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ПОВІСТЬ

Мій приятель Роберт належить до категорії
людей, енергія яких, їх упевненість у своїх силах
ніби запалюють інших. І це не лише моє
враження. Мені часто доводилось чути це від
багатьох, коли ми говорили про Роберта. Він
сильний, високий, його блакитні очі так і сяють
життєрадісністю. Розмовляючи, він трохи схиляє
набік голову з високим чолом і густим
сивуватим волоссям, ніби обмірковує кожне слово.
Коли слухаєш його, відразу відчуваєш: йому
можна довіряти, його ніщо не здолає.
Уже протягом кількох років Роберт, працює

директором заводу. Колись він сам стояв біля
лещат в одному з цехів довіреного йому тепер
заводу і орудував терпугом. «До нього завжди
можна прийти. Він для кожного знаходить час.
Як він встигає все це робити, для нас лишається
загадкою. Але він саме такий».  Так говорять
там про Роберта. Всі  від наймолодшого
учня до головного інженера.
Ми знайомі з ним уже цілих двадцять років.

Але що, власне, я знав про його життя? Про
себе він ніколи нічого не говорив. Що він за
людина? Здавалось, особисте життя було для
Роберта зовсім незнайомим поняттям. Сім ї в нього
не було. Його завжди бачили самотнім.
Одного разу, коли ми сиділи з ним удвох, я

почав:

 От ми кажемо, що людина в нас стоїть у
центрі уваги! І здебільшого згадуємо лише про
матеріальні обставини. Що ж, це вірно і добре.
Але що ми знаємо один про одного? Чи не
варто б нам більше говорити про людей?

 Ти маєш радію, спокійно відповів
Роберт,
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 Я вважаю, що людину взнаєш
по-справжньому тільки тоді, коли тобі відомо все і про її
минуле,  продовжував я.  Адже це так. Як про
хороше так і про погане!

На знак згоди він кивнув головою.
Я захопився. -
 Чи випадково, наприклад, що у нас після

краху третього рейху в сорок п ятому році
знайшлися люди, які відразу ж, на другий день,
взяли на себе велику відповідальність за дальшу
долю німецького народу? Що їм потрібно було
для цього мати? Знання і вміння. Порядність.
Чесність. Тверду вдачу. Переконання, міцні, як
сталь. І перш за все: любов до життя, бажання
перемогти в боротьбі з навальними хвилями
розпачу і летаргії. Ті, що виводили нас тоді з
хаосу, набували цих якостей і здібностей протягом
довгих тяжких років нашої боротьби проти
фашизму. Для багатьох сьогодні було б
повчально і корисно про це знати.
На якусь мить запанувало мовчання:
Потім Роберт мовив:
 Все дуже швидко забувається. Навіть ми

самі не завжди все пам ятаємо! В деяких
випадках це й добре, але інколи...

Він замовк і подивився в вікно на маленький
садок перед будинком. Персикове.деревце
стояло таїм у своєму квітучому вбранні. У вечірніх



сутінках воно було схоже на ніжну, як подих
весняного вітру, рожеву хмаринку.
«Сьогодні мушу його запитати!  подумав я.

Коли ще нам доведеться отак сидіти разом?
Кожен з нас живе, мов у якомусь круговороті!»

Я почав знову:
 Ти колись розповідав мені, що в роки

нашої боротьби проти фашизму тебе посилали в
Париж? Але для чого? Про це ти ніколи не
говорив!
Роберт, ніби вражений таким запитанням,

здивовано подивився на мене. Потім мовчки
перевів погляд на двір. На його обличчя раптом
набігла тінь смутку, воно стало похмурим. Я вже
каявся, що поставив йому це запитання. Може,
я зачепив те, про що він не любив говорити, що
намагався тримати в собі? Може, я пробудив у
ньому спогади, про які він хотів забути? Ця
раптова тиша! Здавалось, вона огортала нас,
стояла між нами, мов стіна, віддаляючи один від
одного.

Роберт відкашлявся. Він дивився кудись повз
мене.

 Гаразд, я розповім тобі, як це було,
сказав він повільно і ніби вагаючись.  Я почну з
випадку, через який я мало не потрапив у біду...

Роберт відкинувся на спинку стільця. Довго
сидів він так, втупившись поглядом у вікно, де
густішали вечірні сутінки. Я знову помітив його
вагання.

Потім він почав, тихо і стримано, немов
говорив сам до себе.

* *
*

Це було влітку 1938 року... Я йшов вздовж
одного з бульварів Парижа, маючи намір
потрапити до будинку на умовленій вулиці, щоб
передати записку. Для дівчини. Для Івони. Про
неї ти ще почуєш.
Про це не було умовлено. Я хотів сповістити

Івону, що ввечері зможу її зустріти пізніше, ніж
домовились. Отже, Івона нічого не знала про
мій намір розшукати її місце роботи і тому не
мала жодного уявлення про те, що трапилось
потім.

Літній день так і вибризкував сонячним
промінням. Стояла нестерпна спека. В цю пору
року з Парижа тікають усі, хто тільки має змогу.
Люди міняють курну задуху міста на свіжий
морський бриз.
Я проходив саме повз двох жінок, що стояли

недалеко від бруку і про щось розмовляли.
Раптом бачу дитину. Це була маленька дівчинка.
Вона бігла за своїм м ячем прямо назустріч
автобусові, що наближався з шаленою
швидкістю.

Якусь мить під владою інстинкту
самозбереження я ще вагався. Потім рвонувся з місця.
Витягнувшись, як плавець, що кидається з
морського берега назустріч набігаючій хвилі, так
кинувся я вперед і з усієї сили потяг дитину назад, до
себе. Дівчинка закричала. І саме в цю мить
пронизливо завищали автомобільні гальма. Хтось

вилаявся хрипким голосом. Потім я знову опи¬

нився на тротуарі, сам не знаючи, яким чудом
туди потрапив. Молода мати, дитина і друга
жінка стояли біля мене. Минуло лише кілька
секунд. Все це відбулося за одну мить, з такою
шаленою швидкістю, що я навіть не міг
пригадати подробиць.
По облямованому чорним хвилястим волоссям

обличчю молодої жінки текли сльози радості й
подяки. її очі сяяли. Вона обняла мене міцно,
ніби й не збиралась відпускати. Знову ії знову
цілувала мене в обидві щоки, затинаючись,
говорила слова, яких я не міг розібрати. І весь
час пригортала до себе дитину. Це була
маленька дівчинка років п яти, як дві краплі води,
схожа на свою матір. Схлипуючи, вона міцно
трималась за материну спідницю. Напевне, її лише
тепер охопив страх.

А я думав: Тікати! Тільки тікати! Не говорячи
ні слова, з благальним виразом на обличчі я
спробував ніжно відштовхнути від себе молоду
жінку. Але звільнитись від неї було не так
просто. Щаслива мати говорила тепер не до мене
одного, але й до перехожих, що стовпились
навколо нас і здивовано спостерігали цю сцену.

 Він врятував мою дитину! Аіою маленьку
прекрасну Жанетку! кричала вона.  Його
треба нагородити! Він рятівник!

Я знову спробував звільнитись. Але марно.
Молода жінка не відступала од мене ні на крок,
на своїх щоках я відчував її дихання. Поруч неї
стояла друга жінка, з якою недавно
розмовляла мати маленької Жанети. Вона теж щось
говорила мені. І теж міцно тримала мене за руку.
«Якщо мені не вдасться від них вирватись, то

я, чого доброго, провалюсь!»  думав я. Своєю
ламаною французькою мовою я відразу ж видам
себе. А я живу в Парижі без прописки, як
кажуть, на пташиних правах. Що наказував мені
Карл, один з керівників нашої підпільної
антифашистської групи в Парижі? «Ніколи не
підходь близько до колони демонстрантів. І
взагалі тримайся на відстані від будь-якого натовпу
людей, навіть тоді, коли він має зс-всім мирний
вигляд. Обминай десятою дорогою кожного
поліцая!» А тепер до його слів я міг би ще доіа-
ти: і не йди з запискою для Івони до будинку,
де вона працює секретаркою. Тоді ти не
потрапив би в цю частину міста і не опинився б у
такому безглуздому становищі!
У той час, коли в моїй голові, блискавично

змінюючи одна одну, роїлися ці думки, я
помітив, що в натовпі, який зібрався навколо пас,
з явився поліцейський мундир. Обидві жінки
навіть підштовхували мене до поліцая. Вони
переконували його словами, в які намагались
вкласти всю душу. Я відчув це. І все ж стояв
нерухомо і думав: «Тепер все пропало!»
Коли поліцай звернувся до мене, я зміг

вимовити лише:

 % я... 51 був так збентежений, що із
слів поліцейського зрозумів .тільки одне слово.
Він немов би вдарив мене ним:

 Паспорт!
Я простяг йому свого паспорта. На сторінці,

де стояла французька віза, він зупинився.
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Тримаючи переді мною паспорта, ткнув вказівним
пальцем у візу і щось сказав. Говорив він
надто швидко, і я мало що зрозумів. До того ж ще
й молода жінка перебивала його на кожнім
слові. Вона показала на свою маленьку дівчинку,
потім, розмахуючи руками, схвильовано
звернулась до людей, що стояли навколо нас. Вигуки
градом посипалися на поліцейського. Той почав
захищатись. Але видно було, що він почував
себе не дуже впевнено, його обличчя, що
виглядало з-під форменого кашкета, налилося кров ю.
Я дуже добре знав, який недолік знайшов він
у моєму паспорті. Так само добре я розумів:
незвичайний рятівник сам стає жертвою поліції.
І справді, він запропонував мені йти слідом за
ним.

Ні, по дорозі в поліцію ми були не самі. Ми
йшли в оточенні людей, які ні на мить не
давали спокою поліцейському. Молода жінка,
тягнучи за руку свою дитину, і та жінка, що з нею
розмовляла, перехожі, які були свідками
випадку з дівчинкою,  всі вони наполегливо
умовляли служаку, просили, благали. А збуджена
вкрай молода мати засипала його цілим
потоком гнівних слів. Обличчя її раптом змінилось.
В ньому не лишилось і сліду щастя, лише
відчай і гнів. Вона тягнула поліцая за рукав
мундира, ніби намагаючись відірвати його від мене.
З підбадьорливою усмішкою на обличчі кивала
мені головою, наче хотіла сказати: «Не
хвилюйтесь, все буде гаразд!»
Коли ми прибули до поліцейської дільниці,

люди, що супроводжували нас, хотіли теж
проникнути в приміщення. Але чиновники в мунди¬

рах,. що поспішали на допомогу своєму
товаришеві, відтиснули їх назад. Не відходячи од
дверей, люди продовжували кричати. Та молодої
жінки з дитиною поліцейським не вдалося
зупинити. Вона так голосно кричала на них, що її
дівчинка аж розплакалась. Жінка міцно
тримала мене, з а рукав. Чиновники змушені були
впустити і її разом з дитиною.
Двоє поліцейських привели нас до начальника

дільниці. Це був маленький товстий чолов яга в
пенсне, крізь яке допитливо дивились на нас
короткозорі очі. Молода мати підштовхнула свою
дитину до самого письмового стола, за яким він
сидів. То благаючи, то голосно і переконливо
пояснюючи, що трапилось, вона весь час
показувала на дівчинку і на мене.

 Він врятував дитину, а ви його в тюрму?
вигукувала вона обурено.
Маленький товстий начальник поліцейської

дільниці мовчки вислухав її. Його обличчя
жалісно скривилось, вік співчутливо знизав
плечима і почав:

 Так, мадам, так, але...
Далі говорити він не міг. Уривчастим од

хвилювання голосом молода жінка перебила його.
Але маленький товстун лише сердито махнув
рукою і показав на чоловіка у цивільному, що
непомічений тихо увійшов через бокові двері.
Молода жінка замовкла. Вона повернулась до

цивільного, немов перед нею з явився новий
ворог, на якому тепер треба було зосередитись.

Здавалось, цивільний був уже про все
поінформований. Він одразу ж звернувся до мене
німецькою мовою. Говорив з сильним акцентом:

 Хто ви такий? Це, шановний пане, цікавить
нас насамперед.

 Я німець.

Вийнявши з кишені піджака свого паспорта,
я простягнув його цивільному.

Не кажучи ні слова, він відкрив сторінку, де
була наліплена проштемпельована фотокартка,
і уважно подивився на неї. Потім знову на мене.
Так кілька разів. Тоді перегорнув усі сторінки
паспорта, пильно оглядаючи печатки.

Присутні стежили за кожним його рухом.
 Уже більше місяця, як ви прибули у

Францію. Адже так?
 Так.

 Ваша віза була дійсна лише на чотири
тижні. Ви прострочили її вже на три дні.
Цивільний помахав паспортом.

 А що ви робите в Парижі?
 Я тут у відпустці.

Якусь мить чоловік у цивільному дивився на
мене.

На кістлявому, жовтуватому обличчі не
ворухнувся жоден мускул, проте його чорні очі були
насторожі.

 Але що ви тут робите? На це питання ви
так і не відповіли!
Я намагався ухилитись від проникливого

погляду цієї людини.
«Тепер він мене спіймав, думав я. Цього ж я

не маю права йому говорити, Спочатку
прострочена віза  а тепер це!»
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 Иу, затримався тут.. От і все, відповів я.
 А де ви живете тут, у Парижі?  Це

запитання пролунало, як постріл з пістолета.
Переді мною постало обличчя Івони. Я бачив

його перед собою дуже чітко. її блакитні очі,
красиві чорні брови врозліт, високе чоло,
блискуче каштанове волосся, що, здавалось, завжди
переливалось іскрами, ямочки на її щоках, коли
вона сміялась, рівні зуби.

