівок виходили на звичайний продуктовий 
базар довоєнного Львова.
Час забутих вітрин, служб, контор, інституцій, нама
льованих рукою художника текстів реклами, написа
них мовами, яких уже не чути на вулицях, на яких не 
говорять у Львові сьогодні. Реклами товарів і послуг, 
яких уже немає в продажу і обігу. Дуже давно. Не ви
робляють, не шиють, не носять і не продають, не потре
бують, немає кому. Мода змінилась, і люди, які жили 
тут, у цих будинках, заходили в брами, ці великі двори, 
під’їзди, відкривали ці двері, купували тут м’ясо, кар
топлю, сир, молоко на Площі, де зараз тільки море ту
ристів, артистів, студентів, зівак і фотографів. Реальне 
життя поступилося місцем туристичному міфу.
«Гастроном», «Спорттовари», «горілчані вироби». Бара
бан. Цього Львова немає на карті. Тільки в пам’яті і 
легендах Людвіга, Вітека і героїв невідомо чого. Нове 
місто. Не Львів, Леополіс, Львув, Лемберг. Тут на Пло
щі танцюють танго, п’ють каву, курять кальян, і перед 
Оперним, замість Леніна, відкрили фонтан. А на са
мім верху, над старими дахами, в ресторані працюють 
зовсім юні дівчата і хлопці. Вони приносять вам пиво, 
закуску, усміхаються і говорять своє справжнє ім’я з 
надією: «не забудуть». Пам’ятайте, їм хочеться більшого 
від долі, життя. Чайових, розваг, роботи, майбутнього? 
Витирати столи, мити посуд, носити за кимось тарілки 
і кухлі? Чесно, що далі? Робоча каторга, власний старт
ап чи креативна професія, рекламний агент?
Міста, яке працювало, немає, є місто, яке себе продає, 
точніше, вітрину того, що зробили давно, до війни. Кош
товна музейна кімната, іграшкові палаци, кав’ярні і 
якісь старожитності на вітринах сувенірних крамниць. 
На стоянках тоновані «бехи», лімузини і джипи. Вся ву

104



лиця кнайпи, фаст-фуди і дорогі магазини. Культурна 
столиця. Журналісти чекають на халявний фуршет, нові 
пам’ятники, нецікаві навіть придворним фотографам.
Нічого живого, культурний Макдональдс. Навіть щодо 
квасу і пива -  феєрія мертвого, може стояти хоч рік. 
Вибирай сорт, марку і колір. В банці, в пляшці, відрі з 
кольорового пластику. «Банк пива», на винос.
Можна випити там, на базарчику. Вернісаж. Напроти 
театру. Запах кави, перепалених зерен і старих, зовсім 
давніх речей. Фальшива кераміка, платівки і фотогра
фії довоєнного Львова. Підозрілі ордени і медалі. Ка
талоги речей, які ніколи не бачили власника. Монети, 
які ніхто не тримав у кишенях, картини і одяг.
Кафе, де п’яні поети читали нам класиків? Кому це по
трібно сьогодні і кого це цікавить? Багатих на «мерсах» 
чи бідних у трамваях? Комуни не стало, і ейфорія -  от 
вона, воля, все можна, давай зараз трохи потерпимо, 
і буде Америка. Дев’яності? Забудьте, цього ніколи не 
було, або було, але дуже давно.
В юності важко оцінити реальність. Відкиньте роман
тику, відкриття невідомого Львова. Як було насправді? 
Як жили, любили, творили? Важко, сіро і нудно, а ча
сом неймовірно повільно. Читали романи, бо дали на 
ніч, писали листи від руки, дивились футбол, на трибу
нах. А «Колос»?
1984 рік. Восьме Березня. Хочеться чогось романтично 
інтимного, еротики, більше, а ми пережили колектив
ний провал на амурному фронті. На вулицях міста чо
ловіки з по-справжньому скромними букетами квітів, а 
в душі відчуття гіркоти, порожнечі. Вихід? Залити все 
пивом, заговорити ідіотизмом розмов ні про що. Приго
дами, сміхом.
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У «Колосі» в той день був аншлаг. Давали крабів. Ніж
ки. Порція три п’ятдесят. Пиво «Золотий колос» і краби. 
Хто був, пив, пробував, знає. Весь зал, море здичавілого 
п’яного люду. Навіть затесались жінки в якихось наря
дах часів імператора Франца.

-  Не пам’ятаю я такі деталі. Але ми якось неправиль
но себе повели з цими паннами. їх Золтан привів, 
чи то вони його привели попід руки. З цілою пляш
кою сибірської, нуль сімдесягь п’ять. Розлили в бо
кали з-під пива. Випили, а їжі вже не було... Я гля
нув, а в Золтана очі людини, яка випала з поїзда.

-  І лишилась живою... А потім вийшли духи старого 
кварталу і... Все розірвано. Знаю, що вечір перей
шов у ніч і ми, пам’ятаю, йшли назад не самі, і нас 
зупинила міліція і відпустила. Але де поділися ці 
в пір’ях і квітах?.. Містика.

-  Згадав, коли з динаміків зазвучав Сінатра, Зол
тан сказав: «Я в Америці», -  і до нас, коливаючи 
корпусом, підійшли ті красуні в шубах з собаки, 
або ні? Я вже забув... У нього потекли сльози і... 
люди в залі почали літати.

-  Туман стояв, і зірки висіли над горизонтом, і гуді
ли машини, і була глупа ніч. Тихо, сумно, холодно 
і мокро. Березень. Львів не Стамбул.

Але на вході, це точно, був відносно тверезий швейцар, 
одягнений просто шикарно, в ліврею.

-  Золтана при вигляді таблички «Плата за туалет 
20 коп.» паралізувало... Незбагненна Совдепія, 
де в кожному парку був дармовий туалет.

-  Але який? Мокрі, засрані сходи, під ногами щось 
чавкає, плавають гори сміття, пари аміаку.
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-  Більшість чоловіків йшли на природу. Дерева, ліс, 
кущі, трава. Хто смерті не боявся, шукав під’їзди і 
брами.

-  Цікаво, що роблять у таких випадках жінки?
-  В сільській місцевості поруч природа.
-  Це моя особиста думка, Старий, але туалетів має 

бути багато і не задаром. На початку капіталізму 
там музика грала, всередині пахло хімволокном, 
і на руки навіть давали трохи паперу. Зараз цих 
платних клозетів не стало. Закриті. У спальних 
районах їх взагалі немає й ніколи не було.

-  Але, Кактус, за гроші! Люди, які живуть на вули
ці, за ці гроші куплять фанфурік. А дні міста, фес
тивалі пива, вибори, халявні концерти.

-  Страждає архітектурне середовище Львова... Я 
пам’ятаю, вперше побачив туалети там. Ніде не 
наригано, мимо пісуара ніхто не промахується. 
Ніяких ароматів. Чоловічих написів, а головне, 
колосальні автоматами з недешевими презерва
тивами. Як аптека... Тільки без аптекарші.

Ех, осінь, і «Колоса» більше немає. Один сурогат, кра
бові палички і пастеризоване пиво.

-  Львів, юність і ми. Де він, його можна взяти рука
ми?

Ми, молоді, бачили краще, відчували, гостріше реагу
вали, бо тільки приїхали, голодні до вражень великого, 
незнайомого міста, і якщо чесно, хто з нас пам’ятає смак 
тої кави за 20 копійок? Ми ще не були там, не бачили, 
не купували і не пробували нічого, а нам розказували 
«Кава на Вірменській». Справжня атмосфера богеми. 
Ми вірили, тому що хотіли, і з чим ми мали порівняти
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наші враження і відчуття легендарності, ми приїха
ли з провінційного міста, ми жили в країні копійча
них газет і намертво закритих кордонів. Америка була 
«країною, де я не буду ніколи». Там, у них, в магазинах 
продаються годинники «Orient» і такі великі магнітоли 
«Hitachi», «Sharp», «JVS». Ми ходили дивитись на них 
в комісійний на Площі Ринок. Для нас це була вітрина 
далекого і багатого Заходу, звідки приходили посилки 
з джинсами. В тому ж магазині на цих магнітолах кру
тили пісні переможців Сан-Ремо, і здавалось, їхнє жит
тя там -  як ці бадьорі пісні.

-  Старий, та в кожному з нас така міні-драма.
-  Такий день, який ніяк не почнеться, і ніч, яка 

ніяк не закінчиться.
-  Гірше. Ми не модні, нас ніби й ніколи не було.

Всі хочемо більшого, ніж кілометри розтоптаних мрій, 
сподівань і надій. У товсту ковдру бажань кутаємо роз
чарування собою, людьми. Залишаємо пам’яті смак 
гарячого шоколаду, лікеру «Вана Таллінн» і торту 
«Карпати», стираючи специфічний смак грузинського 
чаю і аромат водяного пива в півлітрових банках, бо 
бракувало бокалів. Міазми загальних туалетів, немиті 
столи і підлогу їдалень. Витісняємо картинами розко
ші кримінальний відтінок атмосфери «Фестивального», 
«Інтуриста», «Дністра», двозначну темряву «Шоколад
ки» і «Театрального».

-  Ми...
-  Ми, ми, ми, а решта хто, орки?

Пришельці з планети чорно-білих телевізорів і дешевих 
пиріжків з лівером. їм приносили чай, а вони хотіли 
перелити його у високий стакан в металевій підставці.

