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Зсунувши на потилицю капелюха, містер
Папандопулос підставив спітніле чоло
морському вітерцю і важко впав на
розпечений металевий стілець у надвірному кафе.
Він за звичкою удавав, ніби байдуже
стежить за моторними човнами, що сновигали

в Александрійській гавані біля
замаскованих військових кораблів, які навесні 1942 ро-

РОМАН

ку стояли на якорі під блакитним
середземноморським небом.
А тим часом думав він зовсім не про ті

кораблі. Байдужий, лінивий вигляд містера
Папандопулоса був своєрідною машкарою,
якої вимагало суворе піратське життя
портового комерсанта.

Мов та ощадлива господиня, що зроду
не викине річ, яка ще може знадобитися,
містер Папандопулос не дозволяв собі
нехтувати жодною, навіть найнезначнішою з
почутих новин або пліток.
Того ранку він із задоволенням

довідався про невдачу, що спіткала імпортну
фірму «Брати Дежарден», і тепер хотів усе
як слід обміркувати. Містер Папандопулос
ще не знав, яку користь матиме з цієї події,
а ніс його вже чув поживу. Так орел-стер-
в'ятник, що часто, немов паперовий змій на
невидимій нитці, висить над Каїром, чує дух
падла.

Подейкували, нібито «Брати Дежарден»
одержали чималу партію американських
сигарет і, сплативши тисячу єгипетських
фунтів митного податку, побачили, що
товар вкрай зіпсований від морської води.
Коносамент1 воєнного часу не передбачає

іі Коносамент (мор.)  розписка про
прийняття товару.
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відшкодування втрат, отже шановним
братам залишалося тільки думати, як
зменшити збитки. Тим часом, щоб продати якомусь
роззяві товар, який тепер мав вигляд
морської травички, змішаної з клаптиками
мокрого паперу, потрібні неабиякі
організаторські здібності. Тим більше, що в
митному пакгаузі з ящиків «Luckies»1 1, яким так
не пощастило, все ще капала вода.

Містер Папандопулос клацнув
пальцями,  і на цей звук з темного кутка бару
виповз і почвалав до нього старий офіціант,
сіре обличчя якого кольором не
відрізнялося від брудного фартуха. Лише чорний
фрак та краватка свідчили про те, що він
знав колись кращі часи  працював у дру-
горозрядному готелі на півдні Франції.
Потім  Марсель, місце стюарда на
морському теплоході, і кінець кінцем  ось це.

 Мсьє?
 Лимонаду,  відповів містер

Папандопулос грецькою мовою.

Відповідь французькою мовою
означала б визнання рівності між ними, арабська
прозвучала б як образа, а грецька
допомагала зберегти своєрідний нейтралітет.
Містер Папандопулос навіть не глянув
офіціантові в обличчя: досить було почути його
голос та побачити, як тягне він ноги.

Старий, звичайно, міг би передати
замовлення теж грецькою мовою, аби показати,
що відчуває цей нюанс, та було вже
запізно вимахувати лахміттям колишніх
прапорів  фортеця капітулювала. Думки
офіціанта не йшли далі власної втоми,
прохолоди кахляної підлоги, задоволення з того, що
зранку пощастило залучити клієнта і
чекання хвилини, коли він знову, мов та
трухлява колода, зможе прихилитися в холодку до
стіни.

«Варто спробувати», подумав містер
Папандопулос. З місцевих пліток і новин у
нього вже склався чіткий план. Він кинув на
стіл мідяка, важко підвівся і, не озираючись,
вийшов з-під тенту під пекуче сонце.
Містер Папандопулос гукнув візника,

віддаючи перевагу відкритому екіпажу
перед задухою таксі. До того ж йому
хотілося мати трохи більше часу, щоб
обміркувати першу і, можливо, найвідповідальнішу
зустріч. Два кінських кістяки, на яких збруя
метлялася так, ніби її вивісили для
продажу, втомлено затупцювали й насилу
зрушили з місця. Рій чорних мух знявся з конячих
ребер й опустився на дашок двоколки.
У напівтемряві контори «Брати Дежар-

ден» біля опущених венеціанських жалюзі
сидів, колупаючи в зубах, старший брат. В
кутку клерк-араб лічив банкноти, час од
часу розглядаючи котрийсь проти сонячного

1 «Luckies» тобто «Lucky strike» (англ.)  «Щасливі», сорт
американських сигарет.

променя, що сліпучо-білою смужкою
пробивався крізь шпарку в шторі.
Привітавшись та погомонівши про те, про

се, містер Папандопулос перейшов до
справи.

Він сказав, що заплатив би за цю партію
сигарет п'ятсот фунтів: у нього, мовляв, є
людина, яка може їх висушити та збути
бедуїнам. Звісно він, містер Папандопулос,
розуміє, що запропоновані гроші навіть не
відшкодовують митного податку, але тут
нічого не вдієш, адже фірма «Дежарден» не
знайде покупця на ці сигарети закордоном.
Згода?
Старому Дежардену лишалося тільки

визнати, що справа стоїть саме так. Він
добре знав свого співрозмовника й анітрохи не
вірив у байку про висушування сигарет.
Мабуть, містер Папандопулос злигався з
пройдисвітом, мати справу з яким фірмі
«Дежарден» не личить. Адже передусім вони
мусять берегти своє чесне ім'я... Тут і
незчуєшся, як знов сядеш на лаву підсудних.
Словом, містер Папандопулос поклав до

кишені коносамент та митну квитанцію і
відкланявся.

Перш ніж діяти далі, він поїхав до себе
переодягтись та подзвонити по телефону.
Вдома його зустріли незручні визолочені
крісла, якими звичайно умебльовують фойє
розкішних кінотеатрів, килим, що свідчив
про цілковиту відсутність смаку, та голі
стіни, прикрашені лише великим настінним
календарем, звідки дивилася іспанська
танцюристка з яскраво-червоною трояндою в

зубах. В кухні, простягшись на весь зріст,
хропів слуга. По купі брудного посуду
ліниво повзали мухи. В маленьких кімнатках
стояв часниковий дух кебабу \ плавав
задушливий сигарний дим. Містер
Папандопулос облився холодною водою,
переодягнувся і, вмостившись на злинялих рожевих,
гаптованих золотом подушках своєї
золоченої канапи, простягнув коротку руку до
маленького телефонного апарата із схожим
на слуховий ріжок мікрофоном,  цю
апаратуру муніципалітет майже задарма придбав
у Європі ще 1919 року.
Минула майже година, перш ніж він усе

з'ясував. Подумати тільки, скільки перепон
доводиться подолати людині, котра хоче
щось подарувати державі! Врешті він
домовився про зустріч. Якби містер
Папандопулос знав англійську так само добре, як
східні мови, то одразу помітив би у вимові
свого співрозмовника старанно прихований
кокні 2. Невдовзі двоколка підвезла його до
казарм.

 Це справді дуже щедрий подарунок,
містере Пап... е-е. Особливо в такий час...
Містер Папандопулос посміхався. Йому
1 К е б а б  східна м'ясна страва.
2 Кокні  лондонський жаргон.
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не часто доводилося мати справу з

англійцями, а тому поводитися з ними так само
невимушено, як з людьми інших націй, він
не міг. Проте дурня містер Папандопулос
завжди бачив здалека. Але навіть в пустих
водянистих очах цього телепня можна було
помітити спочатку підозру, потім
здивування. Нарешті формальності були
виконані, офіційні поздоровлення  виголошені.

 Коли хочете, ми надішлемо машину
сьогодні ж. Ось лише додзвонюся у
транспортний відділ. Митного податку не треба.
Ось вам довідка: «Цю партію сигарет
одержано від А. Папандопулоса в дарунок.
Сигарети призначаються виключно для

клубів та установ британських і союзницьких
військ». Цього і накладної досить. Дуже
вам вдячні.
До червоного цегляного будинку

митниці, що серед хаосу глинобитних арабських
халуп здавався настільки ж
неправдоподібним, як муніципальний трамвай у печері
Алі Баби, містер Папандопулос під'їхав на
таксі.

За десять піастрів швейцар провів його
до кімнати, де сидів молодший клерк. Тут
треба було діяти делікатніше: містер
Папандопулос виклав на бланку суть справи, в
якій прийшов, і загорнув у нього фунтовий
банкнот. За хвилину він уже стояв перед
старшим клерком, що, згорбившись і
примруживши важкі повіки, сидів за великим
письмовим столом, на якому поруч із прес-
пап'є лежали три здохлі мухи.
Почалася розмова. Урядовець

поскаржився, що навчання в європейській школі,
де вчиться його синок, коштує надто
дорого. Лише цього року з нього стягли
п'ятдесят фунтів стерлінгів. Це становило десять
процентів тієї суми, що її містер
Папандопулос розраховував заробити за
допомогою свого співрозмовника. Обличчя
грецького комерсанта трохи сіпнулося, що мало
означати згоду. їхньої змови ніхто б не
помітив, навіть якби в кімнаті було повно
людей.

 Отже,  сказав містер
Папандопулос,  якщо сигарети призначаються

виключно для англійців, то не слід було
брати мито. Ось документи: коносамент,
довідка британської адміністрації і таке інше.
Я хочу, щоб мені повернули тисячу фунтів
митного податку.
Очі під важкими повіками дивилися

байдуже, і комерсант вирішив вдатися до
невеликого шантажу:

 Зважте, англійці тут теж зацікавлена
сторона,  зауважив він.

Після тривалої паузи він врешті почув:
 Справа потребує часу.
 Не будемо поспішати, сказав містер

Папандопулос,  учбовий рік
розпочнеться не так вже й скоро.

Важкі синюваті повіки затремтіли, брови
поповзли вгору,  натяк влучив у ціль.
Тепер лишалося тільки попрощатися, що

містер Папандопулос і зробив. Його
кремезна постать пропливла темними

коридорами і виринула в сяйві дня.
Сигарети коштували п'ятсот фунтів,

тисячу він дістане у митниці, щоправда,
п ятдесят з них  у крайньому разі, шістдесят
піде на бакшиші. Отже, сьогодні бізнес
зроблено,  містер Папандопулос
почвалав до гавані. Палюче сонце нарешті
почало сідати за обрій, і строкаті борти
замаскованих військових кораблів вмить
потемніли. У затоці все ще метушилися моторні
човни, на контрабандний вантаж яких вже
чекали александрійські бари та будинки
розпусти.

Містер Папандопулос вирішив поки що не
публікувати повідомлення про свій
великодушний вчинок. Бо коли прийдуть німці,
цей дарунок виглядатиме принаймні
дивним. А хто може ручитися, що вони не
прийдуть? Адже британські бойові генерали
мало чим відрізняються від постачальників,
що сидять у тилу.

Містер Папандопулос зайшов до
знайомого кафе. Тут йому сьогодні пощастило, а
він, як усякий справжній ділок, був
забобонний.

ЕМІГРАНТИ

 Ми  емігранти в країні емігрантів.
Париж  це Європа, а в Єгипті навіть той,
хто живе тут усе життя, тішить себе
думкою, ніби він лише на якийсь час зупинив
свій караван, щоб продати товар,  казала
Габріелла.
її маленькі смагляві руки з надзвичайною

швидкістю літали в гарячому повітрі,
нагадуючи руки ілюзіоніста на ярмарку.
Зображуючи товстелезні черева левантійських
купців, вона виставляла їх перед собою, а
коли говорила про звички космополітів,
пальці її пурхали, мов метелики. Нарешті
вона зневажливо ляснула долонею по

кришці уявної валізки.
 Безумовно, в Парижі серйозніше

ставляться до політичної боротьби,  похмуро
промовив Франц.
Стефано посміхнувся: коктейль, як він у

думці називав цю зустріч, вийшов
смачніший, ніж можна було сподіватися. Адже
саме йому спало на думку познайомити Габ-
ріеллу з Францем.
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 Можеш покластися на мій досвід.
Обоє ви справжні антифашисти, обоє з
примхи історії змушені працювати на цих
брудних англійців. Ви сподобаєтесь одне
одному, а крім того ми взагалі повинні
зустрічатися й дискутувати, бо все не так
просто, як здається. Коли переможемо німців,
нам потрібні будуть люди з ясним
розумом, які вмітимуть вірно оцінювати
становище,  говорив Габріеллі Стефано
напередодні візиту Франца.

 Ну гаразд, нехай він прийде,
відповіла тоді Габріелла. Правда, йому, мабуть,
в очах потемніє, коли він мене побачить,
але дарма. Йому це навіть корисно. Крім
того, може й мені він припаде до вподоби.
Бо взагалі, коли німець нашого з тобою
віку  справжня людина, то можна бути
певним, що він таки справжня людина.

 А чому ти не кажеш, що й мені ця
зустріч може стати корисною?  запитав
Стефано.

 Тобі може бути корисним лише одне.
Але зараз не до цього. Ти краще
ретельніше працюй.

 Що то за «одне»?
 Таємниця,  відповіла вона.
 Ось це?  сказав він і притягнув до

себе її невеличку тендітну постать.
 Ні, не це. А ти став ласий до любощів.
 Угу...

Тут Стефано відігнав думку про ту
приємну хвилину й почав прислухатися до
розмови.

 Неможливо!  казала Габріелла. По
радіо верзуть такі нісенітниці, що італійські
солдати почали глузувати з нас, називаючи

нашу радіостанцію «Голосом полковника».
Коли ми ще тільки починали, йшлося проте,
щоб вести передачі від імені трьох
солдатів, які нібито дезертирували з італійської
армії і перейшли на бік югославських
партизанів. І ось що з цього вийшло.
По-перше, у нас немає солдатів, є лише офіцери.
По-друге, вони говорять не про те, як
скоріше припинити війну, а про те, що буде
після її закінчення. Вчора, наприклад,
передавали довжелезний діалог про
можливості встановлення конституційної монархії за
фашистського та за демократичного ладу.
Ви тільки подумайте! Ось і Стефано може
підтвердити, що італійська армія
розвалюється, що всі чекають якихось дійових
вказівок, а англійці замість цього заповнюють
ефір передачами, якими важко зацікавити
навіть консервативного професора
конституційного права. Подумати тільки  в Італії
люди мусять ризикувати життям, щоб
слухати казна-що.

Габріелла швидко провела по своїй шиї
смаглявим пальчиком, удаючи водночас

ніби другою рукою настроює радіоприймача.

Потім схилила голову набік, немов уважно
до чогось прислухалася.

 Правду кажучи,  вела вона далі,  я
не пишу більше сценаріїв для
радіопередач. Я тепер лише друкарка та
перекладачка. Готують передачі штабні криси з розвід-
відділу між партією в теніс і прогулянкою
на яхті по Нілу. Я ж розкладаю їх писанину
на діалоги.

 Щодо нас,  повільно почав Франц,
щодо нас, то ми завжди вимагаємо

об'єктивності. Навіть, коли йдеться про власне
життя.

Стефано знов посміхнувся, а в Габріелли
вихопився рух, що виказував стримувану
нетерплячку. Вона не знала, що таким

точнісінько рухом її мати відкидала колись
моралізаторські повчання парафіяльного
священика.

Зненацька кімнату заповнив галас
дітлахів, що бавилися у дворі та на вулиці.

 Уроки скінчилися,  зауважила
Габріелла.  Цей гамір триватиме до вечірнього
намазу. Аж не віриться, що малеча може
зняти такий гармидер. І зважте: до школи
має змогу ходити тільки незначна частина
арабських дітей.

Галас повис на одній ноті і, здавалося,
бився він у фіранки та стіни з такою ж
силою, з якою пекло сонце. Біле кошеня
Габріелли, що його вона називала «Ігор Стра-
винський», заповзло під ліжко. Габріелла
підвелася, підійшла до вікна й, щільніше
затягнувши фіранки, опустила запорошені
жалюзі. Цим вона трохи приглушила гомін.
Франц спокійно чекав, доки зможе
продовжувати свою лекцію.

 Ненавиджу дітей,  сказала
Габріелла, легенько стукнувши себе по руці.

 Не треба так говорити,  заперечив
Франц.  Адже ми зараз сидимо отут і
розмовляємо лише в ім'я майбутнього, в
ім'я дітей.

 А я все таки їх ненавиджу.
На мить у кімнаті запала ніякова

мовчанка. Виручив Стефано. («З тебе вийшов би
непоганий маклер», якось зауважила з
подібного приводу Габріелла).

 Ви говорили про об'єктивність,
звернувся він до Франца.

 Авжеж! Щодо нас, ми завжди
прагнемо об'єктивності. На мою думку, тут
ситуація ясна. Доки війна закінчиться перемогою,
нам доведеться пережити багато
труднощів. Але ми допомагаємо, чим можемо.
Нічого не вдієш. Ми повинні співробітничати
з людьми, для яких ця війна  прогулянки
на яхтах і які вже зараз планують війну
наступну. В свою чергу, ці люди змушені
користуватися нашими послугами, хоч
вони з величезною насолодою нас

інтернували б або розстріляли. Втім, це ще може
трапитись.
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 До речі,  сказала
Габріелла, оскільки ви тут новак, хочу дати вам пораду:
дістаньте собі нові документи, крім виданих
англійцями. З нами вони розправляються
просто. Сповіщають єгипетську поліцію, що
за такою ось адресою мешкає людина,

котра удає, ніби працює у штабі фронту, тоді
як насправді це не так. Поліція вас
арештовує, а коли ви пропонуєте подзвонити до
штабу, щоб там засвідчили вашу особу,
виявляється, що у штабі ніхто про вас і не чув.
Ось як буває, коли людина їм більше не
потрібна. А втім, якщо у вас є запасні
документи та ще й гроші для хабара, то можна
не хвилюватися.

 Я так не роблю,  сказав Франц.
Щодо нас, то ми вважаємо, що слід
прагнути зробити подібну мерзоту
неможливою. А для цього треба, щоб якнайбільше
людей знало про ці махінації.
Габріелла склала руки й хутко звела їх

угору, імітуючи літак. Коли «літак» опинився
над її головою, вона раптом почала хапати
руками повітря.

 В такому разі трапляється авіаційна
катастрофа.

 Вона перебільшує,  кинув Стефано.
Не такі ми помітні персони, щоб англійці
вдавалися до цих засобів. Часом справді
трапляються дивні речі, та може це просто
трагічний збіг обставин. Візьміть, наприклад,
мого шефа. Багато років він керував
англійською розвідкою в Індії, винищував там
борців за національне визволення і
комуністів. І ось тобі маєш: в Єгипті йому
доводиться використовувати комуністів, щоб
підтримувати національно-визвольну боротьбу.
Він весь час скаржиться, що в Каїрі не
вміють готувати керрі1 і. Навіть у Лондоні, каже
він, керрі готують краще. Але ж не в
стравах річ, це ясно.

 Щодо нас...  почав Франц.
 Годі,  перепинила його Габріелла.

На сьогодні досить. Вже пізно, спека спала,
я мушу працювати. Заходьте якось,
можете домовитися про день із Стефано.
Ідучи брудною вулицею поруч Стефано,

Франц сказав:
 Одверто кажучи, вона мені не

сподобалася, товаришу. Цинічна кривляка, та й
годі. Пробач, коли я тебе образив, адже
вона твоя подруга, але, щодо нас, ми

завжди говоримо правду у вічі.
 Це я вже помітив,  сказав Стефано.

Габріелла прибрала кімнату, вмилася й
покликала кошеня. Вона посадовила його на
ліжко, стала на коліна і погладила біле
м'яке хутро засмаглими худорлявими руками.
Звертаючись до свого улюбленця чотирма
мовами, Габріелла взяла з туалетного
столика віхтик вати, промила кошеняті очі й на¬

1 Керрі  гостра індійська приправа.

годувала його молоком. Потім підняла
жалюзі, щоб провітрити кімнату, і вмостилася
біля столика з друкарською машинкою.

Гомін дітвори трохи вщух. Проте він усе
ще нервував Габріеллу і заважав їй
працювати.

Тимчасом Стефано з Францем перетнули
площу, на яку лягала чорна тінь од мечеті.
Кам'яні брили, вкрадені кілька століть тому
з підніжжя пірамід, здіймались, мов скелі,
підтримуючи два мінарети та величезну
баню. Троє стерв'ятників повільно кружляли
навколо веж, чітко вимальовуючись на тлі
безхмарного неба.
Сонце сідало. Його промені прорізали

хмару куряви на площі Ель Лабан. Здалеку
долинув скрегіт трамвая. Стефано смикнув
Франца за рукав і кинувся бігти.

 Мерщій,  гукнув він.  Трамвай!
Трамвайна колія йшла вздовж площі і

повертала майже під прямим кутом. Через
це, а може й тому, що колія була вже
надто стара, трамвай завернув з оглушливим
скреготом. Відкритих вагончиків було три,
а тому скрегіт повторився тричі.

Наближався час пік. Усі жебраки,
чистильники взуття та звідники виповзали із своїх
вошивих брудних халуп, що тулилися на
околиці, за якою починалася пустеля, і
поспішали до центру міста, на заповнені
людьми вулиці. Роздивитись, що робиться
всередині вагончиків, було неможливо. На
підніжках висіло кілька обідраних підлітків.
Всередині юрма гольтіпак безперестанку
рухалась, бо кожен намагався вмоститися
якомога зручніше. Коли трамвай
заскреготів і завернув за ріг, хлопчаків зіпхнули з
підніжка, і вони, галасуючи й лаючись,
побігли слідом. Нарешті трамвай загальмував
і зупинився. Зразу ж почалася сварка за
місця, що звільнялися. Тепер можна було
побачити щасливчиків, байдужих до
навколишнього галасу. Дехто навіть куняв.
Кондуктор, високий худорлявий парубок у
бавовняній сорочці кольору хакі, мав неабияку
перевагу над пасажирами  ноги його були
взуті в черевики, видані бельгійською
трамвайною компанією К В юрбі босоногих
узута людина стає господарем становища.

Побачивши двох європейців, кондуктор почав
прокладати їм дорогу серед натовпу. За
незначного хабара він навіть звільнив би два
місця для сидіння. У цій колотнечі
кондуктор не встиг продати квитків кільком
пасажирам, що сиділи на дерев'яних лавах, і
тому міг би при потребі їх зігнати. З
принципових міркувань, а також тому, що він теж
був сином Середземномор я й пишався цим,
Стефано нахилив голову і, не дивлячись на

і Каїрський трамвай належав бельгійській
компанії
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кондуктора, почав проштовхуватися до
металевого поруччя.
Франц позадкував. Його саксонська

вдача та довгі роки еміграції, проведені в
Англії, спричинилися до того, що у нього
з'явилася майже британська відраза до черг і
нерішучість у розв'язанні власних дрібних
проблем. Його з лайкою відіпхнула від
вагона жінка, яку штовхнув, просуваючись
уперед, Стефано.
В цю мить кондуктор підніс до рота

ріжок, схожий на іграшкову дудку, і
несподівано подав три хрипких сигнали. Трамвай
враз рушив, і Стефано (а разом з ним ще
троє, чи четверо) скочив на землю.
Трамвай, хитаючись, почав спускатися крутою
горою повз мечеть. Невдахи, які лишилися
на зупинці, бігли слідом, чіплялись за
одежу тих, що висіли на підніжці, і на всі
заставки лаяли кондуктора, закликаючи в

свідки аллаха і драматично здіймаючи кулаки
до безхмарного рожево-бузкового
вечірнього неба.