Я згадав про запитання, яке поставив мені
чоловік у цивільному.

 Мені не хотілося б говорити, де я живу,
відповів я.  Прошу зрозуміти це.
 Чоловік у цивільному повернувся до

начальника, якого майже не було видно з-за
письмового столу і почав щось говорити, дуже швидко
і монотонно, як заведений, немов виконував
доручення, яке його анітрохи не цікавило. Після
кожної його фрази начальник дільниці ствердно
кивав головою, і пенсне на його носі
підскакувало. Я помітив, що обидва поліцейські, які
стояли праворуч і ліворуч од мене, кидали в мій бік
співчутливі погляди.
Коли чоловік у цивільному почав говорити,

молода жінка притиснула до себе дитину. Це
був інстинктивний рух, породжений внутрішнім
хвилюванням, але вона, здавалось, цього не
помічала. У неї здригались губи. Нахилившись
уперед і обнявши однією рукою дитину, вона
стояла і не зводила з мене стривожених очей.
Чоловік у цивільному закінчив свої пояснення.
 Звичайно!  мовив начальник, кивнувши

йому у відповідь головою. Потім він щось
сказав молодій матері і подав знак очима двом по-

ліцейським. Ті підійшли до жінки, я помітив,
що робили вони це неохоче.

Молода жінка обернулась, почала знову
вмовляти начальника. Деякі слова вона весь час
повторювала, говорила дуже швидко і з запалом.
Вона вимагала, щоб записали її адресу і
повідомили їй про всі наслідки.

Г аразд, гаразд, мадам!  сердито кинув
начальник за письмовим столом і жестом

покликав чоловіка у цивільному до себе.
Молода жінка звернулась тепер до мене. У неї

був дуже стомлений вигляд.
 Мсьє... Мсьє...  насилу видавила вона

крізь сльози. Все її єство, здавалось,- просило
пробачення.
Я усміхнувся і кивнув їй та Жанеті на

прощання головою.

Поліцейський та чоловік у цивільному пішли
слідом за жінкою і дівчинкою до виходу. За
ними з гуркотом зачинились двері. «Все! Значить,
вони залишать мене тут!»  подумав я,
дивуючись сам собі, бо якось одразу ж заспокоївся.
Але потім, коли мене привезли в поліцейську

префектуру і коли я вже сидів у камері, мене
охопила шалена лють.

Що вони думають зі мною робити? Може,
хочуть мене вислати в якусь сусідню країну? Але
ж яка країна мене прийме? Людину бідну, як
церковна миша! Та ще й таку, яку висилають
із Франції! Адже тепер у всіх країнах
дотримуються тієї думки, що коли емігрант німець, то
це небажаний емігрант. А може, вони хочуть
мене?!.. Ця думка свердлила мій мозок. Звичайно!
Вони, мабуть, відправлять мене в Німеччину!
Тоді я проіпав. Націсти, звернувши на мене увагу
і натрапивши тепер на мій слід, дізнаються,
нарешті, хто я в дійсності. Тоді мені не допоможе
навіть націстська посвідка, якою я маскувався
по дорозі сюди. Тоді я буду, як миша в пазурях
кота. У гестапо вистачить часу. Воно буде доти
вести розслідування і перевірятиме кожну
деталь з мого життя, поки не знатиме про мене
все.

Що хоче робити зі мною французька поліція?
Що саме? І все це сталося з моєї ж власної
вини. Бо я діяв на власний страх і риск. Як я
міг поступитись просьбі Івони залишитись?!
З цього все й почалося.

 Хоч до кінця тижня!  просила вона.
Та що Івона! Мені самому цього хотілось.
Навіть дуже хотілось. «Днем раніше, днем
пізніше  це нічого не значить», думав я.
Французи вже як-небудь дозволять виїхати, а
німецька прикордонна поліція взагалі не зверне
уваги на те, що я на кілька днів довше пробув у
Франції. Якби тільки не трапилось цього
випадку з дитиною. Адже з простроченою візою мені
слід було б вдвоє бути обережнішим, щоб не
впадати у вічі. Але чим допоможуть тепер
самообвинувачення? Тепер я сів, як рак на мілину!
І жодному з наших товаришів не можна
сповістити, де я і як сюди потрапив. Цим я міг би
звернути увагу французької поліції на керівний
центр нашої німецької антифашистської групи
в Парижі,
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Я шукав виходу з цього становища. Хто
впадає в апатію і, незалежно від того, в якій
ситуації опинився, припиняє боротьбу, той взагалі
приречений на невдачу. Це давно відома істина.
Думки, що роїлися в моїй голові, ганяли мене

по камері з кутка в куток. Може, мені вчинити
скандал? Затарабанити в двері? Вимагати
роз яснення, що хочуть зі мною робити? Може, все
ж таки попросити, щоб когось повідомили про
мій арешт? Але кого? Івону? Якщо вона
увечері не застане мене вдома, то буде турбуватись.
І чим пізніше це станеться, тим більше
горюватиме вона і тим більше вдаватиметься в розпач.
Чим вони зможуть їй нашкодити! Івона 
француженка. Ні! Ні! їй теж будуть потім
неприємності за те, що я жив у неї без прописки. Івона,
напевно, теж не дізнається, що зі мною
трапилось. Бідна Івона.

Я безпорадно стояв посеред камери і
дивився вгору на маленьке загратоване віконце.
Крізь нього проникало жовтувате світло, в
якому витанцьовували міріади пилинок. В
напівтемряві, що панувала в камері, вони здавались
надзвичайно великими, схожими на маленькі
ширяючі кульки.

Я знову почав метатись по камері. Раптом
мені спало на думку: адже у Франції є
антифашистський комітет емігрантів! Можна б
звернутись туди! Як же зветься цей комітет? Я ніяк
не міг пригадати назви. Та й адреси також не
знав. Не запам ятати таку важливу річ!
Правда, в Парижі я всього місяць, про цей комітет
я лише чув, але ще ні разу там не був. Як же
він називається? Але про це також не може бути
мови. Французька поліція змогла б потім
дізнатись, що я був у Парижі з політичних причин.
А я ж повинен всюди, у всіх випадках,
видавати себе за невинного мандрівника!
Мій погляд зупинився на стіні камери.

Глибоко видряпаними на штукатурці літерами там
було написано: «Хай йому біс!» Я змушений був
усміхнутись. А от хтось пробував зробити
календар, щоб лічити дні свого ув язнення. Шість
рисок вподовж, а поверх них одна впоперек, і
знову дві риски вподовж. Дев ять днів. А трохи
далі я прочитав «Одета». Одета! Жіноче ім я. То
був немов зойк. Я кілька секунд дивився на це
ім я, поки воно не розплилось перед моїми
очима.

Я підійшов до койки. Заклавши руки за
голову, ліг на тюремну постіль. Так, я пробув у
Парижі лише чотири тижні і кілька днів, Але мені
здавалось, що я живу тут дуже довго.

Коли в Берліні мені запропонували поїхати
до Парижа, я відмовився. Я кепсько володів
французькою мовою і ні разу ще не був у
Франції. Як же я міг повернутися з такої
закордонної подорожі у Берлін, щоб не накликати на
себе підозри? Як приступати потім знову до
своєї роботи в підпільній організації руху
опору? Це здавалось мені неможливим. Зрештою,
в мене був досвід нелегальної роботи і мені
сказали, що враховують саме цей мій досвід, І
через те я й потрібен був у Парижі.
З товаришем, що передавав мені це доручен-
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ня, я зустрівся у великому кафе на Курфюрс-
тендамм. Мені ще пригадується, що серед
відвідувачів було багато високих чинів СА і
СС. Це не тільки гарантувало безпеку такої
зустрічі, але й дало нашій розмові особливий
-напрямок. Бо мій співбесідник навів тепер
інші аргументи, які говорили на користь моєї
поїздки в Париж.

 Ти ж, так би мовити, наш «троянський
кінь»!  сказав він. Я був членом націстської
організації, як і багато інших наших керівних
товаришів, що маскували цим свою роботу в
антифашистському підпіллі. Моє націстське
посвідчення мало бути мені корисним у цій
подорожі.
Нарешті, він мене переконав. А через кілька

днів я поїхав.

Коли ми наближались до прикордонної
станції, у мене в грудях ніби щось закам яніло.
Я довго думав про ті вирішальні хвилини, які
могли бути для мене згубними. Вигадував
різні ускладнення і несподіванки, які могли там
трапитись. Точно обдумав, як мені слід на них
реагувати і що я повинен буду відповідати на
можливі каверзні запитання.
В купе швидкого поїзда, крім мене, сиділа ще

якась дама і двоє чоловіків. Дама нервувала.
Вона порпалась у своїй сумці, ставила її біля
себе, знову брала в руки і продовжувала в ній
щось шукати. При цьому вона уникала дивитись
на нас і весь час схвильовано виглядала у
вікно.

Поїзд зупинився. У купе зайшов чиновник
залізничної поліції з двома есесівцями. Вони
проглянули паспорти обох чоловіків, перевірили
їхні чемодани. Підійшла черга до дами.

 Ви єврейка?! сказав один з есесівців.
 Так,  почулось тихо у відповідь.
 Ідіть за мною! Візьміть з собою свої

речі!  різко наказав він.
Тепер настала моя черга, і націстське

посвідчення, яке я, ніби ненароком, витяг разом з
паспортом із бумажника, подіяло, мов якась
чарівна сила! Адже посвідка із свастикою та моїм
акуратно проштемпельованим фото була непід-
робленою!
Мій чемодан оглянули через п яте-десяте.

Ніхто в мене нічого не питав. Другий есесівець,
який стояв біля чиновника залізничної поліції,
навіть козирнув і побажав мені щасливої
дороги.
Під час цієї процедури на німецькій

прикордонній станції я став зовсім іншою людиною,
як і завжди в скрутних ситуаціях. Коли минула
небезпека, вгамувало-сь напруження нервів, і я
знову міг спокійно міркувати, це здивувало
мене самого. В такі критичні хвилини у мене
всередині все немов кипіло від збудження. Але я
придушував його залізним самовладанням.
Зовні в таких випадках я був завжди стриманий і
спокійний, навіть ввічливий і люб язний. Ще
й усміхався. На підпільній роботі ми не раз
потрапляли в скрутні ситуації. Тоді треба було
бути готовим до всього. Це ми добре розуміли.
А тепер я лежав на койці в одній із камер

французької в язниці. Коли лежиш нерухомо,
думки так і навалюються на тебе. Вони
з являються і зникають з блискавичною швидкістю.
Французьку мову я знав вельми

незадовільно. І через це одразу ж після прибуття в Париж
зі мною трапилась смішна історія. Я повинен
був подзвонити по телефону одному панові на
прізвищ? Меньє, який мав відвести мене до
моїх політичних друзів. Мені дали в Берліні номер
телефона цього пана Меньє і сказали, що він
добре розмовляє по-німецьки. Але по
телефону відповіла жінка. Вона говорила дуже
швидко, і я нічого не зрозумів. Тоді я
повторив.

 Мсьє Меньє, будь ласка!
З трубки знову посипався цілий фейерверк

слів. Я вивчав французьку мову на прискорених
вечірніх курсах. І це було вже досить давно.
Отже тепер, використовуючи кожну паузу, яку
робила жінка, я одноманітно повторював у труб-

' ку своє речення про пана Меньє. І щоразу
одержував відповідь. Але все ж ніяк не міг
зрозуміти, що говорила жінка. Нарешті мій терпець
урвався. «Подзвоню пізніше, подумав я. Цей
Меньє мусить же колись прийти додому!»

Коли я потім розповідав своїм друзям, які
труднощі були у мене в розмові по телефону з
дружиною пана Меньє, вони бралися за боки від
сміху.

 Він же нежонатий! То була грамофонна
пластинка!

 Яка пластинка?

 Ну, грамофонна пластинка, що
автоматично включається на телефонній станції і потім
весь час повторює: «Провід зайнятий!
Подзвоніть, будь ласка, пізніше!»
Та в Парижі це була не єдина трагікомічна

історія. Бувають пригоди, які, очевидно, можуть
траплятись лише з нами, німцями, закоханими
в красоти своєї батьківщини так само, як і в її
примхи. Ось який випадок стався зі мною в кіно.
У газеті я прочитав, що йде німецький
мультиплікаційний фільм. Німецькою мовою, але з
французькими титрами. Я поїхав у кінотеатр.
Минуло всього кілька днів, як я виїхав з
Німеччини, а мене вже брала туга за рідним
краєм.

Фільм був поставлений непогано. Але за
змістом  досить таки посередній. Та не в тім річ,
головне те, яке враження справив на мене цей
фільм у Парижі, що він зі мною там зробив.
Саксонець, берлінець і баварець вирушили
утрьох на екскурсію в гори. Раптом знялася
страшенна буря. Вони вирішили якомога
скоріше повернутись у долину. Докладаючи всіх
зусиль, як божевільні, поспішали вони вниз,
повисали на своїх альпіністських вірьовках,
борсались на них, безпорадно розмахували в повітрі
руками й ногами і не могли нічого вдіяти.

Я сидів у паризькому кінотеатрі і слухав, -як
ті троє лаялись і проклинали все на світі кожен
на своєму діалекті. Я був просто в захваті.
Забув навіть, де я. Німеччина опинилась раптом
тут, вона була в мені, жартувала і лаялась зі
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мною. Я сміявся без упину. Ось товстий берлі-
нець, що незграбно борсається на своїй
вірьовці, випалив ще одне круте слівце. Я знову
голосно засміявся. Раптом у мене в голові
промайнула думка: «Тихше! Ти завжди смієшся
надто рано! Інші повинні спочатку прочитати
переклад. Адже вони можуть помітити, що ти
німець! А живеш тут незаявлений. Оце так
підпільник!»