108



Обов’язково додати лимону. «Огоньок», не ламповий, з 
ручним управлінням, мепгги «докери» і шапка «я хулі
ган». Вони говорили, і в їхній розмові траплялися неві
домі науці слова. Джинси, вони називали «техасами» і 
пам’ятали, коли за долар давали рублі і декілька років 
на зоні. їхня мода, стиль, смак, життєвий ритм -  усе 
сформовано і задано Вчора. У місті менеджерів їх май
же немає.
їх вчили, і вони вірили: «одне життя -  одна робота», 
припаювати до монтажних плат транзистори КТ-315, 
не плутати з КТ-361, в них різні полярності. І тут всього 
цього не стало. Комусь пощастило вийти на пенсію, до 
масових звільнень. Когось списали, вже потім, дожива
ти на мінімальну зарплату.
Стара гвардія, справжні трудяги. Коли за бетонками 
Сихова сідає втомлене сонце, вони в темряві при світлі 
вуличних ламп продають квіти, співають тужливі пісні 
і збирають склотару. Сонце зайшло, і вони підмітають, 
прибирають і навіть миють це місто. А потім, удень, тут 
на вулиці, на базарах продають все, що можна продати. 
Прямо на вулиці квіти. Часто їх женуть. Щоб їх помі
тили, вони заходять у кафе, поміж столики, ідуть на 
базар, де успішні торговці їх штурхають і женуть геть. 
А зранку зриваються і відразу біжать. Не тече? І так ко
жен день. Умивальник, дах, труби на кухні і в ванній. 
Випивши дешевого «Форту», в темпі надвір, щоб сісти в 
маршрутку.
Щоб вижити тут, треба мати сильні ноги, великі плечі, 
удачу, талант. А ще працювати, часом важко і кожен 
день. Тільки головою вони там, далеко, де все було 
простіше. Хліб за 16 копійок, і зими нормальні, і літо, 
як треба. І небо, і сонце, вода і трава. Читав, фото
графії бачив. Придуманий час, ностальгія. Львів для
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туристів. їхній день, не реклама флешбеків, палаців і 
замків. Зовсім нове життя, де немає знайомих, близь
ких, рідних, коханих. Немає тих запахів, музики, 
звуків, смаків. Немає тих назв, того ритму, настрою того. 
В цьому місті... немає тебе.

двадцять сім

Ти змогла там. В Канаді. В Торонто. Браво. Ти і тут, в 
Україні, студенткою творила свій одяг, свій стиль і своє 
життя. Джинси, ми носили їх просто. Ти перша розши
ла їх бісером.
Хотіла, могла, працювала завжди. Хотіла, вчилась, 
стала, працюєш -  архітектором, там, далеко в Торонто. 
Так пише БасеЬоок, і я йому вірю.
Так складно тоді. Листи від руки. Сургут. Кожен день 
свіжий лист. Від тебе. Мріяв, чекав, відкривав, нюхав 
його. Нарешті. Нас привезуть, висадять перед намета
ми. Табір, барак, в їдальні, у великому дощаному ящи
ку з написом на простому папері «З Великої Землі» буде 
послання від тебе, лист. Нова історія, запах знайомих 
парфумів.
Без нього важко, без твого листа, а потім листів, зовсім 
туго. Кожен з табору марив поверненням. «На Велику 
Землю». В цей ящик ми клали листи, які відправляли. 
Тобі. Вам. Писали про справжній фізичний труд, тонни 
твердої землі, яку заливали бетоном, будову, армійську 
волову тушонку, бажання побачити душ, ванну, просто 
скинути чоботи, роби.
Як просто тоді, як важко тепер. Є БасеЬоок... і твоя фо
тографія.
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Уявляв, навіть снилось. Я в Торонто, готель, дзвінок 
у номер, в трубці твій голос: «Впізнав?» Далі провал. 
Ти? Де? Як будувати слова, скласти речення, склеїти 
наш діалог? Крім банальних, «як ти -  ОК, а ти?» Далі? 
Розрив довжиною в життя, прожите без тебе.
Я? Чого я хотів? Чесно? Не знаю. Напевно, з непотріб
них нікому відтінків пробач скласти щось, що нагадує 
правду.
Сни закінчились, зупинилась мелодія платівки. I am 
lonely again. Ти залишилась. Сам. День, ніч, вітер, дощ, 
сонце, сніг. Літо, зима. Відкриваю всі двері. Чекаю на 
лист. Точніше, чекав.
Кохана, забудь. Ти щаслива, ти в царстві успішних лю
дей, кіп смайлінг, ти нічого не втратила. Втратили ми, 
тобто я. Ми вже немає, є окремо ти, я, все окремо, Ук
раїна, Канада.

двадцять вісім

Чаба. Був там, в Торонто, бачився з нашими. Показав 
фотографії на телефоні. Всіх зібрати докупи -  серйозна 
проблема, постійно працюють. День і ніч. Без вихідних. 
Набрали робіт, скільки можна. Нарешті зустрілись, 
пішли в ресторан, відразу і всі. Один раз. Перший, про
щальний. Розмови про давні інститутські часи, гурто
житок, групу, потім як справи, тут, зараз? Неохоче, по
малу почали розказувати. Всі андерпейд, низькоопла- 
чувані категорії працівників, а все коштує гроші. За все 
потрібно платити. Оренда квартири, одяг, транспорт, 
їжа. Мови не знають, кваліфікація з минулих віків,
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інженером ніхто не працює. Ніхто не хвалився дітьми, 
значить, нічим хвалитися. В нас відразу всі хваляться. 
Був би привід. Тільки Урік, Професор, трохи вище під
нявся. Як жираф на асфальті району.
Урік, в паспорті Вітя Десктоп. В графі соціальне похо
дження прочерк. Партія, комсомол, піонерія, далі діт- 
дом -  дитячий будинок. Насправді фанатик кіно, звід
си прізвисько, як в одного героя. Достатньо розумний, 
успішний і чесний у веденні справ. Взяли іпотеку, два 
рази відвідали Кубу. Урік Професор ніби як технік, не 
головний інженер СТБ, але відповідальна робота, по 
змінах. Ніяких сеансів, зібрались до ранку, преферанс, 
покер. На карти часу немає. Ні в кого. Марічка шиє, 
як і шила, не розгинаючись добу. Знову на когось, як 
в Польщі, вже не на себе, як вдома. Швейний бізнес, 
коли торгували куртками, пошитими власними сила
ми, тут не піде, навіть як хтось цього дуже хотів. Мови 
не знає, в магазині показує пальцем.
Джоні вкотре перебрався на іншу квартиру. Ближче до 
праці. Півтори години щодень добиратись. Розлучений, 
але з Іреною далі разом живуть. Вони всі там разом жи
вуть, розлучені, так легше платити за оренду житла.
Валік Гарінча був, проїжджав, всі вони бачились. 
У Ванкувері. Ріта ніби має справжню роботу. Валік 
ніби працює на фірму з Гонконгу.
Річі рішає питання. Взяв бусіка, на ньому номер його 
телефону, і їздить за викликом. Кладе паркет, міняє 
труби, сантехніка, дрібний побутовий ремонт. Задово
лений, ні, невідомо, він замкнутий став. Потім вийшли 
в коридор, Джоні розказував, що Річі зірвався, відразу 
через місяць по приїзді в Канаду. Кинув усе і приїхав 
до Львова на Різдвяні свята. Що там було, не знає. Був 
на кафедрі, прощався зі студентами? Його лекції читає
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колишній товариш. Два тижні пробув, Сихів -  Львів, 
і вернувся назовсім в Канаду. Львів не Париж, особ
ливо зимою, а тут мова про Сихів. З того часу ніяких 
спонтанних ривків. Як і всі тут, працює, складає копій
ку. Його Вероніка й Камілла були літом у Львові, шу
кали нареченого для Вероніки, звичайно, серед бага
тих львів’ян. В Канаді з цим серйозні проблеми. Не 
знайшли, вийшла заміж в Канаді. За когось з наших, 
колишніх. Напевно, любов. Працює візажисткою чи пе
рукаркою. Щось з косметикою чи макіяжем пов’язано. 
Точно не знає ніхто, або не хочуть казати.
Читає, співає, танцює, гімнастика? Не питав, чи хо
дили, чи бачили щось у цій Канаді. Виставки, філь
ми, концерти, виступи зірок світового масштабу, гале
реї, картини, хокей, вони тут, в Торонто. Наші зірки, 
українські, бачили, чули. Вони всі концерти дають, у 
клубі. Вхід вільний.
Невдахи, затерті нуждою. Архітектори в ролі мулярів, 
інженери, які стали сантехніками. Ми, хто лишилися, 
чи вони, хто поїхали. Спізнились. Прийшли, а вистава 
триває, наші ролі забрали чужі, нам лишили монотон
не життя на конвеєрі шоколадної фабрики. Пакувати 
цукерки, так що пальці печуть від цієї фольги.
Запитати, а ви не жалкуєте? Дратувати людей? Для 
чого? Човен приплив, вони вийшли на берег, а там зно
ву те саме -  робота, робота, робота. Ніяких таких фан
тастичних розваг, сподівань. Все приземлено. їсти, спа
ти, нові речі придбати дешевше, на сейлі. Як і тут. Всім 
треба жити, купувати ватрушки, одяг, взуття і житло. 
Тільки система ламає будь-кого. Навіть ті, що десять 
років сидять, нелегали, нашкребли купу баксів і далі 
калатають. Зупинитись не можуть. Американці, вони 
стали такі, як вони.
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двадцять дев’ять

