
МАГДА САБО

Магда Сабо (нар. 1917 р.) — поетеса, 
прозаїк, драматург. Авторка книжок 
«Фреска», «Косуля». «Пілат», «Данаї- 
да», «Вулиця Каталін», «Бал-маска- 
рад», «Скажіть Жофіці» та ін. Лауре
ат державної премії ім. Аттіли Иоже- 
фа.

« Ч »
Відтоді, як вона вчителює в цій школі, директор ні разу не розмов

ляв з нею таким тоном. Коли залишила його кабінет, незчулася, як опи
нилась перед учительською; поклала на перила надруковані на ротаторі 
аркуші наказів і удала, ніби читає. Скоріше б піти додому. Не терпиться 
дізнатися про зміни, внесені в навчальну програму навесні цього важко
го 1945 року. Сльози, що набігли на очі, заважали читати.

Вона ніколи не любила Катусю. А в цю мить дівча було Тй просто 
ненависним. Вже втретє викликали ЇЇ до директора, втретє нагадували, 
що погано ставиться до своїх обов'язків, і все через оте дівчисько. Ди
ректор над усе полюбляв гарні ілюстрації, яскраві таблиці, виконані 
чорнилом різного кольору, багаті наочні посібники і престо не міг оці
нити найвищим балом письмову роботу, що не справляла зовнішнього 
ефекту. І навіть був переконаний, що все життя залежить саме від цього, 
від отих неоковирних Катусиних літер «ч».

«І не кажіть мені, що збиралися стати вчителькою середньої школи, 
що не знаєте усталених норм правопису, — повторював він. — Спершу 
вивчіть прописи. Певно, в університеті ви студіювали набагато складніші 
науки. Ото ж «ч»... Дивіться. Лінію веду вгору... Ось так. Потім заокруг
люю донизу. Бачите, не так вже й важко».

Справді, не так вже й важко. Однак вона не хоче цього робити, та 
й годі. Просто серце не лежить. Ось поїде до начальства в місто і ска
же, що більше несила працювати в початковій школі, де весь світ тільки 
й крутиться навколо літери «ч» та святкування дня птахів і дерев і де 
бубонять якісь невиразні віршики про те, що життя прекрасне. Не до 
цього її готували, коли вчилася. Вона мріяла давати знання кмітливій 
дітворі. Але морочитись з Катусиними літерами «ч» — даруйте! Якось 
вона вже їздила до міста. Там її умовили залишитися й працювати далі. 
Але годі! Більше не дасть себе переконати всілякими заспокійливими 
словами, буцімто вона справді конче потрібна в школі і що в місцевій 
гімназії немає вакансій, а там, де вона працює, майже немає вчителів- 
чоловіків. Дехто давно на пенсії, інші ще не повернулися з фронтових 
доріг. Треба залишитися, їй не можуть поки що запропонувати іншого 
місця.
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«...Немає вчителів-чоловіків».
Стояла, примруживши очі. Весняний вітрець обвівав обличчя. Ди

ректор щойно сказав, що він вже давно збирався з нею поговорити. їм 
усім так прикро, що в кожному її слові, в кожному її русі відчувається 
неприязнь до них. Чому вона не любить їх? Не такі вони вже й погані. 
Мовчки стояла перед ним, втупивши очі у візерунок на килимі. Що мала 
відповісти? Справді непогані. Але ось Ковачне має двох гарних діточок 
і чоловік удома. Маріка Такач, наречена, незабаром вийде заміж за вчи
теля фізкультури. І у Сіладіне теж є чоловік. А вона...

«Чому не виходить заміж така вродлива дівчина?» — спитала одного 
разу у неї заступник директора Ковачне. Промовчала, не відповіла ані 
слова, як і директорові. Може, сказати їм нарешті про свого Шандора? 
Крикнути щосили в шкільний мікрофон, як загинув її коханий на фронті, 
зник з-поміж живих, немов білий дим з ватри. Ні. Не треба. Хто ж про 
таке говорить?