У Парижі я щодня працював на нелегальних
курсах, на яких навчав, як треба поводитись в
папістській Німеччині, щоб не впадати нікому
в вічі. Як треба відразу ж пристосовуватись до
всякої, навіть найнезвичайнішої обстановки. Як
слід уникати найнезначнішого фальшивого руху,
кожного слова, яке може викликати підозру. Бо
ж саме для цього мене викликали в Париж!
Я повинен був передати іншим товаришам свій
досвід роботи в антифашистському підпіллі
Німеччини.

У той час ми несли тяжкі втрати. Тисячі
рядових членів і керівних діячів нашої
організації були заарештовані, кинуті у в язниці і
концентраційні табори, багатьох кати замучили до
смерті. Ця нещадна боротьба в пітьмі вимагала
від нас великих жертв. Ми йшли в передових
лавах антифашистського руху опору Німеччини.
Нікого і нічого націсти не боялись так, як нас.

Нові борці, нові активні діячі повинні були
зайняти місця заарештованих і страчених
товаришів, щоб продовжити їх благородну справу.
В наші поріділі ряди мали влитись і ті
комуністи, які вже в останню годину змогли
врятуватись од фашистського терору, яким пощастило
втекти за кордон і які жили тепер у Парижі,
Празі та по інших містах і країнах.

Адже з того часу, як ці товариші змушені
були залишити Німеччину, методи нашої
підпільної роботи змінились: переслідування фашистів
ставали все витончеиішими і підступнішими.
В нашій підпільній роботі ми мусили бути
завжди на крок попереду гестапо. Тому кожен
товариш, що повертався з еміграції, повинен був
пройти добру школу, грунтовно ознайомитися з
новими умовами боротьби в Німеччині.

Ніхто з них не міг їхати в свою рідну округу.
Там його надто добре знали, і, що найголовніше,
більшість товаришів, які перебували тепер в
еміграції, були заочно засуджені в Німеччині до
ув язнення або й до страти. Якби вони
повернулись у свою рідну місцевість, то
потрапили б прямо до рук гестапо. Виходячи з усього
цього, вони мусили, так би мовити, стати
зовсім іншими людьми під чужими прізвищами з
усіма належними документами. Вони повинні
були замести всі сліди, що змогли б нагадати
про їхнє колишнє життя.
За допомогою карт і усних розповідей ці

товариші грунтовно знайомилися з тими
районами Німеччини, де вони мали відновити роботу
антифашистського підпілля, вивчали напам ять
дати і різні подробиці з своєї вигаданої
автобіографії. Якщо їх в націстській Німеччині про
це запитають, то вони повинні вміти дати
переконливі відповіді, аж до найменших подробиць.

 А що ви робите тут, у Парижі?  запитав
мене в поліцейській дільниці чиновник
французького кримінального розшуку з кістлявим
жовтуватим обличчям.
Чи міг я відповісти на це запитання?!
Тепер я лежав на койці у камері

французької в язниці і ламав собі голову. Не випадково
приходили такі думки.
Заняття наших курсів провадились у залі

маленького танцювального клубу. Увечері, після
трудового дня, там збирались французи...
Безтурботні, веселі. А вдень у цьому ж самому
приміщенні німці, яким удалось вирватися з
в язниці, концтабору і навіть із рук самої смерті,
готувались до того, щоб знову вирушити в пекло
німецького фашизму. Чи доведеться нам, що тут
разом учились, ще коли-небудь зустрітися? Не
всі, мабуть, доживуть до того дня, коли фашизм
буде знищений, коли ми, нарешті, зможемо
здійснити мету нашого життя: побудувати в
Німеччині соціалізм!
На цих курсах був один товариш, якого я

дуже любив. Напевно, за його надзвичайну жагу
до знань, чи, може, тому, що він був так беззавіт-
но відданий нашій справі, а можливо й за те,
що він мав таку щиру вдачу, вмів бути завжди
веселим. Звався він Куртом ми*зналиодин
одного лише по кличках,  а родом був з Вупер-
таля. Коли рік тому, в 1937 році, гестапо за
допомогою провокатора розкрило в окрузі Вупер-
таль нашу організацію, Курт мусив тікати за
кордон. Він був ще молодий, всього двадцять
п ять років, і мав двох дітей, його дружина з
дітьми залишилась у Німеччині. Курт знав, що
вони повинні були два рази на тиждень
з являтись у гестапо. Там у неї годинами випитували
про нього.

 Тому я й не можу передати їм жодної
звістки,  розповідав мені одного разу Курт.  Щоб
вони з спокійною совістю могли говорити, що
нічого про мене не знають! І вони справді не
знають, де я і чи живий взагалі.
Курт підійшов близько до мене і заговорив

раптом зовсім тихо, хоч ми й були тут самі.
 Адже ти говорив на курсах, що ніхто з нас

не має права повертатись у свою рідну округу.
То-бі я хочу сказати: одного разу я був там!
Я бачив своїх дітей! Приблизно півроку
тому...
Я здивовано глянув на Курта. Його обличчя

аж потемніло від хвилювання. Очі палали.
 Мене вже посилали раз до Німеччини,

швидко продовжував Курт.  3 одним важливим
дорученням. І тут це й сталось. Тільки не
докоряй мені, будь ласка! Я знаю, що робив невірно.
Але я не міг інакше. Так от, я поїхав додому,
підійшов до рогу вулиці, де ми жили. Мене
тягло туди, як магнітом. Я довго стояв за будкою
для афіш і дивився на вулицю. І раптом я
побачив їх! Мого Гергарда і мою маленьку Еліза-
бет! Вони підбігли разом з іншими дітьми до
нашого будинку, потім стрибали через
скакалки. Я стояв, мов прикований, і не міг зрушити
з місця. Мене трусив нервовий плач. Мої діти!
Вони грались собі там, навіть не підозрюючи, що
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їхній татко був так близько від них! Моє серце
краялось. Нарешті, я зірвався з місця і пішов
геть. Ні, я побіг, побіг, як зацькований звір.

Курт підняь плечі, ніби хотів скинути з себе
якийсь тягар. Потім хрипким од хвилювання
голосом сказав:

 Тепер я впевнений у собі. Коли мені знову
доведеться повернутись до Німеччини, я не
поїду в рідний Вуперталь. Можеш на мене
покластись. Запевняю тебе!

Я не міг відповісти на слова Курта і лише
ствердно кивнув головою. Я відчував, що він
мусив мені про це розповісти, щоб звільнитись
від тягаря. І я думав: кращі люди Німеччини 
з нами. Це  герої, справжні герої.

Я все ще лежав на койці, в паризькій
тюремній камері, і думки змінювали одна одну.

 А де ви живете тут, у Парижі?  запитав
мене чиновник кримінального розшуку. Я знову
побачив перед собою Івону. Здавалось, стіни ,
камери раптом розступилися.

Цей пан Меньє, до якого я дзвонив після мого

приїзду в Париж, одразу ж зв язав мене з
керівним центром нашої емігрантської
антифашистської групи. Потім я зустрівся з одним
товаришем, якого звали Карл. Йому було років
шістдесят чи навіть більше. Він мав вигляд
привітного старенького панка, який живе собі тихо
і самотньо на скромну пенсію. В дійсності ж це
була темпераментна, обережна, розумна голова.
Людина, до якої швидко проймаєшся довір ям.
Карл прийшов не один. З ним була молода

жінка, він познайомив мене з нею.
 Це товаришка Гранжьє. Ти будеш у неї

жити. Товаришка Гранжьє люб язно
запропонувала нам свої послуги.

Молода жінка подала мені руку і допитливо
подивилась на мене. У неї були ясноблакитні
очі, вона посміхалась.

 Треба ви допомогти, так? мовила вона.
Очевидно, їй було дуже важко розмовляти

німецькою мовою. Вона мусила підшукувати
кожне слово. Але говорила зовсім спокійно,
ніби про щось само собою зрозуміле. Я думав,
що так можуть говорити тільки люди, які добре
знають, чого вони прагнуть, переконання яких
увійшли в їх кров, у їхні серця.
Але я сказав лише:
 Щиро дякую вам, товаришко.  Нічого

іншого мені не приходило в голову. До того ж я
був дуже збентежений. Молода жінка була
досить вродлива.

У всякому разі я дуже зрадів, коли Карл
знову почав:

 На наш погляд, у готелі тобі буде
небезпечно. Там тебе бачитиме багато людей. А це
погано. Зрештою, ти ж незабаром повернешся
в Німеччину! У товаришки Гранжьє тебе не
бачитиме ніхто. Там ти можеш жити навіть .незаяв-
леним аж до від їзду.

Через кілька хвилин ми попрощались. Я пішов
до найближчої станції метро, щоб поїхати на
вокзал за своїм чемоданом. У мене було якесь
дивне почуття. Я йшов по вулицях, мов
зачарований, ніби в цьому величезному місті, що

розкинулось на берегах Сени, більш нікого й не
було, крім мене. Машинально переставляючи
ноги, я перед собою нікого не бачив, нічого не
чув.

Тоді я ще не міг знати, що цей перший вечір
у Парижі, ця зустріч з Івоною стануть
вирішальними в моєму житті. Але якесь передчуття
цього появилось у мене відразу ж, як тільки я
побачив Івону. Це почуття було ще схоже на легкий
порив вітру, на безшумний помах пташиного
крила. Але воно з явилось.
Така вже природа людини. На своєму шляху

ти можеш зустріти тисячі людей, і всі вони
схожі оОдин на одного. Одних ми пам ятаємо по
якійсь спільній справі, інших по випадковій
зустрічі. Та ось раптом приходить людина, про
яку ви ніколи нічого не чули і яку ви ні разу не
бачили; вона подивиться на вас, скаже кілька
слів  і западе вам у саме серце.
І ось що іще характерно для людини: інколи

вона протягом усього свого життя не забуває, що
приходило їй в голову багато років тому. Так,
наприклад, я ще й сьогодні точно пам ятаю, що
я думав того вечора. «У товаришки Гранжьє
тебе ніхто не бачитиме...»,  сказав мені тоді
Карл. Значить, вона одиначка? І сама
запропонувала, щоб я жив у неї? Яке міцне почуття
солідарності з нами у цієї французької патріотки!
Яким глибоким довір ям до нас пройнята вона!
Саме це повинно було мати для мене
вирішальне значення. А більше нічого.

Івона жила сама у двокімнатній квартирі, зі
смаком умебльованій з розрахунку на одну
особу. У неї була ще невеличка кухонька з
газовою. плитою, і тут же поруч малесенька душова
кабіна. Квартира була у великому новому
будинку з довгими коридорами на кожному
поверсі, ^куди виходило багато дверей.
Хоч цей будинок і був схожий на бджолиний

вулик з численними стільниками і мав багато

під їздів  все ж у кожному коридорі треба
було проходити повз конс єржку. Вона сиділа
завжди з шитвом у руках біля вікна своєї
квартири, що виходила в коридор. Нікого, хто
заходив або виходив з будинку, не минав її
проникливий погляд. Якщо конс єржки не було
видно у вікні, а це траплялось дуже рідко, то там
сидів на варті її чоловік з люлькою в зубах.
Я вже знав, що в Парижі конс єржи були
одночасно ще їі таємними агентами поліції.

 Ви не май страху,  запевнила мене Івона,
коли я заговорив з нею про це.  Для конс єржів
«досить» уже того, що вони побачать нас разом.
Після цього вони ні про що не питатимуть
мене, навіть, якщо побачать вас самого. Бо в
Парижі «не так, як скрізь».  Івона пояснювала
мені все спокійно, з дуже серйозним виразом,
по-діловому і, здавалось, навіть надто сухо.
Незважаючи на це, я не міг утриматись від
усмішки, хоч відразу ж відігнав її. Івона вимовляла
німецькі слова запевнення таким
комічно-приємним тоном, так чарівно їх перекручувала...
І все ж, коли я проходив по коридору повз

маленьке віконце воротарки, то, незважаючи на
пояснення Івони, я відчував, ніби мене переслі-
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дував якийсь кошмар. Щоразу, заходячи в
будинок або виходячи з нього, я думав, як добре
було б мати на спині невеличкий аеростат! Тоді
я зміг би непомітно пролетіти високо понад цим
маленьким віконцем!
В перші дні я рідко бачив Івону, хоч і жили

ми під одним дахом. Напевне тому, що Івона
була дуже соромлива, якось обережно
замкнена. Незважаючи на те, що вона подала мені
таку дружню допомогу, а може якраз тому, що
сама її запропонувала. Мабуть, у мене було
таке саме почуття, бо я теж намагався
якомога менше нагадувати їй про свою присутність
і уникав усього, що могло б порушити її
звичайний спосіб життя.

Увечері я здебільшого приходив пізніше за
неї і відразу йшов якомога тихіше в свою
кімнату. А вранці, коли чув, що Івона умивається в
душі, порається в кухні, я чекав, поки вона, уже
виходячи з дому, -привітно крикне біля моїх
дверей «до побачення!» Потім я відчиняю,
відповідаю на її привітання, люб язно киваю головою
і дивлюсь їй услід, поки за нею не зачиняться
двері квартири. Закохавшись, ми часто стаємо
егоїстами, інколи навіть надто великими. Ми
чекаємо чогось, запевняємо себе, що все
повинно бути так, як ми цього бажаємо і відчуваємо.
Ми стаємо жертвою своїх мрій. А пробудження
від цих мрій гірке.
Прийшовши одного вечора додому, я застав

Івону не саму, хоч було вже пізно. Вона
познайомила мене із своїм гостем.