Чаба? Таких людей більше не роблять, за винятком 
Маріо. Жив на кордоні. Дома сувора комуна, з того боку 
романтика багатого Заходу. Капіталізм, Югославія. 
Мав мотоцикл. «Яву». їздив на Захід і купував «Dire 
Straits», «Supertramp». Рок-музика, топові речі, цілий 
ящик платівок до Львова привіз. Я пам’ятаю на дотик. 
Вигляд альбому «The Wall», всі ілюстрації. Міг тут, вже 
у Львові перепродати за якісь нереальні гроші. Але що 
б тоді слухали ми, він сам, не міг існувати без музики. 
Прокидаючись у кімнаті гуртожитку, кожен ранок по
чинав з загадкових «ост о курва ілетбек!». Досі не знаю, 
що це таке, а він сказати не хоче. «Нащо тобі. Це надто 
грубо, негарно».
Чаба переможець у змаганні під назвою успіх. Міс
це праці «Газпром». Дружина з Росії. Її квартира у 
Лондоні, його в Будапешті, в гаражі «Ягуар». Дорослі 
сини. Об’їздив півсвіту. Навіть Нову Зеландію бачив. 
Був на концерті «Led Zeppelin». Єдиний в Лондоні, в 
світі, «Цепеліни» об’єднались і дали концерт. Всього 
один і він виграв квиток в інтернеті. Так буває. Хоті
ли відкупити за три тисячі фунтів, не продав. Спе
цифічна людина, як Маріо, вибрав не гроші, а при
страсть.
В Чаба рок і «Led Zeppelin», в Маріо -  італійський фут
бол. Хворий футболом настільки, що, замість Штатів, 
при його-то шикарній англійській і маминих родичах, 
поїхав в Італію, в Неаполь, де править Камора і піс
ля восьмої вечора «радянської влади» немає. В кіосках 
відразу дешеві цигарки. Контрабанда югославської ма
фії. Коли НАТО бомбило Белград, італійці перестали 
курити.
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Дивився всі матчі, знав всю основу, дублерів, тренерів, 
президентів усіх клубів серії А. В Італії вірність клу
бу, як герб, сімейна традиція, честь, за зраду вбивають. 
Наречені, чиї клани належать до різних команд, шлюб 
брати можуть тільки в Нью-Йорку. Щоб купити квиток 
на футбол, безробітний в Неаполі банально краде. А 
коли помирає тіффозі, прапор клубу йому кладуть на 
труну. Неаполь -  це «Наполі», Марадона, Карека.
Сама гра, кальчіо, стадіон, специфічне видовище, фак
тично релігія. У всіх є команди, Ватикан, Сан-Марино, 
останнє село. Без цього немає життя. Макарони, католи
цька церква, футбол. Забудьте музеї, високе мистецтво, 
вино і морозиво. Служба в церкві, обід і футбол -  все в 
неділю. В неділю о третій немає футболу, на Апеннінах 
почалась війна. Після закінчення туру перші сторінки 
вечірніх, недільних, ранкових газет, з понеділка теле
канали, радіостанції, тільки і тільки футбол.
Неаполь красиве місто. Палац короля, але зимою дубак. 
Море, сирість. Знайомий мав допомогти з роботою, про
пав. В інших містах нікого не знав. Почав пошуки сам. 
Добре, що зубрив італійську. На другий день захотіли 
кинути свої, українці. 300 доларів за роботу, якої нема. 
Піцерія, сказали: «Приходь завтра. Працюй, з тебе три 
сотні». У Неаполі безбожний акцент, але Маріо в’їхав, 
що власникові ніхто не потрібний, вакансія буде тіль
ки за місяць. Старт в магазині електротоварів. Плати
ли мало, два евро на годину, і праця чотири години на 
день. Правда, в неділю господар запрошував до себе, 
їсти давав, вином пригощав.
Не заробляв, час минав. Взявся тягати сумки жінці з 
Білої Церкви. В Неаполі чотири роки. Оселився з нею. 
Прилаштувала на роботу. Кондитерська. Два міся
ці посуд, миття. Творча праця. Врятував випадок.
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І
Не вийшов на роботу розносник кондитерських виро
бів, тістечок. Маріо на підхваті. Випав шанс замінити 
маестро, розписував торт, взяли його. Відповідальна 
робота, плюс вища зарплата. Фірма власника займа
лась організацією обідів на високому рівні: зустрічі 
міністрів, магнатів, зірок. Власний комплекс готелів, 
автопарк, і дон особисто знайомий з Дієго.
Вернувся, женився, чекає дитину. Щасливий? Спокій
ний. Пережив, зрозумів, побачив інше життя. Брат -  
він заробляв йому на навчання -  отримав диплом, шу
кає роботу. Футбол? «Карпати -  Галатасарай». Решту 
по телевізору. І діти малі, атмосфера і рівень. Не Італія. 
Хоча, чесно, сказав, що напевно старіє, а я хотів крик
нути, яка старість, чувак.

тридцять

Не крикнув. Може, і так. Старіємо. Але наша драбина 
в небо ще лежить на землі, тільки в те, що попереду 
кращі з часів, не вірить ніхто. І всім нам трохи страш
но, що все, що могло бути цікавого з нами у житті, вже 
було, минулось. Всі ми, я, Кактус, Циркуль, Вільгельм, 
навіть живий шизофренік Джон Іван Рубероїд. Всі ми 
кінчили школу і сіли на поїзд, стару електричку до 
Львова, в доросле життя. Так і їдемо досі в майбутнє 
через наше минуле. З тих часів наша музика, книжки, 
фільми і мода на одяг.
А може, Маріо все вірно сказав. Ми олдтаймери, життя 
пролетіло, і тільки там коридорами пам’яті волочать
ся привиди наших пригод. Не знаю, чиї то слова, мо
лодість, навіть така, в ті часи, в ті роки, не вернеться, і 
її ніяк не змінити. Дев’яності, купони, кидали, кантори, 
рекет. Апгрейд до минулого ніяк не підходить. Тільки
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ті, хто поїхав назавжди, як Джоні, Річі, Урік, кохана і 
ти, зійшли з цього поїзда, обрубали минуле і сховались 
десь там в еміграції, стартували спочатку, з нуля, змі
нили програму, а ми не. Не змогли.
Був час. Слухали музику, читали книжки, не чуючи 
втому і забуваючи страх. Наших деканів, кураторів, 
старост. Знімали комсомольські значки й одягали наші 
намертво запрані джинси. Закривали всі двері й опус
кали всі штори, щоб ніхто. Комсорги, стукачі і сексоти. 
Відкривали сухе і ставили на програвач «Скорпіонів». 
Still loving you. Знали, завтра буде наш день, наш вечір, 
дискотека вісімдесятих! У напоєному еротикою клубно
му залі, серед немічних столиків, юних тіл, вона була 
королевою. Музика диско. Але потім в кімнаті Чаба за
водив свій грамофон, і ми чули «Глухих Леопардів»!
Програвач «Фенікс», куплений і зроблений тут, у Львові. 
Hey you! І «Альмінська Долина», як цунамі об берег. Без 
стаканів, з горла, пустили по колу. Всі відразу відчули, 
як зник горизонт, полетіла решітка кам’яного повітря 
кімнати... Музика, молодість, алкоголь і гуртожиток. 
Відчуття, що качало підлогу і стіни... Хвилі і геометрія 
вікон, запакованих в куб. Hey you! Особисто до тебе, до 
нього, до нас. Сухий перон, холодний вітер і тисячний 
натовп людей з електричок. Вони приходили в наше 
життя з регулярністю поганої погоди і підвищення цін. 
Кінцева, Львів, всі виходять. Спішать. Ми, студенти, 
ми приїхали вчитись.
Музика гріла душі іноземних студентів. Мадярів, поля
ків, болгар, особливо кубинців. У фавелах гуртожитків 
музика не давала їм вмерти від туги за домом в перші, 
найважчі холодні осінні дні на чужині, у Львові.
Музика була маршем прощання й для нас. Стріляли 
петарди і співали хором болгари, обнімались монголи,
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кубинці. І всі відразу говорили на різних мовах і пали
ли старі конспекти. Фіолетовий дим затуляв весь про
стір. На магнітофоні «І like Shopin», а нам не хотілось 
прощатися зі студентським життям, з гуртожитком, 
групою. Зовсім скоро диплом, біганина, папери. Суєта 
суєт і доросле життя.
На потоці вже відбувся попередній розподіл. Завод, три 
роки відробки. Відчуття, прощання з чимось незабут
нім. Стандартно п’ємо, ліниво танцюємо і за інерцією 
клянемось у вічній дружбі собі, групі, інституту.
Тільки немає вже «Феніксів». Завод телеграфної апа
ратури продали. Розформували наш факультет. Ми всі 
стали ввічливі, дещо вміємо, знаємо, але так, як тоді, 
не трясе, не заводить. Старої стіни вже немає. Країни, 
де «їли багато хліба» і «повно грубих партизанів в кіно 
про війну», не стало. Самотній пролетаріат не слухає 
«Deep Purple». Його музика -  «весільні пісні» і шансон, 
він грає в карти, бухає і палить баки зі сміттям. Все 
одно роботи немає.