 Треба було й тобі пробиватися
вперед,  сказав Стефано.  Адже тепер
трамвая не буде щонайменше півгодини.
Вагонів не вистачає, а бельгійці не продають, бо
війна. Ходімо пішки.
Помітивши, що Франц спохмурнів,

Стефано додав:
 Звикнеш, адже ти тут ще й місяця не

прожив. А на цей набрід не звертай
уваги  це ж покидьки суспільства, вони не
репрезентують ні населення країни, ані
навіть міста. В центрі вони нишпоритимуть по
кишенях біля кінотеатрів та водитимуть
солдатів до будинків розпусти.

 Звісно, теоретично кожен знає про
існування в напівколоніях люмпенпролета-
рів  інша річ на власні очі побачити їх,
зауважив Франц.  Ми, певно, недосить
глибоко вивчали колоніальне питання, не
приділяли йому належної уваги, а
цікавилися головним чином європейськими
справами, котрі...

 Ходімо сюди,  перебив Стефано.
Наступні двадцять хвилин вважай себе
туристом. Я покажу тобі середньовіччя.

 Не жонглюй термінами, адже ми
живемо в двадцятому сторіччі. Ти маєш на
увазі квартали ремісників?

 Побачиш.
 Скільки років ти живеш в Єгипті? 

запитав Франц.
 Сім. Переїхав, коли вдома почало

припікати. Батько мій старий
анархо-синдикаліст, але ніколи не належав до жодної
організації. Я політикою не цікавився, поки не
пішов працювати. Ну, а тоді почав. Знаєш,
молодь любить ризикувати.

 Авжеж,  підтвердив Франц.
 Ми так законспірувались, що досі

дивуюсь, як нам взагалі вдавалося щось роби¬
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ти. Ми друкували листівки, спрямовані
проти війни в Абіссінії та проти фашизму.
Щойно я вступив до компартії, як почалися
арешти і довелося майнути в Геную.
Товариші взяли мені палубного квитка на
маленький пароплав, що йшов до
Олександрії,  я знав там конспіративну адресу.
Пасажири на палубі самі готували собі їжу,
уявляєш? Ну, тут мені допомогли
влаштуватися в одній конторі. Єгиптяни навіть не
виказали мене італійцям, адже я дрібнота.
Правда, якось викликали мене до поліції.
«Серед своїх роби  що хочеш,  сказали
там,  а єгиптян не чіпай, бо вишлемо».
Коли вибухнула війна, я сам запропонував
свої послуги англійцям. Кілька тижнів
відповіді не було, аж якось раптом нас, італійців,
усіх  фашистів, антифашистів, просто
комерсантів  відправили в один великий
концтабір. Мене там мало не вбили. Ось
лежу я собі в лікарні, коли приходить одна
з цих аристократичних штабних крис із
розвідки. Він знав уже майже все, навіть назву
пароплава, на якому я прибув до Єгипту.
Лише тоді я зрозумів, що англійці не такі
вже дурні. Одне слово, мене взяли до
неоперативної розвідки. Я читаю листи в'язнів
і виписую звідти все цікаве.

 А Габріелла? запитав Франц.
 її історія мало чим відрізняється од

моєї,  відповів Стефано.  Правда, вона
розумніша за мене, і до того ж її батько
мав гроші, отже, вона вчилася у Сорбонні.
Габріелла вступила до партії ще у Франції,
студенткою, і назад до Італії її вже не
пустили. Якось вона поїхала додому у
справах і разом з кількома іншими товаришами
ускочила в халепу. Габріеллі вдалося
звільнитися; може, батько дав хабара. Не знаю.
Хоча допитували її як треба. У неї...
Тут Стефано мало не бовкнув: «У неї на

тілі страшні шрами», але вчасно схаменувся.
Ні, він не боявся розкрити характер своїх
взаємин з Габріеллою. Франц, певне, про
все догадувався й сам. Просто Стефано
згадав, що шрами  її таємниця. Габріелла
називала їх своїм «ганебним тавром».

Повернувши за ріг, вони опинилися у
плутанині смердючих вуличок, що вели вниз,
до Вокзальної площі, з якої власне й
починався новий Каїр сучасне місто, місто
таксі та кінотеатрів. Глинобитні будівлі
хилилися одна до одної, утворюючи вулицю
якогось казкового міста. Здавалося, ось-ось
з-за рогу вийде купець і вигукне, як у
казці про Алладіна: «Міняю нові лампи на
старі!»
Приятелі трохи поступилися, даючи

дорогу справжнісінькій середньовічній постаті.
Назустріч, по-чудернацькому схиливши
голову, так ніби він дивився вилицями, дерся
вгору сліпий з хлоп'ям-поводирем. На
неймовірно худому, виснаженому тілі сліпого



метлялася бавовняна одежина-галабея, яка
колись мала яскраво-червоний колір.
Виношена, подерта спереду одежина ця
відкривала очам худі коричневі гомілки. Хлопчик
не стільки вів старого, скільки тягнув його
назад. Відчувши присутність сторонніх,
старий звично простяг руку й почав канючити
милостиню.

 Тут на кожних сто жителів 
шістнадцять сліпих або однооких,  зауважив Сте-
фано.
Обабіч, мов сторожа на варті нечуваного

зубожіння, височіли мальовничі на перший
погляд, темні саманні будівлі. Життя тут
мчить чимдуж,  так стрімко під сонцем
півдня ростуть дерева в джунглях. Чотирна-
дцяти-п'ятнадцяти років дівчата виходять
заміж, у тридцять  це вже виснажені
дітородінням баби, в сорок років вони
помирають. Каїр  місто найрозкішніших на Сході
готелів, але воно могло б також
позмагатися з найбільшими столицями світу і щодо
рівня дитячої розпусти.
Франц, котрому досі доводилося бачити

лише європейську частину міста,
розташовану між його письмовим столом у штабі га
кімнатою в кварталі реквізованих будинків,
вперше побачив по-справжньому життя
столиці арабського світу.
Обабіч маленькі крамнички вихлюпнули

свій крам просто на вулицю. Тут-таки
навпочіпки сиділи бляхарі й торохтіли
казанками та каструлями. Шевці, скоцюрбившись,
лагодили пантофлі з верблюдячої шкіри.

Невимовними злиднями повіяло від цієї
картини.

На кожному розі тулилися невеличкі
кафе, звідки линули тремтливі арабські
мелодії. Запах чорних бобів, що парували в
гарячій олії у величезних мідних казанах,
сповнював вулицю. Більшість халуп не мала
кухонь, отже люди брали обід на всю сім ю
у цих вуличних харчівнях. Дівчата прибігали
з старими бляшанками з-під бензину,
майстерно переробленими місцевими
бляхарями на судки.

Франц одійшов убік, даючи дорогу
стрункій жінці з покривалом на обличчі. На руках
у неї спало немовля,  жовті виразки
навколо заплющених оченят обсіли мухи.
На фабриках та в майстернях закінчилася

робота, і вулицю, якою йшли Стефано з
Францем, заповнили дітлахи. Вони
починали працювати з п'ятирічного віку. У деяких
навіть ще вистачало сил бігати
наввипередки та галасувати. Старшенькі оточили
європейців і почали канючити гроші. Один
хлопчик, трохи вищий за інших, підскакував
просто перед Стефано й Францем, вигукуючи
англійською мовою:

 За десять піастрів маєте мою сестру
на ніч, ефенді. Десять піастрів  моя
сестра, добре, ефенді, добре.

У його очах не було ні хитрощів, ні
лукавства, в них світилася лише розпачлива
надія.
Стефано і Франц вийшли на вулицю, де

сновигало безліч автомобілів, і швидко пе¬

17



рейшли її. Побачивши поліцая, діти
втратили надію на поживу.

 П'ять піастрів, п'ять, добре, ефенді,
добре,  востаннє вигукнув хлопець і
стомлено пішов назад.

Центр міста мало відрізнявся від вулиці
першого-ліпшого західного міста, хіба що
пальмами та брудними тротуарами. В Каїрі
затемнення не було і, щойно починало
смеркати, яскраво спалахували вітрини
крамниць.

З високих стін житлових будинків на
правовірних дивилися грандіозні афіші,
закликаючи переглянути останній шедевр голлі-
вудської кінофірми. У вітринах аптек
лежали патентовані медикаменти, що їх за нечу-
вану ціну імпортувала нейтральна
Туреччина, причому поруч із протизаплідними
засобами лежали ліки од мозолів.
Тротуарами походжали військові в уніформі усіх
союзних держав; бари поступово
заповнювалися відвідувачами. Цокаючи
дерев'янками по асфальту, безногий жебрак штовхав
обома руками свій візочок, обминаючи
чоботи і блискучі жовті офіцерські черевики.
Час од часу він підводив голову і хитро
блимав на перехожих своїм єдиним оком.
Друзі витягли перепустки і зайшли на

територію штабу. Спочатку штаб містився в
блоці реквізованих будинків, але поступово,
як це завжди буває з усіма генштабами
світу, поширився й на сусідні квартали.
Тепер вже кілька вулиць були відрізані від
міста колючим дротом. Перетинаючи
тротуари та брук, утворюючи нерівномірні
багатогранники, один за одним виростали

стандартні бараки. З ходом війни кожен
відділ штабу займав чимдалі більше місце.
Виникали нові відділи, які, в свою чергу,
потребували створення ще новіших. Штаб
фронту перетворився на окрему армію з
власним статутом, наказами та годинами

праці. Він мав власні казарми, військові
крамниці, офіцерські клуби і навіть
особливу форму, або, краще сказати, «відсутність
форми». Річ у тім, що штабні офіцери
одягалися, немов тенісисти в спеку. Природно,
що писарі та ординарці теж бігали
територією штабу напіводягнені. Кордони цієї
дивовижної армії охоронялися спеціальними
частинами греків та кіпріотів, котрі мусили
перевіряти перепустки та опитувати
відвідувачів, але замість цього виконували
функції Corps of Commissionaires І іа На
штабному острові панувала атмосфера пліток і
таємниць. Втім, існувала одна спільна
таємниця, про яку, незалежно від щабля
ієрархічної драбини, знали всі мешканці цього
острова, хоч і вважали за краще тримати
язик за зубами. Таємницею була загальна

1 Corps of Commissionaires (англ.)  артіль
колишніх військовослужбовців, заснована у Лондоні
1859 року. Постачає швейцарів, кур єрів і т. д.

думка про те, яке щастя сидіти тут, а не в
пустелі і навіть не вдома, в Англії, з її
продуктовими картками, затемненням,
нескінченною муштрою та маневрами. Саме ця
таємниця примушувала по-діловому
метушитися навіть найнікчемніших штабістів.
Проте в тих, хто служив у Єгипті давно, ця
ділова метушливість перетворилася з часом
на лінивий вираз зверхності, і вони робили
дедалі сміливіші спроби наблизити свій
одяг до цивільного. Ці люди, незалежно від
чину, стали законодавцями моди та норм
поведінки всередині Периметра,  так
називали обплутану колючим дротом територію
штабу.
До речі, наприкінці війни ці денді так

знахабніли, що почали носити білі сорочки,
барвисті шарфи та сірі або коричневі зам-
шові черевики. Навіть нижні чини взувалися
в черевики і возили свій одяг до кравців
у місто  приганяти по фігурі, прасувати та
крохмалити. Відійшли в минуле дні 1940
року, коли за нечищені мідяні вушка на
крагах можна було дістати тиждень додаткової
муштри або сім днів гауптвахти.
Кілька суміжних кімнаток у центральном/

корпусі займала установа, що мала
незрозумілу назву «У.Х.2. Спорт і добробут,
нижні чини». Саме тут планувались і
здійснювалися зв'язки з різноманітними
підпільними антифашистськими організаціями на
Балканах. Сюди приїздили із зведеннями
агенти, і саме тут штабні офіцери розвідки
диктували тексти радіопередач, подібних до
Габріеллиного «Голосу полковника». Саме
тут міркували, як зберегти старий лад
після того, як остаточно буде переможений
гітлерівський «новий порядок».

 Привіт, хлопці,  гукнув офіцер,
звівши очі од «Іль пополо д'Італіа» 1 за
минулий тиждень,  є першокласна новина!
Почався великий відступ біля морячи іще десь.
Кажуть, що Старий через це збирається
випхати всіх нас до Палестіни. В
Оперативному панує такий страшний гармидер, що
я ні про що докладно не дізнався.

 Ти бував у Єрусалимі?  звернувся він
раптом до Стефано.
Стефано заперечливо похитав головою.
 Чудове місто, там чистіше й

прохолодніше, ніж тут. І нема оцих проклятих
арабів, що весь час плутаються під ногами.
Правда, ніколи не знаєш, коли саме якийсь
сіоніст жбурне тобі в суп бомбу, але одко-
ли розпочалася війна, вони трохи
полагіднішали. Заждіть-но, ще побачите бар у
готелі «Король Давид».  І заспівавши
«Єрусалиме, Єрусалиме, твій джин та
апельсини...», він зібгав жмут паперів і наказав
сержантові:  Скажи ординарцеві, хай оце
спалить.

і Фашистська газета.
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 Старий наполягає, щоб ми все
палили,  вів офіцер далі,  це ж просто
нісенітниця. От і стараємося, щоб не присікався.

 Були в Габріелли?  запитав він у
франца.  Гарна дівчина, хоч і не для нас:
Стефано всіх звідти випхав. Хіба ми, діти
півночі, можемо конкурувати в оцих
справах з макаронником? Не лупай очима, так
воно і є. От тільки в Старого це сон
відбирає: не подобається, коли його пташенята
вислизають з-під нагляду. Адже у
дев ятсот чотирнадцятому в Гаазі він уже обпікся
на агенті, який працював на двох хазяїв.
Старий присягається, що начальство й досі
цього йому не подарувало. Звісно, це
дурниця, але через таку дурницю він тепер
тримає проклятих шпигунів-арабів, котрі,
мов стерв'ятники, весь час шугають над
вами. Шкода, що ви йшли пішки. Треба було
взяти таксі за наш кошт. Кишені його

королівської величності глибокі, ой, які глибокі,
багато хоробрих сердець можуть у них
сховатися.

 Це капітан Вільямс, Франце,  сказав
Стефано.  Мій шеф.

 Радий познайомитись,  обізвався
капітан Вільямс.  Я їздив тут недалеко у
якійсь ідіотській справі, але чув уже, що
вас залучили до нашої фірми.

Франц звисока, як і личило німцеві,
вклонився й зауважив.

 Хіба можна, хай навіть жартома,
вживати такі слова як «макаронник» та
«проклятий араб»?
Стефано з несподіванки закашлявся, але

капітан Вільямс лише посміхнувся й мовив:
 Господи, який колючий! Ось, беріться

краще до роботи. Тут Старий вам залишив
кілька примірників роммелівського
журналу «Сигнал». Прогляньте й повирізуйте все,
що стосується нової зброї. Далі
прочитаєте оцю кляту маячню про німецьку душу та
вісті з фронтів і підготуєте невеличку
доповідь про моральний дух німців.
Віддаючи цей наказ, капітан Вільямс

говорив уже зовсім іншим тоном.
Франц підійшов до свого стола. Він

думав про відступ союзників. У таку мить
боляче відчуваєш, що подібна до цієї
робота  марнування часу. Справжня війна
там, у пустелі, де б ють гармати й
стріляють гвинтівки, ну і на російському фронті.
Страшна річ  прагнути воювати проти
своєї вітчизни, але і це виправдує жахлива
логіка історії. Що сказали б товариші там,
У Європі, ті, що кожну мить можуть
потрапити до рук гестапо, коли б побачили, як
зін сидить у конторі разом із
задавакуватим капітаном Вільямсом! «Якби мені
більше вірили, я міг би взятися до якоїсь
справжньої роботи. Не слід розмагнічуватися в
цьому смердючому місті»,  думав Франц.

2*

На закритому подвір'ї палала піч, у якій
спалювали документи; в гарячому
тропічному повітрі літали клаптики обгорілого
паперу. Хтось із завзятих дотепників уже
назвав цей день «попільною середою», і
капітан Вільямс поспішив до бару в
офіцерському клубі, щоб видати там цей дотеп за
свій власний.

 Віллі,  гукнув хтось до нього,
хочеш послухати чудову історію про
хитромудрого східного добродія та партію
сигарет?

 Вже чув,  одмовив капітан Вільямс.
Це мабуть сам Старий, наліпивши
фальшиву бороду, вдався до авантюри, щоб
заробити своїй жінці трохи грошенят. Дурниці!

ВІДСТУП

Гаррі Арджента розбудив на світанку
взводний капрал, щосили смикнувши його
за взуту в черевик ногу.

 Вставай, відходимо! Почався відступ.
Гаррі зіщулився. Для новачка з Європи

світанок здавався б теплим і приємним, але
йому було холодно. Рясна роса  рятівна
роса в пустелі для бувалої людини 
наскрізь просочила його єдину ковдру. В
цьому полягала одна з найбільших
неприємностей, пов язаних з раннім вставанням: не
встигаєш просушити ковдру. Коли сонце
над обрієм  для цього досить кількох
хвилин, але коли вже не встиг, то на наступному
привалі, лаштуючись перепочити неподалік
од грузовика, вкриваєшся вогкою,

протухлою ганчіркою. Розгорнувши якось ковдру
після дводенного безсонного переходу,
Гаррі побачив, що вона взялася білою
пліснявою.

 Ну, от, тепер ти можеш розводити на
ній крес-салат,  пожартував тоді Джок
Фергюсон.
Джок лежав тепер у піску  десь біля

Дерни, і ніякий крес-салат над ним не ріс...
Увесь взвод був уже на ногах  солдати

перебули ніч, простягнувшись, немов
ящірки, між великими валунами; щоб
зручніше було спати, в твердому піску викопували
неглибоку ямку для сідниць, а під голову
клали ранець. Зараз, зігріваючись, хлопці
притупували ногами, потім згортали
ковдри й відходили набік помочитися. Відходили
не тому, що соромилися, а тому, що якась

глибоко вкорінена звичка, чи, коли хочете,
інстинкт цивілізації забороняв їм загиджу¬
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вати місце ночівлі  місце, яке вони
ніколи більше в житті не побачать.

В такий ранній час годі було й мріяти про
гарячий сніданок. Палахкотіння политого
бензином піску помітно було б на багато
миль довкола, а німці стояли зовсім
близько. Гаррі допоміг навантажити
інструменти  він служив у взводі зв'язку  і,
перекинувши ранець через борт, вскочив сам
у кузов тритонки. Навіть Балакун-Гарріс
сьогодні сидів і не базікав. А втім, все
одно було б важко перекричати стукіт
буксирного тросу і брязкіт інструментів,
кинутих на залізне дно кузова. Грузовик
підстрибував і перевалювався з боку на бік,
перетинаючи голу пустелю в напрямку до
прибережного шосе, і трос метався, немов
змія, від борту до борту, на кожній вибоїні
піднімаючи голівку з петлею й стукаючи
нею об дно.
Солдати давно звикли до такої їзди.

Вони розслаблено розвалились, прихилившись
спинами до борту, розкинувши ноги, і, як
моряки під час сильної хитавиці,
напружували м язи лише тоді, коли поштовх був
особливо різкий. Капрал, який забрався в
кузов першим, примостився в
найзручнішому кутку на бухті 1 канату і тепер дрімав,
незважаючи на тряску і шум.
Гаррі Арджент підвів голову й окинув

поглядом пустелю. Брезент, який колись
напинали над кузовом, давно десь загубився,
;і ніщо не заступало пустельного краєвиду 
верблюжої колючки, брунатних кам'яних
брил, твердого піску, піску сипучого і
жовтої смужки узгір я вдалині. Поки що кругом
.було спокійно. Одна з небезпек такої їзди
полягала в тому, що шофер глухнув від
ревіння й виття мотору, а пасажири від
брязкоту металу в кузові. І часто першим
попередженням про обстріл бував вибух
снаряду.

Попереду Гаррі побачив смугу сипучого
піску. З кузова її легше було розрізнити,
ніж з кабіни. Тут, у пустелі, шоферові
потрібне особливе уміння вести машину з
великим вантажем по м'якому піску, вміння
лавірувати між піщаними трясовинами, не
зменшуючи швидкості. Тому шофера-ново-
бранця завжди можна було впізнати
навіть якщо після учбового походу навколо
Суеца з його обличчя вже й зійшов
рум'янець. Варто було новачку вскочити в таку
трясовину, як він натискав на акселератор,
і задні колеса грузовика провалювалися в
пісок, неначе під ними земля розверзалася.
.Тоді сердешні хлопці вилазили й починали
копати, що також не слід було робити, а
їхній офіцер, такий самий жовторотий, як
і всі вони, відходив набік і починав пильно

іі Бухта  канат, укладений кругами поруч і
один над одним у формі циліндра.

оглядати в бінокль обрій, хоч до німців
відтіля була добра сотня миль.

 Допомоги чекає,  ущипливо зауважив
якось з цього приводу Балакун-Гарріс.

Гарріс іноді й справді бував дотепний, але
здебільшого він наганяв на людей тугу
своїм ідіотським базіканням про те, що
війна, мовляв, триватиме сто років і
перекинеться в усі кутки земної кулі, а Британські
острови розбомблять так, що на них не
залишиться жодного будинка, все зрівняють
із землею, і англійцям доведеться
евакуюватися десь аж до Південної Африки...
Слава богу, що хоч зараз Балакун сидить
собі мовчки, куняє. Натщесерце його не
можна було витримати. А прокинеться, то,
мабуть, одразу почне своєї  як далеко
нам ще відступати, і скільки цей відступ
триватиме... Ось і піщана трясовина...
Дарма, старому Фреді не вперше, він
проскочить.

Ревіння мотора перейшло в тонке,
пронизливе виття; чути було, як сичить,
вилітаючи з-під коліс, пісок. Грузовик
смикнувся й зупинився.