 Це товариш Марсель!  коротко сказала
вона.

То був чоловік середніх літ, стрункий і
високий, з добрим обличчям і веселими темними
очима. І говорив він жваво і збуджено. Але його
веселість вплинула на мене, як удар нагаєм.
«Теж мені симпатяга!» в їдливо подумав я, вкрай
розчарований.
Марсель був ельзасець і добре розмовляв по-

німецьки. Він одразу ж спробував втягти мене
в розмову, невимушено і просто, немов ми з ним
були вже давно знайомі. Може, Івона
розповідала йому про мене? Напевне. У всякому разі,
розмова в нас не зав язувалась  я завжди був
неговірким і до того ж бачив я цього Марселя
вперше у своєму житті. Але то була, звичайно,
не єдина причина моєї стриманості. Я знав про
неї і весь цей час намагався не дивитись на
Івону. Марсель, напевне, помітив, що зі мною
діється. Він раптом пояснив:

 Ми обговорюємо з Івоною випуск нашої
районної газети. Івона завжди нам її друкує.

 А, ось як...  відповів я. Мені здавалось,
що вів я себе по-дурному, як хлопчисько, але
не міг нічого з собою вдіяти. Знайшовши якийсь

привід, я пішов, нарешті, до своєї кімнати.
Через два дні після цього Марсель знову був

у Івони. Вони схвильовано про щось
сперечались. На цей раз, коли я увійшов, вони лише
кивнули на моє привітання, навіть не
припинивши розмови.
Такою я ще ніколи не бачив Івону!
Глибоко вражений, я безпорадно сидів у своїй

кімнаті. З маленького передпокою до мене
доносились їхні голоси. Вони розмовляли більше
години. Нарешті, Марсель пішов.

Я ніяк не міг заснути і весь час перевертався
у ліжку з боку на бік. Глибока тиша, яка
раптом запанувала в квартирі, шарпала мої нерви
ще сильніше, ніж гучна розмова. Про що вони
могли так довго говорити і, до того ж, так
схвильовано? Знову про зміст районної газети? Адже
сьогодні перед ними не лежало жодних паперів,
як минулого разу. А, власне, яке мені до того
діло? Я не маю права про це судити. Треба
викинути з голови ці думки! Але в моїх грудях
була немов якась болюча рана. Я ие в силі був
вгамувати цього болю. Та стомившись до краю,
нарешті, заснув.

Івона, мабуть, багато читала.
В моїй кімнаті були дві довгі полиці, тісно

заставлені книгами. Напевне, в кімнаті Івони
теж були книги, бо вони стояли рядами навіть
у передпокої, що містився між кухнею і
нашими кімнатами і правив за їдальню для Івони.
Коли одного вечора я раніше, ніж звичайно,
повернувся додому, Івона діставала з полиці
«Жана Крістофа». Тримаючи в руках книгу,
вона розказувала мені, що кілька років тому
вже читала цей твір. Але хороші книги треба
перечитувати по кілька разів. Від цього тільки
виграєш. Тоді читаєш їх уже іншими очима, з
іншими почуттями.
  Адже з роками ми зростаємо, стаємо

розумнішими!  сказала вона усміхаючись.  А з
книги «Жан Крістоф» багато дізнаєшся про
душевний склад німців. Взагалі ніщо не може

краще розповісти про душу і життя народу, ніж
музика й література.
Одного вечора ми довго сиділи разом.

Багато про що говорили. Точніше кажучи, ми
змушені були вести нашу розмову досить
уповільненими темпами, закликаючи на допомогу весь свій
хист до жестикулювання і міміки. Я ледве
встигав схоплювати зміст її німецької мови, а їй
було ще тяжче справлятися з моєю сумішшю
німецько-французьких слів. Часто ми голосно
сміялись, бо на кожному кроці зустрічалися з
кумедними непорозуміннями. Тоді нам на
допомогу приходив словник. Коли ми спільними
зусиллями знаходили там слово, якого нам

бракувало, Івона, сяючи від запалу і радості,
вигукувала:

 О, так ви оце мали на увазі!
У Івони було щось таке, що зачаровувало

мене. Ці чари випромінювалися і з її блакитних,
як небо, очей, і з її каштанового волосся, і з
ямочок на щоках, а особливо, від її рухів, якими
вона супроводила свої слова. Вона була
вродлива, дуже весела і розумна. У неї була така
свіжа, захоплююча принадність, яка властива
лише незіпсованим, простим людям; принадність,
яку неможливо перейняти від когось. У людини
вона або є, або ж її немає.

Те, що я відчув у першу мить, коли побачив
Івону, і що потім ставало все сильнішим,
переросло того вечора в глибоку симпатію. І я не
міг нічим протидіяти цьому. Всі міркування і
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аргумента, які я намагався навести для свого
захисту, були марні. Але ж я намагався жодним
жестом, жодним , словом не показувати, що зі
мною діялось.

Адже я знав, що скоро повинен залишити
Париж.
Але хіба ми, мужчини, здатні щось утаїти?

Кажуть, що у жінок до цих речей надто
витончене чуття, і вони майже ніколи не
помиляються. Як же інакше міг я пояснити собі
поведінку Івони того вечора?
На маленькому столику в передпокої тепер

щоразу стояв для мене дбайливо приготовлений
сніданок. В той день я знайшов там уперше
записку: «Для Вас!» В моїй кімнаті тепер
завжди стояли квіти в розкішній японській вазі.
А коли ми зустрічались, очі Івони спалахували
якимось лукавим вогником. Івона розповіла
мені, що родом вона з міста Марселя, що батьки
її живуть там і досі.
А про її товариша мені незабаром стало все

відомо. Була неділя, й Івона умовила мене
трохи пройтися з нею по свіжому повітрю. Вірніше
кажучи, мене й не треба було умовляти. Погода
стояла чудова.
Незабаром ми вже йшли вздовж берега Сени.

Довгими рядами там сиділи рибалки з
вудочками. Серед них я раптом пізнав Марселя. Він
розмовляв з якимсь хлопчиком, що теж тримав
у руці вудилище. Непомітно для них ми
наблизились. Коли Івона несподівано плеснула
Марселя по плечах, той рвучко обернувся  а потім
щиро засміявся і, весь сяючи, потиснув нам
руки. Потім я привітався до хлопчика.

 Мій син! гордо сказав Марсель.
Нічим Марсель не -міг би порадувати мене

більше, як цими словами. Я ще раз міцно
потиснув хлопчикові руку. А той здивовано
поглядав на мене. Це був високий на зріст хлопчина
років десяти. Кожним своїм рухом, всією своєю
поведінкою, виразом обличчя він був викапаний
Марсель.

Коли ми рушили далі, Івона раптом
засміялась. Я, нерозуміючи, подивився на неї.

 В чому річ?  запитав я. Вона все сміялась
і ніяк не могла заспокоїтись.
Потім насмішкувато-пустотливим голосохм

пояснила, що Марсель  пристрасний рибалка. Він
пишається тим, що вже навчає свого сина

секретів рибальства. Потім, підвищивши голос,
додала, що дружина Марселя цим дуже незадо-
волена.

Я, нарешті, збагнув! Івона помітила, що
кожного разу, коли в неї бував Марсель, я виходив
у свою кімнату. Тепер вона по-своєму пояснила
мені мою помилку. Я теж мусив засміятись. Та
й що ж мені лишалось робити? Я був
безмежно радий і щасливий. Як і Івона.

Пізніше, коли Івона одного разу відносила
Марселю надрукований рукопис, я
познайомився також і з його дружиною. Це була граціозна
темноволоса жіночка. Марсель Дюран жив із
своєю сім єю в одному з старих паризьких
готелів, перетворених на житлові будинки.
А тепер ми знову йшли вздовж залитої сон¬

цем древньої Сени. Біля квіткового кіоска я
купив Івоні букетик фіалок.

 Я буду часто згадувати цей день і ці
квіти,  сказала вона, щасливо усміхаючись.
У мене вже давно зріла догадка. Тепер вона

підтвердилась: Івона теж кохала мене. Обоє ми
жили в однаковому напруженні. Воно було в
повітрі навколо нас, в кожному нашому погляді,
в кожному жесті. Але ніхто з нас не сказав
вирішального слова. Навіть у ту неділю.
Через кілька днів на столику в передпокої я

знову знайшов записку:
 Я приходити сьогодні вечір та сама

година.

Коли увечері я зайшов у квартиру, Івона
була вже дома і задоволено відзначила моє
здивування. Це був подвійний сюрприз. Вона не
тільки прийшла додому раніше, ніж
повідомляла про це вранці, але й встигла вже
причепуритись. Переді мною стояла зовсім інша,
незнайома мені дівчина.

Вона була тепер такою чарівною, що я ніяк
не міг одірвати від неї свого погляду. Темна
спідниця, виблискуючи шовком, тісно
облягала стан і робила її струнку постать тендітною,
гнучкою. її шия і прекрасна голівка
підіймались над легенькою білою блузкою. На пальці
її тоненької руки виблискував перстень з
матово-зеленим самоцвітом. Сережки були такого ж
кольору. її очі іскрились радістю, вона щиро
втішалась моїм німим захопленням.

Лукаво посміхаючись, вона сказала, що
сьогодні ввечері хоче показати мені Монмартр,
потім, піднявши вгору вказівний палець, з
вдаваною серйозністю додала, що побувати в Парижі
і майже нічого тут не побачити  це просто
катастрофічно. Адже дні минають. Повинен же я,
врешті, це зрозуміти! Вона випалила це такою
чарівно-ламаною мовою, з таким веселим і
безпосереднім виглядом, що я, усміхаючись,
погодився з усім.
Коли ми йшли по вузьких вулицях

Монмартра, що круто піднімалися вгору, я мимоволі
подумав: тут, напевно, творив Утріло! його
картини  я дуже любив їх  немов ожили переді
мною. Ті ж самі низенькі старі двоповерхові
будиночки з забавними зеленими віконцями, ті
ж самі бістро. Відвідувачі сиділи за
маленькими круглими столиками на тротуарі перед
ресторанчиками. Над вузькими вулицями
звисало усіяне зорями нічне небо, і все немов купалось
у лагідних хвилях теплого вечірнього повітря.
Ось ми вже й тут Івона і я, що приїхав з

далекого Берліна. Все тяжке, трагічне, страшне,
через яке я пробирався дні і ночі, залишилось
десь далеко. Тепер ми йшли вдвох по старому,
красивому, барвистому красеню-Парижу.
Ми трималися за руки і мовчки

обмінювались сповненими щастя поглядами. Між нами
вже не лишалося нічого невимовленого. Все

було сказано нашими руками, що лежали одна в
одній. Івона мовчки відшукала і взяла мою
руку. Для мене все навколо, навіть жінка, що
йшла поряд, було ніби чарівним сном, що
раптом зробився дійсністю.
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Перед старою ратушею на верхній площі 
базарному майдані колишнього села
Монмартр,  ми зупинились і подивились навколо
себе, потім сіли за один з багатьох круглих
столиків. Ними був заставлений увесь майдан.
Все це обрамлював чотирикутник старих
двоповерхових будинків. Від майдана відходили
маленькі провулочки, осяяні тьмяним світлом з
вікон будинків. Весь майдан був теж оточений
рядом освітлених вікон і яскравим сяйвом
численних ресторанчиків. Звідси, з середини площі,
здавалось, ніби ми перебуваємо у величезному
театрі, а навколо нас розкинулись розкішні
куліси.

Ми замовили пляшку вина і весело випили за
здоров я кожного з нас. Потім замовкли.
Бувають години, коли словами нічого не скажеш,
години, коли слова зайві, більше того, вони
навіть заважають. У цей наш вечір німими
жестами говорило все навколо нас, ми теж багато що
сказали одне одному  без слів. Ми не
замовкали ні на мить, хоч і не вимовили жодного
слова. Це ми почували і знали.

Незабаром ми стояли на східцях, що вели
вгору до церкви Святого серця. Цю церкву з
білого мармуру я часто бачив з міста. Збудована на
самій вершині Монмартрського горба, вона
височіла над усім Парижем. Тепер ми стояли
на її широких, масивних сходах, і Париж сяяв
під нами, виблискуючи цілим морем вогнів. Тро¬

хи зліва від нас у цьому морі то виростала, то
знову зникала Ейфелева башта, коди на ній
великими неоновими літерами бігла угору і знову
збігала вниз назва відомої автомобільної фірми
«С-і-т-р-о-е-и». А над усім цим висіла заграва
від безлічі ліхтарів. Вона оповивала нічне небо
Парижа казковим зоряним туманом.
Поряд з нами і позад нас стояли поодинокі

пари, мовчазно, як і ми. Ось звідкись появилась
юрба молодих хлопців і дівчат з акордеоністом
попереду. Вмить на широких мармурових
входах закружляли пари. Вони затягли і нас у цей
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вир невгамовних веселощів і радості, що била
джерелом.

У танці я ледве відчував Івону. її очі сяяли.
Я бачив ледь помітний рух на її обличчі.
Здригання брів, наліввідкритий рот з рожевими
губами, відбиті вогні в її очах, волосся, що
розвівалось на вітрі. Мені здавалось, що я бачу
Івону вперше. І я твердо знав: до кінця свого
життя я бачитиму її обличчя таким, як у ці
хвилини.