...Катусині літери «ч». Навколо них крутиться світ.
«Лінію веду вгору. Ось так... заокруглюю, потім веду донизу. Так... 

покажіть це, колего, й Катусі, як треба робити. І дайте їй завдання, щоб 
написала на дошці слова з літерою «ч» — для кращого засвоєння. Потім 
підшукайте такі поняття, які б зацікавили дитину. Залишіть Катусю після 
уроків. А щоб Катусина мати не хвилювалася за свою дочку, передайте 
ілдою Шимон записку про те, що дівчинка затримується в школі. Ілда 
мешкає з нею в одному будинку. А ви потренуйтеся ще півгодинки».

Проблеми, які хвилюють директора!
Незабаром дзвоник, кінець перерви. Нічого не скажеш, добре вико

ристала вільний час! Ні, досить, наступного року вона діятиме інакше. 
Якщо вже в місті більше не допоможуть, сама доведе справу до кінця. 
Коли що, піде до овочевого магазину продавати капусту. Це набагато 
краще, аніж морочитися з Катусиними літерами «ч». Продавцеві зовсім 
не треба по тридцять разів на день розповідати дітям, що правда зав
жди перемагає і що життя прекрасне.

Під час перерви написала записку Катусиній матері, потім забігала в 
клас, поговорила з дитиною Шимонів і Катусею. Дівчинка дивилася на 
вчительку незворушними сірими очима. '

«Дурненька, — майнуло в голові. — Нетямуща. Не люблю морочи
тися з нею. Яке все безглузде та пусте».

Мала ще один урок у хлопчиків. Мов страдниця зайшла до класу. 
Того дня викладала граматику. Вона добре знала, що сьогодні урок не 
вдасться, бо завжди відчувала, коли діти нудяться, слухають її неохоче. 
Як на біду, до класу заглянув сам директор. Дітлахи відразу посхоплю
вались, побачивши його крізь відчинені двері. їхні обличчя розцвіли ус
мішками, хоча він не сказав їм жодного слова, тільки обвів весь клас 
пильним поглядом.

«Люблять його, — подумала вчителька. — А мене ні. Не залишусь 
тут і край. Доволі! Зовсім не цікавить мене школа. Сирота я. Не маю ані 
батьків, ані родичів. Немає у мене АНІКОГІСІНЬКО у світі. Ніхто мене не 
пожаліє, не спитає, про що я думаю, що переживаю. Ніхто не знає, кого 
я втратила в житті. То ж і живу серед людей як чужа».

Якби не оті незграбні Катусині літери «ч», могла б вже о дванадця
тій піти додому, а тепер доведеться морочитись з дівчинкою після уро
ків. Біля неї гомоніли вчительки, які мали вільний від уроків час. Вони 
жваво обмінювалися рецептами приготування різних страв, розповідали,
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що можна приготувати з кукурудзяного борошна. Вона вийняла з шух
ляди свій робочий зошит і почала працювати, добираючи слова, що по
чиналися на літеру «ч».

Заступник директора про людське око схилилася над нею. Ковачне 
завжди знала геть про все, що діялося в школі. І тепер лише багато
значно її спитала: «Знову Катуся?»

На аркуші паперу Ковачне, як і директор, написала для взірця вели
чезну літеру «ч». Порадила давати учениці такі вправи, щоб та змогла 
не тільки пояснити значення слова з цією літерою, а й водночас збага
тила свій словниковий запас.

«Чудодій» — написала вчителька і раптом здивувалась своїй безна
дії. Як же багато містить у собі таке грайливе поняття, над котрим Кату
ся, либонь, сміятиметься!

«Чапля, чебрець, череда»...
Хай тішиться директор, вона підібрала такі слова, які добре відомі 

дитині й пов'язані з приємними асоціаціями.
«Черешня, чайка, човен»...
З очей вчительки заструміли сльози. Розтерла їх по обличчю.
— У тебе нежить, — пожаліла її Ковачне і запропонувала аспірин. 