тридцять один

В юності Кактус прагнув мати ралійне авто, начитався 
автомобільних журналів. В Іспанії доробився, і це ста
ла «Субару», спортивна модель, «зрихтував, легенька 
аварія, три тисячі євро, майже задаром». На вихідні з 
Еммою, «працює у сім’ї прибиральницею», -  єдині, хто 
виходив з квартири і десь виїжджав. На свої в Мадрид, 
Барселону, Севілью, відкривати майбутні світи і вер
татись назад у теперішні каторжні будні. Кактус праг
нув, спішив, намагався спіймати щось втрачене, зник
ле, наздогнати той час, переписати минуле, змінити 
змарноване, зіпсуте, забуте.
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-  Старий, скоро нічого не буде! Ще вчора біля мене 
було «Ательє з ремонту одягу». Неподалік заводу 
«Кінескоп». Хто тепер одяг ремонтує, кому потріб
ні кінескопи, для яких-таких телевізорів? Тут ми
нуло 15 -  не серій, років мого життя.

Кактус правий, скільки їх таких -  не вулиць, парків 
і скверів, фрагментів забутих дворів, метрів бруків
ки, асфальту, стіни будинку, дерев, якщо не зрізали, 
під’їздів, які пам’ятаю я, він, ти, більшість, проходить 
мимо. Це не Площа Ринок, тут не буває туристів.
Кактус вірив у слово. Хотів розповісти малому про все. 
Дитинство, його взаємини з батьком, дідом малого. По
вернути той час, коли той був малюк і в Кактуса була 
сім’я.

-  Старий, розказати про нас.
-  Про той час, щоб він зрозумів.

Зрозумів? Як передати момент, звуковий ряд, коли 
віддирають від себе закатані скотчем кульки? Спирт, 
рідше горілка, або блоків з п’ять сигарет, в туалетах 
на митниці. Десять людей в однім туалеті. Страх, за
здрість і біль в одному флаконі.
Так, його кіндер-сюрприз має почути версію Кактуса. 
Чому розлучився, часи, коли його ще не було. Визна
ючи власну провину, спокійно, без пафосу, без істери
ки, розповісти про плату за їхню розлуку, зраду і муки 
приниженням, страх втрати і навіть щоденну нудьгу. 
Що таке відданість, вірність. Пояснити, що це за сло
во «сім’я». Малий Кактус стане дорослим, і є шанс, зро
зуміє, що їх розділила доля, закон і нужда. І скільки 
таких, як він, ви. Все окремо, діти, батьки. Вийди на 
вулицю. Поламані долі в океані самотності.
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На тому заводі, ательє, магазині, на тому фрагменті 
міського ландшафту стартувало його велике кохання, 
він зустрів свою Ельзу. Це назавжди змінило життя. 
Історія прив’язала їхні долі до географії місця і часу. 
Здається, що в пам’яті не лишилось нічого. Щодня щось 
так давить на голову, якісь нові проблеми. Але якось, 
випадково, ви сіли в трамвай і побачили її, цю адресу, 
почули десь запах варення, проходячи вулицею, урив
ки розмов, забуту мелодію. Відкрите вікно, телевізор 
працює... І ваша пам’ять починає творити, ліпити три
вимірний простір з запахів, слів, того неба, дощу.
«Вся Європа. їдеш, Старий, а там за вікном пропливає 
життя невідомих людей». Коли пролітають будинки і 
там якісь люди, і ти відчуваєш, ти сам, ти ніхто, пред
ставник невідомої фауни в їхньому такому щасливому 
домі, житті і країні.
Тільки так не буває, що нічого не змінюється. День за 
днем, місяць, роки, він почав говорити, стирати акцент 
і різницю в одязі, намагався наслідувати в жестах, у 
всьому. їхніх громадян своєї країни. Стало подобатись, 
як тут живуть. їжа, музика, клімат. Кактус занурився 
в їхнє середовище. Марокканці, китайці, ангольці і він, 
майже свій, серед справжніх іспанців або каталонців. 
Ніхто і не скаже: «ти емігрант». Тільки вдома. «Старий, 
приїхав, включив телевізор, і маєш, „лікуй геморой“! 
Катастрофа, а як починалось красиво».

тридцять два

Студентські часи, особливо суботи, після пар, перед са
мим вокзалом, подарунок для себе і шлунка. Відчуття 
молодого і сильного тіла, бажання поїсти. Городоцька, 
де ходили роботяги, студенти, бідота. їдальні, «Варе
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нична», «Пельменна», «ЧАНАХИ» метровими буквами. 
Запах спрацьованих тіл, штукатурки і машинного мас
ла. Куток продавця. Книга скарг. Колір стін -  мокре 
жито. Псевдофанера, якісь залізяки прибили. Напи
си від руки, жінка з неповторними формами. Фартух 
зверху на светр. Каса. Черга, щоб відчути серйозність 
моменту, який вимагав концентрації. Дядьки розли
вали «сто грам» в двістіграмові стакани. їх легко три
мати. Відразу. А потім їли. Серйозно так, ніби читали 
заповіт. Хліб розривали руками. Чанахи були густі, 
гарячі, і там плавало м’ясо. Тепло нагрівало нас зсе
редини, люди добріли і замовляли пельмені, зроблені 
вручну, в грибному соусі. Залишки грибів можна було 
побачити неозброєним оком, гриби ці в лісі росли, не 
печериці. Розмова, потім тости, роздуми, хвастощі... 
А потім ми йшли на вокзал і брали штурмом вагони. 
Брудні зелені старі електрички, як загнані коні, чека
ли на нас. Функціональні, як труби для унітазів, і при
мітивні, як журнали для жінок, ці ящики на колесах 
везли всіх, хто готовий був їхати в тамбурі, на підніжці, 
в проходах, бо всередині вікон не видно, задуха. Слаб
ші і старші непритомніли.
Гуртожитське студентське життя, час товарного голоду 
і браку продуктів -  це наша молодість, справжня.
«Починалось красиво», не ті каламутні роки. Все місто -  
базар. Тротуари, провулки, проходи. Кожен метр прила
вок, кожен у русі, всі продають, всі купують. Паспорти, 
запрошення, візи. Всім треба в ОВІР. Торгують, вивозять 
речі, себе і майбутнє. Шукають, найшли. Новий напрям: 
Іспанія, Італія, Греція. Тільки і чути візи, кордони, тур- 
фірми, товари, робота і п’яні нудотні розмови: «Ти хочеш 
залишитись тут, сам, без грошей. Чого ти боїшся? Там не 
стріляють». Це тут, Львів дев’яностих. Безрадісне місто. 
Стріляють, грабують. Задавалось, всі їдуть...
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тридцять три

Ми розлучились. Серйозно й надовго. За час, поки я 
торгував по світах, кохана примудрилась познайоми
тися з поважним діловим чоловіком. Він говорив тихо 
і мало. Крім того, був розлученим, носив шкіряну курт
ку, а найголовніше, мав однокімнатну квартиру в цен
трі. Звали його просто, як крокодила, -  Гена. На своєму 
«Альфа Ромео» невідомого року випуску Гєна відвіз її в 
Польщу, показав, як приблизно виглядає європейське 
місто і... в неї відразу закрутилась голова...
Я потім дізнався. Тоді. Ми знову зустрілись. Не 
пам’ятаю, як попав на цю п’янку чи вечір поезії. За- 
марстинів, чиясь пошарпана трикімнатна квартира. 
Компанія -  віруючі комсомольці, богема і ми. Невідомо 
як занесені в це середовище. Ярко, власник квартири, 
місцевий фотограф, олігарх, меценат, реставратор і, 
напевно, іноземний шпигун, поставив Чубая на касеті, 
«...лиш вона, лиш вона...» -  і ми танцювали, а я пов
торював за ним: «моя дівчинка маленька...» -  дивився 
тобі в очі і відчував дотик твоїх губ. Добре, що вимкну
ли світло, і руки шукали руки і... йдемо по вулицях і ні
чого не бачимо. Той час. Сірий камінь церков, окислену 
бронзу фігур на театрі, чорні діри дахів, гастрономи, 
парки, під’їзди, заводи, лікарні, вокзал. Вітражі, скрип 
і скрегіт замучених, зношених, ветхих трамваїв. Рекла
ми немає, і середньовічній палац ще не нагадує торт з 
написом «Банк». Центр, проспект і закритий «Прогрес», 
«Шоколадка» доживає останнє...
Час пройшов, і вся ця студентська романтика стала 
минулим, далеким життям. Ти на роботу, я вже пішов, 
зустрінемось ввечері, якщо випаде час. Якщо схочеться 
ще говорити і втома не звалить. Там, у кімнаті чужої 
квартири, не ліпше. Малий телевізор, приймач. Міні