Коли ми йшли додому, Івона взяла мене за
руку і тісно, як ніколи, пригорнулась до мене,
її серце билося в унісон з моїм.
Раптом я здригнувся від тривожної думки.

Може, я діяв легковажно? Рівно через два
тижні я повинен був повернутись до Німеччини! Що
тоді станеться з Івоною? Адже я не мав права
на кохання! Для мене навіть тут, у Парижі,
існував неписаний закон підпілля.

У Німеччині ми ніколи ие говорили, або ж
говорили дуже рідко про свої особисті проблеми.
Ми приховували один від одного інтимні
почуття і думки. Перед нами стояли інші
важливі справи. Але від цього наші особисті
проблеми не зникали, навпаки, вони ще настирливіше
нагадували про себе.
В мене ніколи не було особистих зв язків,

можливо, саме тому, що я жив і боровся в
фашистській Німеччині. Справжньою моєю
супутницею, супутницею, яка думала б так, як і я,
могла бути тільки комуністка. Але потім могло
статись те, що неприпустимо в нашій роботі:
зв язки підпільних організацій могли б обірватись.
Наша робота стала б тоді вдвоє важчою.
Кожен з нас міг би втягти, в небезпеку другого,
людину, яка йому найдорожча у світі.

Івона все ще йшла мовчки поруч зі мною,
навіть не підозрюючи, які думки тривожили мене.
Чи ж міг я їй про це сказати? Та й навіщо?
Хіба ж ие зроблю я цим і своє і її життя ще
тяжчим, ніж до того.
Коли ми проходили в коридорі повз

маленьке віконце конс єржки, та, усміхнувшись,
кивнула нам головою і весело привіталась:
«Добривечір!» «Для неї ми були  закохана пара!»
подумав я. І вона вважає це найзвичайнішою
річчю!
Потім Івона стояла в передпокої навпроти

мене. В її очах горіли яскраві іскорки, в
куточках губ пробігав ледь помітний трепет. Тиша
навколо нас немов говорила на весь голос.

Я обняв Івону. Мої губи знайшли її уста, її
коси, її шию, в якій билось життя. Вона не
перечила! А потім нас немов підхопив шалений
вир, і, забиваючи дух, поніс десь у безкрайню
далечінь, де були лише ми, де крім нас не було
нічого...

Мої марення раптом обірвались. Двері
відчинились, і в камеру увійшов інспектор
кримінального розшуку. Він повів мене на другий поверх
префектури до однієї із службових кімнат.

Мене зустрів елегантно одягнутий кремезний
комісар поліції.

 Строк вашої візи, вельмишановний пане,
минув уже три дні тому!  почав він.

 Але у вас таке чудове місто!  сказав я,
ухиляючись од прямої відповіді.

 І де ви проживаєте, також не хочете
повідомити?
В голові у мене раптом промайнула ідея.
 Розумієте, не дуже приємно говорити про

те, як і в кого проводиш у Парижі
відпустку...  сказав я.

Я зважився вимовити цю бридку фразу лише
тому, що іншого виходу не бачив. По обличчю
комісара поліції пробігла хитра розуміюча
посмішка. Я також усміхнувся. Точнісінько так,
як і він. Комісар тримав у руці мого паспорта.
Ось він поклав його переді мною на дерев яний
бар єр, що ділив приміщення на дві частини.

 Будь ласка. Ви вільні, шановний пане,
сказав він, потім додав:  Я вам раджу
негайно покинути Париж. Не матимете зайвих
неприємностей.
З цими словами він кивнув мені головою і

пішов знову до свого письмового стола.
Здавалось, він вважав справу закінченою.
Сповнений почуттям невимовного

полегшення, я здивовано глянув услід комісарові. В
камері я так довго ламав собі голову, шукаючи
який-небудь вихід. А тепер виявилось, що і моя
прострочена віза і те, що я не сказав, де
проживав у Парижі, не мало ніякого значення. Вони
встановили, що мій паспорт непідроблений і
обійшлися з цим як з повсякденною справою.
Проте комісар ие згадав жодним словом про
випадок з дитиною. А про це його теж
поінформували. Певна річ! «Чого ти тут ще
стоїш? запитав я сам себе.  Зараз треба забиратись геть
звідси і якомога швидше!»

Я взяв паспорт і пішов.
Опинившись на вулиці, я почав обдумувати,

що робити далі. Куди тепер? На вокзал?
Сідати в перший же поїзд? В моєму становищі це
було найвірнішим! Можливо за мною стежать?
Може, лише з цією метою мене так швидко
випустили!
їхати не побачившися з Івоною? Як же вона

пояснить собі моє раптове зникнення? Вона
думатиме, що зі мною трапилась якась біда, буде
турбуватись, мучитись! А, може, з страху ще
почне розшукувати мене по всьому місту: в
бюро реєстрації нещасних випадків, у лікарнях,
або навіть поліції! Тоді справа ще більш
ускладниться!

Ні! Поїхати одразу ж я не міг. Я мусив
побачитися з Івоною, хоч би навіть для того, щоб
вона повідомила керівний центр нашої
підпільної групи в Парижі, що зі мною трапилось.
Товариші повинні про це знати! І чемодан мій
стояв у Івони. Відпускник без чемодана? Під час
подорожі на батьківщину я міг цим
привернути до себе увагу.
По відображеннях у вітринах я спостерігав

на кожному розі вулиць, через які переходив, чи
не йде хто-небудь за мною назирці. Але нічого
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підозрілого я не помітив, хоч, правда, тепер на
вулиці було багато більше людей. Робочий час
уже давно скінчився.

Я трохи проїхав автобусом, потім пересів у
метро. Ні, за мною ніхто не стежив. Він мусив
би пересідати разОхМ зі мною. А у вагоні метро
не було нікого з тих, хто їхав у автобусі... Я
перевірив це точно. Незважаючи на це, я ще
зайшов у один з ресторанчиків і випив там кухоль
пива. Знову за мною не йшов ніхто. Тепер
повна безпека. Можна не боятись.

Ледве я встиг відімкнути двері квартири, як
Івона кинулась до мене і, не кажучи ні слова,
міцно, міцно обняла мене. Вона, мабуть,
передчувала, що трапилось щось надзвичайне. Я ні
разу не приходив додому пізніше, ніж ми про
це вранці домовлялись.
Квапливо розповів їй про все. Івона ні

разу не перебила мене. Не зводячи з мене очей,
вона сиділа навпроти мене: дуже серйозна і
бліда, як крейда.

Я взяв її за руки і хотів спробувати якось
полегшити наше становище. Та все ж до мого
слуху долинули слова:

 А зараз, Івоно, я повинен спакувати речі.
І якнайшвидше.

 Так, мій коханий, так...  беззвучно, якось
розгублено мовила Івона і рвучко підвелась,
ніби силкуючись відірвати од мене свій погляд.
Ми мовчки укладали речі. Лише раз Івона

мовила, мабуть тільки для того, щоб щось
сказати:

 За тобою ж ніхто не йшов назирці?
 Ні, я певен цього.

Ми говорили з великим напруженням, через
силу стримуючи себе.

Ось чемодан уже готовий. Я випростався.
Івона кинулась мені на шию і, довго не
відпускаючи мене з обіймів, ніжно цілувала.

 До побачення, любий... До побачення...
шептала вона. її голос тремтів.
Вона примушувала себе усміхатись. Підбігла

до дверей. Виглянула на клітку сходів.
Помахала мені рукою. Схилившись на одвірок своєї
квартири, ніби шукаючи підтримки, щоб не
впасти, дивилась мені вслід. Коли я зупинився
на площадці сходів, щоб востаннє глянути на
неї, губи її тремтіли. І все ж вона навіть тепер
усміхалась.

На вокзалі я змушений був довго чекати
свого поїзда; більше години. Зайшов у ресторан
вокзалу. Замовив маленьку шклянку вина. Все
це робив несвідомо, як заведений механізм.
Здавалось, наче не я, а якась інша людина за мене
говорила, виконувала різні рухи, чекала,
дивилась на людей, що метушились на вокзалі, чула
їхні розмови, вигуки.

Нарешті почалась посадка на мій поїзд. Я
вибрав собі місце біля вікна. Зовсім
інстинктивно, не дивлячись на те, що я не хотів нічого
бачити й чути. Коли рушив поїзд, я без усякого
наміру і ні про що не думаючи, виглянув на
перон.

Поїзд проїхав усього лише кілька метрів, і тут
раптом мене немовби вдарив електричний струм.
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Івона! Там, біля маленького кіоска стояла Івона.

З-за кіоску лише наполовину виглядала її
постать. Івона стояла нерухомо. І дивилась на
мене великими, сумними очима.

Я схопився з місця і, сам того не помічаючи,
припав лобом до вікна купе. Так ми стояли
протягом однієї, двох секунд  і, як заворожені,
дивились одне на одного.

Все! Повз вікно промайнули останні
привокзальні будівлі, а я все ще стояв у такій самій
позі і міцно стискував зуби. -Я почував себе
ніби спустошеним. Був як приголомшений,
неспроможний зробити жодного руху.

Івона! Івона! Вона, напевно, увесь цей час була
на вокзалі. Мабуть не зводила з мене очей, а
сама не показувалась, щоб не наразити на
небезпеку. Адже я їхав на батьківщину  в
папістську Німеччину. Весь час пробула на вокзалі!
Лише для того, щоб ще раз подивитись на мене
в- цю останню хвилину. Івона! Івона!

Вже не пам ятаю, як минули ті перші години
моєї поїздки додому. Увесь цей час я сидів, не
ворухнувшись, і не помічав нічого, що діялось
навколо мене. Я дихав, дивився, та все це
відбувалось поза моєю волею. Я був мов автомат,
якого хтось включив, і механізм якого мусив
тепер продовжувати працювати точно, але
несвідомо.

На прикордонній станції я пробудився з
цього напівзабуття. І все-таки вже навіть там мені
здавалось, ніби я рухаюсь під герметично
закритим скляним ковпаком, куди не проникало
нічого, що могло б примусити мене стрепенутись
або хоч схвилюватися. На щастя все пройшло
гладко. Ніхто не ставив мені каверзних
запитань. Ніхто не звернув на мене уваги ні по той,
ні по цей бік кордону.
За вікнами уже миготіли німецькі вивіски і

реклами. Я їх майже не помічав. Колеса поїзда
знову вистукували мені останні слова Івони:

 До побачення, любий... До побачення...
До побачення? Коли ж воно буде? Мене

знову оточила темрява підпілля. І знову почалось
жорстоке, повне небезпек життя. В цьому була
необхідність. Візьми себе в руки! Ти мусиш
стримувати свої почуття і мати здоровий розум! Так
тепер повинно бути знову.

І так стало, бо інакше й не могло бути.
Політичні події розгорталися з запаморочливою
швидкістю. Кожей з нас відчував і знав: тепер
ти потрібен, як ніколи! Зараз на карту
поставлена доля Німеччини. Мова йде про її
порятунок або ж загибель. Про життя мільйонів людей
в Німеччині і в усьому світі. Бо з кожним днем
нам все більше ставало зрозумілим: Гітлер
готує війну!

Я пригадую, що одна з листівок, які мені
доводилось писати, мала саме такий заголовок. Ми
друкували їх у маленькій бляхарні, що стояла
за однією торговельною фірмою. У нас там був
великий відбивний верстат з електричним
приводом, що так і випльовував листівки. Він
робив багато шуму, але це було не так страшно.
Поки верстат працював, бляхарник, теж
активний підпільник, з усієї сили стукав молотком



по аркушах цинкової бляхи. Крім того, його
майстерня була добре замаскована: у вітрині
стояв портрет Гітлера, оповитий зеленим
вінком, а над дверима вивіска: «Німецьке
підприємство! Слава німецькому ремеслу!»

Протягом усіх цих місяців після мого
повернення на батьківщину з думки в мене не
сходили події, що відбулися в Парижі. Мов чарівний
сон, що пролинув як швидкокрилий птах!
Кожному відомо: все добре і красиве, що нам
доводилось знати або переживати, залишає в нашій
пам яті найяскравіші спогади.
До мене доходили вісті від Івони. Вона теж

одержувала мої листи. Але писати могли ми
одне одному дуже рідко. Листи наші йшли на
умовну адресу, перевантажувати яку я не мав
права. Надто багато листів з Франції могли
кинути підозру навіть на цього адресата  то був
досить авторитетний комерсант. В тяжкі
хвилини Івона була для мене надійною моральною
опорою. А пізніше, в тяжкі роки страшних
поневірянь, що настали після цього, вона ще
більше зігрівала теплом надії моє серце.
Бо за кілька місяців до початку війни, під

час зустрічі з двома робітниками військового
заводу, мене заарештували. Головним нашим
завданням уже здавна було організовувати на
гітлерівських підприємствах, що виготовляли
зброю, підпільні групи опору. Легко тільки
сказати. Це була наша найважча і найнебезпечкі-
ша робота. Скільки часу минуло, поки нам
удалось налагодити зв язок лише з єдиною
людиною! Скільки потрібно було тут неквапливого,
обережного прощупування. Скільки терпеливої,
невтомної праці доводилось докласти, щоб
переконати кого-небудь у тім, що він, саме він, не
має права довше бездіяльно дивитись на те,
як розгнуздані темні сили гонять
Німеччину в безодню жахливої війни. А на кожному
військовому заводі гестапо мало своїх агентів!
Ми так і не змогли точно встановити, як

сталося, що нас заарештували. Напевно гестапо
вислідило нашу групу на цьому заводі і
спостерігало за кожним кроком обох робітників, з
якими в мене була зустріч. Бо я певен, що коли я
йшов на це побачення, за мною не стежив
ніхто. Про це я потурбувався.