 Всі нагору!  загорлав Балакун-Гарріс
і, хоч хвилину тому дрімав, перший
стрибнув через борт. Більше ніхто з хлопців не
промовив ні слова. Кілька солдатів, неначе
їх навчали цього в казармі, пішли збирати
верблюжу колючку під колеса, інші почали
знімати з бортів сталеві доріжки-гусениці,
а Фредді тимчасом випустив повітря із
задніх шин. За три хвилини вони вже сиділи
в кузові в тих самих позах, і машина їхала
далі. Балакун заплющив очі. Гаррі Арджент
озирнувся назад. Глибокі сліди коліс у
трясовині вже затягувало піском. Зім яті й
поламані стебла верблюжої колючки
валялися так, наче вітер зірвав їх з кущів і заніс
сюди. На їх шляху тепер дедалі частіше
зустрічалося каміння, грузовик безнастанно
пірнав та підстрибував, і від брязкоту
інструментів дзвеніло в голові.

 Ну й доріжка,  сказав
Балакун-Гарріс.  Я поскаржуся в муніципалітет. Завіщо
ж з мене деруть податки?
Але на його слова ніхто не озвався. Він

замовк, поправив на носі окуляри в
металевій оправі і повернув своє широке
обличчя на захід, дивлячись туди, звідки
насувався ворог.

Гаррі Арджент міркував над тим, чи
дадуть їм попоїсти чогось гарячого, коли вони
виїдуть на прибережне шосе; не погано
було б також наповнити фляги водою. Його
фляжка була вже майже порожня. Може,
в Гарріса є ще невеличкий запас. Коли є, то
він поділиться. Що не кажи, а з цього
погляду Гарріс  чудовий хлопець.
На сході з'явилася хмарка куряви.

Незабаром, підстрибуючи й перевалюючись, до
них підкотив легковий броньовик. Круглий
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люк на башті відкрився, і з'явилася голова
й плечі офіцера гусарських військ *.
Ранковий вітерець заворушив його вигорілі вік-
торіанські вуса.

 Поганяйте, хлопці!  крикнув він,
коли Фредді натиснув на гальма.  І
передайте своєму начальнику, що цим шляхом
сунуть три «Четвірки». Не здумайте
виїжджати на шосе. Краще шкварте навпростець
аж до самісінького Найтсбріджа. Бувайте!
Голова зникла в башті, немов іграшковий

чортик у коробці, люк клацнув, броньовик
розвернувся й зник, залишивши по собі
хмару куряви й невиразний спогад:
здається, одного суботнього травневого вечора
в Англії ти вже бачив такого дженджика 
він хвацько завертав у червоному
спортивному автомобілі на стоянку біля
фешенебельного клубу...
Ця зустріч, що поклала край гнітючій

невідомості, а також недоладні вуса офіцера
та його безтурботний вигляд трохи
підбадьорили Гаррі. їх власний офіцер
наздогнав у своєму джипі першу машину. Грузо-
вики плавно розвернулися, неначе караван
кораблів на морі.

 Джеронімо! Джеронімо!  гукнув Ба-
лакун-Гарріс.
Це був «бойовий поклик» їхнього взводу.

Якось у транзитному таборі їм показали
рекламний кіноролик, в якому ціла орда
червоношкірих індійців кидалася зі скелі в
ущелину. «З диким криком «Джеронімо!»
вони стрибали в провалля»,  патетично
промовив диктор металевим, фальшивим
голосом. Відтоді у взводі й повелося
зустрічати всілякі зміни в планах начальства 
зміни, внаслідок яких дальша їх доля
ставала дуже туманною, вигуками
«Джеронімо!». За час африканської кампанії
солдатам взводу траплялося уже чимало нагод
вигукувати це безглузде слово.
Балакун розкрив свій ранець, витяг

черству скоринку хліба і почав жувати її.
 Не було часу поснідати, мушу

встигнути на перший ранковий поїзд,  сказав
він. Потім поправив окуляри, розгорнув
заяложений торішній американський журнал
і прочитав:  «Американські офіцери
одягаються краще за всіх чоловіків у світі.
Тому надсилайте їм на фронт сигари, які
відповідатимуть їхньому зовнішньому
виглядові  сигари ручної роботи з найароматні-
шого гаванського тютюну!» Що б це могло
означати, хлопці?
Стомлені солдати мовчали, не бажаючи

встрявати в дискусію з Балакуном, Ніхто
навіть не підвів голови, і тільки Гаррі Арджент
неохоче озвався:

 А те, що в наші дні не модно бути не-
офіцером  навіть в американській армії.

11 В Англії і досі мотомеханізовані війська
називають «гусарськими» або «кавалерійськими».

 Чи правда, що їхні офіцери
одержують стільки ж, скільки наші генерали? 
спитав хтось.

 Цілком можливо,  відказав Гаррі.
Ну, та вони хоч це уміють  палити сигари.
А наші...

 Ніяк не доберу, що вони мають на
увазі під оцим «одягаються краще за всіх
чоловіків у світі»,  промовив Балакун.
Конкурси вони там влаштовують, чи що?
А то, може, обирають переможців так
само, як «міс Європу»? Перед війною в
газетах писали, що герцог Віндзорський вмінням
одягатися посідає перше місце, а Уільям
Пауел  друге. Але звідки газетярі це
знали? Адже міг десь бути який-небудь піжон,
котрий одягався ще краще і про якого.,
вони ніколи й не чули. Інша річ, якби вони
влаштовували паради чи загальні збори...
Солдати слухали, поглядаючи один на

одного  мовляв, завівся Балакун. Він любив
сперечатися про речі, які вже за самою
природою своєю не могли бути
предметами для дискусії і які просто неможливо
було сприймати всерйоз. Якось він цілий
тиждень пережовував питання, чому в
англійських поїздах немає вагонів другого класу,
а є тільки клас перший і третій. Він і досі б
торочив про це, та хлопцям набридло, і
однієї ночі, домовившись між собою, вони по
черзі, через кожні дві години почали
будити Балакуна, питаючи:

 Пробачте, сер, чи це купе другого
класу?
Зупинилися лише опівдні. Машини

поставили на відстані ста ярдів одна від одної, на.
випадок нальоту пікірувальників. Офіцер, як
завжди, не віддав чіткого наказу, і солдати
не знали, рити їм щілини, чи ждати.
Червневе сонце, ставши в зеніті, розпекло
металеві частини грузовиків так, що до них не
можна було доторкнутися. Шоколадний
пісок пустелі набігав хвильками й
розсипався у хиткому мареві. Неподалік чорнів
кістяк обгорілої тритонки; гарячий вітерець
намів до її борту горб піску і дрібного
пилу. З-за обрію долинав приглушений гуркіт
канонади. Командир взводу сів у джип і,
знявши хмару куряви, рушив за свіжими
відомостями й новими наказами. Тоді
солдати заходилися споруджувати намети з

ковдр і сорочок, лаштуючись снідати.
Коли б зараз на бриючому польоті налетіли
німецькі штурмовики, мало хто з хлопців
залишився б живий, але вони не думали про
таку можливість. М ясна тушонка тяглася
з банок, як розварений ревінь; спека
розплавила жир і драглі, перетворивши їх на
масну юшку, що стікала з сухих галет на
пісок. Солдати збовтували воду у флягах,
але випити більше ковтка-двох ніхто не
наважувався. Хтозна, коли ..знов можна буде



наповнити фляги. Звідкілясь налетіла
чорна мушина зграя. Шукаючи вологи, мухи
впиналися в руки, обличчя, а коли їх
відганяли, з жалібним дзижчанням злітали на
кілька дюймів угору і знову сідали на те
саме місце.

 Не інакше, як їх схрестили з
бульдогами,  сказав Гаррі Арджент.

Балакун-Гарріс відклав свій журнал і
задрімав. Безперестанний вітер пустелі все
гнав пісок, і піщинки сипалися на
глянсуватий папір з безперервним шурхотом 
звуком таким звичним і таким остогидлим. На
спинах солдатів проступали білі плями
солі піт висихав, не встигши промочити як
слід гімнастьорки. Робити було нічого 
лишалося тільки чекати, роздумуючи про
відступ і пов'язану з ним непевність
становища. І десь за межами свідомості,
змішуючись із солоним смаком тушонки й мрією
про пристойний обід, жеврів страх.
Тіні від грузовиків довшали, лягали

широкими чорними плямами на розпечений
пісок. Солдати зайнялися своїми справами:
хто писав листа додому, хто сушив і
провітрював ковдри, інші обговорювали
масштаби, тривалість і можливі наслідки відступу.

Командир взводу повернувся за годину,
провів із сержантами коротку нараду, потім
вивів свій джип в голову колони, і машини
перевальцем рушили далі. Виїхавши на
положистий пагорб, солдати раптом побачили,
що йдеться не про якийсь там незначний
відступ: те, що відкрилося їх очам, було
схоже на справжню катастрофу. Скільки
сягало око, пустеля була запруджена всіма
видами транспорту, що єдиним потоком
котився на схід. Здіймаючи стовпи куряви,
нескінченні колони вицвілих грузовиків
сунули пустелею  де по шість у ряд, де в
одну лінію, шикуючись і змінюючи стрій, як
зграя дельфінів, а між ними сновигали
туди й сюди джипи й розвідувальні автомобілі,
кидалися до відсталих, кружляли навколо
них, немов мушва навколо ласих
шматочків. 1 поки солдати спостерігали цю
картину, до них здалека долинуло виття
пікірувальників і раптом вгору шугнули величезні
піщані знаки оклику, які майже одразу
розсипалися на коричневі хмари, а під
хмарами спалахнув яскравий вогонь і заструменів
чорний дим  це горіли бензин і гума. Було
ясно, що відступали всі прифронтові
служби армії. Солдати в грузовику
переглядалися. Гаррі Арджент знизав плечима й
вказав пальцем на свій живіт, мовляв, тепер
нас не скоро нагодують. їхні машини
влилися в загальну колону відступу. Гаррі
перехилився через борт до кабіни й крикнув:

 Чи не сказав він, часом, як далеко ще
нам драпати?

Капрал, що сидів поруч з водієм, похитав

головою. Гаррі знов умостився на своєму
місці й у відповідь на запитливі погляди
хлопців гукнув:

 Джеронімо!
 Джеронімо! Джеронімо!  підхопили

солдати.

Машини виїхали на твердіший пісок,
виття моторів і брязкіт у кузові трохи стихли,
можна було розмовляти. Балакун помахав
рукою на захід і заспівав: «Який в мене
настрій чудовий, збуваються мрії мої!»...
Вже майже зовсім смеркло, коли вони

під'їхали до прибережного шосе, вздовж
якого тяглися телефонні стовпи й валялися
порожні бочки. Вітер не вщухав, і з кожним
поривом пісок перелітав через шосе, як
удома, в Англії, взимку перелітає сніг
через дорогу, не обсаджену живоплотом.
Тут, на короткому привалі, вони попоїли

і запаслися водою із стрічної автоцистерни.
Хтось приніс чутку про те, що армія
зупиниться біля Найтсбріджа і незабаром
перейде в контрнаступ. А поки що відступ
тривав  повз них котилися санітарні машини,
джипи, гусеничні транспортери і навіть
цілий прифронтовий аеродром,
навантажений на грузовики.
Протягом тієї ночі взвод працював, не

покладаючи рук: демонтував засоби
зв'язку на покинутих командних пунктах та
артилерійських позиціях. Спорядження
звозили до одного місця край шосе, а там
вантажили на всі порожні машини, що
проходили мимо. Схожий на клерка старший
сержант в окулярах з роговою оправою

занотовував у реєстрі всі ці котушки з дротом,
коробки з ізоляторами, польові телефони і
вказував, як їх складати. ! весь час, поки
світив срібний місяць, гриміли
вибухи бомбардувальники користалися з нагоди. Тепер
кожна нова машина привозила свіжі чутки.
На світанні Балакун-Гарріс переказав те,
що розповіли йому якісь танкісти: Роммель
обійшов армію з флангу і тепер суне
просто на Суец. На цей час солдати взводу
працювали вже на «другому диханні» 
вони дійшли до стану, в якому втома
перетворюється на люту, нервову енергію,
у думках з являється якась дзвінка легкість,
а чиясь незначна помилка спричиняється до

запеклої сварки. Здорові двадцятирічні
хлопці в таком стані можуть бути на ногах
по чотири й більше доби, якщо тільки час
од часу вони можуть з чверть години
перепочити. А солдати  завжди молоді.
Роботи по демонтуванню тривали ще

тринадцять годин. У клерка із значком
старшого сержанта на рукаві неголені щоки
западали все більше. Акуратні штабелі
спорядження розросталися, з котушок
утворилася стіна в десять футів заввишки, яка

навіть захищала від піску й пилу. Три грузо-
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вики з сусіднього взводу були відряджені
на евакуацію іншої ділянки і більше не
повернулися. На шосе солдатам передавали
нові й нові чутки. Казали, що Тобрук здали,
що половина танків Восьмої армії
наскочила на не позначене на картах мінне поле,
що Роммель захопив у полон весь штаб
армії...
На одному з штабелів, що стояв край

дороги, Балакун-Гарріс крейдою написав:
«Місце розваги багатих нероб» і намалював
стрілку, яка вказувала на працюючих
солдатів.
Склад спорядження дедалі зростав,

перетворюючись в очах солдатів на якийсь
символічний оплот безпеки й здорового
глузду в навколишньому хаосі. Проходи
між горами ящиків стали звичними, як
фабричні коридори. Солдатам здавалося, що
вони вже багато років працюють над
спорудженням цього складу дротів, котушок,
ізоляторів, ящиків з телефонами. Штабель,
з якого вони починали, був тепер для них
знайомою, але благенькою спорудою 
такий вигляд має старий флігель, поруч
якого виріс великий будинок. Все тут було
підраховано, перевірено, пронумеровано.
Другого дня надвечір, вже майже вкрай

знесилені, вони привезли сюди на машинах
телефонні стовпи полегшеного типу і
акуратно склали їх у призначеному місці.
Неподалік старший сержант розмовляв про
щось з їх офіцером.

 Якщо вони примусять нас зробити ще
одну ходку, я раджу заблудитися й лягти
де-небудь поспати,  сказав капрал Гаррі
й Балакуну.
Ті кивнули головою на знак згоди.
Але за мить вони з полегшенням

побачили, що офіцер махає рукою, вказуючи на
прибережне шосе. Вибираючись на шлях
курним лабіринтом проходів між
штабелями, солдати відчували якийсь невиразний
смуток  таке почуття проймає людину,
яка назавжди залишає ненависне їй місце
тяжкої праці. Ті, що сиділи в останньому
грузовику, бачили, як згорблений старший
сержант ходить від одного штабеля до
другого, плескаючи на них бензин з двогалон-
ної каністри, що яскраво виблискувала в
останніх променях сонця. Потім сержант
зупинився й запалив вогонь під найбільшим
стосом. За півхвилини весь склад палав, як
смолоскип, ревіння вогню заглушало вже
зовсім близьку канонаду.

 Затямте, хлопці, про це  ні мур-
МУР,  сказав Балакун.  Бо як викажете, то
йому не заплатять по страховці.
Ніхто не відповів. Прихилившись до

хитких бортів грузовика, солдати вже міцно
спали.

На світанку взвод під їхав до передових

позицій найтсбріджського укріпленого
району. Бородатий французький офіцер з
Bataillon du Pacifique1 почав розмову з
їхнім начальником. Француз збуджено
жестикулював, руки його були вкриті
засохлими виразками, які називали тут
«пустельними болячками». Кілька французьких,
піхотинців наблизилося до грузовика.
Плутаючи англійські й арабські слова, вони міняли
сигарети на м'ясну тушонку, переказували
свіжі новини. З усіх чуток одна не
підлягала сумніву: Ель-Адем усе ще тримався, і
скидалося на тег що укріплений район
Найтсбрідж ніхто поки що не збирався
евакуювати.

Протягом кількох наступних днів взвод
був зайнятий тим, що намагався
забезпечити безперебійний зв язок між розкиданими
далеко один від одного командними
пунктами. Танкісти ж, вважаючи польові
телефонні кабелі за дорожні віхи, різали їх
гусеницями танків на акуратні восьмидюймові
відрізки. Вибухи снарядів здіймали в
повітря і шматували павутиння дротів навколо
командних пунктів. Зв'язківці виповзали
шукати місце обриву, лагодили лінію, а
потім, перевіряючи її, чули передсмертне
хрипіння з одного кінця й наказ повзти до
іншої лінії з другого. Розповідали, що один
солдат, ліквідувавши обрив, підключився
для перевірки до лінії і у відповідь на свій
виклик почув німецьку мову. На головному
контрольному пункті не встигали креслити
схеми розташування оборонних позицій і
телефонного зв язку між ними  дані
застарівали ще до того, як потрапляли на
карту. Гарматний обстріл дедалі
посилювався, і інтервали між нальотами
зменшувались. На коричневих, ніби коростявих од
пилу й поту обличчях солдатів, очі
блищали від надмірної втоми, пересохлі губи
тріскалися, несподівано набираючи яскраво-
червоного кольору. Жодна людина, нижча
чином за генерала, не мала ані найменшого
уявлення про те, що робиться навколо.
Кожні кілька годин надходило
повідомлення про падіння ще одного рубежу
оборони. Ширилися чутки про те, що Третю
індійську моторизовану бригаду вщент
розгромили німецькі танкові частини на
південь од Бір-Хакейма.

На третій день на сигнальний вузол
прийшов бородатий французький офіцер з
дванадцятьма широконосими мавританцями;

за шкіряними поясами в них стирчали
монтерські кліщі. Цей загін залишався тут, а
взвод зв'язківців мав відступати далі.
Солдати розмістилися на двох уцілілих
машинах. Треба було поспішати: пікірувальники
налітали щогодини. Вони бомбили з піке, і
пустеля клекотіла й гула, як це було, ма-

іі Тихоокеанський батальйон (франц.)
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буть, за часів першого охолодження Землі.
Міднолиці солдати з кліщами стояли
мовчки й навіть не дивилися у бік зв'язківців,
але чорнобородий офіцер на прощання
виструнчився і, по-театральному
відсалютувавши, гукнув:

 Au revoir, a Bientot, j espbre! 1
 Дивіться ж, поливайте квіточки, поки

ми не повернемося!  крикнув у відповідь
Балакун-Гарріс, але вибух бомби й стукіт
каміння об борти грузовика заглушили його
слова.

Протягом трьох годин  поки зовсім не
стемніло  вони тряслися пустелею, потім
трохи перепочили, а коли зійшов місяць,
знову рушили в дорогу.
Ще чотири дні тривав відступ, і чотири

дні люди мучилися від спраги й жадібно
ловили чутки. Іноді, коли сутеніло,
зв'язківці зупинялися на короткий привал і
слухали маленький радіоприймач, поцуплений з
одного будинку в Дерні. Його підключали
на живу нитку до батарей мотору,
залишаючи все так, щоб у разі несподіваного
відступу мотор можна було відразу
завести. Червоне сонце сідало за обрій, і довгі
чорні тіні лягали на зриту воронками
землю. Кожний камінчик пустелі
перетворювався на маленький місяць, що одним
круглим червоним боком був повернений до
призахідного сонця, а другим відкидав на
теплий пісок м яку конічну тінь. І над цим
фантастичним ландшафтом линув голос
Віри Лінн, яка співала «Ваша назавжди»,
потім лунала бадьора скоромовка каїрського
диктора, котрий обіцяв близькі перемоги
й читав фронтові зведення про бої, в яких
взвод брав участь п ять днів тому. Радіо
сповіщало, що прем єр-міністр перебуває
у Вашінгтоні, що Тобрук залишений, а далі
коментувало заяву німецького верховного
командування про те, що всі французькі
полонені, взяті під Бір-Хакеймом, не
можуть вважатися військовослужбовцями і
тому будуть страчені.

Одного гарячого полудня взвод з їхав з
прибережного шляху й перетнув хвилястий,
порослий колючим чагарником район
пустелі, на півдні якого бовваніла височина
Тель-ель-Ейза  гора Ісуса. Метою їх маршу
була кінцева станція одноколійної
залізничної віткй від Матру. Станційний семафор
стирчав над пустелею, як одноруке
опудало, а маленькі будівлі з дерева й цементу
піднімалися над піском, неначе рубки
підводних човнів.
Кілька артилеристів-австралійців спали в

глибоких щілинах біля гармат. Коли грузо-
вики завернули й заторохтіли по переїзду,
зв язківці побачили назву станції.

іі До побачення і, сподіваюся, до скорого!  (франи.)

 «Ель-Аламейн»,  прочитав Гаррі Ард-
жент.  Ніколи не чув про неї.

Увесь той день вони прямували на
ведень, вибираючи місце для прокладення
нової телефонної лінії. І надвечір добулися
до краю світу.
Вже довгий час грузовики котили по

маленьких, піддатливих купках жовтої ріні.
Проте колеса залишали по собі чорні сліди.
Кожний круглий камінець був жовтим
зверху та чорним знизу, тут вигоряло навіть
каміння. Камінці лежали нерухомо
мільйони років і пролежали б так ще мільйони,
коли б війна не занесла сюди важкі
автомобільні скати фірми «Данлоп». Де-не-де
серед ріні жовтіли стовбури окам янілих
дерев. Тут колись буяв ліс.

 Скам янів. Точнісінько, як моє
серце,  прокоментував Балакун-Гарріс.
І раптом перед ними відкрився новий

величний краєвид. Машини зупинилися,
солдати скочили на землю і, розкидаючи
черевиками дивні чорно-жовті камінці,
рушили вперед. Шарудіння ріні здавалося
незвичним звуком після того, як затихли
мотори, і все ж цей звук нагадував щось
Надзвичайно близьке, рідне. Балакун-Гарріс
перший зрозумів, у чому річ.

 Сьогодні на вечерю креветки! 
крикнув він.  Хутчіш до пансіону!
У хлопців знову трохи паморочилися

голови од голоду й виснаги. Тепер їм
здавалося, наче вони не солдати, а дослідники,
що заблудили в якійсь дивній ворожій
країні, або перші люди на Місяці. І все ж
інстинкт війни підказував їм, що в будь-яку
мить по них може відкрити вогонь схований
десь ворожий кулемет, або звідкілясь
може вискочити танк,  вискочити й помчати
по колу, весь час повертаючи до них
кулеметний ствол, немов якась гігантська

іграшка, прикріплена мотузком до центра
кругу  і тоді все на світі залежатиме від того,
захочеться чи не захочеться командирові
танка брати полонених. На жаль, це
запаморочення, ця легкість у думках не мала
нічого спільного зі сп'янінням. Речі
втрачали свою реальність, але водночас все
довкола починало здаватись холоднішим,
жорстокішим, байдужим. В такі хвилини війна
уявлялася величезною й страхітливою
катастрофою в природі, подією з науково-
фантастичного оповідання, в якому весь
світ перетворюється на пустелю й марсіяни
блукають по дну висохлих морів, вбиваючи
всіх стрічних людей. У цьому світі людина
може вмирати, і ніхто ніде не почує її
зойків.