я
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мум зручностей. Меблі чужі. Стіни чужі. Люди чужі, 
власники тут, ми просто не бачимо, вони були, прихо
дять, речі, наші речі зрушили з місця.
Так, ти права, бо гуртожиток -  «то не житло». Титанік, 
затримався -  і підеш на дно, задавлений кригою буд
нів. Все це добре: читати, гуляти, концерти на шару, 
«Клуб творчої молоді», вечір кохання, розмови, а далі? 
Знову кімната з чужими ліжками, спільними кухнями 
і прохідною.
Знала, не вибратись. Всі ці потуги намарно. Базари, 
сотня нових робіт, купив -  продав, якісь комбінації. 
Продавці, покупці, штовханина. Привокзальний базар 
і площа Липнева, забита людьми й старими автобуса
ми. Все навколо -  люди, будинки, автобуси -  всі бачили 
кращі часи. Все це набридло. Цілий день Вавилон, зву
ки машин, крик перехожих, торговців, шоферів. Скорі
ше б уже вечір і ніч. Зустрітися з тобою. Відключити
ся, посидіти вдвох. Заснути, забутись, відкласти думки 
про майбутнє. Про краще життя, не мільйони, свободу 
багатих. Не думаєш про завтрашній день і не рахуєш 
копійки...
Сварились. Побут, нестача грошей, зірвані плани, на
віть випадки глупі, як тоді в «Фестивальному». Кельнер 
дописав половину меню, і не стало грошей. Я залишив 
годинник в заставу. Тобі не сказав. Ми вийшли з ним в 
коридор. «Омега», тоді це була рідкісна річ. Хоч і квар
цовий. Циркуль продав. Ти йшла й ночувала в сестри. 
Я хлопав дверима і вертався в гуртожиток. Забути ці 
ночі без тебе, без сну і розкаяння, коли пізно просити 
пробачення...
Перепросити, забрати назад погані, недобрі слова. 
Не розлучатись ніколи. Так просто, прощати і бути 
розумним, і хоч трохи мудрішим. Повірити, що в наших
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краях живе синій птах -  щастя, удачі... тільки ти за
лишилась там, у далекій Канаді.
Думав, зароблю, і ти там, в Торонто, також добавиш, 
вернемось, купимо хату і будемо жити щасливо і довго. 
На Щастя не заробиш, ніколи. Тепер це побачили всі, 
тоді одиниці. Ти знала і хотіла в Париж, тільки проїз
дом, через місто Торонто.

тридцять чотири

-  Старий, всі похмурі, ніяких там усмішок, жартів. 
Хіба в ресторані і то в дорогому. Скоро війна?

-  Зима Кактус, скоро зима. Ти забув? Батареї, опа
лення, холод? Як на фронті. Раптом труби прорве. 
Що ти хочеш, усмішок на морозі?

-  Не забув. Природа бере своє. Осінь.
-  Коротші дні і довші черги на маршрутки.

Він правий. Магазини, вокзал, ЖБК, поліклініка, шко
ла, базар. Тільки в банку сприймають, як друга сім’ї. 
Трохи далі від центру повний завал. Колони інерт
них людей. Не очі, плити для тротуару. Ні вітань, ні 
прокльонів, нічого. Пройшли і відразу забули, хто ви, 
який день надворі.
Іспанці не трудоголіки. Ніхто не біжить тротуарами. 
Ніяких: робота, робота, робота. Go hard or go home. 
Щось не ладиться -  в бар, візьмуть каву з лікерами, 
карахільйо, крайній випадок тридцять грамів сильно
го шнапсу, чопіто. Не сумують, дають один одному сти
мул, бажання. Жити, творити, щось змінити на краще. 
«Ола! Ти сьогодні просто красуня!» Так вітаються вісім

124



десятирічні бабуні. Ти йдеш, і на тебе котить ураган 
оптимізму, а тут.
Найбільша помилка -  сказати, що у тебе все добре. Чу
жий успіх українець сприймає, як особисту образу. Не 
дай Бог похвалитись своїми здобутками. Стільки воро
гів наживеш. Тому у нас не люблять рекламних аген
тів, з їхнім оптимізмом і легкістю... Життя в Україні -  
це боротьба. З природою, з владою, з цілим світом.

-  Можливо, це клімат. Не знаю, Старий. Люблять, 
вміють поїсти. Тішаться люди життям...Тут ніби і 
нове життя, а правила гри ті самі. Декорації лег
ко змінити, людей?

-  В провінції ще сумніше. Падає ніч, і страшно стає 
навіть бездомним собакам. Міста, де не бувають 
туристи, як коридори чужої квартири.

-  Знаю, негостинні настільки, що відразу на само
му пероні хочеться поїхати геть і ніколи сюди не 
вертатись.

-  Базар -  центр їхнього всесвіту. Кіоск з пресою, сон
ники, гороскопи і церковні календарі, на додаток 
до бульварної преси. Буда з філософським напи
сом «Мед -  це життя» і залізний хрест, пам’ятник 
невідомо кому. Єдина річ, за якою справді жал
куєш, коли йдеш на вокзал тими похмурими, тем
ними вулицями.

-  Автомат?
-  Так, або розряд з бандитизму.
-  А тут? Сильно фонтанує активність? Пік робочо

го дня, а ніхто не працює. В центрі тонна наро
ду. Всі гуляють. Знайома розказувала, приїха
ло п’ятнадцять поляків, зняли квартиру, площа

125



кімнати—Мадагаскар. Власник у Брукліні, управ
ляє всім цим кореянка. Вігілія, захотілось людям 
відмітити Новий рік у Львові. Дванадцята ночі. 
Оперний, п’яні, дим, вогонь петард, море битих 
пляшок під ногами і відчуття небезпеки... «Курва 
мать, де ваша міліція?!»

-  Реалії сучасного міста. Ти забув Новий Львів, де 
світяться тільки очі місцевих бухариків. Ями -  
танки ламати. Звуковий супровід -  сварки сусідів, 
що ділять коридори і кухню.

-  Знаю. Зайшов ненароком поїсти. Замість рестора
ції, де були роги на стінах, на сцені гітари, бара
бани і мертва іоніка.

-  Тепер суші-бари, в меню жаби, тритони, кальма
ри, акули.

-  Вся вулиця. Аптеки, банки, похоронні бюро і ці 
вивіски «Даю уроки танцю». Танцюють всі. Кош
мар. Де вони хліб, цікаво, купують.

-  Ти хотів «Хліб», «Продовольчі товари». Знайшов, 
що жаліти. Знесли, закрили. Тепер все відразу, 
все супермаркет. Навіть то пиво на «Кафедрі», 
тепер там руїна.

-  А кури там, ресторан на Високому Замку? Ти ж не 
забув смак, таке неможливо забути.

Кури великі, як свині. Брали руками. Ногу і в соус. 
Гострий і яскраво-червоний. В піалі. Його робили 
з якісних помідорів. Горілка стояла в графинчику. 
На білій скатертині. Триста грамів, для початку... 
Великі скляні стіни, за якими місто, сотні церков, 
костелів, соборів... Дерева, природа, краса, травень 
місяць...
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-  А в «Бістро» -  там зараз магазин електротехніки -  
яку запіканку давали. Вареники з м’ясом, по
литі топленим салом зі шкварками і цибулею. 
У керамічних горщиках запіканка. М’ясо, зелень, 
картопля. Пельмені в грибному соусі і деруни з 
м’ясом.

-  Найкращі деруни з м’ясом давали «під стіною». 
Не пили. Приходили вже готові. Можливо, відсут
ність стоячих місць не надихала. Все було якось 
так спокійно. Без фанатизму. Вірші не читав ні
хто, не «Мюнхен», не «Грюндік».

В «Бістро» пляшку з собою приносили і наливали під 
столом. Центр, діти, жінки деколи заходили. їли стоя
чи. Не роздягаючись, у пальтах і шубах. Коли налива
ли, для конспірації дивились на фотошпалери. Дере
ва, чагарник якийсь, листя. Враження, коли випили, 
шлунок порожній, що стоїш у лісі. Запіканку не чіпали. 
Спочатку салат. Велика така миска. Чорні оливки. На
род і не знав, для чого ці сливки. Дехто їх їв. Руками. 
Порожні пляшки ставили акуратно під батарею. Ніхто 
не курив. Без матів. Кругом інтелігентні люди. Напів- 
стишені голоси перекривав стук підносів і виделок. їх 
відносили самі. Після першої півлітри сумно ставало. 
Як на вокзалі. Одяг підсилював враження тимчасо
вості. Розмови велись на тему життя...

-  Ми йдемо і забираємо з собою наш час. Нема пи
ріжкових, бістро, пельменних. Все, як там, піцерії, 
бургери і хот-доги. Деколи хочеться тих пиріжків 
з лівером або біляшів, що були в кіоску на вули
ці.

Прожили.

127



тридцять п’ять

А може, Кактус правий. Спогади й мрії. Що залишаєть
ся, якщо забрати минуле? Хвороби, телевізор і газета, 
яка нагадує дошку об’яв? Сірість, закутана в пафос, іс
терія освічених снобів і праведний гнів консерваторів, 
культових особистостей. Іконостас з їхніми портретами 
на стіні в однойменному клубі.
У наших ровесників хоч алібі є, виправдання. Набрали 
вагу, зробили кар’єру. Здійснили велику подорож вго
ру. Заради слави, грошей. Кращі і далі в русі. Люди пе
реходять через них, і вони через людей. Так було завж
ди, але хто казав, що не можна переписати сценарій? 
Лінію життя неможливо змінити. Лікарня, школа, за
вод і все, чорне танго. Короткі і неповторні моменти ра
дості забутого відчуття -  ти не один. Поруч рідна душа, 
кохана, дружина.