На першому поверсі я подзвонив.
«В. Шютц, опромінювання і масаж» прочитав

я на табличці, що висіла на дверях квартири.
Цей Шютц співчував нам. Він оддавав у наше
розпорядження свою квартиру, де ми могли
влаштовувати явки. Тут нам було дуже зручно.
Сюди завжди заходили і виходили люди.

Шютц був чоловік років сорока. Тиха,
привітна людина з веселим відкритим обличчям.

Відчинив він сам.
 Я прийшов на лікування!  сказав я

голосно, як було умовлено. Шютц лише кивнув
головою. Інколи події так глибоко врізаються
в пам ять, що їх ніколи не забудеш. Ще
пригадую, я подумав: чому це Шютц нічого не
говорить? І, крім того: він такий збентежений,
такий занепокоєний.

З*

Замкнувши двері, Шютц пішов попереду, я
слідом за ним. Потім все відбулося протягом
кількох секунд. Ми йшли по коридору. За
дверима з матовими шибками дзижчав електричний
апарат. Поруч були другі двері, що вели в
кімнати, де жила сім я Шютца.
Шютц відчинив їх  і я відсахнувся. Надто

пізно! З пістолетом у руці за дверима стояв
гестапівець.

 Ні з місця!  прошипів він.
Я пильно дивився в його жирне, червоне

обличчя, в його водянистосині очі, що виглядали
з-під фетрового капелюха. Тікати! Негайно
тікати! Безглуздо! Він стрілятиме!
Лише потім я побачив: в кінці кімнати

стояли ті два робітники, з якими я домовився про
зустріч. їх теж охороняв гестапівець з
револьвером напоготові.
Через кілька днів підтвердились мої

догадки відносно нашого арешту. Мені влаштували
очну ставку з Шютцом. Як тільки його ввели в
кімнату для допитів, він сказав:

 Пане комісар, я ж нічого не знаю... Я не
знаю цієї людини... Раніше я його ні разу не
бачив!

 Мовчати! Будеш говорити, коли тебе про
щось запитають!  гаркнув на Шютца
гестапівець, аж посинівши від люті.

 Слухаю, пане комісар...  відповів Шютц,
раптом ніби злякавшись, тихо і вірнопіддано.
Шютц був. хоробрий чолов яга. Він натякнув

мені, хотів дати зрозуміти, що він говорив на
допиті. Мені стало ясно, що про тих робітників
він, мабуть, сказав те ж саме. Та й для його
власної безпеки так було краше. Ми прийшли
до нього як пацієнти, а більше він нічого не
знав. Гестапівці, напевно, йшли слідом за цими
двома робітниками, силою зброї спровадили їх
у ту кімнату і наказали Шютцу приводити туди'
кожного, хто прийде після них на лікування.
Про це свідчила поведінка Шютца перед комі-'
саром. Після приходу обох робітників я
подзвонив якраз першим.

Отже на допиті я повторив своє твердження,
що вже протягом багатьох років хворію на
ревматизм, і тому змушений був відшукати
Шютца. І шо зі мною не робили, я залишався
непохитним. На- таких допитах було добре
говорити завжди одне й теж саме, вперто стояти на
своєму, знову й знову повторювати своє
твердження. Тоді не заплутаєшся на суперечливих
зізнаннях. Адже всі показання заносяться в
протокол, а потім порівнюються. Тут можна
дізнатись також про все, що вже знає гестапо і шо
йому невідомо!
Протягом наступних тижнів ув язнення мені

стало ясно: ті обидва робітники мене також не
виказали. Бо на очну ставку з ними мене не
водили! Певно вони теж твердили, що не знають
мене. Що з ними сталось, мені так і не вдалося
довідатись. Шютца я теж більше не бачив.
Лише через багато років, уже після війни, я зміг
навести довідки. Перед закінченням війни
Шютца призвали в армію, і додому він більше
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не повернувся. Оце й усе, що мені вдалося
взнати.

У всякому разі гестапо не мало проти мене
жодних доказів. І все ж мене не випустили. Не
допомогли ні мої спритні виправдування, ні
навіть належність до націстської організації. Туди,
мабуть, посилали на мене запит. Але там я
вважався, звичайно, лише попутником. А таких
було тоді в Німеччині сотні тисяч. Напевно
гестапо в чомусь мене все-таки підозрювало. Та
мене не судили.

Я потрапив у концентраційний табір. Тяжко
навіть говорити про всі страхіття, що
відбувалися там. Особливо тяжко тим, хто змушений
був знести все це на собі. Тому й розповім я
про все лише коротко.

Недалеко від нашого табору проходила
залізнична колія. Відразу ж після того, як
вибухнула війна, нас примушували там працювати. Під
суворою охороною есесівців. Бо з початком
війни робочих рук невистачало. І, крім того, наша
праця була безплатна. Ми повинні були
спорудити додатковий насип. Потім покласти другу
колію.

Кожного ранку під конвоєм озброєних до
зубів есесівців нас приводили на залізницю.
Багато хто з наших товаришів до того
стомлювався, що увечері ми вели їх у табір, тримаючи
попідруки. І це треба було робити непомітно.
Якщо есесівцям попадались на очі кволі, знемо-
жені до краю в язні, вони жорстоко били їх.
Коли ж під побоями ці товариші падали, їх
кидали в карцер, звідки більшість уже не
поверталась. Про це добре знав кожний з нас.
У той час, коли ми надривалися на

спорудженні нової колії, повз нас день у день
проїжджали транспорти зі зброєю  гарматами всіх
видів, а також середніми і важкими танками,
і все на захід, проти Франції. Мене мучили
страшні думки. Може, націсти бомбардували
Париж? Можливо, Івона в небезпеці? А може її
вже взагалі немає в Парижі? Напевно
цивільне населення вже давно евакуйоване? Тяжка
праця на будівництві залізничної колії
надривала наші сили, але, незважаючи ні на яку
втому, думати ми не переставали. Які події
відбуваються в світі? До нас не доходили майже
ніякі вісті. Догадки і чутки, що ширилися серед
нас у таборі, вносили ще більшу плутанину.
Проте в одному ми, комуністи, були твердо
переконані ще з першого дня: війни націсти
ніколи не виграють! Це їм не вступ
церемоніальним маршем у маленьку, залякану погрозами
Австрію, або в обеззброєну шляхом зради Че-
хословаччину. Тепер папістському режиму
доведеться вперше мати справу з великими
державами!

А потім трапилось щось жахливе. Францію
захоплено протягом кількох тижнів! Париж
здався! Це чванливо і тріумфально оголосив
під час переклички сам комендант табору.

Ми спочатку не вірили. Увечері, сповнені
внутрішнім занепокоєнням, ми лежали на своїх
надбудованих одні над одними в кілька поверхів
нарах. Обережно виглядали у вікна з бараків.

Від яскраво освітленого будинку, в якому жило
начальство, до нас долинав безладний галас,
пронизливі вигуки, безшабашний наспів: «Ми
Францію розіб ємо!..» Вони пиячили 
святкували здобуття Парижа. Як же це могло статись?
Всього за кілька тижнів! Якась диявольщина,
тут не обійшлося без зради»,  підказував нам
здоровий розум.

Івона! Я знав: у кожному місті, яке
захоплювала нацистська армія, гестапо встановлювало
свої порядки. А в Парижі тим більше! Якщо
Івона ще в Парижі, то тепер вона у великій
небезпеці. Як і всі комуністи, що перебувають
там. «До побачення, любий... до побачення...» Чи
ж дійсно це було кілька років тому? Мені
здавалось, ніби я чую ці слова Івони в ту мить,
коли я нерухомо лежав на нарах у
напівтемному бараці.
Табір все поповнювався. З усіх країн Європи

націсти приганяли тепер сюди в язнів, цвіт
поневолених ними народів. Своєю солідарністю
ми повинні були показати цим іноземним
товаришам, що є ще й інша, антифашистська
Німеччина.

У таборі вже давно існувала підпільна
партійна організація. Вона була створена з
великою обережністю, при допомозі різних
запобіжних заходів. Бо провал міг коштувати життя
всіх її членів. Товариші прийняли мене в одну з
своїх груп, до складу кожної з яких входило по
три чоловіка. Що це означало для нас, словами
передати важко. Партія жила! Навіть тут, в
атмосфері табору смерті. Навіть тут, в оточенні
озброєних до зубів есесівців. З великою
обережністю і обачністю ми поступово налагодили
контакт з іноземними товаришами. Враховуючи те,
що я тепер добре розмовляв по-французьки
після мого повернення з Парижа, вже з
думками про Івону, я старанно вивчав її мову,  мені
було доручено тримати зв язок з французькою
групою, що була в таборі.
Так я познайомився з Гастоном,

залізничником з Парижа. Це був невисокого росту,
худорлявий чоловік, якого спочатку важко було
розгадати. Гастон був розумний, хитрий та до того
ж ще й хоробрий. Він скидався більше на
молодого несерйозного парубка, який мало
розбирається в житті й політиці. В більшості
випадків він так себе й вів простодушно, наївно і
стримано. Мало хто знав справжнього Гастона,
який ховався за цим зовнішнім. Він був ще
молодий  років двадцяти п яти. І все ж
підпільна французька група в таборі обрала його
своїм керівником. І товариші знали, чому саме.
В Парижі Гастон очолював групу по організації
саботажу в одній із залізничних майстерень.
Він розповів мені про це пізніше. Через кілька
років, коли з фашистським режимом уже було
покінчено. Лише тоді.

Одним із завдань керівництва нашої
підпільної організації, що стала тепер
інтернаціональною, було допомагати особливо знесиленим
товаришам. Зберегти їм життя. Врятувати їх для
нашого майбутнього. У вечірніх сутінках я
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часто потай пробирався в барак Гастона.
Швидко говорив йому пошепки:

 Ваш хворий товариш з завтрашнього дня
одержуватиме подвійний пайок... Скажіть про
це і керівникам...

 Мерсі... Мерсі...  встигав лише
прошепотіти у відповідь Гастон. Потім я зникав.

Той факт, що комуністи, самі голодуючи,
віддавали частину свого жалюгідного пайка, щоб
врятувати інших товаришів, свідчив про
яскравий прояв міжнародної солідарності. Так було
врятовано життя багатьох в язнів. Для того дня,
коли переможе наша справедлива справа, коли
почнеться новий день людства. Бо чим довше
затягувалась війна, тим зрозуміліше ставало
нам: націстський режим приречений. Тим, хто
навчився вірно бачити й чути, про це говорило
багато ознак. А після Сталінграда сумніву вже
не було: Радянська Армія зламала військам
націстів шию!
Ми з Гастоном стали хорошими друзями. Цей

маленький худорлявий паризький залізничник з
простодушно-хитрим обличчям був для мене
втіленням завзяття і непохитності. Я розповів йому
про Івону, про мої турботи і побоювання за
неї.

 Ти побачиш її! Повір мені! запевняв
мене Гастон. Ніби був упевнений, що саме так
воно й буде. І я вірив йому. Бо твердо вірив у
цього прекрасного товариша, в цю добру
людину. Коли шукаєш підтримку, тепле слово  це
велика втіха.

Гастон народився і виріс в Парижі. Він знав
Париж як свої п ять пальців. Коли я розповів
йому, де жила Івона, виявилось, що Гастон знав
і її дім. Але він ніколи її не зустрічав. Не бачив
також і Марселі Дюрана, про якого я йому теж
розповів.
Певно, випадок, що трапився якось під час

роботи на будівництві залізничної колії,
зблизив мене з обережним і стриманим Гастоном.
Це було опівдні. Стояла нестерпна спека.
Гастон штовхав поперед себе тачку, наповнену
щебенем. Його аж хитало від утоми. Зробивши
ще кілька напружених зусиль, він мало не впав.
Я якраз проходив повз нього і бачив, що мало
статись ще через якусь мить. Гастон упав би,
есесівці накинулися б на нього з кийками,
потім  карцер  і, напевно,  смерть!
Я ніс важку дошку. І все ж однією рукою

взявся за тачку, допомагаючи штовхати її
вперед. При цьому я шепнув йому:

 Тримайся, Гастоне! Ти ж знаєш, що вони
тоді зроблять.

Один з охоронників СС напевне спостерігав за
всім цим. Він підбіг до нас і з усієї сили вдарив
мене в спину.

 Ти ж німець! І допомагаєш цій

французькій свині!  заревів він.
Я так і розтягнувся на землі. Дошка впала

мені на голову. Нестерпна спека, фізична
слабість та ще й цей удар по голові. Минуло
немало часу, поки я зібрався з силами, встав і
знову підняв на плечі дошку. Гастона вже не
було видно. Він напевно скористався цим інци¬

дентом і зник разом з тачкою з поля зору
есесівця.

Уже кілька місяців нас не водили на те місце
роботи. Певне, в зв язку з воєнними подіями,
що розгорталися з такою швидкістю,
будівництво цієї залізничної колії було тепер зайвим.
Або, може, невистачало будівельного матеріалу.
А можливо боялись, щоб в язні не організували
втечі. Для нас це лишалось незрозумілим.
Проте охорону в таборі було посилено. З кожним
днем ставало все помітніше, що есесівці
нервують, почувають себе невпевнено.
А незабаром до нас дійшла чутка, що війська

союзних держав перейшли кордони Німеччини
на сході і на заході. Один з в язнів, надійний
товариш, чув, як про це розмовляли між собою
два есесівці. Нестримно наближався день
нашого визволення. Уже близько був кінець наших
страждань. Ми тільки про це й говорили. Жили
в гарячковому чеканні. Але ми не мали п»рава
ні на мить недооцінювати есесівців. Хижий звір
небезпечний і в передсмертній агонії, у відчаї
він може накинутись на нас, зібравши останні
сили.