Часто Балакуну-Гаррісу вдавалося
відвертати товаришів од подібних думок завжди
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одним і тим самим жартом, і за це солдати
терпіли його, а дехто навіть любив,

 Поспішайте!  гукнув він знову.  Бо
місіс Робінсон гніватиметься!
! тепер рипіння ріні під черевиками вже

не звучало, як тріск кісток на мертвій
планеті. Залунали голоси, солдати більш-менш
жваво включилися в гру і тепер йшли
вперед, удаючи, ніби повертаються всіяним
рінню пляжем до приморського
англійського пансіону. Але краєвид, що за хвилину
розкрився перед їх очима, змусив усіх
замовкнути.

Хоч події на фронті свідчили,
здавалося б, про протилежне, англійське
командування все ж сподівалося зупинити
німецький наступ. Сині води й білі піски
Середземномор я утворювали постійний правий
фланг англійських військ, але на всьому
своєму тисячомильному просторі пустеля
тільки тут забезпечувала природний захист
для лівого флангу. Це була Каттара 
вкрита валунами та сипучим піском величезна
западина з непрохідними дюнами, яку
відгороджувало від світу пасмо стрімких скель.
Солдати зупинилися над урвищем,

вдивляючись з висоти вісімдесяти футів у цей
мертвий, жовто-червоний, немов пухом
укритий простір. Вони все ще стояли
занімілі, приголомшені, коли вибухнув перший
снаряд. їх помітили спостерігачі схованої
десь італійської батареї. Вибух зняв фонтан
каміння, і гострі уламки посипалися з неба,
перевертаючись на льоту, заступаючи

сонце,  небезпечніші за силу, що підняла їх
догори.

Водії одразу завели мотори. Ще два
снаряди вибухнули зовсім недалеко. Балакун
і Гаррі Арджент скочили у кузов
найближчої тритонки, машини рвонули й,
завиваючи, неначе швидкісні ліфти, вилетіли із зони
обстрілу. Італійці припинили вогонь, і
пустелю знову огорнула тиша.
Хлопці й гадки не мали, що цей інцидент

означав перелом у їхній воєнній долі,
принаймні, в долі тих, хто дожив до.
капітуляції німців. Того дня припинила своє
існування стара пустельна тактика швидких
рейдів і грандіозних відступів. За короткий час
на каттарському фланзі з явилися,
укріплення, і система комунікацій вздовж усієї,
короткої тепер, лінії фронту ставала
приблизно такою, якою уявляли її зв язківці перед
відправкою на передову.
Минали тижні тяжкої праці  вдвоє

тяжчої через те, що солдатів ні на годину не
залишала спрага. В тилових районах
виблискували нові мідні дроти телефонних ліній.
Вигорілі на сонці намети командних пунктів
не відрізнялися кольором від
довколишнього піску. Вони пересувалися вперед і
назад, тягнучи- за собою, переплутані
польові кабелі і телефонні дроти. Величезне

дротяне павутиння весь час змінювало свій
візерунок, часто-густо обривалося, стаючи
безпорадним, наче відрубані, але ще живі
щупальці восьминога. Коли командний
пункт змінював місце розташування,
взводові іноді доводилося прокладати нові
лінії вдень, змотувати їх вночі, а наступного
ранку прокладати знову. Більшість
солдатів поділяла поширену серед рядових
думку про те, що всі штабні офіцери 
божевільні. Балакун-Гарріс щодо цього мав свою
теорію  і, як виняток, оптимістичну. Він
вважав, що союзники виграють війну
завдяки тому, що в їх військах усі важливі
рішення ухвалюють, кінець кінцем,
сержанти й капрали, тоді як у німців солдати більш
дисципліновані, вірять у те, що їх офіцери 
представники самого божественного фюре-
ра, і тому, на відміну од англійців та
американців, слухаються начальства  «а це
неодмінно заведе їх у халепу». Про росіян
тоді ніхто не згадував, бо вісті з далекого
фронту сюди просто не доходили. Коли ж
траплялася рідка нагода послухати по радіо
зведення з російського фронту, то вони
складалися з переліку назв населених
пунктів, про які ніхто ніколи раніше не чув. Втім,
поступово одна назва почала

повторюватися частіше за інші. Коли Тобрук впав,
говорили, що це російське місто впаде слідом
за ним. Але воно стояло. А тепер, коли
фронт знову стабілізувався і почала
надходити пошта з Англії, не було вже жодного
солдата на всьому фронту від
розпечених сонцем щілин бойової охорони на
передовій і до прохолодних наметів
прибережних польових госпіталів у тилу котрий не
чув би про Сталінград.
Поповзли чутки про новий німецький

наступ. Взвод стояв тоді за милю від
залізничної колії, недалеко від великого
військового складу в Ель-Даба.
Гаррі Арджент і Балакун-Гарріс поралися

коло грузовика, знайденого взводом у
пустелі під час прокладання телефонної лінії.
Машину, яка була наполовину занесена
піском, витягли й привезли на базу на
буксирі.. Тепер на грузовику вже можна було
їздити, але мотор його частенько замовкав,
і тільки Гаррі з Балакуном могли
полагодити його.

Два дні вони тягали машину за собою на
буксирі. Офіцер удавав, ніби не помічає її.
З одного боку, він був би радий мати у
взводі ще один грузовик і навіть сподівався
одержати за нього подяку чи нагороду,

коли їх відведуть у тил на відпочинок, але з
другого  не знав напевно, чи можна

полагодити мотор, боявся виявити перед
солдатами свою технічну безпорадність.
Водночас його мучила думка про те, що своєю
нерішучістю він підриває командирський
авторитет. Отже, їх офіцер у мініатюрі де¬
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монстрував усі сумніви й вагання самого
верховного командування і тому зовні не
виявляв ніякого інтересу до маленької
групки підлеглих, що кожної вільної хвилини
ремонтували старий «шевроле» з
облупленим французьким триколірним прапором і
лотарінгським хрестом на погнутих
дверцятах.

Гаррі Ардженту і Балакуну допомагали
монтери та їхній капрал. Солдати
зрозуміли майбутнє призначення машини ще тоді,
коли тільки тягли її на буксирі. Згідно з
мовчазною конвенцією, що набрала
чинності за тридцять шість годин, машина, яку
вони врятували з власної ініціативи і тепер
лагодили, не маючи на це наказу
начальства, належала тільки їм, і отже її можна

було використати для перевезення
особистого майна: шматків брезенту для
саморобних наметів, сплетених з дроту гамаків,
таємних запасів води в сталевих коробках
з написом «Польовий телефон Мк IV»
тощо.

В світі, охопленому руйнуванням, тільки
справжні майстрі вміли знаходити забуття
в натхненній праці. Попри всі його
небезпеки й несподівані тривоги, воєнний побут
у пустелі був дуже простий. Однією з
властивостей його було те, що розклад життя
солдатів визначався за положенням
сонця й місяця, як у найпримітивніших дикунів.
Після того як сонце сідало за обрій і
благословенна темрява швидко й беззвучно
поглинала пустелю, не можна було
запалювати навіть сигарети. За традицією всі
роботи припинялися й стрілянина поступово
вщухала за годину до смеркання. Люди
з Англії, континентальної Європи, Америки
й Нової Зеландії сідали навпочіпки або, мов
ящірки, простягалися на землі навколо
похідних казанків. Іноді навіть гармати
замовкали на цілих півгодини, і тоді в тиші чути
було, як шелестить гнаний вітром пісок.
В той час, як інші солдати сиділи, стиха
розмовляючи між собою, Гаррі Арджент і
Балакун нашвидку ковтали їжу й бігли до гру-
зовика. Помалу навколо них збирався увесь
взвод. Дехто давав їм поради, а дехто й
кепкував з них. Всі сходилися на тому, що,
навіть коли їм пощастить відремонтувати
автомобіль, він все одно буде ні до чого не
придатний, бо без тяги на чотири колеса
сідатиме у пісок; у цьому, мабуть,
переконалися і його попередні власники під час
великого відступу.

 Таке г... видають тільки жабоїдам *,
сказав хтось.

І справді, спорядження, що його
одержували союзницькі війська, цілком відповідало
економічному й воєнному станові даної
країни. Загалом англійський рядовий почу-

11 Глузливе прізвисько французів.

вав себе бідним родичем серед краще
забезпечених харчами, одягом і
спорядженням австралійців та новозеландців, але міг
вважати себе щасливчиком у порівнянні
з солдатами Вільної Франції чи Польської
бригади.

 У нас вона поїде!  буркнув у
відповідь з-під машини Балакун-Гарріс.
І ось тепер грузовик справді їздив і вже

зробив навіть один рейс до Александрії 
відвіз туди рапорт офіцера й повернувся з
кількома десятками наповнених водою
каністр, з номерами газети «Іджипшн мейл»,
в якій регулярно друкувався досить-таки
цинічний гуморист Нет Габбінс, з
сигаретами й пляшками палестінського пива, що
відгонило цибулею й мало етикетку з
зображенням апельсинового гаю та написом:

«Зберігати в прохолодному, темному місці».
 А також ніколи не виливати з

пляшки,  додав Балакун.
Бомбардування почалося майже одразу,

як стемніло, і тривало всю ніч. Із своїх
щілин взвод бачив, як зайнявся й спалахнув
склад, як бомба влучила в залізничне
полотно. Величезна золота заграва осяяла
небо, на фоні її пролетіли три вагонних
колеса і одне з них раптом на льоту
розсипалося на чорні скалки, немов тарілка, в
яку влучила куля стрільця-спортсмена.
Перед світанком бомбардування

припинилося, і грім гарматних залпів на
південному заході сповістив про початок наступу.
Взвод дістав наказ спробувати врятувати

з палаючого складу засоби зв язку.
Розтинаючи хвилі піску, грузовики занурилися в
хмару чорного диму, немов міноносці на
морі в димову завісу. Незабаром грузовик,
на якому їхали Балакун-Гарріс, Гаррі
Арджент та їх найближчі друзі, заблудився.
Водій зупинив машину, і всі почали
прислухатися, але шум пожежі й гуркіт багатьох
моторів заважав солдатам впізнати звук
автомобільних двигунів їхнього взводу.

 Покладися на свій нюх, капрале! 
крикнув хтось, і за хвилину вони рушили
далі. Зійшло сонце, й спека стала
задушливою, чорний дим палаючої гуми й бензину
забивав легені. Вони їхали тепер навмання,
водій намагався лише вести машину по
прямій, наскільки дозволяла вибоїста дорога.

 Джеронімо!  закричав Балакун.
 Джеронімо! Джеронімо!  підхопили

інші.

Коли дим, нарешті, розсіявся, вони
побачили перед собою... зарості верблюдячих
колючок і хвилясту, жовто-коричневу
далину пустелі.

Балакун-Гарріс перехилився через борт, і
ранкове сонце блиснуло на сталевій
оправі його окулярів.

 Візьми трохи праворуч,  сказав він.
Ми заїхали надто далеко на захід. Ще тро¬
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хи, і ми зможемо приєднатися до німецької
армії.
Виявилося, що він мав рацію. Невдовзі

запах горілої гуми й густі клуби диму
підтвердили, що вони знов наближаються до
головного приміщення складу. 1 тут хлопці
побачили перекинутий залізничний вагон,
біля якого валялося кілька обшитих
мішковиною тюків.

 Стривайте!  гукнув Балакун.  Може,
тут є чим поживитися.
Водій, не вимикаючи мотора, зупинив

машину. Балакун вистрибнув, підбіг до
першого тюка, розпоров мішковину й одразу
загорлав:

 Хлопці, куриво!
На пісок посипалися пачки американських

сигарет. Солдати хутко позіскакували з гру-
зовика.

 Скоріше ховайте, поки не набігли
інші шакали чи якийсь клятий офіцер!

 Що не зможемо сховати, збудемо
сьогодні ж увечері. По п ять монет за
пачку. Заробимо грошенят, друзі!
Солдати гарячково вичищали тюки,

потім, спотикаючись і лаючись, бігли до гру-
зовика і ховали сигарети в усі потаємні
місця. Балакун і капрал повикидали з-під
сидіння інструменти й напхали туди повно
пачок, а потім заходилися ладнати з дощок
і дроту схованку в кабіні. Літака солдати
помітили тільки тоді, коли він відкрив по
них вогонь. Повертаючись до бази після
фотографування результатів останнього
нальоту, німецький льотчик-винищувач
вирішив обстріляти жменьку людей, що, як
йому здалося, ремонтували залізничний
вагон. Грузовик був найкращою мішенню,
і солдати, добре знаючи це, сипнули
врозтіч, а потім попадали в м який пісок і
завмерли, слухаючи, як свистять кулі.
Пролунав глухий вибух, потім загуло 

це спалахнув у машині бак з пальним, і на
цьому наліт скінчився. Винищувач був уже
десь не менш як за милю і тепер прямував
до німецьких позицій, а солдати стояли й
дивилися йому вслід, струшуючи пісок з
сорочок. Грузовик палав, але залізничний
вагон і те, . що в ньому було, залишилися
неушкодженими. Тхнуло паленою
МІШКОВИНОЮ/ чорний дим. підіймався над машиною
важкими клубами й виснув у гарячому
повітрі.

 В Балакуна влучило!
Усі з юрмилися над ним, а капрал удвох

з Гаррі Арджентом перевернули простерте
тіло догори обличчям. Кілька куль
прошили Балакуна, коли він лежав долілиць на
піску, і тепер голова його безсило звисла,
а окуляри в сталевій оправі з їхали набік,
блиснувши на сонці. Від грузовика потягло
паленою гумою. Землисто-сіре обличчя

Балакуна із смужкою крові в кутку рота
м яко ткнулося в пісок.

 Готовий...

Коли грузовик згорів, солдати

відстебнули од борта металеву лопату й почали
копати могилу. Всі їхні ковдри згоріли в
кузові, й чекати, доки сюди надійдуть
хлопці із взводу, вони не могли. Тим, хто не
копав, і так уже доводилося весь час
відганяти зграї чорних мух од шиї й ніг
Балакуна. На глибині п яти футів лопата
стукнулася об камінь, і вони вирішили на цьому
зупинитись. Балакуна навіть не було в що
загорнути. Капрал повиймав з його кишень
всі папери, розрахункову книжку й три
фотокартки; на одній з них незнайомий їм,
чудний Балакун у цивільному одязі стояв
з якимсь старим у садку. Ніхто не знав,
знімають у таких випадках окуляри, чи ні, і
зрештою вирішили залишити. Засипати тіло
почали від ніг, а коли дійшли до грудей, то,
не дивлячись униз, швидко закидали
решту піском. Оскільки все їхнє майно згоріло
разом з машиною, зробити хрест було
нелегкою справою. Нарешті солдати збили
його з уламків вагона, прикріпили особовий
знак Балакуна і, насипавши могильний
горбок, пішли назад уздовж залізничної колії.
їм вдалося досить швидко знайти вузол

зв язку, і ввечері за ними приїхав на
відремонтованому «шевроле» хлопець з їхнього
взводу. Солдати розповіли йому про свою
знахідку, під захистом темряви вони
повернулися до могили Балакуна й набрали
цілий ящик сигарет. Наступного дня,
порозкривавши пачки, хлопці побачили, що всі
сигарети в них зіпсовані  видно, побували
у воді  і тепер страшенно дерли в горлі.
Якийсь оптиміст сказав, що їх можна було б
обміняти на яйця, але ніхто не підхопив
цієї ідеї: яєшня не варта була риску
опинитися перед воєнно-польовим судом по
обвинуваченню в розкраданні військового

майна. Наступного ранку, виїхавши на
перевірку телефонної лінії, хлопці завернули в
пустелю і викинули ящик за кілька сотень
ярдів од найближчого стовпа.
Капрал доповів офіцеру про загибель

Балакуна і втрату автомобіля.
 Що ж, добре, що у нас є

«шевроле»,  сказав офіцер.

ВІЗИТ ДО ЗУБНОГО ЛІКАРЯ

Хафіз вийшов із своєї кімнати, що
містилася на четвертому поверсі
багатоквартирного глинобитного будинку біля Молочних
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Воріт, і попрямував на засідання каїрського
осередку. Вранці, в шумному й курному
депо станції Саїда-Зейнаб до нього підбіг
один з товаришів і передав клаптик паперу
з адресою. Хафіз мусив прибути на місце
точно в зазначений час, а швидко знайти,
нікого не розпитуючи, незнайомий
будинок в європейській частині Каїра  річ
нелегка. В усіх столицях світу квартали
широких авеню, де містяться контори, банки та
шикарні готелі, утворюють окремий район,
куди більшість жителів міста наважується
ходити лише в тому разі, коли вони там
працюють чи шукають роботи. Сильні ж
світу сього, як відомо, їздять у ці квартали
лише розважатися. Райони, що належать
страховим компаніям та власникам
кінотеатрів, у таких східних столицях, як Каїр,
є своєрідними острівцями серед океану
смердючого убозства,  два протилежні
світи, хоч і не дві нації.
Через це в Каїрі перед підпільниками

постають деякі додаткові специфічні
труднощі. Йдучи до центру міста, робітник
неодмінно мусить заздалегідь приготувати
відповідь на запитання, чого він тут
вештається. Всіх звідників та кишенькових злодіїв
поліція знає добре і не чіпає, бо одержує
свою частку з їхнього бізнесу. А от проста
людина в національному вбранні завжди
ризикує потрапити до поліції, бо самої появи
араба на головній вулиці його рідного міста
досить, щоб викликати підозру властей.
Звісно, краще було б, якби Хафіз тримав

під пахвою валізку з інструментами,
цеберку й ганчір я, чи натягнув на себе щось
схоже на ліврею, аби скидатися на
швейцара, що кудись біжить за дорученням
хазяїна. Слід сказати, що, виходячи в центр
міста, понад сімдесят процентів корінних
каїрців почувають себе так, немов той
волоцюга,. котрий походжає Вест-Ендомх, щомиті
ризикуючи потрапити до в язниці з
обвинуваченням у «навмисному вештанні без
діла».
Хафіз, головним чином, покладався на

стомлений вираз свого обличчя. До того ж
він робив вигляд, ніби йде в справі,
причому не дуже поспішає. Дорогою він
обмірковував питання, які треба буде
з ясувати на засіданні.
Ще задовго до війни зазнала поразки

спроба створити об єднану професійну
спілку залізничників і трамвайників. Дехто
з ініціаторів навіть опинився у в язниці, де
сидів і досі, інші ж просто кудись зникли.
Хафіз пригадав, що тоді він був зовсім

«темний» і, слухаючи в депо розмови
старших товаришів, завжди знизував плечима.
Навіщо оті сварки та суперечки? Це ж
аллах зробив одних ефенді та пашами1 2, а ін¬
1 Аристократичний західний район Лондона.
2 Ефенді, паша  пан генерал.

ших  бідняками. Хто походжає
асфальтованими тротуарами, чиї ноги ступають по
м яких килимах ресторанів та фойє
кінотеатрів,  ті взуті в черевики. Ті ж, хто бру-
кує вулиці та перестрибує через гарячий
попіл на подвір ї депо,  ходять босі. Якби
на те воля аллаха, все було б інакше. Але
поки що життя іде своїм ходом!
Далі Хафіз пригадав, як років із чотири

тому він уперше запитав себе, чому аллах
дозволяє невірним англійцям панувати в
країні правовірних. Потім, в обід, сидячи
навпочіпки біля бляшанки, що стояла на
витягнутому з паровозної топки
розжареному вугіллі і в якій кипіла засипана
борошном вода, Хафіз звернувся з цим
запитанням до своїх товаришів. Одні мовчки
знизали плечима, інші відвели погляд убік,
і лише один чи двоє, скипівши, почали
лаяти англійців, які ввели в Єгипет свої війська
й порядкують у чужій країні, вдаючи з себе
друзів.
Хафіз усміхнувся, згадавши, які обережні

були з ним спершу члени підпільної групи
ремонтних майстерень. Спочатку його
наштовхували на дальші запитання й чекали,
щоб він запропонував якийсь фантастичний
план саботажу або зацікавився книжками,
де усе пояснюється. Лише через кілька
тижнів підпільники почали відповідати на деякі
його запитання. Потім один з них
потоваришував з Хафізом і дещо йому
розтлумачив. Інші товариші поступово зникли з поля
зору, і Хафіз не встиг їх запам ятати. Навіть
зараз він точно не знає, хто із
залізничників член підпільної групи, а хто ні. Згодом
Хафізу доручили представляти організацію
на зборах каїрського осередку.
Спочатку ці засідання відбувалися серед

піщаних дюн на околиці міста, де
починалася пустеля, потім  на березі Нілу в
халупі феллаха, що ховалася в густому маїсі
неподалік од передмістя Меаді. Іноді
траплялося й так, що, йдучи по зазначеній
адресі, Хафіз десь на вулиці зустрічав
товариша, якого він бачив на зборах минулого
разу і який чекав на нього, і вони разом
прямували зовсім у протилежний бік.
На сьогоднішніх зборах Хафіз повинен

з ясувати, скільки правди в чутках про
стосунки короля Фарука з англійцями, а також
дістати допомогу в складанні листівок про
створення профспілки залізничників і трам^
вайників.

Хафіз наблизився до центру міста. Тепер
треба бути на сторожі. Район вузьких
провулочків залишився позаду. Тут, рухаючись
вздовж бульвару по двоє в ряд,
дзеленчали трамваї. Квартали високих будинків, де
містилися контори та універмаги,
утворювали собою немовби величезну довгу
скриню, наповнену розпеченим повітрям.
Дзеркальні вікна готелів прикрашало зо¬
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лоте мереживо арабського письма, яким,
однак, було написано такі аж ніяк не східні
назви, як «Париж», «Брюссель», «Відень».
На чорному оксамиті вітрин блищали
годинники та коштовності.
Поряд з гладкими чоловіками цокотіли

підборами стрункі жінки. Стукіт тоненьких
подборів звучав в унісон легковажному
жіночому сміху. Бари фешенебельних готелів
поступово заповнювалися,  настав «час
коктейлів». Невидимі кастові, класові та

майнові бар єри охоронялися охайними
табличками з суворим написом англійською
мовою  «Нижнім чинам вхід
заборонений».