-  Старий, я за нове життя, але все місто вбране у 
чорне. Взуття, шкіряні куртки, сорочки, штани 
«Дольчегаббана» і «Boss».

-  Кульки «Boss»?
-  Вгадав.

І ці нові порядки, ці побори в садіку, в школі? На парти, 
на квіти, на крейду. За ці гроші можна купити кар’єр. 
В дитсадку випускний, повний драпак. Анета, знайома, 
розказала, так я не повірив. Дитині, внучка, замовили 
плаття. Винесло, як плазмовий телевізор. Дорослі бухали 
всю ніч і забули у шкафчику чийогось малого. Мій закін
чує школу, і гроші потрібні на все. Випускний, вчителі, 
репетитори! Вона каже: твій син, ти і плати! Мало того 
що має ноутбук. Я купив йому стаціонарний комп’ютер. 
Машина такої потужності, можна запускати ракети.
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Пішли якось у гості. Циркуль відразу відмовився, день 
народження дитини -  не його шоу. Іменинник, загад
ковий племінник Кактусів, Казік. Тато в нього Паштет, 
власник кафе, депутат, бізнесмен, меценат, колишній 
бандит. Екс-дружина Кактуса, Ельза, львів’янка, всіх 
Кактусів вважає колгоспниками. Міша Кактус ріс на 
асфальті, і корову, на траві, в полі, живу, до 18 років 
навіть не бачив.
Старші діти Паштета з телефонами бігають, «фотки» 
роблять і музику слухають. Усі мають планшети, ноут
буки, смартфони. Електроніки в хаті більше, ніж має 
середня африканська країна. Всі кузени, племінники, 
всі вундеркінди, нормальних, учнів звичайної серед
ньої школи, немає. Студії, коледжі, гімназії, спецшко
ли, ліцеї. Генії всі, а ми були дітьми.

тридцять шість

Підеш в ОВІР. Новина, як вибух, як удар нижче пояса, 
коли перехоплює дихання. Оксана поїхала, і ти відразу 
змінилась. Напевно, побачила вихід. Сестра перебралась 
в Торонто до чоловікових родичів. Прислала запрошен
ня. Ти завелась. Оформити документи і отримати візу. 
Кожен день, навіть ночі напоєні тихою панікою. Раптом 
розлука назавжди. В посольстві відмовили, я майже 
зрадів. Я не хотів в еміграцію і зараз не хочу. Здавалось, 
всі -  цілий Львів на шлях у Канаду, Америку, Аргенти
ну, Німеччину, Польшу і, звичайно, Ізраїль.
Стоїш і чекаєш. Знову в поїзд, Київ, посольство, чер
га і вкотре чекання на візу. Розмови весь день. Відпо
чити. Відмова. Я плюнув, а ти не відстала, психанула 
по-справжньому. Курси, навчання і праця. Будь-де. 
Точніше, та, яка є. Біржу, соцзахист ще не придумали.
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Архітектор? Забудьте. Є місце в торгівлі. Магазин. Но
вий ЦУМ, в народі Бастилія. Продавець біжутерії, кан
цтоварів, косметики, іграшок.
Тягнула, змогла з канцтоварами. Вірила, зміниться все. 
Прийде новий консул Канади, вибори, ще щось, і вони 
дадуть тобі візу. Зациклилась, схудла, навіть космети
кою перестала користуватися. Робота, уроки англійсь
кої. Більше ніщо не цікавило. Навіть фільми. Ти люби
ла кіно. «Фестиваль фестивалів», ми ходили в «Мир», 
«Львів», навіть у «Жовтень», в центрі не було квитків. 
«Клуб зв’язку», де фільм на замовлення. Байдужа до 
випивки, їжі. Готувала практично, без коників.
Твій несподіваний приз -  отримана віза. Я сприйняв це 
як знак. Вся ідея з від’їздом в Ізраїль, вся комедія з Куц, -  
тебе не заділо. Ні ревність, ні злість, що хтось може 
отак виїжджати. Ти готова летіти. Віза, квитки, все на 
руках. Сестра позичила гроші. Канада так близько. Я 
думав, це вихід. Я і ти, ми вернемось...
Ти вже мала квитки на літак, і сірий день, сонце бліде, 
небо без хмар, і львів’яни ніби казали тобі особисто: не 
відлітай. Залишайся. Будь тут, дома, у Львові. Ми не 
такі, як вони, ми живі і не відразу почнемо нагадувати 
чистих, ввічливих роботів. Випадати з головного потоку 
життя, привертаючи зайву, непотрібну увагу поведін
кою, одягом. Надто голосно розмовляючи, радіючи са
мому факту життя.
Вважала, все починається там. Патріархальні поряд
ки, ти їх ненавиділа. «В двадцять п’ять неодружена, 
ставлять знак, ти бракована». В Канаді не так, і тебе це 
тримало. На початку. Перші дні. Коли важко. Ти одна 
проти всіх. Так, сестра, але в неї є власна сім’я, і влас
них клопотів більш ніж достатньо.
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Залишилась, доробилась, купила паспорт, забрала 
батьків. Сподіваюсь, у Торонто ти маєш, нарешті, свою 
тишу. Хеппі-енд, далі лірика. Не подзвонила, не напи
сала, забула. Зустріла когось, одружилась, створила 
сім’ю, розлучалась? Сподіваюсь, щаслива.
Взяти в руки фотографії дочки, твої, вкладені в середи
ну конверта. Стане легше, це краще, це щось, доторк
нутись, а так порожнеча німого екрана. В електронно
му вигляді конвертів немає.
Я справді хотів побачити місто Торонто своїми очима 
і... зустріти тебе. Навіть їздив в посольство Канади. За
прошення -  Урік прислав -  я мав на руках. Мені від
мовили у візі.

тридцять сім

-  Старий, я вагітна!!!
Без ліричного вступу «затримка», відразу бабах, «я ва
гітна». На тобі, так, щоб чули сусіди.

— Забудь писанину, цей твій глупий щоденник!
Все. Досить нидіти світом і нити. Минуле, його більше 
немає, в двері гупає Вже, Зараз, Сьогодні і Завтра. «Я 
вагітна», -  ти знаєш, о йєс, скоро нас буде троє. І кого 
то гребе. Вік твій, роки, які можна сміло ділити на два, 
відчуття, що ти видихся, втратив віру у власні ресурси. 
Дзвони лікарям, шукай, домовляйся. Діти -  це розкіш. 
Ніяких: футбол, телевізор, газети, колеги. «Життя, як 
матрац або райдуга, якщо ви дальтонік». Глибину цієї 
банальної фрази розумієш тоді, коли замість звичних 
«салют» чи «привіт» в тебе кинули бомбу: «Я не хочу ди
тини!»
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Оля взяла тайм-аут у пошуках принца і два місяці тому 
переїхала жити до мене. «Поки знайду нову квартиру, 
поможеш з моїми перекладами». Що з того вийшло: 
«У нас буде дитина». Я не знав, тут радіти чи ні. 
«Старий, я дивлюся на тебе, і мені хочеться випити». 
Уявляв, мріяв про продовження роду, не в такому кон
тексті: «Мені не можна робити аборт!» -  радше: «Вітаю, 
ти будеш батьком». Заздрив Кактусу, в нього син, а в 
мене ніхто. Знав, вірив, у закапелках того підсвідомого, 
буде син.
Життя -  не сторінка Facebook. Все динамічно, краси
во, впорядковано, вчасно. Наступні записи, попередні, 
сьогодні. Головне -  все вірно заповнити. Яка логіка у 
цьому: «Сподіваюсь, це буде дівчинка».
Де той правильний список питань, преференцій, друзів, 
світлин. Хто дасть відповідь. Програма? Ваш девіз? 
Наш девіз: It’s not over until it’s over. Хто це сказав? Це 
Рокі Бальбоа сказав. Тільки що це насправді значить, 
поза межами рингу і боксу? Все ще попереду? Really?
Коли в лікарні сказали: «Це хлопчик», -  я думав, 
вона знепритомніє. Чого було більше: ненависті, зло
сті, жалю, розчарування? Не знаю. «Він, коли виросте, 
буде, як ти». Як на плакаті, чистий, красивий, слухня
ний малюк з бездоганним запахом свіжо куплених пам- 
персів... Зовсім скоро старанно, каліграфічним почер
ком він напише, як любить тата, маму і Батьківщину. 
Буде чесним навіть у сні, робитиме ранкову зарядку, 
чиститиме зуби і акуратно заправлятиме ліжко. Бага
то читатиме. Тільки мудрі книжки, гурток. Щось там 
«своїми руками». Потім музика, малювання, плавання 
або модні тепер англійська і танці. Ніяких шкідливих 
звичок і неправильних друзів. Вітатись зі старшими і 
чемно казати всім «дякую».
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-  Значить, син?
-  Так, Кактус.
-  Старий, все по-справжньому починається тут. Той 

асфальт, пологовий, вікна. Гроші лікарю в зуби. 
Великим буквами фарбою «ДЯКУЮ», і підняті на 
руки своїх матерів... наші діти... усміхаються, а 
тобі хочеться плакати... Це краще, що сталось у 
твоєму житті... діти. Коляски, креми, присипки, 
костюми. Потім ролики, мобільний телефон, репе
титори, одяг, дівчата. Побачиш.

-  Уроки, класи, оцінки? Ти все це пройшов як бать- 
' ко.