А потім сталось щось жахливе. Есесівці

розставили в таборі великим квадратом кулемети,
з безпощадною жорстокістю силоміць
загнали в цей, оточений стволами кулеметів і
автоматів чотирикутник велику групу в язнів.
Серед них було багато наших кращих товаришів.
А ми лише безсило стискували кулаки, нічим
не могли їм допомогти. Я вже не пам ятаю, що
в нас тоді було сильнішим, почуття власного
безсилля чи ненависті до вбивців наших

товаришів.

Через кілька днів ми почули гуркіт гармат;
ще далекий, але щогодини він наближався. Все
ближче й ближче. Те, до чого ми прагнули
всіма фібрами своєї душі протягом довгих років
наших мук і страждань, мало нарешті
здійснитись. Але, коли ми думали про своїх товаришів,
яких повели під конвоєм з табору, наша радість
затьмарювалась згадками про незліченні жертви.

Я бачу все це перед собою ще так виразно,
ніби воно відбулося лише вчора. Я був якраз у
бараку, коли раптом надворі залунали гучні,
радісні вигуки. Повз вікно бараку бігли в язні.
Спочатку поодинці, потім цілими групами.

Один з них раптом зупинився. Його бліде,
виснажене обличчя з рудуватою, щетинистою
бородою, з безформною, наголо постриженою
головою, ^припало до шибки. Потім він видавив
ліктем шибку і пронизливо закричав: «Свобода!
Свобода!»  і побіг далі.

Якусь мить ми стояли мовчки, ніби ніяк не
могли збагнути змісту цих двох слів. Потім усі
разом, випереджаючи один одного, кинулися з
барака. На волю.

Ціла лавина товаришів заповнила всі
доріжки між бараками. Деякі, надто знесилені, що
зовсім не могли ходити, повиповзали з
допомогою рук зі своїх бараків. Вони сиділи там на
землі і з сяючими обличчями мовчки дивилися
на своїх товаришів, що бігли повз них. Багато
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хто плакав. Інші стояли, міцно обнявшись.,
немов зачаровані всім тим, що діялось навколо
них.

Але більшість вируючим натовпом неслася, як
і ми, до воріт табору. Поруч зі мною біг
чоловік з піднятими вгору руками. Ніби для
молитви Його обличчя світилось якимось внутрішнім
сяйвом, рот був широко відкритий. Щасливий
і немов загіпнотизований, він, не зупиняючись,
дзвінким, тоненьким голосом без угаву кричав:
«А-а-а-а-а... А-а-а-а... а...!»
Ми підбігли до радянського танка. Він стояв

біля воріт концтабору. Його екіпаж махав нам
руками.

Все ми робили в той час з пробудженою
рішучістю і оновленою силою. Одна розмова
змінювала другу. Скільки тепер кожному треба було
обміркувати і зробити! Для нашої великої,
спільної справи, яка пережила і подолала всі
страхіття, всі знегоди концентраційного
табору, яка тепер у поверненому нам житті і
свободі повинна була зміцніти ще більше, ніж будь-
коли! Щоб ніколи вже не змогло повернутись
те, що було. Але, незважаючи на все це, у мене
з голови не йшла одна думка: я повинен був
їхати в Париж! До Івони!

Як це здійснити? Я вже давно виробив план
виконання цього задуму. Уже обговорив його з
Гастоном і деякими німецькими товаришами.
Вони розуміли, чому я хотів їхати в Париж.
Тепер! Негайно! їх, що перенесли стільки
нелюдських мук, не потрібно було вчити, як
треба по-людськи думати і відчувати.

Німець, який зараз, у ці дні розгрому
фашизму і безладдя в країні, хоче їхати за
кордон? З окупованої Німеччини? Мій план був
видавати себе за француза! Але ж я міг
надіятись добратись до Парижа лише в тому разі,
коли мені допоможуть французькі товариші.

Іноземці першими залишили табір. Я
приєднався до групи французів і весь час тримався їх
керівника, мого приятеля Гастона. Про мій
намір він розповів ще двом своїм товаришам.
Я ні на крок не відходив од них. Вони були для
мене немовби своєрідним захисним валом.
Спочатку нас привели у колишню казарму, а

потім відвезли на грузовиках у репатріаційний
центр французьких окупаційних властей. Він
містився в приміщенні школи. Всі проходи і
східці були заповнені людьми, що шукали
допомоги і чекали відправки на батьківщину.
У спортзалі школи прибулим спочатку видали
цивільний одяг. Розподіляли його французькі
солдати на чолі з унтер-офіцером. Ця церемонія
пройшла дуже швидко, уже хоч би й тому, що
був великий наплив людей. Запитань не
ставили. Все робилося досить неорганізовано. У
декого з нас не було ніяких документів. Багато
іноземних в язнів і людей, привезених сюди на
роботу, діяли на власний розсуд. Вони були
нарешті вільні. Вільні! Тепер їм хотілось якомога
скоріше повернутись на батьківщину. Вони
буквально штурмували установи своїх органів
влади. Так деяким доводилось вірити на слово в

усьому, що вони про себе говорили. Це було
моє щастя! Якщо в бюро по репатріації справи
йтимуть так само, як і тут, то я матиму великі
шанси.

Коли ми, нарешті, стояли вже в бюро
репатріаційного центра, я дуже хвилювався, кожен мій
нерв був напружений до краю. Канцелярія
містилася в невеличкому, обладнаному для
тимчасового користування приміщенні. За
дерев яною перегородкою сидів французький офіцер,
біля великого, певно десь реквізованого, круглого
стола. Ліворуч від офіцера за довгими столами
жовтуватого кольору сиділи два солдати 
писарі. Перед кожним з них стояла друкарська
машинка. Позад них, на більярдному столі
лежала гора бланків.
Я стояв у черзі чекаючих так близько біля

Гастона, що міг дотягтися до нього рукою.
А зразу ж за мною  ті два французькі
товариші, яким він розповів про мій намір. Щоб
угамувати своє хвилювання, я підбадьорував
себе. Адже вони допоможуть тобі! Вони ж не
залишать тебе напризволяще!
Ось уже підійшла черга Гастона! Я чув  у

моїх вухах віддавалось луною кожне його сло:
во,  як він назвав офіцерові своє ім я, адресу.

А потім:

 Ні! Документів у мене не було!
Гастон обернувся і показав рукою на нас.
 В цьому ряді ні в кого немає документів!

сказав він.  Ми з концентраційного табору.
У нас невистачило терпіння чекати на
формальності. Нам хочеться додому! Негайно! Ми
досить настраждались!

Офіцер подивився на нас, переводячи погляд
з одного на другого, ніби чекав підтвердження.
Потім підписав бланк і передав його солдатові,
що сидів поруч. Гастон підійшов туди. Я стояв
одиц перед офіцером.

 П єр Гійо... Бульвар Огюста Бланкі,
Париж,  сказав я швидко і спокійно, не чекаючи,
поки офіцер буде ставити запитання. Це
прізвище, цю адресу я вбив собі в голову. Завчив
навіть інтонацію, з якою я мав говорити.

Ледве я встиг сказати ці слова, як мені на
допомогу прийшов Гастон, що якраз диктував
солдатові біля сусіднього стола свої дані.

Він знову звернувся до офіцера:
 Це вірно, я знаю Гійо. І не лише по

концтабору. Ще по Парижу.
Товариш, що стояв- позад мене, також

обізвався:

 Я його теж знаю. Я так само з Парижа.
Офіцер глянув на Гастона, потім на другого

товариша. Знову подивився на мене. А якщо він
тебе що-небудь запитає? Що тоді?! «Придумав
ти небагато. І все ж ти повинен потім говорити
далі! Але не кваплячись!» Думки роїлись у моїй
голові випереджаючи одна одну.

Проте офіцер не сказав нічого. Він підписав
один з бланків, що лежали перед ним і передав
його солдатові, який сидів поруч. Я в певній
мірі перешкодив йому ставити дальші
запитання, Поспішив скоріше відійти від його столу.
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Ніби інакше і не могло бути. Я з радістю
подумав: «Пощастило!»
Через якусь мить я повинен був підписати

свій бланк. «П єр Гійо»  це вигадане прізвище
стояло тепер на завіреному печаткою документі.
Навіть, двічі. Раз  надруковане на машинці, а
другий раз написане мною власноручно.
Раптом це ім я і прізвище П єр Гійо здалось мені
вже не зовсім чужим.
Подорож до Парижа була безкінечно довгою,

їхали ми на відкритих грузовиках. Коли
темніло, робили зупинки. Такий був наказ
військового командування. Ночували в гаражах і
сараях, інколи в реквізованих готелях і заїжджих
дворах. А одного разу, коли зіпсувалась авто¬

машина, на якій їхали ми з Гастоном, навіть
серед чистого поля.

Я згорав від нетерпіння. Думки мої були вже
в Парижі. Чи знайду ж я Івону на її квартирі?
Можливо за цей час її занесло війною кудись
далеко. Де б вона не була, я знайду її, я
повинен її знайти! Хоч хто-небудь та мусить же
знати, де вона тепер перебуває. Може Марсель?
Марсель Дюран неодмінно знає! А якщо він?..
За цей період відбулось стільки подій! Адже
минуло сім років. Сім років. І війна. Жорстока,
нещадна війна,
А тепер повинно бути добре. Настав нарешті

мир, мир для всіх, також і для нас з Івоною.
Все, що діялось протягом цих довгих років на¬
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шої розлуки, все тяжке і жахливе, залишилось
тепер позаду. Які ми будемо щасливі! Які
вдячні за це спільне, нове, таке змістовне життя, що
відкривалось тепер перед нами!
Французькі товариші співали. Зворушений, я

мовчки слухав їх бадьору пісню. Далеко линув
їх гучний спів про щастя, про бойову славу й
хоробрість. Мої думки і почуття зливались
воєдино з їх піснею. Вона наповнювала радістю мої
груди, що ладні були розірватись від
надмірності хвилюючих почуттів. Нас немовби
врятовано від потопу, шо стався уже в наші дні, і
знову повернуто до життя! А життя прекрасне!
Незважаючи на все, що сталось. В світі немає
нічого кращого, як бути знову людиною, вільною
людиною!

Такі думки супроводили мене під час цієї
довгої подорожі в Париж. Французькі товариші не
переставали співати. Вони співали до хрипоти.
А потім знову заводили пісню. Вони їхали на
батьківщину. їм також хотілось скоріше
побачити своїх рідних, своїх коханих.
Повз нас проносилась Німеччина, численні

зруйновані села, міста. Боляче було на них
дивитись. Потім ми їхали по шляхах Франції, що
кровоточила ще з багатьох ран. Гірко було
усвідомлювати, що все це заподіяли німці. Або
ж, принаймні, були тому виною. В кузові
нашого грузовика, попереду, біля самої кабіни водія,
стояв весь час хто-небудь з французьких
товаришів. Міцними руками він стискував древко,
на якому майорів триколірний прапор
французької республіки.
Нарешті ми прибули в Париж! Коли ми

в їжджали в місто, сонце вже хилилось до заходу.
Уцілілий від руйнувань війни Париж милував

око. Але, здавалось, це був уже не той Париж,
про який я так часто думав, який я бачив усі ці
роки у своїй уяві. Жилі будинки, готелі, великі
будівлі державних і адміністративних установ,
парки, дерева, вулиці мали такий самий вигляд,
як і колись. Та людей я пам ятав іншими.
Веселішими. Жвавішими. Життєрадіснішими. Вони
зупинялись на тротуарах і супроводили
поглядами наш автомобіль. Вони були худіші, ніж
тоді, гірше одягнуті. І, як мені здавалось,
чимось пригнічені, ніби їм невистачало
внутрішньої енергії.
Протягом кількох років у країні порядкувала

націстська армія і гестапо! Коли наш
автомобіль їхав по вулицях Парижа, мені мимоволі
прийшла думка: що сказав би і зробив би
кожен з них, якби він знав, що tvt їде німець?
Але ця думка зникла так само швидко, як і
з явилась, і на зміну їм прийшла інша: адже
французькі товариші, що стоять навколо мене
в кузові, вміють точно відрізняти одних німців
од других.

Я повинен був поговорити з Гастоном! Зараз,
негайно! Я не мав права гаяти час!
Гастон стояв схвильований серед своїх

товаришів і співав, розмахував руками, щось
вигукував, збуджений від щастя  як і всі, що були
на автомашині, Я злегка торкнув його за плече,
він обернувся. Відразу ж заговорив до мене і

зрозумів моє хвилювання, мою поспішність. Він
ще раз написав мені свою адресу, хоч вона в
мене вже була.

 Так буде надійніше! сказав він
усміхаючись.  Заходьте обов язково до мене! Коли
тільки захочете. У мене ви завжди знайдете
притулок!

На прощання ми всі розцілувались в обидві
щоки. Гастон сердечно, по-братньому обняв
мене. Потім я побіг до найближчої станції
метро. Як добре, що перед від їздом нам видали
трохи грошей на дрібні витрати!

Коли я підходив до будинку, де жила Івона,
серце моє закалатало, я так хвилювався, що

мене аж у піт кидало. Від останнього рогу
вулиці до під їзду квартири Івони я летів, як на
крилах. Добігши, одним поштовхом відчинив
дзері і зробив два кроки в коридор.
І відразу ж побачив: там, за маленьким

віконцем, сиділа все та ж конс єржка. Я впізнав її
одразу, хоч її волосся вже зовсім посивіло, і
сама вона ніби якось зіщулилась. В руках у неї
було плетиво. Як і колись!
Стара жінка підвела від своєї роботи

голову.