Вузькою смужкою тіні, що падала від
будинків, походжали люди, які розмовляли
французькою мовою; Хафіз та інші
«справжні господарі міста» тулилися на
протилежному, сонячному боці тротуара, а рядові та
сержанти союзницьких військ, немовби
дотримуючись правил вуличного руху,
вироблених на основі історичних класових та

расових забобонів, крокували посередині.
Через кілька кварталів вигляд бульвару

дещо змінився,  замість контор та
шикарних універмагів з явилися житлові будинки.
Перші поверхи займали маленькі бакалійні
крамнички та винарні.
Хафізу треба було пройти ще кілька

кварталів.. Він заглибився в думки.
Корисно іноді ось так поміркувати,

думав Хафіз. Адже років зо три тому, йдучи
цими самими вулицями і роздивляючись
навкруги, він би не побачив того, що
справді заслуговувало на увагу. А ось зараз,
почувши на вулиці французьку мову, Хафіз
одразу ж згадав, що колись російські
аристократи теж віддавали перевагу
французькій, майже не вміючи розмовляти рідною
мовою. Зустрівши червонопикого сержан-
та-англійця, Хафіз подумав про ті дивні
примхи історії, що звели їх тут, на каїрській
вулиці.
Квартали житлових будинків уже більше

не пригнічували Хафіза. Так колись тремтів
середньовічний кріпак, стоячи під ворітьми
головної вежі замка свого розбишаки-сю-
зерена. Хафіз тепер думав про те, яким
стане колись життя народу, коли він вже
не буде знедолений, коли араби не будуть
чужинцями на власній землі, а проженуть
отих гладких іноземних купців, що
виповзають на балкони трохи охолонути й
перекинутись слівцем із своїми дружинами.
Навіть трамваї, що з брязкотом і скреготом
проносилися повз нього, здавалися Хафізу
охайними і чепурними: всередині сиділи
жінки-кондуктори у спецівках, на обличчі
У них не було смердючої чадри. Дивно, як
збагачується знанням не лише розум
людини, а й спосіб її мислення, думав Хафіз.

А може, це те саме? На жаль, зараз нема
часу роздумувати.

Міркуючи про майбутнє, про те, які
книжки слід прочитати та скільки ще доведеться
працювати, перш ніж він дожене своїх то-
варишів-залізничників, не кажучи вже про
членів комітету каїрського осередку,
Хафіз завжди відчував страх і невпевненість.
А проте, коли б він озирнувся назад і уявив
яким він був два роки тому, Хафіз нізащо
себе не впізнав би. Зовні нічого не

змінилося,  те саме тіло, те саме засмагле
коричневе обличчя, подрані бавовняні
коричневі штани і босі ноги. Насправді ж це
була оновлена людина, чий інтелект почав
пробивати шлях до вершин знання.
Розглядаючи вперше таємничі древні храми, повз
які він раніше сотні разів проходив, навіть
не здогадуючись, що там всередині щось
є, Хафіз линув думкою на верховини теорії
й оглядав звідти неозорий світ у всій його
красі, багатстві, змінах і безперестанному
русі.
А поки що перед Хафізом виникла

майже непереборна перепона,  треба було
піднятися на ліфті. Досі йому доводилося
натискати кнопку у кабіні ліфта лише раз
у житті, та й зробив він це тоді надто
незграбно, привернувши загальну увагу
пасажирів. Тепер він мусив піднятися на
четвертий поверх. Хафіз з ясував це,
подивившись на табличку біля входу. Оскільки
прізвища були написані французькою мовою,
йому довелося напружити пам ять, щоб
згадати, який вигляд мали літери на
забрудненому мастилом та вугіллям папірцю, що
його сьогодні вранці передав товариш.
Слід хоч трохи навчитися читати

французькою та англійською мовами, думав
Хафіз, адже доводиться керувати іншими
товаришами. Хоча він і так щасливий, що
знає арабське письмо, адже вісімдесят
процентів його співвітчизників взагалі не вміють
ні читати, ні писати. Тільки тому, що він
уміє читати, Хафіза взяли на роботу в
депо: зчіплювач товарняка мусить уміти
прочитати позначки вантажної контори.
Прізвище зубного лікаря було написане

латинськими літерами, а номери позначені
цифрами, які на Заході звуться
арабськими, але насправді в арабському світі вже
давно не вживаються. Для Хафіза вони
були такі ж незрозумілі, як і позначки на щиті
в диспетчерській кабіні над маневровими
коліями.

Раптом Хафіз відчув, що на нього

пильно дивиться конс єрж. В особі останнього
поєднувалися риси кадрового вояки з суто

цивільними. Раз глянувши на нього, можна

було напевне сказати, що цей чолов яга
блискавкою кинеться відчиняти дверцята
таксі і, так само не задумуючись, пхне но¬
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гою дитину, що підійде до дверей
просити милостиню.

Конс єрж сидів у запиленому закутку під
мармуровими сходами і, мов той павук,
дивився на Хафіза своїми гострими очима.
Втім, коли пролунав його голос, Хафіз
здивувався, почувши в ньому доброзичливі
нотки.

 До зубного лікаря? Непоганий він
чоловік, хоч і не правовірний. По вівторках
лікує навіть безкоштовно таких, як ти.
Бачиш цей зуб?
Конс єрж роззявив рота і засунув туди

свою величезну лапу, яка одразу ж
затулила весь рот, так що нічого не можна було
побачити.

 Він вилікував його, коли якось угледів,
як мені боляче. І не взяв ані шеляга.

Хороший чоловік. Скажеш йому, що я тобі
допоміг.

 Дякую, дякую,  хутко одказав Хафіз.
Човгаючи по мармуровій підлозі

вестибюля, конс'єрж підійшов до ліфта й
натиснув потрібну кнопку. Ліфт заскиглив, поволі
поповз угору і зупинився. Вийшовши на
площадку, Хафіз побачив на одних дверях
напис «Дантист». Французьке слово
повторювалось у плетиві арабських літер, хоч
про години й дні прийому повідомляли
лише незрозумілі Хафізу римські цифри.
Прекрасна ідея, вирішив Хафіз, люди

приходять, сидять тут по кілька годин, потім
приходять знову,  і це все цілком
природно. Він натиснув кнопку дзвінка, і двері
зразу ж відчинилися.
На порозі стояла Фаїза  дівчина, котру

Хафіз вже якось бачив на зборах. Він ще
тоді подумав, що вона надто юна,
принаймні для того, щоб відвідувати засідання
міського осередку партії.

 Молодець. Вчасно прийшов,
промовила вона суворо.
Молоді люди завжди надто турбуються

про технічні деталі, подумав Хафіз, і це
дуже заважає зрозуміти, наскільки вони щирі.
Особливо це стосується дівчат. Хто може
присягтися, що дівчина справді прагне
боротися за визволення народу, а не просто
грає роль? З хлопцями значно легше.
Досить зачепити його самолюбство, як
зразу ж стає ясно: віддана це людина чи позер,
котрий тільки удає з себе чесного хлопця.
Коли ж йдеться про сімнадцятирічну
дівчину, то що-небудь зрозуміти тут взагалі
майже неможливо.

На низенькому столику купкою лежали
європейські журнали та надруковані на
блискучому папері американські тижневики.
Вздовж стін вишикувались стільці з
прямими спинками; на одній стіні висів
докторський диплом в строгій чорній рамці.
Учасники зборів вже чекали в сусідній

кімнаті. Сімох з них Хафіз знав з минулих

ЗО

засідань. Восьму  чудернацьку на вигляд
жінку в модній європейській сукні, з
довжелезними яскраво-червоними нігтями, які
літали, мов жаринки, коли вона,
жестикулюючи, розмовляла з товаришами незнайомою
Хафізу мовою,  він бачив уперше.
Якось давно Хафіз зауважив у розмові

з товаришами: «Коли голодний, напівроз-
дягнений робітник стає революціонером,
це зрозуміло. Але чому цей шлях обирають
лікар та журналіст, у яких завжди є що
їсти? Ось цього второпати я не можу». Тоді
члени підпільної групи пояснили йому, що
думати так наївно й невірно. Сьогодні він,
звісно, вже не поставив би такого дурного
запитання. Але навіть і тепер, потрапляючи
після свого брудного, смердючого
помешкання або деповських майстерень до
застеленої килимами квартири, де біля
книжкових полиць в шкіряних кріслах сидять
люди в європейському одязі, Хафіз завжди
дивувався з того, що ці ефенді та їхні дами
доводяться йому товаришами. Тим паче,
думав він, слід їх поважати. Адже вони
ризикують втратити набагато більше, ніж
прості робітники, до того ж їм не
витримати більше місяця, якщо доведеться
працювати разом з іншими в язнями в кар'єрах
або прокладати шлях у пустелі. Не слід так
думати, сказав собі Хафіз. У всякому разі
не треба думати про кар єри. Адже всі, хто
сидить у цій кімнаті, ризикують втратити
не тільки ілюзію свободи, але й життя.
А сімейні втрачають іще більше. Сам Хафіз
сім ї не мав і заводити її не збирався.
Якийсь чоловік із стільцем в руках,

мабуть, сам дантист, метушився біля Хафіза.
Чоловік був високий на зріст, його спітнілі
важкі долоні з такою силою натиснули на
спинку стільця, що той вдарився ніжками
об підлогу й навіть трохи підскочив.
Дантист був одягнений у чорні штани та білу
шовкову сорочку, яка мало не тріскалася
на череві.
Здається, він чогось боїться, подумав

Хафіз, а втім, нічого дивного,  це ж його
квартира.

 Почнемо,  сказав секретар.
Накресливши картину загального політичного
становища, я хочу зупинитись на основних

суперечностях, що існують тут, у Єгипті.
Слухаючи промову секретаря, Хафіз

почав у думках складати інформацію, яку він
мав зробити своїм товаришам-залізнични-
кам. «Він сказав, що головною нашою
турботою є...», думав Хафіз.

Дехто з присутніх знав принаймні одне з
численних імен секретаря, а для Хафіза він
був просто «секретарем» та й годі, тобто
людиною, якій відомо абсолютно все.
Слухаючи секретаря, Хафіз завжди почував, як
від місця, де на той час відбувалися збори,
до кожної країни світу тягнуться невидимі



нитки. Іноді ці нитки перетворювалися на
товсті мотузки, що підтримують кабріолет
історії, коли той хилиться з боку на бік, а
іноді ставали тоненьким павутинням, що
виникає в свідомості людей, які не тільки
відчувають найменший подих історії і можуть
передбачати її дальші шляхи, але й уміють
розповісти про це таким, як Хафіз,
людям, чиї інтереси не сягають далі своєї
вулиці або своєї ділянки залізниці.
Попри усе це, іноді Хафізу все ж

хотілося, щоб секретар говорив трохи коротше.
Ні, не те, щоб він знав менше, а щоб
просто розповідав не все, що знає. Однак, коли
після чергової доповіді один з товаришів
почав критикувати секретаря, Хафіз
обурився і навіть назвав критику необачною.

 Основна суперечність полягає у
підтримці англійською імперіалістичною
буржуазією війни проти німців,  говорив тим
часом секретар.  І тому й наша країна, в
якій панує хронічний голод, де нечисленний
пролетаріат і дуже відстале селянство,
країна, яка має давні традиції
національно-визвольної боротьби проти англійців, змушена,
доки не скінчиться війна, підтримувати
англійців проти німців. Усе просто і водночас
складно.

Хафіз нахилився вперед, склавши між
кістлявими колінами зашкарублі руки
трударя, і не зводив з секретаря очей. Секретар
глянув униз, на свої власні руки, і на мить
замовк. Взагалі він звик під час виступів
користуватись нотатками але, готуючись до
конспіративних засідань, ніколи нічого не

записував. Він поговорив ще хвилин із
десять, коли-не-коли позираючи на свої руки
й обводячи поглядом обличчя присутніх.
Років секретар мав не менше, ніж Хафіз,

але здавався значно молодшим,  ніжна
шкіра, тонкі руки, сніжно-біла сорочка й
черевики з гумовими підборами, наче він
щойно з тенісного корту, робили його
майже хлопчиськом. Зовнішній вигляд
секретаря дивно контрастував з серйозною
манерою говорити.
Нарешті почалося обговорення. Хафіз

розповів, що в депо йдуть розмови про
короля.

 Справа ось у чому,  сказав
секретар.  Англійці розуміють, що коли
скінчиться війна, національно-визвольний рух у
Єгипті набере такого розмаху, що їм
доведеться забиратися геть. Вони також добре
знають, що не слід за спиною народу
домовлятися з королем Фаруком, бо народ
просто скине Фарука, а цього англійці не
хочуть. Вони сподіваються, що за їх
допомогою «Вафд» 1 і прийде до влади, а це,
безперечно, якоюсь мірою підніме престиж

1 «X і з 6-а л ь-В а ф д» (Партія делегації) 
єгипетська політична партія.

англійців у народі. Але вже зараз англійці
натякають, що підтримуватимуть цю
партію в її боротьбі з королем тільки при
умові, що «Вафд» пообіцяє підписати після
війни деякі угоди щодо Суецу.
Жінка з манікюром зиркнула на

секретаря, ніби хотіла про щось запитати. Немов
відповідаючи на це німе запитання, той вів
далі:

 Ви скажете, а звідки англійці знають,
що «Вафд» потім їх не обдурить?
Покладатися на чесне слово англійці, звичайно, не
можуть, але вони здатні інтригувати
водночас і проти короля, і проти «Вафду», і
проти своїх союзників. Хоча тут вони
забувають, що народ після війни обов язково
прокинеться, а американці прагнутимуть
пролізти на Середній Схід. Треба також
пам ятати і про настрої союзників.

 А що союзники?  кинув Хафіз.
На стіні позаду секретаря висів

величезний кольоровий малюнок, що зображував
кутній зуб з сіткою кровоносних судин та
нервами. Ця таблиця, мабуть,
демонструється студентам під час лекції, подумав
Хафіз, навряд, щоб нею розважали
пацієнтів. А чому це лікар весь час крутиться в
кріслі й раз у раз облизує губи? За плином
думок Хафіз і не помітив, що секретар
почав відповідати на його запитання. Важко
зосередитися на розмові, що точиться в
кімнаті. Раніше ця нездатнісь
зосереджуватися дуже бентежила Хафіза, бо він
вважав, що відрізняється цим од інших
товаришів. Втім, тепер він уже розумів, що інші
теж іноді бувають неуважними.

 ...і вчилися в Сен-Сірі 1  лунав голос
секретаря.  Наші офіцери зовсім не
ліберали, бо виховані, як кажуть англійці, в
безглуздих традиціях королівського палацу й
у важливих справах мають при собі
британських «радників». Багато хто з них таємно
співчуває італійським фашистам (добре,
хоч не німцям), а деякі, безперечно, є
італійськими та французькими агентами.
Нещодавно вони навіть почали одержувати
від американського посольства запрошення
на обід. До того ж слід згадати і про, з
дозволу сказати, їхню солдатську честь!
Відбувається найграндіозніша в історії
битва, а вони стріляють із своїх нових
пістолетів лише по голубах,  адже король,
котрий цілком віддав себе у
розпорядження англійців, каже, що з точки зору
дипломатії вигідніше де-юре додержуватися
нейтралітету, а де-факто залишатись резервом
англійців. Принаймні так думають молодші
офіцери, а щодо старших...  тут секретар
знизав плечима і посміхнувся, блиснувши
білими зубами.

 Ці живуть виключно заради грошей та

і С е н-С і р - французька військова академія.
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задоволення своїх низьких нахилів, мріючи
про тепленьке містечко при дворі на схилі
віку. Коли закінчиться війна, може статися,
що в армії теж дехто буде невдоволений.
Якщо англійці спробують втягнути в свої
інтриги проти короля військових, одного
чудового дня раптом зрушаться з місця
такі сили, які потім нізащо не зупинити. Проте
це мої власні міркування. Цілком можливо,
що я хибно оцінюю становище в армії.
Втім, зараз не час говорити про це, бо
найважливішою подією тижня є спроба
англійців скинути нинішній уряд. Коли король
став їм на перешкоді, англійці, оточивши
палац танками, роззброїли так звану
«королівську гвардію». Цієї образи армія їм
не подарує. А преса про ці події поки що
нічого не повідомляє. Такі речі можна
робити лише під час війни.
Аналіз цей та пророцтво ні до чого,

подумав Хафіз, адже жоден з наших
товаришів не служить в армії, отже яке нам до
цього діло? Щойно Хафіз розтулив рота,
щоб запитати, секретаря перебила
незнайома Хафізу жінка, заговоривши арабською
мовою з помітним італійським акцентом.

 Але вся турецька преса галасуватиме
про це, і тоді нелегко буде пояснити, чому
ми досі мовчали. Це  так, між іншим, а
головне  не слід марнувати часу,
обговорюючи інтриги англійців та інші дурниці.
Жінка театральним жестом рук немовби

відкинула від себе якийсь непотрібний
мотлох.

 Товариш-залізничник не може піти
звідси до своїх друзів з оберемком
безглуздих пліток,  провадила вона,  хоч це
й плітки «з добре поінформованих
джерел». Залізничники мусять твердо знати, як
діяти далі, і тому з свого боку я пропоную
розробити єдину програму, на основі якої
всі ваші групи могли б об єднатися, щоб
якнайшвидше утворити одну партію. А
поки що треба сказати народові, що ваш
гладкий король та англійці по-дурному
сперечаються між собою; після війни, якщо
робітники та фелахи не схочуть їх більше
годувати і візьмуть владу до своїх рук, їм
доведеться забиратися звідси геть.
Загальна тактика  поки що не страйкувати, бо
страйк стане на перешкоді діям
британських військ проти німців. Але це зовсім не
означає припинення боротьби за
підвищення заробітної платні. На мою думку,
справу слід повести так, щоб англійців страйк
взагалі не стосувався. Страйкують, скажімо,
залізничники, що мають вести до Алексан-
дрії пасажирський експрес, але водночас
з сусідньої колії виходить ешелон з
боєприпасами для британської армії. Крім
того, раджу надрукувати листівку, щоб
пояснити цю тактику народові. Гадаю, що в
цьому разі самі англійці, боячись, що страйк
поширюватиметься далі, почнуть наполя¬
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гати на задоволенні вимог залізничників.
Англійці можуть порадити королю Фаруку
програвати менше в карти і в такий спосіб
знайти кошти для підвищення зарплати.

Вона має рацію і зовсім не така дурна, як
спочатку здається, подумав Хафіз. Мабуть,
вона має неабиякий досвід. О аллах, які ж
там у них в Італії партійні лідери, коли
навіть це дівчисько таке розумне. Хоча не
змогли ж вони затримати розвиток

фашизму в своїй країні...
Від початку зборів минуло вже майже

чотири години. Хафіз порушив питання про
листівки і домовився з товаришами про всі
подробиці. Далі слово взяла молода
дівчина, справжнього імені якої Хафіз не знав.
Дівчина розповіла про настрої
університетських студентів. Говорила вона дуже
нервово, вживаючи безліч іншомовних слів та
узагальнюючих формулювань, які,
здавалося, їй самій були не дуже зрозумілі.
Однак, заговоривши про інженерний
факультет, дівчина трохи наблизилася до життя, а
ЇЇ розповідь стала невимушенішою.

 Один професор цього факультету,
про політичні переконання якого нам нічого
не відомо, нещодавно запропонував своїм
студентам розробити детальний проект
іригації деяких районів пустелі, зокрема тих,
де зараз ідуть бої, казала вона. Цим
проектом передбачено спорудження каналу й
затоплення морськими водами Каттарської
низини, що може докорінно змінити клімат
пустелі. В пустелі почали б випадати дощі,
на піщаних дюнах виросли б дерева, одним
словом, зникла б загроза голоду, що
постійно висить над Єгиптом. Зрозуміло, що
на такі величезні капіталовкладення в
капіталістичній країні розраховувати не можна,
адже здійснення проекту не передбачає
ніякого зиску. Це справа соціалістичного
суспільства. Проект набрав широкого
розголосу в університеті, бо макет експонується
в студентському геологічному музеї.
Особисто я на техніці розуміюся погано, але
студенти інженерного,
сільськогосподарського і навіть медичного факультетів про
це тільки й говорять. Наша група вважає,
Що це корисна справа, бо викликає безліч
запитань про те, чому раніше ніхто не
подумав про такий проект, що заважає
здійснити будівництво каналу після війни, тощо.
Крім того, студенти цікавляться, чи правда,
Що в Радянському Союзі такий проект був
би цілком реальний.
Всі присутні уважно слухали дівчину,

навіть лікар більше не крутився в своєму
кріслі/ а, втупившись очима в дівоче обличчя,
нахилився вперед і завмер. Струмінь
повітря з вентилятора злегка ворушив на
запорошеній стіні аркуш із зображенням
велетенського людського зуба. Крізь опущені
жалюзі знадвору долинав вуличний шум.

Всі уже стомилися і мріяли вийти на свіже
повітря, побалакати, посміятися.

 Гаразд,  урвав розповідь дівчини
секретар.  Надзвичайно приваблива
перспектива, але якби ви замислились над
реальною можливістю фінансування цього
проекту, то почали б міркувати тверезіше.
Треба буде порадити вашому професору,
щоб він написав листа до Радянського
Союзу з проханням надіслати докладну
інформацію про їхні іригаційні системи. І робити
це слід відкрито, без будь-якої
конспірації. Можна також попросити міністерство
інформації Сполучених Штатів надіслати
фото й діаграми проекту обводнення
долини Теннессі.

Секретар запропонував ще кілька заходів.
Дівчина уважно слухала, час од часу
заплющуючи очі, щоб зосередитися. На
лекціях вона звикла робити записи в зошиті і
зовсім не вміла занотовувати виступи
промовців у пам'яті так, щоб будь-якої миті
ці нотатки можна було згадати.
Засідання закінчилося. Учасники

домовилися, в якому порядку вони залишатимуть
приміщення. Не буде нічого підозрілого,
якщо обидві жінки вийдуть разом.
«Зараз вони підуть до кафе або

розійдуться по домівках, приготують собі вечерю,
а потім зручно вмостяться у кріслі з
книжечкою в руках,  думав Хафіз,  а я
поплентаюсь через усе місто на нічну зміну,
адже суецький експрес вирушає рівно о
двадцять третій годині тридцять три хвили-
ни».

Немов прочитавши Хафізові думки,
секретар раптом звернувся до нього:

 Я побіг, мені ще на одні збори. Ось
тобі, Хафізе, гроші на вечерю. Бери і не
заперечуй.
Хафіз вийшов слідом за секретарем. Він

проминув конс єржа, який навіть не впізнав
його, і вийшов надвір.
Асфальт та бруківка міських вулиць

випромінювали зібране за день тепло. Настав
час, коли, зачинивши на ніч контори й
крамниці, купці та комерсанти опускають
жалюзі і сплять по своїх задушливих кімнатах.
Бідняки відпочивають під двоколками в тіні
мечеті. Англійці в цей час починають
кататися на яхтах по Нілу або хлюпаються в
басейнах фешенебельних клубів, а
підпільники, думав Хафіз, виснажують себе
балачками.