-  Так. Знаю, знаю, казав, пам’ятаю... мій кіндер- 
сюрприз. Але Старий, просто повір, не хотілось 
тут, зараз, я подумав... але може... коли старість... 
немічний... падаєш... сходу на спину... є надія... 
він єдиний.

-  Подасть тобі руку?
-  Зупинить падіння і... зробить укол... морфій... 

коли біль вже нестерпний.
-  Так траурно.
-  Чесно. У нас обох не склалось з жінками.

Заперечити, а власне, для чого? Він що, Олі не бачив, 
не чув. Я знав це, боявся і зараз боюсь повторити його 
траєкторію. Діти, сім’я, а далі розірване коло. Потім 
доведеться, ні, не сказати — написати статтю і назвати 
так само: «Гудбай, май кіндер».
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тридцять вісім

-  Раціональна причина зустрічатись з жінками? 
Ну ти загнув. Рід, клан, Старий, діти, сім’я -  це 
назавжди. Терпи.

Вільгельм знає, що каже. У нього одного відносно нор
мальна дружина, діти, сім’я. Хоча ці діти його: Мія і 
Оллі, Соломія з Олегом -  юні варвари, що бавляться в 
готів, їхні наряди, музика, сленг, їхні друзі -  це жах.
Вільгельм з тих, хто тримає удар навіть там, коли чує від 
своїх: «На землі кожен за себе. За всіх тільки Бог, і той на 
небі». Австралія своєрідна країна, але закон єдиний для 
всіх. It’s a law. «По телевізору показують: штраф платить 
міністр, і за ґрати сів кращий регбіст, гордість країни».
Він ніколи не журиться і зумів постаріти красиво. Одар
ка, його половина, ніяк не натішиться. Колір шкіри, як 
підошви дорогого взуття, сивина, довге тіло з руками 
нижче колін. Тільки на правій руці скривлений па
лець. Мозоль від роботою пензликом. Страшно подума
ти, скільки часу потрібно тримати в руках інструмент, 
фарбувати, щоб спотворити палець. В Сіднеї Вільгельм 
фарбував усе, що фарбується, навіть бордель.

-  Легальний бізнес. Дім гріха нагадував наші ма
занки. В кожній кімнаті є все, від засобів контра
цепції до гігієни.

Я вірив йому. В нього вийшло. Діти, найбільше диво 
природи. «Навіть подумати страшно, ти -  батько моєї 
дитини!» Що на таке заперечити? Заїжджене.

-  Оля, нам всім хочеться більшого. Життя -  вічний 
пошук, і ніхто не дасть гарантії, що все буде ОК, 
коли нарешті знайдеш. Але іншого виходу наразі 
немає.
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«Не слухай її. Молода. Перша вагітність, депресія. 
Побачиш. Ваша дитина -  це все». Одарка була солі
дарна з Вільгельмом. «Старий! Діти, нащадки, носії 
твого ДНК. Навіть з їхньою тупістю, вони подібні на 
вас, їхніх батьків». Так, просто зменшені в просторі 
копії. Потім виростуть. Вільгельм знав це, пережив, 
заплатив.

-  Сідней, школа, урок географії, спека? Але зи
мою вночі температура падає, нуль. Вдень десь 
5-10 з плюсом і страшна вологість. Овочі виїз
дили збирати, ще ніч. Вставали ще затемна і 
воду з рукавиць вихлюпували. Така конденса
ція. Збирали за трактором. їде і не зупиняється. 
Весь час біжиш і вириваєш з землі. І так вісім 
годин і... Ноги, руки, спина. Повір, це крутіше, 
ніж регбі.

Кактус був трошки іншої думки щодо дітей, але в нього, 
як кажуть в суді перед винесенням вироку, особливі об
ставини.

-  Цей олух завалив сесію, забрав документи і ска
зав, що більше на пари не піде. Старий, я в нього 
вірив більше, ніж в себе і...

Від такого Кактус ніби погас зсередини. Завжди аку
ратний, а тут так, ніби на вулиці спав. Пом’ятий, стиль 
«доктор Хаус». Повна зневага до власного вигляду. Не
дбало поголений і на додаток облитий якимось одеко
лоном з Єгипту чи Сирії.

-  А що буде робити?
-  Поїде до мене в Іспанію працювати.
-  Чия це ідея?
-  Її.

135



-  А він?
-  А хто його буде питати? Хоча він не проти.
-  А з іншого боку, Кактус, може, і добре. Попрацює 

ручками, побачить, звідки гроші беруться, яким 
то тяжким трудом все дістається, і захоче верну
тись за парту, не працювати ж руками в наш про
сунутий час.

-  Старий, ти не в’їхав. Знаю, скажеш, наївний, дур
ний, але повір: я вірив у нього. Я ж купляв йому 
тільки найкраще, щоб він вчився і ріс. The best 
комп’ютер, планшет, телефон. Думав, цікавиться 
новою технікою, і вийде у нього і... буде, як Брін 
або Цукерберг.

-  Чувак, що придумав Facebook?
-  Так.
-  Кактус, ти трохи...
-  Знаю, це рідкісний дар. Але гайки крутити чи там 

ями копати може кожен, таланту не треба. А він 
не схотів навіть бути простим інженером, як я. 
Вже як склалось, так склалось, моє, змирився, бо 
думав для нього... він зможе.

-  Кактус.
-  В нього вийде. Стати кимось... відбутись. Для 

цього я жив... заробляв.
-  А вона як пояснює? Що каже? Вона ж його бачить 

щодень?
-  Уяви собі, в нього депресія, вище мене, два мет

ри, дитинка. Кімнату в чорний колір замалював. 
Тепер боїться, щоб його в дурку не взяли, бо він
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лось останній, «може ж з собою щось вдіяти. Ти 
його попильнуй». А де ти, дура, була раніше, 
коли можна було ще якось на це вплинути, якось 
запобігти?

-  І?

-  Мовчить! А я тепер ризикуй всім і вези його через 
цілу Європу. Це там санаторій, садочок дитячий, 
та там криза і треба пахати по-чорному, що мені, 
що йому!

тридцять дев’ять 

Вересень. 2013 рік.
Львів оживає під вечір, коли годинник на ратуші пе
ревалює за п’яту і наповнюються відвідувачами бари, 
ресторани, кав’ярні і просто приємні місця. І якщо ти 
можеш, ти виходиш на вулицю і пробуєш вдихнути аро
мат старого міста, затопленого сонцем, людьми і смер
дючими вихлопами з потовчених маршруток. Ти вихо
диш у місто, в душу якого прийшла втома і осінь. Ти 
виходиш і чуєш звуки міста тисячі левів.
Неймовірних пропорцій Площа Ринок з відлунням го
лосів волоцюг, музикантів, торговців або туристів, лю
дей, яким нічого робити в цей час, кличе до себе. Ти 
йдеш на Вірменську і чуєш музику, яка долинає з ма
леньких ресторанчиків, розбитих у колишніх приват
них квартирах львів’ян. Тобі сумно, у тебе настрій, і ти 
йдеш далі. Подалі від туристичних маршрутів, зівак, 
ти йдеш в один з тих немодних барів, де затишно і на 
вході висить «Кава -  соки», хоча свої називають це міс
це «Фламінго».

10-13428 137



Тут не буває чужих, тільки аборигени. На невеличкому 
дерев’яному підвищенні в елегантних літніх сорочках 
з довгими рукавами на випуск, з містичним почуттям 
гідності і внутрішньої рівноваги сидять чоловіки з епо
хи дирижаблів і п’ють коньяк, лікери й каву. Професій
ні кілери часу. Ніякого штучного освітлення і плас
тика. Заломлені промені сонця через відкриті вікна з 
пофарбованого в білий колір старого дерева створюють 
відповідний блюзовий настрій. У такій порі у залі ще 
порожньо. Перші відвідувачі, ровесники бармена з очи
ма, які бачили все, помірно потіють, сьорбають каву і 
вирішують свої загадкові справи. Всім добре, і ніхто не 
звертає уваги на чоловіка у синій футболці з ідіотич
ним написом «Help те», який замовив «дві бехерівки 
без кави» і чекає мене.

-  Адіос, аміго, давай, Старий, прийшов попроща
тись.

-  Кактус?
-  Все, досить кататись, для кого? Я влітаю в копій

ку. Баста, привітай, я громадянин Іспанії. Взяв 
іпотеку, робота є, все буде буенос сеньйор.

-  А твій кіндер-сюрприз?
-  Залишиться в мене, в Іспанії. Ще одна поважна 

причина лишитись назавжди. Так що всьо файно, 
Старий.

-  Ельза що каже?
-  їй все одно, тішиться, що спихнула на мене.
-  Я думав, він вернеться за парту.
-  Я також так думав.
-  Подобається чорна робота?
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-  Виходить, що так. Не доріс до навчання. Працює, 
є якісь гроші, правда, я плачу за їду і квартиру. 
І що дивно, ніяких депресій, навіть дівчину собі 
знайшов. Наша, українка. Вчилась у паралельно
му класі.

-  Як?
-  Інтернет, вони переписувались. Каже, літом при

везе її в Барселону. Якийсь коледж у Львові за
кінчує. Женитись хоче.

-  Так сходу?
-  Уявляєш, як ми дико відстали, випали з голо

вного потоку, мейнстріму. Ходили, знайомились, 
якісь слова говорили, квіти. Такі жертви, емоції, 
ревність, а все просто...