 Добрий вечір, мадам. Я хотів би пройти
до мадмуазель Гранжьє! сказав я квапливо,
ледве переводячи дух. Мій власний голос
здавався мені якимось чужим.
Стара жінка подивилась на своє плетиво,

ніби я говорив саме про нього. Потім знову
глянула на мене. Рот її був напіввідкритим. Проте
вона нічого не говорила. Тільки допитливо
дивилась на мене, вивчаючи своїми великими,
темними очима моє обличчя. Адже вона ніколи не
знала мого прізвища!  промайнула в мене
думка.
Все ж зараз вона, здається, мене впізнала.

А може, її злякав мій вигляд?
 До мадмуазель Гранжьє?!
 Так! Так! До мадмуазель

Гранжьє! повторив я, відчувши раптом, як мене охоплює
якесь тривожне почуття.
Стара жінка глибоко зітхнула.
 Хіба ви нічого не знаєте?  тихо запитала

вона, ніби вагаючись, і якось стримано
промовила:  Адже мадмуазель Гранжьє вже
давно тут не живе! Одного вечора вона пішла
з дому і більше не повернулась. Але це було
вже давно. Під час окупації, ще в перші її дні.
Чим довше говорила ця стара жінка, тим все

більше мені здавалось, що її слова доходять до
мене ніби крізь якийсь туман.

 Хіба може людина зникнути
безслідно!  випалив я мимоволі.

 Звичайно, ні! Але я більше нічого не
знаю,  запевняла воротарка.  В її квартирі
живуть тепер інші люди. Ще відтоді. І ніхто
з квартирантів будинку більше нічого не знав
про мадмуазель Гранжьє. З того вечора її
ніхто більше не бачив і нічого про неї не чув. Це
все якось загадково, так, так, але...

Стара жінка замовкла. Заклопотано кивнула
головою. Я стояв перед нею, як укопаний, і
дивився їй в обличчя. Не міг вимовити ні слова,
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не спроможний зібратися з думками. Здавалось,
ніби на моє серце навалився якийсь важкий
тягар. Мій розум, мій язик були мов
паралізовані.

Нарешті я через силу вимовив:
 Можна мені піднятись у квартиру?
 Звичайно... Звичайно...  відповіла

співчутливо воротарка.
«Адже це безглуздо! Івона ж тут уже не

живе!»  подумав я в ту ж мить. Проте сказав:
 Дякую, мадам... Дякую...  Обернувся і

пішов до сходів.

Перший, другий, третій поверх. Тяжкими
кроками я повільно піднімався вгору.
Четвертий поверх! Тут! Праворуч!
Ще кілька кроків по коридору, і я вже стояв

біля дверей квартири.
На них була табличка з чужим прізвищем.

Я прочитав прізвище, але мій розум ніяк не
міг його збагнути. Я стояв і прислухався. Тиша.
Мертва тиша. Чулось лише моє нерівне
дихання. Але ось! Дитячі голоси. Вони долинали з
середини, з квартири. У нових мешканців були
діти...

Я схилився на стінку сходової клітки, припав
головою до холодної стіни і заплющив очі.

І раптом біля мене з явилась Івона! Вона йшла
зі мною по коридору, як і колись. Сміялась,
жартувала. А потім, на прощання:

 До побачення, любий... До побачення...
І в останню хвилину я зупинився з чемоданом

у руці тут, на площадці сходів, і обернувся до
неї. Вона стояла схилившись на одвірок, ніби
шукаючи опори, щоб не впасти. Обличчя її
здригалось. Але вона усміхалась...
Я здригнувся. Тепер я знав, що мені треба

робити, що слід було вже давно зробити.
Марсель! Негайно до Марселя Дюрана!
Я кинувся до сходів. Широкими стрибками

злетів по сходах униз. Не зупинившись внизу
і не сказавши воротарці ні слова на прощання,
вибіг повз неї, мов шалений, на вулицю.
Під час мого першого перебування в Парижі

я лише раз з Івоною був у Марселя. Івона
відносила тоді Марселю надруковані нею
сторінки районної газети. Марсель жив з сім єю в
одному з багатьох жилих готелів Парижа. Чи
знайду я його тепер? А якщо Марсель теж там
уже не проживає? Що тоді?! Тоді Гастоп
обов язково допоможе мені в моїх розшуках. Він
зв яже мене з французькою компартією.

Підійшовши знову до метрополітеиа, я пробіг
очима схему з позначеними там станціями. Тут!
Здається, оце повинен бути той маршрут! Так,
звичайно,-його я повинен триматися до
четвертої зупинки. Саме там ми колись із нею
виходили!

Потім я досить швидко знайшов дорогу, хоч
був уже Еечір і світились вуличні ліхтарі.
Готель, в якому жив Марсель, стояв усього на
відстані кількох кварталів від станції метро.
Здається оце той великий жилий будинок на
розі вулиці з рестораном унизу? Вірно. Все як
слід! Тепер повернути сюди. А потім прямо...

 Дюран?  повторила воротарка готелю,

 Так, мадам! Дюран! сказав я
схвильовано.

 Третій поверх!
«Значить він ще тут! І живе також ще тут!»

промайнула в мене думка.
,  Дякую, мадам! Дякую! сказав я, надто

підвищивши від хвилювання голос.
Я вихорем летів по сходах угору. Двері

квартир містились густо одні біля одних. На сходах
і в коридорах горіли маленькі
електролампочки, кидаючи вниз тьмяне світло. Прізвища на
табличках ледве можна було розібрати. Ось!
Марсель Дюраи!
Я постукав. Почекав. Ні звука. Я постукав

знову, сильніше. Я згорав од нетерпіння.
Тепер хтось відчинив двері. Переді мною

стояв чоловік у кімнатних туфлях і без піджака.
На його підтяжках блищали нікельовані
пряжки.
Запитливим поглядом він дивився на мене.

Невже це?.. Обличчя не рожевосмуглясте, а
змарніле, змережане глибокими зморшками, від
густого, чорного волосся лишилось лише
кілька паем але очі! Марсель! Так! Це був він!

 Марсель! Марсель!..  випалив я,
охоплений радістю зустрічі.
Марсель зробив крок до мене. Вивчаючим,

чужим поглядом подивився на мене. Але раптом
його обличчя проясніло.

 Ти? В Парижі?
Ми поцілувалися. Потім він потяг мене в

кімнату...

В той день, коли Марсель тихим голосом
розповідав мені про Івону і про все, що трапилось,
я, напевно, став іншою людиною. Проте
усвідомив я це вже набагато пізніше. Але відтоді у
мене всередині немов чогось нестало, щось ніби
обірвалось. Або, може, покрилось міцним
панцирем. Праця тепер для мене все: допомога,
втіха, задоволення.

У перші дні німецької окупації Івона пішла в
партизани і мужньо боролася в лавах
французького руху опору. Вона була в загоні
Марселя.

Марсель розповів мені, що Івона часто
говорила про мене і про товариша Карла, що був
тоді одним з керівників нашої Паризької
емігрантської групи, а також про інших німецьких
комуністів, з якими Івона познайомилась у
Парижі і які боролись раніше в Іспанії на боці
республіканців.
Є також й інші німці! Івона завжди в це

вірила. Вона часто говорила про це, навіть у
найтяжчі часи німецької окупації. Коли иацістські
солдати безпідставно заарештовували
безневинних людей і розстрілювали їх як заложників.
Коли французьких партизанів і євреїв
десятками тисяч вивозили у концентраційні табори і
табори смерті в Німеччину і Польщу.
Чоловіків. Жінок. Навіть дітей. Коли есесівці зганяли
в гурти її земляків і відправляли їх у
Німеччину на каторжні роботи. Все це не могло
похитати переконання Івони в тому, що є інша,
краща Німеччина. Що ця Німеччина повинна бу-
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ти! Що вона живе
в серцях її кращих
людей, німецьких
антифашистів.
У партизанському

загоні поважали і

любили Івону за її
товариську, щиру
вдачу, готовність на
самопожертвування,
за її мужність і
хоробрість. Про що б
Івону не попросили,
вона завжди готова

була допомогти,
яким би небезпеч-

нИхМ не було
завдання, Івона ніколи не
відмовлялась.

А вона ж була
молода, вродлива
жінка, перед якою
лежало ціле життя!
Яка могла ще
всього чекати від життя!

Протягом двох
років з Івоною було
все гаразд. Потім
прийшла та темна,
дощова ніч, яка
стала для неї
фатальною.

Підбирались
групи добровольців,
які мали писати

лозунги. Івона пішла
з Марселем і ще з
одним товаришем.
Марсель ніс горщик
з фарбою і пензель.
Двоє інших повинні
були стояти на розі
вулиці і
попереджати його про
небезпеку.

Всі троє
працювали вже досить

довго. Париж був
безлюдний, немов
вимерли всі його
мешканці. Усім французам, що не мали спеціальної
перепустки, було заборонено з являтись у цей
пізній час на вулиці. Але поки все йшло гаразд.
Ось вони зайшли у вузьку вулицю. Марсель

почав малювати на стіні будинку лозунг:

«Смерть Гітлеру! Смерть Петеиу!»
Праворуч од Марселя, недалеко від

найближчого перехрестя, стояла Івона. Другий товариш
спостерігав за протилежним рогом вулиці.
Раптом він тихо свиснув і в ту ж мить

кинувся бігти до Марселя. Ось він уже біля
нього! Марсель відкинув убік горщик з фарбою і
побіг разом з ним до Івони. Порівнявшись з

нею, вони на бігу схопили Івону за руки і
потягли її за собою.

В кінці вулиці появився військовий патруль.
Солдати в стальних касках. Грізно пролунав
наказ:

 Стій! Ні з місця!

І в слід за цим нічну тишу прорізало два
постріли.
Троє втікачів уже добігли до рогу вулиці і

тільки-но хотіли повернути в поперечну вулицю,
як Івона раптом здригнулась. Потім упала на
коліно. Марсель разом з другим товаришем
схопив її під руки. Вони завели Івону за ріг, -у
поперечну вулицю. А потім  керовані якимось* ітг-
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стинктивним передчуттям  спустились униз по
сходах, що вели у підвальну квартиру.
Там, зігнувшись і затамувавши подих, вони

стояли втрьох і чекали. Марсель затиснув Іво-
ні рукою рота. Але Івона навіть не стогнала.
Вона мов нежива висіла на їхніх руках.
Напевно вона знепритомніла.

Через якусь мить вони побачили, як угорі, за
залізними поручнями, шо обрамляли сходи,
швидко пробігли солдати. Вірніше кажучи,
перед їх очима пронеслись лише їх високі
чоботи. Це все, що вони могли побачити.

Гучні кроки кованих чобіт затихли. Знову
настала тиша. Згубна, жахлива тиша. Ще кілька
хвилин усі троє чекали.
Потім Марсель, залишивши Івону на

товариша, підійшов до дверей підвальної квартири
і тихо постукав. Жодної відповіді. Він знову
постукав, вже сильніше. З середини почулось
шаркання кроків. Напевне мешканці квартири вже
давно не спали, як, мабуть, і всі жителі цієї
вулиці.

Старий чоловік відчинив двері. Він був у
піжамі. Марсель щось пошепки сказав йому. Ста¬

рий ствердно кивнув головою. Він ще допоміг
їм занести в квартиру Івону, що не виявляла
жодних ознак життя. Там вони обережно
поклали її на кушетку. Вона не розплющувала очей,
ні разу не ворухнулась. Здавалось, вона
нічого не відчувала, не знала, що діялось навколо
неї.

Марсель нахилився над нею і притулився
вустами до її обличчя. Він відчув її дихання.
Дуже слабе, але ж він відчув його. Івона жила!
Вона була непритомна.

Марсель побіг, скільки було духу, по лікаря...
Прийшли вони надто пізно. Івону влучили

обидві кулі. Не приходячи в себе, вона
померла від внутрішнього крововиливу...
Ховати довелось її непомітно. Лише кілька

товаришів могли бути присутні на її похороні.
Я був біля неї. Вона лежить під великими

тінистими деревами. Квітуючі кущі
оповивають з усіх боків її могилку. Навколо вирує
різнобарвне, яскраве життя, яке весь час
оновлюється, розцвітає. Життя, якому немає кінця.

З німецької переклав Юрій МИХАИЛІОК.

Христо СМИРНЕНСЬКИЙ

ПЕРВОМАЙ

Хай димарі загаснуть нині
і чорна праця не шумить 
і в ніжнім сяєві умить
раби потомлені й рабині
побачать, випроставшись, хай
як усміхнувся Первомай!

Зоря червона провіщає,
що відлетіла довга ніч,
і день могутньо йде навстріч,
ліси похмурі осягає
і заливає небокрай
своїм промінням Первомай.

О рідні браття блідолиці,
призивний дзвін летить до нас
і обіцяє світлий час,
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коли заграють огневиці, 
і переможно з краю в край
мечем засяє Первомай.

Коли впаде громаддя чорне,
де храм кривавий бовванів,
на попелищі, між вогнів,
ми побудуєм неповторне 
під гімн, що славить Первомай,
земний, наш довгожданий рай...

Хай проминуть страшні години,
брати і сестри, вщухне вир 
і увійде священний мир
в сліпі, закурені хатини,
і кожен з нас побачить хай,
як усміхнеться Первомай!

З болгарської переклав М. УПЕНИК
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