У літню спеку в каїрських конторах
вранці працюють з восьмої до першої, а
ввечері з п ятої до восьмої, тому вулиці, яки¬
ми йшов Хафіз, були зовсім порожні.
Заглибившись у свої думки, він плентався
самісінькою серединою тротуару, який
дихав спекою. Вулиця нагадувала улоговину,
обабіч якої замість стрімких скель височіли
гранітні будівлі з дзеркальними вітринами.
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З кінотеатрів хвилями викочувалися
червонопикі солдати в мундирах. Вони мали ще
з годинку понудьгувати, поки відкриються
бари. Але Хафіз нікого не помічав. Перед
його очима лежала далека пустеля, вздовж
і впоперек порізана гусеницями тракторів
та бульдозерів. То тут, то там в піску
стирчать смугасті чорно-білі геодезичні знаки,
звивистою, мов гадюка, залізничною колією
біжить паровозик, везучи будівельникам
їжу. На паровозику майорить червоний
прапорець. Далі Хафіз спробував уявити, як
на гарячий пісок котяться прозорі хвилі,
вода збігає в зроблений людськими руками
канал, і ось серед пустелі вже блищить
величезне водоймище. Далі Хафіз бачить
безкрає море пшениці, височезні зарості
маїсу, а замість піску, що відступив ген-ген до
коричневих скель,  густий ліс. Хафіз хотів
уже був сіпнути за ручку паровозного
гудка, але саме в цю мить налетів на сержанта
британської армії. Той і собі пхнув Хафіза,
супроводжуючи штурхана брудною
арабською лайкою, якої навчився, мабуть, в
чистильників взуття. Хафіз навіть не
озирнувся.

 Кляті араби,  вилаявся сержант,
наберуться гашишу й повзають, мов сонні
мухи.

 Це не стосується кишенькових
злодіїв,  додав його приятель.

Слідом за Хафізом од зубного лікаря
вийшли обидві жінки й подалися у
протилежний бік. Завернувши за ріг, вони опинилися
на розжареній, мов піч, довжелезній
вулиці Маліка Назлі. Тендітна жінка першою
звернулася до студентки:

 Можеш звати мене Габріеллою,
промовила вона.

Дівчина суворо кинула у відповідь:
 Закони конспірації дозволяють

обмінюватися іменами та кличками лише в разі
крайньої потреби.
На її превеликий подив Габріелла раптом

зупинилася і, узявшись у боки, голосно
зареготала, ну, точнісінько, мов та італійська
торговка рибою.

 Пробач, дитинко, тут, звичайно, нема
нічого смішного, але протягом цілого дня
не було з чого посміятися. Ти просто
нагадала мені одного німця, з котрим я
познайомилася минулого тижня, от я й
подумала, що добре було б вас звести.
Уявивши себе в ролі свахи, я й розреготалася.
Ну, пробач, не сердься... Не звертай уваги
на мої витівки й не ображайся, що зву тебе
«дитинкою». Звісно, це не так, вірніше, не
зовсім так. Іноді я почуваю себе молодшою
за тебе, це частенько буває, коли починаєш
старішати. Лише молоді можуть весь час

залишатися серйозними. Слухай-но,
дитинко, адже ти бачиш, що можеш мені
звіритися. Зрештою, ти жінка, а жінки краще за
чоловіків розуміються на таких справах.
Я просто хотіла з тобою побалакати, може
і ти чогось од мене навчишся. Диви!
Читати мораль, вчити конспірації! Кого вчити?
Габріеллу! А втім, ти мені подобаєшся. Ти
й Хафіз, отой залізничник, одні з усієї цієї
компанії чогось варті. Хоча, із «секретаря»,
як він сам себе зве, теж можуть вийти
люди, аби тільки він перестав вважати себе
Секретарем з великої літери. Це може
перетворитися на звичку, коли щодня не
показувати йому дзеркала, щоб бачив своє
обличчя. Слухай-но, їдьмо до мене. Не
бійся, це не забороняється, адже навіть в
умовах найсуворішої конспірації мусить бути
якесь особисте життя.
Тут Габріелла зупинилася і знов, узявшись

руками в боки, зареготала.
Цікавість молодості перемогла. Стомлена

дівчина, пройнявшись повагою до
співрозмовниці, покірно попрямувала за
Габріеллою до трамвайної зупинки.

 Один з цих іграшкових вагончиків із
номером тринадцять потім відвезе тебе
назад,  сказала Габріелла.  Як тебе
звуть?  за мить поцікавилась вона.

 Фаїза,  відповіла дівчина.
 Добре, що хоч ти не заразилася

дурною звичкою тутешніх студентів
вигадувати собі французькі імена. Ось і наш
трамвай! Скільки років живу в Єгипті, а досі не
звикла до цих трамваїв. Мені завжди
здається, наче я на якійсь гігантській всесвітній
виставці: «Обов язково відвідайте
єгипетський павільйон  бавовна, мумії, паші...»

 Далеко ви живете?  запитала Фаїза.
Досі вони розмовляли французькою

мовою, однак здивована зауваженнями Габрі-
елли щодо трамваїв, студентських звичок
тощо, Фаїза перейшла на арабську.
Габріелла відповіла тією ж мовою і далі
розмовляла виключно арабською.
Фаїза була здивована. Як може розумна,

впевнена і відверта жінка за мить
перетворитися на таку собі звичайнісіньку
буржуазну торохтійку. З притаманною молодості
безапеляційністю Фаїза спробувала знайти
універсальне філософське пояснення цієї
загадки людської натури і, не гаючи часу,
вирішити, добре це чи погано.

 Ну, навіщо так говорити? Адже
насправді ви не така!  з майже дитячою
безпосередністю вигукнула вона.
Габріелла знову голосно засміялася.

В трамваї не було місця, щоб скочити на
ноги і взятися в боки, інакше Габріелла
неодмінно так би й зробила.

 Кожен мусить якось маскуватися,
відповіла вона.  Це моя маска. Англійці
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вважають мене кривлякою і тому дають
мені спокій. От я і прагну виправдати їхню
думку про мене. Не можу ж я, скажімо,
грати роль залізничника...
Тут Габріелла замовкла й холодно глянула

на араба, що сидів навпроти, недовірливо
дослухаючись до їхньої розмови. Арабу
здавалося неймовірним, що чужинка так
добре знає його рідну мову і, до того ж,
балакає про речі для нього незрозумілі.
Трамвай з гуркотом промчав площею

повз королівський палац.
 Звідси віє вісімнадцятим сторіччям,

і від бруківки, і від просторої площі,
зауважила Габріелла,  а там нагорі, куди ми
зараз їдемо, за палацом потрапляєш у
1820 рік. Якось я ішла додому пішки. Крім
візка, якого тягнув віслюк, та запряженої
парою старих шкап двоколки, на площі не
було нікого. Раптом з воріт палацу виїхав
загін кавалеристів з іграшковими списами в
руках, вони були одягнені в мундири
королівства Руританії1, котрими так пишається
ваш король Фарук. Цокали підковами коні,
виблискували на сонці списи, а офіцер, що
їхав попереду, рукою послав мені
поцілунок,  і я миттю відчула себе героїнею
опери «Кармен». А якщо завернути в
боковий провулочок, опинишся в
середньовічному місті.

 Авжеж,  сердито пробурмотіла Фаї-
за,  так вважають усі туристи. А для нас,
арабів, це батьківщина.
Вони вибралися з переповненого трамвая

і попрямували до безладної купи три- та
чотириповерхових глинобитних будинків з
різнобарвними різьбленими дерев яними
віконницями, що нависали одна над одною,

нагадуючи корму військового корабля
початку минулого століття.
Габріелла встромила ключ в

американський замок новітньої конструкції,
припасований до старовинних дерев яних дверей,
і Фаїза опинилася в маленькій кімнатці з
високою стелею та спущеними жалюзі.
В кімнаті стояв специфічний аромат,
несхожий ні на запах європейських квартир, ні на
звичний Фаїзі запах арабських будинків. Це
був аромат пудри та парфумів, що долинав
од Габріеллиного туалетного столика і
змішувався із запахом мастила, що йшов від
друкарської машинки. Крім того, від
столика з мармуровою дошкою, що стояв у
ніші й на якому Фаїза побачила два
примуси, тхнуло гасом та часником. Паки книжок,
журналів і газет лежали під стінами просто
Долі, і все-таки тут відчувався порядок. На
Цвяшку біля письмового стола висіли
газетні вирізки, на підлозі лежала маленька мата.
В кімнаті було чисто й затишно. На широко-
1 Руритані я  вигадане королівство з роману

Антоні Хоупа «В язень Зенди» (1894).
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му ліжку біля стіни, розкидавши руки,
витягтись на весь зріст і підклавши під голі
плечі рушника, спав чорнявий юнак. На
підлозі біля ліжка валялося бананове
лушпиння.

 Вставай, Стефано, у нас гості,
промовила Габріелла і повернулась до Фаї-
зи.  Якби він знав, що зі мною прийде
молода дівчина, то давно б піднявся,
натягнув чисту сорочку і, вишкіривши зуби,
чекав біля дверей.
Стефано скочив на ноги, промимрив

«пардон» і пішов до ніши, де просто над
кам яною підлогою вилив на голову та
плечі трохи води з цеберка.

 Обережно,  зауважила Габріелла.
Це ж уся вода. Звісно, коли ти принесеш
знадвору іще... Цього він досі не робив,
з посмішкою додала вона, звертаючись до
Фаїзи.

Стефано зайшов до кімнати й одягнув
білу сорочку. Габріелла їх познайомила.

 Це чарівний юнак,  сказала вона,
хоча він і не такий розумний, як я, і не
такий серйозний, як ти.
Здавалось, Стефано розсердився, що

його розбудили. Він огризнувся:
 А ти не така молода, як вона.
 Давно спиш?
- 3 півгодини.
 Закладаюсь, що ти цілий день спав.

Мабуть, тобі потурає твій капітан Вільямс,
а коли в нього настає період запою  ти
йому.
Потім Габріелла повернулася до Фаїзи.
 Чоловіки в дрібницях завжди

брешуть. Ти також мусиш це знати, хоч ти й
молода.

 Чоловіки?  здивувалась Фаїза. 
А хіба жінки не брешуть?
Вони посідали рядком на ліжку,  в

кімнаті був один-єдиний стілець, що стояв коло
столика з друкарською машинкою.

Габріелла менторським тоном почала свою
лекцію.

 Чоловіки мають звичку брехати,
сказала вона.  Роблять вони це виключно
через свій пустопорожній гонор. От,
скажімо, він купує з других рук мотоцикл.
Приятелям він обов язково скаже, що заплатив
удвоє дешевше, ніж насправді. Чому? А щоб
товариші думали, що він такий кмітливий
та спритний ділок. Жінці таке ніколи б на
думку не спало. Адже жінка добре розуміє,
що подруга негайно довідається про
справжню ціну нової сукні абощо. До того ж такі
дурниці жінок не турбують. Так, чоловіки
схожі на дітей. А от коли вже жінка бреше,
значить справа серйозна. Від жінки ви
почуєте не невинні побрехеньки, а
справжнісіньку зухвалу брехню. Жінка зроду не буде
вигадувати якісь там дрібнички, але в разі
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необхідності вона спокійнісінько скаже:
«Любий, адже я все ще кохаю тебе!», або
«Так, мені дуже тебе бракувало!» Це одна
з багатьох причин, чому чоловіки вважають
жінок брехухами.

 Єдина причина,  зауважив Стефано.
 Ну, годі, встаючи, сказала Габріел-

ла,  адже Фаїза прийшла сюди зовсім не
для того, щоб ми, ветерани життя, навчали
ЇЇ цинізму.

Тут Габріелла знову зареготала і, вдаючи,
що шкутильгає і спирається на ціпок, пішла
у нішу готувати каву.
Стефано повернувся до Фаїзи і,

зустрівши її серйозний, запитливий погляд,
раптом відчув, що йому бракує слів.
Опинившись поміж двох жінок, одна з яких була
трохи старшою за нього, а

друга набагато молодшою, Стефано збентежився. Він
похмуро думав, що ще кілька років тому
знав би, про що балакати з дівчиною віку
Фаїзи. Стосунки з Габріеллою не тільки
тішили самолюбство Стефано, але й цілком
його влаштовували. Він терпів її
інтелектуальну перевагу та материнську турботу
лише тому, що іноді на цьому самому
ліжку, де вони зараз сиділи, відбувалося таке,
що, на думку Стефано, було достатньою і
водночас приємною відплатою.
Сьогодні Стефано вперше відчув, яка в

нього незавидна роль,  такий собі аль-
фонс-аматор, якого, до речі, навіть не може
виправдати те, що йому нема чого їсти. Не
розуміючи того, що Фаїза бачила в ньому
ще одну досвідченішу за неї людину,
представника лівого крила європейських
інтелігентів, яких вона вважала своїми духовними
батьками, Стефано помічав лише темні очі
під довгими віями, і йому здавалося, що очі
ті бачать його наскрізь і не схвалюють того,
що бачать.

Тоді він вирішив теж стати суворим.
 Думаю, що, беручи участь в роботі

цих місцевих підпільних груп, Габріелла діє
необачно,  сказав він.  Ми майже нічим
не можемо вам допомогти, хоч би й хотіли,
а небезпека, що чатує на представників
обох партій, значно переважає користь від
таких контактів. Ви мусите працювати серед
свого народу, а наше діло  допомогти
союзникам виграти війну і повернутися
додому, щоб працювати там із своїм
народом. Хоч Габріелла й не погоджується зі
мною, але...

Він замовк і мляво посміхнувся.
Габріелла підійшла до них, несучи дві склянки
з кавою. Подавши одну Фаїзі, а другу
Стефано, вона провела тонкою засмаглою
рукою по його темній чуприні.

 Напиши й спитай про це в товариша
Сталіна, товаришу Стефано,  сказала вона,
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потім знову зареготала й легенько
постукала Стефано по голові.  Дитятко!
Стефано зашарівся.
 Тепер він гніватиметься принаймні

хвилин десять,  звернулась Габріелла до
Фаїзи. Насправді ж, не дивлячись на
Стефано, вела вона далі,  він правий: я
майже нічим допомогти не можу і маю
зв язок лише з однією вашою групою. За
два роки перед війною я опинилася в цій
країні породжених колоніалізмом злиднів.
Спочатку я допомагала біднякам грошима,
але, проживши в Єгипті з рік, починаєш
розуміти, що ці твої гроші негайно ж
потрапляють до рук полісмена. Зв язок з вашою
групою дає мені ілюзію якоїсь конкретної
діяльності. Якщо ж можуть трапитись
неприємності, тим краще. Людина, яка живе
в Єгипті, не може залишатися бездіяльною
й тішити себе думкою, що працює для
фронту. Особливо, коли це така гаряча
особа, як я. Коли людина має серце, вона якось
повинна діяти. Це стосується не тільки
комуністів...
Ще з півгодини вони розповідали

анекдоти, розмовляли про політичне становище
в країні та обговорювали новини з фронту.
Коли на землю спустилася ніч, Габріелла
запропонувала посидіти на даху, захопивши
з собою глечик холодного апельсинового
соку й трохи хліба та кисляку.

На заході, забарвлюючи безкрає небо
пустелі в жовтогарячий та рожевий кольори,
сідало за голі горби сонце і, мов сяючий
докір мерзоті й бруду міста,
демонструвало рожево-бузкові та фіолетові смужки
поцяткованих краплинками щирого золота
хмар. Позаду друзів височіли королівський
палац та мечеть з мінаретами. Вони
скидались на силуети, намальовані в
американських туристських брошурках. Внизу
безладною купою збігали з пагорба похилі
дахи. На дахах вмощувались на сідала
курчата, а на одному навіть щось жувала коза.
Там, де дахи кінчалися, в долині Нілу, мов
башти Вавілона та Фів, підносилися
квартали житлових будинків. Комерсанти із
своїми коханками, британські офіцери, що
оселилися в реквізованих квартирах, кінозірки,
чия слава ще була в зеніті, різні шахраї 
усі ввімкнули в своїх кімнатах світло.
Будинки тепер скидалися на поставлені сторч
медові стільники. Крім того, ці будівлі
нагадували ряд величезних фабрик або
носову частину «Титаніка», який ось-ось пірне
під воду, хоч на ньому ще горять вогні.
Теплий вечірній вітрець доносив шум міста:
гудки таксі, верещання трамвайних гальм
та скреготання коліс, дзвінкий сміх юнаків,
сварку подружжя.

«О аллах, бісмаллах!..»,  кричали муед-
зини з мінаретів, і цей крик раз у раз луною



озивався вдалині: відгукувались муедзини
з інших мечетей. В сусідніх дворах галас
затих, і чутнішим став шум вуличного руху
в європейській частині міста. Кілька
британських бомбардувальників з погашеними
вогнями прогули високо в небі, прямуючи
на захід. Великий чарівник замість
перехиленого небесного казанка повісив м яку
чорну оксамитову баню.
Цієї душної теплої ночі холодними

здавалися тільки мовчазні зірки, що
спалахували і мерехтіли в небі, такі ж байдужі,
далекі й невловимі, як бомбардувальники.
Габріелла і Стефано мовчки взялися за

руки. Напевне, вони інстинктивно відчули,
що наближається кінець їхнього кохання.
Вони ніколи не відчували такої ніжності
одне до одного, як зараз. Раптом в
темряві пролунав голос Фаїзи:

 Дивіться, там університет, а он там я
колись жила. За мечеттю не видно, як
блищить Ніл. Чудове місто, але коли згадаєш
про народ,..

 Але ж тільки завдяки народу і живе
місто,  серйозно зауважила Габріелла.
Усі троє вмостилися на даху і з годину

розмовляли, потім спустилися до кімнати.
 Час вертатися додому,  сказала Фаї-

за.  Дякую за все, це був чудовий вечір.
Як ви гадаєте, закони конспірації
дозволяють іще колись прийти сюди?

 Я проведу вас до трамвайної
зупинки,  запропонував Стефано.

 Навіщо? Я арабська дівчина, і це моє
рідне місто, а ви ж іноземець!

 Все-таки я проведу вас до зупинки.
 Ну, гаразд. Заждіть-но хвилинку.
Поки Фаїза ходила в туалетну, яка

містилася в загальному коридорі, й мила руки в
ніші, Габріелла із Стефано залишились самі
посеред темної кімнати.

 Стефано, якщо ти насмілишся,
попереджаю... З такою гарненькою дівчиною...
Ніколи в житті я не розмовлятиму з тобою,
хіба що в справах. Не смій...

 Що трапилося, люба? Ти ревнуєш?
 Свиня!

Хвилювання стискало їм груди.
Розмовляли вони стиха, та сваритися пошепки ні
Стефано, ні Габріеллі поки що не
доводилося. Це вміють лише діти півночі 
англійці, скандінавці, датчани. Південці до цього
не звичні.

 Рогсо dio1, Габріелло!
Вперше він вимовив їі\повне ім я, вперше

за... Габріелла і не пам ятала, відколи
звикла чути од нього лише ласкаві прізвиська.

 Тебе це аж ніяк не стосується, ані-
скілечки,  додав Стефано.
Було чути, як Фаїза вихлюпнула з миски

1 Чорт забирай! (італ.)

воду. Стефано нахилився до Габріелли,
його білі зуби блиснули в темряві.

 Крім того, люба Габріелло,  просичав
він,  невже милуватися гарною дівчиною
можна тільки тобі? Я теж трохи на цьому
розуміюся. Ти таки розумніша й
серйозніша за мене, але не думай, що ти набагато
краща, ніж я.

 Тихше, тихше, обережно! 
прошепотіла Габріелла.
Нахилившись до неї, мов збираючись

поцілувати, Стефано знову засичав:
 Краща? Краща?
 Ну, ходімо. Звісно, якщо ви не

передумали,  заходячи до кімнати, сказала
Фаїза.

 Ходім,  відповів Стефано.
В цілковитій мовчанці вони перейшли

площу. Без Габріелли вони почували себе
якось ніяково.

«Чомусь мені не хочеться звати його

Стефано,  думала тим часом Фаїза,  а тепер,
коли ми весь вечір просиділи разом і,
здається, потоваришували, називати його
товаришем незручно».

Раптом Стефано порушив мовчання.
 Коли мені було стільки років, як вам,

сказав він,  мені довелося тікати з Італії.
Спочатку я добувся до Александрії. Ви
бували там?

 Авжеж,  відповіла Фаїза.  Якось,
коли в тата були гроші, він возив нас туди
влітку. Я навіть пам ятаю, що гралася на
березі моря. Тоді я була ще дитиною. А от
минулого семестру ми їздили туди з
професором вивчати пам ятки римської
культури. Це жахливе місто, бо тепер, коли я
вже не дитина, я розумію, що там сила-си-
ленна повій та моряків. Я мусила
налагодити зв'язок із товаришами з александрій-
ського осередку, але мені дали хибні
координати і я ні з ким не зустрілася.
Стефано чомусь запитав:
 А скільки вам було років, коли ви

гралися біля моря?
 Спочатку років п ять, а потім 

дванадцять,  здивовано відповіла вона.
Підійшов трамвай, і вони попрощалися.

Стефано пішов назад через темну площу.
Лише тепер він пожалкував, що
посварився з Габріеллою. «Не треба було так
ображати її,  думав Стефано,  зараз я
вибачусь».

Але вибачатися не довелось: Габріелла
зустріла його, немовби нічого й не сталося.

 Недовго чекали трамваю. Будеш їсти?
Он там є трохи рису з беконом, а я зараз
зварю каву. Ти лягай спати, я ще трохи
попрацюю.

Слухаючи торохтіння Габріелли, Стефано
ствердно кивнув головою. Раптом в думці
у нього промайнуло жахливе припущення.
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Непрохане й небажане, воно з явилося не
знати звідки. Він слухав Габріеллу, яка
пропонувала зварити яйце, а страшна думка не
залишала його. Зціпивши зуби, Стефано
міркував:
«А що, коли цю студентську організацію

буде викрито і дівчину почнуть
допитувати...»

 Ну, накривай на стіл,  сказала Габрі-
елла,  і годі вже про неї думати.
Здивований Стефано зашарівся.
 А до тебе приходять коли-небудь

непрохані думки?  поцікавився він.
 Ні,  сказала Габріелла,

непроханими до мене приходять тільки воші в
каїрському трамваї. Адже це така брудна
країна.
Стефано з полегшенням засміявся.