Вона похитала головою: не треба, мовляв. Виписувала далі літеру «ч», 
добирала слова. Знайшла слово «чинара», «чоловік» та «чорторий». У 
школі справжнісінький чорторий. Тут завжди розмови, галас, рух.

Катуся вже чекала на неї, сидячи за першою партою. Вчителька ви
кликала ученицю до дошки. Показала дівчинці, як радили директор та 
Ковачне писати «ч». Однак літера вийшла у Катусі зовсім незграбною. 
У дівчинки тремтіла рука. Катуся слухняно копіювала непокірну лінію, і 
обличчя її було зовсім байдуже.

«Світ належить тобі, Катусю, — подумала вчителька. — Це через 
тебе я залишаюсь тут під час обідньої перерви. Панькаюся з тобою... 
Чиж... чинара... чепіга».

— Чудодій! — диктувала далі вчителька. — Пихатий чудодій.
Вона чекала, що дитина засміється. Але та залишалася серйозною 

й незворушною. «Череда... човен...» Зосереджене обличчя Катусі нічого 
не виражає. На дошці з'являлося все більше й більше неоковирних кри
вуль. Учениця виконувала завдання з абсолютною байдужістю. «Череш
ня...» Дівчинка написала — «черешн...»

— Черешня! — крикнула вчителька. — Наприкінці слова «я». Чого 
дивишся? Не знаєш, що таке черешня!?

На своє запитання вона й не чекала відповіді, бо сказала це так, як 
іноді питають у дитини: «Ти що, говорити не вмієш?»

Але Катуся відповіла, що вона справді не знає, що таке черешня.
Вони мовчки дивились одна на одну. В пам'яті вчительки зринуло, 

як її колись частував вишнями в шоколаді Шандор. А в погляді Катусі — 
тільки байдужість.

На дошці рябіли невиразні карлючки. Дівча виводило літеру «ч» у 
слові «черешня». Вчителька пробігла очима текст: чудодій, череда, чиж, 
човен. І раптом подумала: адже в їхніх краях навіть річки немає, і худо
би майже не лишилося... ! до лісу не підеш, бо чи не під кожним дере
вом чатує міна.

І знову зустрілись їхні погляди. Повіки Катусі не ворушились.
— А тепер сама пригадай слова на літеру «ч», — звеліла вчитель

ка. — Зможеш?
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Катуся впевнено кивнула голівкою.
— А якби я спитала, що означає кожне слово, чи пояснила б ти Тх 

значення?
Тепер в очах Катусі була впевненість. Вона сміливо взяла крейду і 

почала виводити на дошці набагато кращі літери, ніж сама вчителька. 
Такі елегантні, стрункі, як у директора. Написала «черпак».

«Чому не «чапля»? — міркувала собі вчителька. — Чому не «черем
ха», «черепаха», «чиж»? Чому саме «черпак»? Боже мій, чому?

— Ним видають їжу солдатам, — вголос пояснила дитина і поправи
ла літеру «ч», щоб була кращою. Потім поруч вивела — «чужина».

«Ні! — мало не скрикнула вчителька. — Катусе, змилуйся! Не пояс
нюй!»

— Чу-жи-на, — вимовила по складах Катуся. — Чужина, де помира
ють солдати. Чоботи, в яких вони ходять... череп.

Затнулася. Кінчик крейди зламався, бо надто сильно стисла її в ру
ках.

«Шандоре! — з болем подумала вчителька. — Шандоре! Любий 
мій! Черпак, з якого ти їв, чоботи, в яких ти ходив, чужина, де ти заги
нув, череп...»

— «Чекання», — мовила Катуся, ніби роздумуючи, і замовкла, бо 
цього слова не могла як слід пояснити.

Вчителька замислено дивилася на дівчинку, наче вперше побачила 
її. Бо тільки тепер, після загибелі Шандора, якось раптово відчула, що 
вона таки потрібна на цьому світі, що вона вже ніколи не покине цієї 
школи.

Переклав Жан МАКАРЕНКО
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