-  Вони не такі...
-  Знаю, в них є «Контакти».

Перед закриттям у «Фламінго» вам не будуть казати, 
якось докучати, гримати лядою чи переставляти стіль
ці. Ви спиною відчуєте. Тишу, світло, яке гасне помалу. 
Час додому.
Падає ніч, і гаснуть фонтани, і перед Оперним вже 
немає роззяв, і Вернісаж біля старого театру чимось 
нагадує пляж, з якого пішли господарі й гості. Вже 
ніхто не продає й не купує нічого. Нікого. І паралель
но на Вірменській, як за кулісами якогось театру. 
Ніяких туристів, тільки байкери з місцевого клубу 
і перехожі. Заблукали, напевно. Місто відходить до 
сну неймовірно повільно, а дехто, здається, ніколи не 
спить. Ще відкриті двері численних кафе і кав’ярень. 
Світиться світло, ніби притягує всіх своїм затиш
ком, ніби кличе і манить: зайдіть, замовте, купіть.
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Весь квартал, де збираються власне туристи, не спить, 
а працює. Ніч не робить перерву. Скоріше навпаки. 
Тимчасова перерва, ніби вимкнули світло. Хтось ви
ходить надвір покурити, попити водички або в туа
лет.

Трагікомедія «Циркуль -  Крива», з елементами драми, 
далі триває. Всі повертаються в зал. Друга дія й фінал.
Перша новина: вона повернулась. Так. Крива повер
нулась, і це офіційно, назавжди. «Треба зробити дах і 
розширити плошу», -  в новій-старій квартирі небіжки. 
Цього разу Циркуль їй якось не повірив, страшно запив 
і постійно повторював невідомо чиє: «Нас ніколи не зра
дять тільки книжки і собаки». Не знаю, як там собаки, 
але книжки. Ми зраджуємо, залишаємо, забуваємо їх, 
непрочитані, там. На поличках. Стоять, німі, як окраса 
кімнати.
Кактус дізнався, чергова знайома: «В Греції повний 
гаплик, і красунчик Брандо негативний герой. Мав 
постійні проблеми з законом, а тепер, в кризу, зов
сім пропав, і Криву викликали на допит специ з Ін- 
терполу. Вона довго не думала, взяла речі і втекла в 
Україну».
Циркуль поставив на все -  гроші, щастя, кохання 
і вірність до гробу. Так багато життя не дає, і Вася 
Циркуль програв. Решта -  сльози, пояснення, навіть 
благання, весь брухт, тільки слів, не металу -  треба 
забути, втопити у пиві, горілці й вині, п’яних розмовах 
і прощенні... а потім почати з нуля будувати стосунки. 
Якщо вийде, якщо залишилось бажання і віра. Якщо 
там, зліва, де серце, ще живе. Немодне й забуте в наш 
час -  велике кохання.
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Все, Старий, розлітаємось по цілих світах, і цього 
разу назавжди.
Кактус, це тільки початок.
Ну так, ти вгадав, це тільки початок. Старий, по
ловини наших немає.
їх не забули.
Так, їх не забули, не всі. «Я продавала йому хліб»... 
Інженери заводів, яких більше немає, виробниц
тва не існує в природі.
Ти чемпіон з песимізму, це легко, а ти повір, знай
ди новий сенс, придумай, новий зміст з образів 
того, що є, що бачиш, що залишилось. В пам’яті. 
Озирнись. Люди продовжують жити. Давай! За 
нас, покоління! Салют!
Яке покоління, Старий. Ми уламки прожитих іс
торій...
Я буквально, покоління дітей. Куди їм подітись? 
Писати програми? Скільки таких? В офіціанти. 
Весь день на ногах.
Теперішні сторожі тротуару?
Виходить, що так.
Чи відразу на Захід: мити, носити, копати або 
гайки крутити, як мій вундеркінд.
Всі не поїдуть, більшість залишиться, частина 
вернеться. В них будуть знання, мови якісь, це 
вже не армія відчаю, як ми в дев’яності.
І на базарі треба комусь постояти.
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-  Точно.
-  Тільки щось немає відчуття тої радості від прихо

ду такого нового життя. Смуток, печаль огортає... 
Мало випили?

-  Досить.
Вже на виході, майже в дверях.

-  Значить, це було прощання?
-  Про що ти говориш?
-  Ти зрозумів. Наше Євро-2012.

сорок

Зараз, у тверезому світлі холодного дня. Чого тоді було 
більше: футболу, безкінечних розмов ні про що, хвас
тощів, сварок, прощання? Ні, прощання не було. Був 
по-справжньому класний європейський футбол. Наша 
дружба, радість і сміх переможців, розпач і сльози не
вдах карнавалу великої гри мільйонів.
Стадіони. На них знову грають у великий футбол, і 
фани махають знаменами клубів.
Часу достатньо, матч тільки ввечері, і чисельна ком
панія -  привід для радощів, п’янки і запитань, як, звід
ки, чому?

Звуки сотень клаксонів, горнів, сирен затопили цент
ральні квартали. Сколихнулись вокзали, летовище, 
навіть спальні райони. Колони машин з іноземними 
стягами, емблемами збірних і клубів розбудили робочі



квартали. Вулиці, все ожило, прокинулось, стало мо
лодшим, європейським, святковим. Приємно, що у місті 
все більше машин прикрашено нашим прапором -  Ук
раїни.
Футбольна символіка, капелюхи, шарфи, а без цього 
ніяк, ви не єврофанат, ультрас, вболівальник і, звичай
но, тіффозі, як Маріо Чорний. Вгашений, ніби з мину
лого «Євро», в біло-блакитній італійській символіці з 
вавузелою. Те, що «Скуадра адзурра» у Львові не грає, 
він чомусь не помітив. Вільгельм приперся у регбійній 
«Australia», Остап нагадував жабу. Капелюх, футболка, 
жіночі колготи, штани? Збірна Ірландії, Гвінеї-Бісау. 
«Нова форма „Карпат“?» -  вставив Циркуль. День свя
того Патріка в місті Саут-Оранж штату Нью-Джерсі. 
Подарунок.
Ввечері площі і вулиці старого кварталу -  суцільне від
крите кафе. Вільних місць немає ніде. Ми встигли й за
мовили. «Хеннесі», «Хайнекен», «Гїннесс» і «Карлсберг». 
Ідея великого збору належала Маріо, але Вільгельм 
конкретно сходив і домовився в барі за столик. Потім 
випив і вкотре почав -  їхній спорт і вугрі, які викида
ють в сміття. Не забув і про кадрів зі старої діаспори, 
«пару мешів, носять з самої війни». Після чого згадали 
всюдисущих китайців. «В Іспанії скуповують цілі квар
тали», -  а в Австралії не вмирають ніколи. «Паспорт 
небіжчика продається, і на нього в Дурбан припливає 
три мільйони китайців. Однієї фотографії вистарчає на 
всіх».

Кактус був із сином, вилита Ельза. «Можеш забра
ти собі, в мене сили немає на його виховання». Інші 
люди, знайомі попадались повсюди, особливо у фан- 
зоні. Людвіг, Вітек, Олько, Паштет, навіть Нестор.
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Фестал був з греками з Кіпру. Чаба. Йому п’ятдесят, 
зробив подарунок самому собі. Подорож навколо світу. 
Старт з міста Лева. На зло сусідам, у Лондоні придбав 
футболку Німеччини. Цілий набір плюс прапор фут
больного клубу «Боруссія Дортмунд».
На щастя і радість, для мене, Оля відмовилась йти на 
футбол. «Ти здурів, в моєму стані?!» Відпустила, біль
ше, подарувала шарф і гетри збірної Мексики. Здале
ку, як Португалія.

В той день ми всі були у фан-зоні. Стадіони — до
роге задоволення. Раптом Оля дзвонить: «Я покажу 
їм місто». Якісь її загадкові естонці. Приїхала і від
дала мені кенгуру: «Потримай дитину, татуньо, а я 
відпочину». Пішла, залишивши мене і компанію. Я 
був злегка не в собі. Пиво, дитина, фан-зона, євро- 
футбол, компанія дорослих і досить п’яних дядьків, 
море фанів, просто людей, шум, галас, викрики, 
свист -  це не зовсім правильна композиція для мого 
малого.
Відчуваючи це, Маріо зі своїми Міланелло замовк. 
Надмірна скупченість люду, весь драматизм «Порту
галія -  Данія»... Мить до свистка, стало тихо... Малюк, 
здається, заснув. Повертаю голову, шия затерпла... На 
секунду раніше, на секунду пізніше... Не побіг, не ска
зав, не спитав. Промовчав.
«SHARP» -  велетенський екран. «Португалія -  Данія». 
Жовті квіти в руках незнайомої дівчини. Ти, з дочкою, 
йдеш по лівому боці, до Оперного. Ukraine на жовто- 
блакитній футболці майже дорослої дочки. Встати, біг
ти, догнати... Поки юрба не поглинула вас... Крикнути, 
може, почуєш: «Ти? Дочка? ...Я? В мене син... Кохана,
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тихо... розбудиш»... Видихаєш... І хрип починає зли
ватись у гармонію абсолютної тиші... Вибух. Все, світ 
тоне в морі ейфорії... смутку і краху. Матч закінчився, 
Португалія виграла.

19.07.2013
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