Напруження останніх годин кудись зникло, і
він спробував позолотити пілюлю:

 Я жалкую, що образив тебе, люба.
Габріелла похитала головою і ніби щось

відштовхнула обома руками.
 Пусте,  сказала вона,  я про це

забула.
Тут Стефано побачив, що вона бреше,

бреше не тільки йому (це траплялося
частенько), а й сама собі, а цього він за Габрі-
еллою ще ніколи не помічав.

Вони повечеряли, Стефано умостився в
ліжку і незабаром заснув. Габріелла ще
довго працювала при світлі гасової лампи,
в арабському районі Каїра електрики не
було. Години через дві вона взяла ковдру
з ліжка, на якому хропів Стефано, і по
драбині піднялась на дах.
Вдалині ще світилися поодинокі вікна, а

знизу, з площі, долинали важкі кроки
полісмена.

Габріелла прихилилася спиною до стіни,
підтягнула коліна до підборіддя і,
схрестивши на грудях руки, сховала під пахвами
долоні. Вона напнула на плечі сіру армійську
ковдру, і її тендітна постать згорбилася під
діамантами південних зірок.

ЯК ДІСТАЮТЬ НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Після провалу німецького наступу на
фронті настало затишшя  обидві ворожі
армії поповнювали свої резерви. Піхотинці
дістали, нарешті, змогу запровадити якусь
систему чергувань і тепер відсиплялися; в
артилерійських частинах влаштовувалися
інспекційні огляди, а ранками  навіть учбові

заняття; танкісти давали лад своїм сталевим
житлам  лагодили мотори, мастили
гусениці, поралися в баштах, посвистуючи й
орудуючи гайковими ключами та
промасленими ганчірками, немов ті власники
котеджів мирного недільного ранку.
Солдатам вистачало тепер часу і на балачки, й на
плітки.

Для взводу зв'язківців, проте, обсяг
роботи збільшився. Навіть не влаштувавшись
як слід, начальство кожного нового
командного пункту чи артилерійської позиції
вимагало телефонів. Зв'язківці підводилися на
світанку, випивали по півкухля чаю і
виїздили в пустелю. Працювали до полудня,
потім їли черствий хліб із консервованою
вареною ковбасою або галети з тушонкою,
запивали це двома-трьома ковтками теплої,
з металевим присмаком води  і знову
бралися за інструменти. Коли сутеніло,
вони робили перерву й вечеряли, а сходив
місяць  працювали далі. Тепер, коли
минула гарячка нескінченних відступів та
наступів, моральний стан солдатів погіршав, і
темпи роботи уповільнилися. Кожне нове
завдання  а їх з дня на день ставало все
більше  вони зустрічали невдоволеним
бурчанням, а час привалів намагалися
якомога розтягти. Взвод ніколи не
затримувався на одному місці більш, як на два-три
дні, і поступово вся прифронтова смуга
стала для зв'язківців знайомою, мов вулиці
рідного міста. В пустелі з'явилися відомі
лише їм віхи із своїми назвами й
відмінностями  немов пивні чи найближчі крамниці
вдома. Місце, де впав «штукас»1,
називалося «Штуків ріг», а улоговина між двома
стовпами телефонної лінії, в якій знесилені
солдати проспали якось аж дев'ять годин
(начальство тієї ночі чомусь забуло про
них)  «Райськими кущами». Залізниця
з'єднувала «Країну чудес»  тилову базу
армії, де писарі ходили в білих
накрохмалених комірцях і без кінця салютували
червонопиким генералам,  і «Могилу Балакуна».
Нова телефонна лінія проходила недалеко
від перекинутого залізничного вагону,
тепер уже напівзанесеного піском.
Почали надходити перев'язані мотузками

паки з поштою  листи за цілих півроку
зразу; хлопці розкладали їх у
хронологічному порядку й прочитували за одним
разом вісті про хвороби, одужання, переїзди
тощо. Проте роботи було так багато, що
солдатам доводилося через сержантів
звертатися до начальства за офіційним
дозволом на читання й писання листів. Як
ведеться, офіцер удавав, ніби це страшенно
дивує його  мовляв, до чого тут дозвіл,
хіба їм хто забороняє? Взагалі ж ці прохання

іі Так називались німецькі пікіруючі бомбарду-.
вальники.
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його бентежили  в них звучав прихований
натяк на те, що він приділяє мало
уваги побуту підлеглих. Свої сумніви й
побоювання командир зганяв на сержантах, які
буцімто погано планували розпорядок дня,
а ті, в свою чергу, накидалися на рядових.
Щоразу, коли надходив час привалу,
сержанти глузливо кричали, немов віддаючи
наказ:

 Дістати листи! Читання  починай!
Ну, і, звичайно, завжди знаходився

жартівник, який у відповідь гукав:
 Сержанте, тут один сидить і не читає.

Накажете розстріляти його?
Коли ж хтось і справді починав

переглядати свою пошту, сусіда кричав:
 Добре працюєш, хлопче, молодця!
При цьому він імітував той удавано-ба-

дьорий, панібратський тон, яким офіцери
вважали за необхідне іноді звертатися до
підлеглих.
Таким чином, найпотаємніші й найглибші

переживання людини  радість від
першого листа, власноручно написаного

маленькою донькою, чи горе від звістки про
батькову смерть  ставали об'єктом
брутального солдафонського цинізму. І у зведену в
душах людей високу споруду ненависті
до армії клався ще один камінь.
Незважаючи на успішні оборонні бої і

навіть маленьку перемогу над італо-німець-
кими військами,  їх досить серйозна
спроба прорвати лінію фронту зазнала
поразки  серед англійських солдатів панували
озлоблення й зневіра. Серію розроблених
командуванням тактичних наступів та
відступів вони охрестили «бігом з
перешкодами». їм здавалося, що всі жертви й уся їх
праця були даремними, що кожний наступ
обов'язково кінчатиметься відступом. Най-
неймовірніші чутки носилися по пустелі,
розростаючись, наче вихорі пилу.
Розповідали, ніби однієї темної ночі маленький
англійський дозор заблудив у пісках, і
хлопці, виставивши одного вартового, полягали
спати. Коли трохи розвиднілося, вартовий
побачив у сірій світанковій імлі за двадцять
кроків від себе купку людей, що також
спали. Він розбудив товаришів, і ті
посхоплювалися з автоматами й гвинтівками в
руках, але незнайомці одразу ж зробили те
саме. Тепер хлопці не сумнівалися: перед
ними був німецький дозор. Німці ночували
тут, не підозрюючи, що поруч сплять
англійці. Кілька хвилин обидва загони
нерухомо стояли один проти одного, чітко
вимальовуючись на тлі неба, потім німецький
фельдфебель гукнув:

 Гей, Томмі, ви ходіть, ми ходіть!
Капрал-англієць махнув рукою, й дозори

рушили в різні боки. Так вони йшли, доки
не зникли одне в одного з очей  і тільки
легкодухі зрідка озиралися назад...

В різних варіантах і з багатьма
додатковими подробицями ця легенда про
перемир'я між капралами передавалася з вуст
у вуста. Вона знаходила якийсь потаємний
глибокий відгук у серцях солдатів
стомленої армії.
Проте за кілька тижнів цим

занепадницьким настроям було покладено край. Цього
домігся рішучими наказами,
впровадженням суворої дисципліни й умілим
утвердженням власного авторитету новий
командуючий, невідомий досі генерал з
англійського Південного військового округу на
ім'я Монтгомері.
Після загибелі Балакуна Гаррі Арджент

не заводив собі нового дружка. На
привалах він підсідав до першого-ліпшого
солдатського товариства, а в роботі й на
марші поділяв усі знегоди й радощі з тими, хто
в той час був поруч. Він став стриманішим,
і хоч жартував, як раніш, і не ухилявся від
одвертих розмов, проте нікому не звіряв
своїх особистих справ і ніколи не ділився
спогадами про свою сім'ю чи довоєнне
життя. Свої почуття Гаррі виявляв лише
тоді, коли йшлося про врятований «шевро-
ле»  страшенно лаявся, якщо хтось

недбайливо поводився з машиною; часто він
влазив до кабіни й сидів там на самоті,
підкріпляючись пайком чи пишучи листа
додому.

Місяці похідного життя, а також брак
овочів почали даватися взнаки. Круглі
виразки  так звані «пустельні болячки» 
розросталися тепер до розмірів великої
монети і довго не гоїлись. Найменша
подряпина на руці чи нозі починала одразу
гноїтися й перетворювалася на велику круглу
рану. Суперечки спалахували з найменшого,
найдріб'язковішого приводу.

Хвилі злості  «чорна кров»
середньовічної медицини  скипали в людях і
вихлюпувалися в брутальних образах. Натягуючи
дроти чи піднімаючи телефонний стовп,
солдати іноді лаяли й проклинали один
одного, працюючи пліч-о-пліч; і в той же час
їх руки й ноги працювали злагоджено,
немов існували самі по собі й не мали нічого
спільного з головами, що вивергали лайку.
Гаррі Арджент розстелив на рівному

піску ковдру, поклав під голову ранець,
розв'язав шнурки на черевиках, потім, не
роззуваючись, ліг і натягнув на себе другу
ковдру. Попереду було чотири чи п'ять
годин дорогоцінного сну. Звичайно, його
могли розбудити, але ця небезпека йшла
тепер не від ворога, який останнім часом
обмежувався лише нерегулярними
нальотами на тили, а від англійських танків і
тягачів на нічному марші. Водії пильно
вдивлялися в темряву, але орієнтуватися їм все ж
доводилося, головним чином, за компасом.

Броньовані велетні мчали, занурюючись у
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пісок, здіймаючи куряву, як здіймають піну
на морі дельфіни чи кити. І не встигав ти
сісти й протерти очі, як вони виростали над
тобою, і якщо ти не викочувався вчасно
з-під їх гусениць, то, значить, так тобі
судилося...

Як більшість солдатів, Гаррі кілька хвилин
перед сном приділяв спогадам та мріям.
Саме в цей час люди зверталися в думках
до минулого, дорогого, заповітного. Хто
пошепки повторював слова, сказані
дружиною на прощання останньої ночі, хто
згадував якийсь особливий день або подію 
свято чи футбольний матч, у якому він брав
участь, інші молилися, хоч таких було
небагато. Що ж до Гаррі, то він відтворював
у пам'яті станції Лондонського метро і,
згадуючи кожну зупинку, уявляв собі, який
вигляд має вулиця над нею, які асоціації з
нею пов'язані. У Гаррі була кишенькова
книжка-щоденник із схемою маршрутів
метро на першій сторінці, і коли пам'ять
відмовляла йому, то вранці він насамперед
дивився, яка саме станція розташована між
Арсеналом та Калідоніен-Род на Піккаділь-
ському маршруті, і де можна зробити
пересадку на поїзд Центральної лінії в
західному напрямку. Якщо підвести голову над
ковдрою і на мить затамувати подих,
уявляючи собі запах тунелю, то гарячий вітер
над стомленою війною пустелею пестив
твої щоки, неначе теплий протяг на розі
обклеєного афішами підземного коридору, в
тому місці, де ти колись зустрівся поглядом
з гарненькою дівчиною, а вона одразу
опустила очі й набрала холодного, байдужого
вигляду. Ну, а потім можна було ще
згадувати поїздки в метро і станції, пов'язані з
особливими подіями. Тієї суботи, в день
першого побачення, він домовився з Мард-
жері зустрітися на Піккаділі, під десятою
колоною, біля ескалатора. А потім він
проводжав її додому, запізнився на останній
поїзд із станції Арчуей і кілька годин
простував темними вулицями й площами
нічного Лондона. Останнього листа від Мард-
жері він завжди тримав у лівій нагрудній
кишені сорочки й ховав його в ранець лише
тоді, коли надходив новий. Засинаючи,
Гаррі обов'язково торкався цього листа й
повторював його перші слова, і йому іноді
здавалося, що це говорить Марджері,  він
навіть пізнавав знайомі інтонації. А потім його
змагав тяжкий сон фізично перевтомленої
людини.

Хоч для спогадів призначався саме цей
час, іноді вони спливали й за інших
обставин, несподівані, незвані. Буває,
видряпуєшся на стовп, щоб закріпити дріт, або
вантажиш котушки з кабелями на грузовик, і
здається, крім роботи ні про що й не думаєш.
Та нараз хтось починає насвистувати
пісеньку, й ти опиняєшся на танцювальному май¬

данчику і, згадуючи, як казку, той суботній
вечір, відчуваєш гостру тугу, немовби щось
втрачено без вороття.

Капітан Вільямс мав узяти участь у
нараді з офіцерами оперативної розвідки, яку
провадив сам Старий. Для наради генерал
віддав свій власний великий кабінет.
Посередині вкритої килимом підлоги був
поставлений розсувний стіл на залізних ніжках, і
незручні стільці; попільниці й прес-пап'є
стояли на однаковій відстані одне від
одного, а склянки й пляшки з апельсиновим
соком та водою вишикувалися, як солдати на

військовому параді. Кілька офіцерів
тинялося по кабінету, переборюючи в собі бажання
підійти до генералового стола й
роздивитися дві фотокартки у важких вульгарних
срібних рамках, що самотньо стояли на
полірованій поверхні.

 Доброго ранку, хлопці, і стійте вільно,
вільно!  капітан Вільямс так вдало
скопіював голос Старого, що двоє чи троє
офіцерів схопилися з місць, поправляючи
портупеї.  Ось вона, свята святих,  вів далі
Вільямс.  Але що я бачу? Що стоїть на
столі у Всевишнього? Невже кінозірочки?
він підійшов до столу й узяв пожовкле
фото, на якому був зображений генерал 
тоді ще моложавий полковник  поруч з
покійним Георгом V.  О, нехай ангел-храни-
тель боронить нас!  вигукнув капітан і
підняв друге фото  портрет генералової
дружини у коротенькій спідничці і високому
крислатому капелюсі 20-х
років. Чарльстон. Тра-ля-ля. Ні, сердешний Віллі, на
танцях тобі кар'єри не зробити. Через себе не
перескочиш. Будуарного генерала з тебе не
вийде. Шкода. Але через себе таки не
перескочиш. І не те, щоб цей у танцях був
принцем, а ти  злидарем. Ні, просто для
тебе цей шлях закритий, і літературні
порівняння тут ні до чого.

 Віллі, ви п'яні,  сказав один з
офіцерів, який досить добре знав капітана.
Сядьте й сидіть мовчки. Якщо, звичайно, не
хочете, щоб Старий помітив, у якому ви
стані.
Офіцери стиха перемовлялися між

собою, доки не зайшов Старий. Після досить
приємної для всіх церемонії салютування,
вони посідали навколо незграбного столу.
Старий зайняв чільне місце. Як досвідчений
лікар з нервовим пацієнтом, генерал
насамперед подбав про атмосферу
невимушеності й взаємної симпатії.

 Дивіться,  сказав він, витягуючи з
кишені розфарбовану голівку древньоєгипет-
ської цариці Нефертіті. Це вам не якийсь
там гіпс, не дешевий мотлох для туриста.
Точна копія з оригіналу, зроблена місцевим
художником Мустафою  як його там 
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знаєте, з тих вогів *, що корчать із себе
французів.
Найближчі до нього офіцери закивали

головами  не тільки з догідливості, а й
тому, що справді знали, про кого йдеться.
Старий поставив кам'яну статуетку на стіл,
і на холодному, прекрасному обличчі
дружини фараона, здавалось, відбилася
зневага до цього збіговиська слуг імперії.

 Розпочнемо, джентльмени,
промовив Старий,  якщо Віллі, звичайно, вже
спустився з небес на землю.
Він з удаваним осудом глянув на капітана

Вільямса, який усе ще стояв біля
письмового столу і саме намагався скопіювати
усмішку генералової дружини. «Щоб ти
провалився, старий цап»,  подумав Віллі, але
десь збоку його власний голос промовив:

 Пробачте, сер. А статуетка справді
чудова.

 Сідайте, сідайте, будь ласка, Віллі, а
то схоже, що ви хитаєте човна,  сказав

Старий, подумавши про себе: «Ах ти ж
паскудний валлійський грубіян. Посидів
кілька місяців у якійсь запльованій провінці-
альній розвідшколі, і вже гадаєш, що ти...
Якби ти не працював так добре, я б...»

 Отже, джентльмени,  розпочав він
знову,  наші старші вважають, що настав
час зібратися хлопцям із Спідуелла разом
з нами й друзями з опервідділу й
побалакати про плани на майбутнє в галузі
політики.  Генерал користувався умовними
назвами відділів, що займалися політичною
розвідкою.  Сподіваюся вичерпати перше
питання, розповівши вам маленьку історію,
ні, дві маленькі історії, які капітан Вільямс
приніс нам з фронту разом з іншими
речами; останні,  на щастя, гадаю,  не
стосуються нашої теми. Перша  це
надзвичайно популярна серед солдатів легенда про
зустріч двох дозорів, які мирно
розійшлися. Ця історія, очевидно, пущена нашими
колегами з німецького відділу
психологічної війни, чия професіональна
запопадливість може бути для нас взірцем,
гідним наслідування...
Капітан Вільямс, розвалившись на своєму

стільці, пробурмотів:
 О, ангели-хранителі, бороніть нас.

Дайте нам свою мудрість і звільніть від
нашої дотепності.

 Капітан Вільямс!

 Слухаю, сер?
 Ви, здається, щось сказали?
 Ні, сер.
 Чудово. Отже, джентльмени,

проблеми морального стану військ не цікавитимуть
нас сьогодні. («Слава богу»,  промимрив
капітан Вільямс). Але дозвольте розповісти
вам другу історію. До нас дійшли відомості

11 Глузливе прізвисько арабів.

про кілька незвичайних втеч наших
молодих офіцерів з полону, причому двоє
втікачів навіть розповідають, що їх відпустив ан-
глофільськи настроєний німецький офіцер.
Далі. Всі ці хлопці належать до типу
молодиків, яких Шекспір назвав «кучерявими
пестунами нації». І ось, коли ці улюбленці
повернулись, виявилося, що їхні кучеряві
голівки сповнені дуже цікавими речами.

Старий глянув на слухачів, щоб побачити,
яке враження справила його цитата, але
єдиний з присутніх, здатний належно
оцінити його дотепність і ерудицію, сидів,
розвалившись на стільці, й витріщав очі на прес-
пап'є. Решта виявляла лише ввічливу й
помірковану зацікавленість.
«Паскудний валлійський грубіян», 

подумав Старий.
А капітан Вільямс міркував: «Сьогодні ти

в центрі уваги, і крім того, тобі пощастило
роздобути цю кляту фальшиву єгипетську
статуетку, найбанальніший витвір мистецтва
у світі після Мони Лізи. Чого ж іще тобі
треба? Невже я повинен не тільки
виконувати за тебе твою паршиву, брудну
роботу, а ще й хихотіти тобі на догоду?»

 Тепер, джентльмени, я хочу
поділитися з вами кількома загальними

міркуваннями, після чого ви зможете поставити мені

запитання, а потім розійтися по місцях

своєї роботи, яка, напевно, на вас чекає. Отже,
до суті справи... («Краще пізно, ніж
ніколи»,  пробурмотів капітан Вільямс до
свого сусіди. Той навіть оком не мигнув). З
цими хлопчиками дуже добре поводилися
деякі німецькі офіцери, що навчалися в
Оксфорді, навіть запрошували їх до себе на
обід. Хлопчики весь час побоювалися, що
їм ставитимуть якісь каверзні запитання,
скажімо, про кількісний склад їхніх
підрозділів, але їх змушували натомість
вислуховувати довгі філіппіки про те, який жаль,
мовляв, що німцям та англійцям
доводиться воювати між собою. Наскільки краще
все було б, якби вони могли об'єднатися, і
яка ганьба, що німцям довелося взяти в
союзники таку нікчемну націю, як виродки
італійці; ну, та й англійці, мовляв,
опинилися в одному сідлі з такими ж виродками
вступили в союз з цими багатіями-амери-
канцями, що зовсім не вміють воювати. А
разом англійці й німці могли б встановити
панування над світом. Один з наших
хлопців спитав, а як же бути з японцями; йому
зразу ж відповіли, що японцям дозволять
загарбати якомога більшу територію, а
потім повикидають їх звідти. Але для цього
потрібно, мовляв, щоб англійці й німці
об'єдналися і разом вдарили по росіянах і т. д.,
і т. п. Ну, після своєї так званої втечі ці
хлопці почали переказувати все, що
почули, в офіцерських їдальнях, і в них
знайшлися співчутливі слухачі. Напевно, і серед
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нас тут є дехто, кому подобаються нові ідеї
німців, особливо остання, чи ж не так? Але,
звичайно, ми не можемо довіряти німцям
ні на йоту, треба спочатку побити їх, а далі
видно буде. Що ж до росіян, то чим
більше їх тим часом повбивають, тим краще
для нас. Ну, а тепер відносно наших справ
у цьому районі. Туреччина змінить свою
орієнтацію на сто вісімдесят градусів, як
тільки стане ясно, що німці зазнають
поразки. Греція: ми посадимо короля назад на
його місце і знищимо їхню кляту
комуністичну армію. Становище з Сірією й Ліваном
трохи складніше, бо тут замішані
французи. Вони потроху приходять до тями після
1940-го, а це їхня сфера впливу. Втім, ми
розраховуємо на те, що антифранцузьки
настроєні воги почнуть завдавати жабоїдам
такого клопоту, що нам доведеться послати
туди війська для підтримання законності й

порядку. На Палестіну в нас є мандат, і від
жидів ми не чекаємо жодних
неприємностей. Ну, а тутешній король і всі його паші
припинили свій флірт з макаронниками, і, на
мою думку, ми зможемо перебувати тут
скільки забажаємо. Воги, звичайно,
бунтуватимуть, але це поставить Фарука у ще
більшу залежність від нашої підтримки, і він
сам полізе до нас в обійми. Щодо західних
районів, то у нас є деякі плани перехопити
італійські території і, можливо, нам
вдасться домовитися з французами відносно
впливу в Марокко.  Генерал раптом підвищив
голос і так стукнув по столу старечим
кулаком, що на сухій червоній шкірі проступили
білі плями:  І тоді нарешті британський
прапор замайорить на всьому просторі від
турецького кордону й до Атлантики!
Старий відкинувся на спинку стільця.

Офіцери нишком переглядалися. Вони
почували себе ніяково, але не тому, що
генерал з такою цинічною одвертістю виклав
плани Англії в цій війні, а через те, що
наприкінці промови він не зумів стримати
своїх почуттів.

 Є запитання, джентльмени?
Один чи двоє з присутніх поцікавилися

планами щодо країн, не згаданих Старим.
З його промови всі зробили висновок, що
наступ у пустелі є справою найближчого
майбутнього, і зараз головне завдання
полягає в тому, щоб планувати повоєнну
політику і бути в цьому плануванні на крок
попереду як ворогів, так і союзників.
Старий відповідав коротко й стисло. Лише
коли запитання вимагали від нього
викладення його власної точки зору, відповіді
ставали неясними й багатослівними.
Нарада скінчилася. Старий сидів,

погладжуючи кінчиками пальців підборіддя
статуетки. Кам'яна красуня дивилася просто
перед собою на сигаретні недокурки й
вкриті карлючками вимочки. На обличчі в

Нефертіті був такий вираз, наче вона вже
чула колись усе, що тут говорилося, але
була надто добре вихована, щоб сказати про
це.

 Віллі, я хочу поговорити з
вами, промовив Старий, коли капітан Вільямс був уже
біля самих дверей.

 Слухаю, сер.
Капітан повернувся до столу.
 Сядьте-но, Віллі, на хвилинку. Йдеться

про Папандопулоса  того, що з
сигаретами. Він зайнявся грою в політику: заробив
кругленьку суму на чорному ринку чи ще
десь, і почав запрошувати на обіди членів
еміграційного уряду. Зверху нам
пропонують підтримати його, натякнути на те, що ми
не заперечували б проти призначення його
на який-небудь пост  не в самому уряді,
ні, це ще не на часі  а на якесь там тепле
місце. Отже, потурбуйтеся про те, щоб Мінні
видрукував відповідну заміточку в газетах,
а заодно зайдіть до Алекса й візьміть у
нього для мене всі матеріали, які стосуються
цієї справи з сигаретами фотокопії,
словом, усе. Хтозна, може, коли-небудь вони
нам стануть у пригоді. Люди ж такі
невдячні... Що як ми його зробимо міністром, а
йому раптом забагнеться посваритися з
нами?

Капітан Вільямс посміхнувся.

 Міністром чого, сер?
 Не знаю, Віллі. Може, фінансів.
Обидва засміялися  капітан з належною

в таких випадках дозою шанобливості,
генерал  з належною в таких випадках

дозою панібратства.
 І ще одне, Віллі,  Старий зробив

паузу.  За всіма ознаками, десь у
наступному році ми висадимося в Європі, і головне
тоді буде не дозволити італійцям,
французам і всім іншим більшовизуватися. Інакше
кажучи, наближається час, коли друзям
доведеться розпрощатись. Ви розумієте, що я
маю на увазі?

 Так, сер.
 Чудово. Поки що, звичайно, не треба

робити нічого. Але настане час, коли люди
на зразок ваших партійних макаронників
перетворяться з корисних на дуже

небезпечних. Ну, оце начебто й усе. Дякую,
Віллі. А тепер можете йти.

Капітан виструнчився й віддав честь.
Потім чітким кроком пройшов до дверей,
зачинив їх за собою й одразу глянув на
годинника. Чудово, бар в офіцерському
клубі відкриється за двадцять хвилин. Йому
дуже хотілося випити.

Старий поклав статуетку в кишеню і
зайшов до своєї кімнати, в кутку якої стояло
охайне похідне ліжко, застелене
по-армійському. Генерал скинув замшові черевики й
приліг. Незабаром він уже спав, легко й со¬
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лодко, як дитина. У нього не було
турбот  справи йшли добре.

Одного дня взвод у повному складі
під'їхав до краю Каттарської западини й
побачив готову телефонну лінію на міцних двад-
цятифутових стовпах, що тяглася на схід
через Ваді-ен-Натрун до Александрії й
головних телефонних станцій Єгипту. Це
видовище здивувало всіх, за винятком офіцера.
Лінія обривалася у пустелі, і прокладена
вона була ще тоді, коли навіть найпрозор-
ливіший з командуючих не міг
догадуватися, що на північ від неї стоятиме величезна
армія. Просто якийсь невідомий штабний
офіцер, вивчаючи карту, вирішив, що не
годиться мати на одному фланзі шляхи,
море й усі комунікації, а на другому  нічого,
і тому наказав прокласти лінію крізь
мертвий простір зибучих пісків. Можливо, він
побоювався того, що лінії зв'язку вздовж
узбережжя будуть перерізані ворожим
морським десантом і армія залишиться без
головної телефонної артерії. Як би там не
було, а лінію проклали, і тепер вона одним
своїм кінцем сягала далеко в розташування
німців, а другим вливалася в центральну
систему телефонного зв'язку Єгипту.
Пустельний вітер вив і зітхав у німих мідних
дротах, і стовпи стогнали, вторуючи йому.
Лише ці звуки порушували безгоміння
місцевості, яка, напевне, нічим не відрізнялася
від усіяних валунами кратерів на Місяці.

 її мали підключити два дні тому в
Ваді-ен-Натрун, сказав капрал, але я повірю
в чудеса, якщо її таки підключили, чорт
забирай. Ану, Гаррі, видряпайся на цей стовп і
підключайся до кожної пари  перевіримо,
може почуємо щось.

Гаррі Арджент виліз на стовп без
запобіжного пояса. Це було порушенням
правил  так само як, наприклад,

перебування без каски в районі бою,  але бувалі
солдати свідомо хизувалися такими
порушеннями. Кожен рід військ бравірував по-
своєму, і офіцери ніколи не карали за це
солдатів. Інколи порушення правил є
ознакою низького морального стану армії,
інколи ж такі явища свідчать про її високий
бойовий дух. Кадровики знали це, а молоді
офіцери-призовники самі ставали
фаталістами й починали бравірувати кожен
по-своєму. Звертаючись до підлеглих, вони
називали їх на ім'я, у відповідь на вітання
торкалися кашкета одним вказівним пальцем
і ходили в окопах у плисових штанях,
яскравих кашне та замшових черевиках.
Гаррі обхопив жилавою ногою шерхату

поверхню стовпа і, відхилившись назад,
почав підключатися до лінії. Звідси, згори,
все здавалось знайомим і все ж якось
незвичним. Так завжди буває, коли опиняєш¬

ся на висоті п'ятнадцяти двадцяти футів
над землею  світ якось дивно
змінюється. Вдома, наприклад, можна було раптом
побачити, що лежить ген там, по той бік
шляху, за оранжовими, закуреними

димарями сусіднього будинку: городи з рівними
грядками капусти й посилані шлаком
доріжки між ними. А в місті з цієї висоти бачиш
іржаві розводи на дахах автобусів або,
заглядаючи крізь запилене вікно якоїсь
контори, помічаєш дівчину в синій сукні з
білим комірцем, яка відчиняє шухляду
оливково-зеленого секретера. Але тут, у
пустелі, змінюються тільки постаті товаришів 
коли вони зводять до тебе худі, обпалені
обличчя, їх тіла здаються сплющеними,
придушеними до землі. Тут бачиш також, як
провисають мідні дроти, що з землі
здаються такими рівними,  плавно
вигинаються від стовпа до стовпа, і ці відрізки стають
дедалі коротшими й коротшими,
бездоганно ілюструючи закони перспективи. А в
усьому іншому пустеля виглядає просто як
пустеля, тільки тут, нагорі, менше куряви та
вітер здається ще гарячішим...
З'єднавши дроти, Гаррі сковзнув униз.

Солдати скупчилися навколо сержанта, який
увімкнув телефон і почав крутити ручку
генератора.

 Тут замикання  немає нічого,
сказав нарешті сержант.  Спробуємо іншу па-
РУ-

Він перемкнув контакти і знову покрутив
ручку.

 Алло!  сержант сидів навпочіпки,
вигукнувши, він втратив рівновагу і мало не
впав.  їй-богу, ми когось надибали,
крикнув він, прикривши трубку долонею.
Після обміну звичайними відомостями

сержант передав трубку Гаррі Ардженту.
 Хай перевірять другу пару. Скажи їм,

що вона мертва, дізнайся, де може
замикати, і хай вони передадуть дані про лінію, по
якій ми говоримо зараз. Ненсі потрібно
буде все це. (Хтось із самого початку
охрестив їхнього офіцера жіночим ім'ям Ненсі, і
це прізвисько міцно приклеїлося до нього).
Приклавши трубку до вуха, Гаррі одразу

відчув, як його охоплюють нетерплячка й
нудота, так добре відомі військовим
зв'язківцям. Колись у подібних випадках він
говорив собі: «Якщо ти полічиш до
двохсот, а потім знову викличеш їх, вони
відгукнуться. Може, обрив стався саме біля
їхнього намету, вони одразу знайдуть його,
і коли викличеш знову  відгукнуться»...
Це була дитяча гра, до якої Гаррі тепер уже
не вдавався. Іноді й справді траплялося
чудо: нова лінія відповідала з першої ж
спроби, і ти йшов собі кип'ятити чай над
вогнищем  дрова заміняв просочений
бензином пісок. Іноді ж у найпрямішій лінії
з'являлися якісь неполадки, і ти міг годинами
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шукати їх і не знаходити; наставала ніч, і
тоді доводилося працювати в темряві, і ти
проклинав усе на світі, задихаючись від
знемоги й люті. А потім, коли, здавалось, усе
перевірено й доведено до ладу, ти вмикав
телефон  і, як і раніш, слухав мовчання...
В трубці зашуміло, почулися тоненькі

звуки  лінія ожила. Ось, перекриваючи
тріск, щось клацнуло, й раптом зазвучали
голоси  телефоністка помилково
увімкнула цю лінію. Потім усе повторилося, і
дівочий голос промовив по-англійськи, з палес-
тінським акцентом:

 Хвилинку, будь ласка. Я спробую іншу
лінію. Алло...

Востаннє Гаррі бачив жінку вісім місяців
тому, на початку відступу, і то мигцем 
медсестра в накрохмаленій уніформі сиділа
біля санітарної машини, не звертаючи ні на
кого уваги.

 От кому щастя,  сказав Гаррі. Інші
закивали головами. Вони знали, що саме він
має на увазі: затишну контрольну станцію
там, у тилу, чітку, впорядковану і
пронумеровану систему сірих кабелів і
різнокольорових дротів... Ніяких триклятих обривів чи
перевірок, чистенька робота, а після
чергування вечеря в їдальні НААФІ \ кіно,
можливість виспатися в ліжку або написати листа за
столом, сидячи на стільці у справжньому
будинку. Нудне тилове життя тепер
здавалося солдатам привабливим і прекрасним,
вони мріяли про базу, як про рідний дім.
Війна тривала вже довго. Туга за минулим
життям, за батьківщиною у людей поступово
притуплялася. Тепер вони переважно
згадували чудові дні відпочинку в таборі, або
свою службу в іншому з'єднанні чи на
іншому континенті. На початку 1943 року
солдати дуже рідко розповідали один одному
про свої сім'ї, про довоєнне життя. Вони
воліли згадувати минулі бої, ділитися
споминами про паради й переходи. Мирне
життя неначе відійшло в минуле назавжди, як
дитинство, і вже неможливо було уявляти
собі своє майбутнє після закінчення війни,
хоч можна було годинами мріяти про яку-
небудь не дуже обтяжливу роботу на
тиловій базі, або ж про легке поранення, і як
наслідок, кілька тижнів подалі від передової, в
прохолодному, затишному госпіталі.
Думки Гаррі теж були далеко-далеко 

на базі, з якою його зв'язували мідні
дроти. А що заважає йому з єднатися зараз
звідси, з вкритої курявою западини, на
кам янистому дні якої він лежав,
безпосередньо з Каїром? Адже це можна було б
зробити дуже просто  через підсилювальні
станції. А перед війною з Єгипту можна

і НААФІ  торговельна кооперація
військово-морського флоту, армії й повітряних сил.

було дзвонити в Париж або Лондон...
Раптом у нього майнула думка: «Адже й зараз
можна було б з єднатися з Лондоном,
поговорити з Марджері її викликали б з
контори!» І Гаррі вперше замислився над суттю
роботи, яку виконує він і всі телефоністи на
світі. Навіть коли б не було війни, думав
Гаррі, то однаково ні він, ні такі, як він, не
могли б дозволити собі телефонної
розмови з людиною на другому кінці земної кулі.
Гроші на таке мають тільки багатії чи
кінозірки. «Якби Балакун був тут, то він вже
щось сказав би з цього приводу... Почав
би, мабуть, вдавати з себе поважну особу,
заговорив би генеральським басом або
крізь зуби процідив: «Дайте Чікаго», як
Джордж Рафт в одному фільмі. Гаррі
пригадав, як шурхотів пісок, сиплючись на
черевики й скорчені ноги Балакуна. Він
написав листа його дружині і тепер чекав
відповіді... І знову Гаррі подумав, що не
технічні перешкоди заважають йому
подзвонити до цієї жінки,  а тільки нездоланні
труднощі, створювані самими людьми.

 Як прокладали кабель з Єгипту в
Європу,  спитав він у солдата, що вмостився
в тіні стовпа,  через Туреччину?

 Ні, здається, прямо з Александрії в
Грецію, по дну Середземного моря. А чого
ти питаєш? Хочеш побалакати з дружком із
німецької армії?

 Ні, я оце подумав...
 А хіба ти не чув? Солдатам думати не

дозволяється.

За два дні взводу наказали знятися і
вирушити в тил  на базу, на відпочинок. І як
не дивно, цьому наказові не передували
ніякі чутки. Апарати, котушки й інструменти
були акуратно складені й підраховані.
Вперше за багато місяців офіцер призначив
огляд  на сьому годину ранку наступного
дня.

Солдати вишикувалися в три шеренги на

майданчику, вкритому рештками сотень
поколінь білих черепашок. Коли з явився
офіцер, сержант, роздушуючи мільйонолітню
черепашку, чітким кроком підійшов до
нього і віддав честь. Тільки тепер Гаррі Ард-
жент і його товариші вперше усвідомили,
що вони й справді залишать пустелю й
повернуться на базу. Напередодні ввечері,
коли стемніло і поснули мухи, а гуркіт
канонади трохи вщух, вони посідали
групками на піску й завели розмову про те, що
завтра-післязавтра матимуть вже досить
води і для пиття, і для миття, про принади
тилової служби і навіть про можливість
відпустки  а тоді можна буде заночувати в
готелі, поспати на справжньому ліжку із
справжніми простирадлами і, хтозна, може,
навіть із жінкою. Але тепер, спостерігаючи
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безглузду церемонію салютування й
тупцяння під безкраїм небом пустелі, Гаррі
відчув реальний подих тилового життя.
Щодня  нескінченна муштра й нікому не
потрібні чергування... Нероби з постійного
гарнізону бази все одно залишать собі
найлегшу роботу, а ти гнутимеш спину й
козирятимеш, козирятимеш без кінця і зрештою
почнеш мріяти про безсонні ночі й гарячі,
смертю напоєні дні в пустелі. І коли взвод
дістане наказ вирушати на передову, ти вже
радітимеш з цього. Якось репортер одного
ілюстрованого журналу приїхав на не дуже
небезпечну ділянку передової і взяв
інтерв'ю у водія бронемашини, чий «веселий»
обов'язок полягав у тому, щоб кожного
ранку мчати вздовж окопів, привертаючи на
себе артилерійський вогонь противника,  в
такий спосіб виявлялися й позначались на
карті ворожі вогневі точки, а також нічні
зміни в системі німецької оборони.
Захлинаючись від захвату перед таким героїзмом,
журналіст наводив слова сержанта: «Мені
тут не так уже й погано, ця робота краща,
ніж волинка на базі».

«Ось які люди б ються в лавах союзників
у мертвих просторах пустелі,  писав
репортер.  Ці люди вважають за краще
щодня дивитися у вічі смерті, аніж вести
легке життя «гарнізонної криси»... і т. д. і т. п.
А під фотографією, що зображувала
сержанта коло його броньовика, було
написано: «Ось один з тих, хто...»
Звичайно, цей репортаж міг сприяти

піднесенню морального духу в Англії, але
сержант зовсім не корчив із себе героя, а
говорив чистісіньку правду.
Отже, хоч солдати взводу зараз навряд

чи спроможні були пройнятися серйозністю
моменту, їм хоч-не-хоч доводилося
підкорятися статутові. Офіцер наказав стояти
«вільно».

 Що б старий Балакун сказав про все
це?!  пробурмотів Гаррі Арджент до
свого сусіди по строю. Той у відповідь пирс-
нув.

Ненсі надіслали до них недавно, й
командував взводом він тільки шість тижнів.
Солдати ще не звикли до нього й ніяк не
могли сприймати його всерйоз. Ненсі був
молодою людиною, носив окуляри й помітно
горбився, але під час парадів намагався
триматися дуже струнко, і всі помічали це.
Перед війною він служив у телефонній
компанії  його обов язком було розглядати
найсерйозніші скарги й відвідувати незадо-
волених абонентів високого рангу  членів
парламенту, генералів, директорів великих
компаній і взагалі різних титулованих осіб.
Як і інші співвітчизники, що піднялися в
суспільстві на щабель вище середовища, з
якого вийшли, він міг розмовляти двома

англійськими мовами  своїм рідним кокні
і досить пристойним аристократичним
жаргоном. Телефонну справу він знав
непогано, а таким людям, як майори запасу та
полковники у відставці, навчився догоджати
задовго до того, як почалася війна. Отже,
до офіцерської школи зв язку він
потрапив без особливих труднощів. Там він
сумлінно вивчив принципи польового
телефонного зв язку, опанував науку читання карт
та інші тонкощі своєї роботи в пустелі.
А тепер, пройшовши цілим і здоровим
крізь два роки війни, він сподівався на
підвищення в чині. На проблемах дальнього
телефонного зв язку він знався трохи
краще, ніж його безпосереднє начальство, зате
гірше розбирався у військовій справі.
Командувати солдатами в бойовій обстановці
Ненсі зовсім не вмів. Перший-ліпший
ватажок бой-скаутів був би кращим
командиром, ніж він. Можливо, коли б з самого
початку військової кар єри його полишили
на самого себе, він набув би якоїсь
твердості у вдачі, виховав би в собі почуття
самоповаги, а отже примусив би й підлеглих
поважати себе. Але цього не сталося, а
тепер було вже надто пізно. Свою
нерішучість, усі свої слабості він прикривав
запозиченими в офіцерському училищі
фальшивими позами колоніального офіцера в
стилі героїв Кіплінга, і про зближення між ним
і солдатами не могло бути й мови. Ненсі
мав невеликий запас таких поз  і він

прибирав якоїсь з них після кожної невдачі, а
невдачі в нього траплялися часто.
Сержант наказав солдатам підготуватися

до перевірки особистого спорядження 
звичайно, не такої, яка буває в казармах,
коли все треба розкладати за правилами,
черевики ставити там-от, а сорочки

згортати якимсь особливим способом. Ні, треба
було просто сидіти біля свого ранця й
чекати, коли тебе викличуть. Гаррі Арджент
прихилився спиною до переднього колеса
«шевроле» й почав читати останнього листа

від Марджері.

Вони побралися за кілька тижнів до
відплиття, а тепер Гаррі був батьком
трирічного сина, якого ніколи не бачив. В
кожному листі Марджері розповідала про сина,
про місця та людей, яких він не знав. Про
жителів села, до якого Марджері
евакуювалася, про дівчат з військового заводу, де
вона потім почала працювати, про старшу
няньку дитячих ясел, з якою вона
сварилася через те, що Джонні часто цілий день
повзав у мокрих штанцях... Лише час від
часу, коли Марджері згадувала про минуле
або надсилала поздоровного листа до дня
його народження чи річниці їхнього
одруження, Гаррі відчував, що між ними ще ли¬
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шається якась душевна близкість. Частіше
ж йому здавалося, що в листах йдеться про
життя чужої, нічим не зв язаної з ним
людини, і тоді всі розповіді Марджері про її
нові інтереси й знайомства цікавили його
не більше, ніж до війни могли б цікавити
подібні розповіді доброго знайомого.
Спочатку Гаррі мучили гостра туга й почуття
відірваності, що охоплює закоханого,
коли він намагається уявити життя коханої
вдалині від нього. Потім він пройшов крізь
болісний період ревнощів і, по народженні
сина, зробив усе, що може зробити
рядовий солдат, аби за допомогою листування
полегшити життя дружини. Тобто майже
нічого. Він збільшив до максимуму суму, яку
відраховував від своєї платні й переказував
Марджері, і йому вже не вистачало грошей
на зубну пасту та пиво. 1 тепер, коли
надходив лист від неї, він не стільки
вдумувався у його зміст, скільки милувався її
круглим почерком, мацав папір, якого вона
торкалася, й уявляв собі, як рука опускає лист
у проріз червоної англійської поштової
скриньки на вулиці маленького містечка,
якого він ніколи не бачив. Вони вже давно
призналися одне одному, що їм важко
додержувати обіцянки  надсилати листа не
рідше одного разу на тиждень, бо нового
в їхньому житті не так вже й багато.
Минали місяці, спливали роки великих

подій та історичних битв. Нові ледь помітні
зморшки з являлися на чолі й у куточках
рота в жінок. Круглолиці, червонощокі
хлопці худнули, на їхніх обличчях з являвся
вираз жорстокої твердості, а в деяких 
хтивої безвольності. Діти народжувалися й
навчалися ходити й розмовляти, знаючи
батька лише з настінної фотографії, на якій
був зображений чоловік у військовій
уніформі. На половині земної кулі жоден
чоловік чи жінка не могли сказати напевно, де
вони опиняться за півроку. Великі західні
міста  Лондон, Париж, Берлін, Рим 
щовечора поринали в темряву, життя

відступило назад, до часів, коли не існувало
навіть професії факельників. Жодний багатий
римлянин не наважився б тепер вийти на
вулицю з рабами, які б освітлювали йому
шлях смолоскипами. Сторіччя воєн та
революцій наближалося до своєї середини.
Минуло майже два роки з того дня, коли
Марджері написала Гаррі, що їх син
вимовив перше слово. Це слово було «сирена».

...Гаррі міркував над тим, яка доля
спіткає «шевроле». Найімовірніше, його
передадуть у тилову ремонтну частину,
взводові оголосять подяку, а офіцера відзначать
у наказі, та й годі. Якби Балакун залишився
живий, він повертався б тепер разом з
ними на базу...

 Арджент!

Коли твоє прізвище починається з «А»,
тебе завжди викликають першим  чи то
одержувати платню чи чогось іще...
Сержант сидів на купі ящиків з

ізоляторами, тримаючи в руці видрукований на
машинці заяложений список. Він почав з
переліку солдатського обмундирування
й спорядження.

 Нарукавна нашивка, кокарда, та-ак..
Ти, певно, теж загубив кокарду?

 Так, сержанте,  Гаррі мимоволі
відчув себе винуватим. Муштра, зрештою,
давала себе знати.

 Дев ять пенсів. Підпишися тут. Нову
кокарду одержиш, коли повернемося на
базу.

 Що? Платити?! Та мало де я її міг
загубити? Хіба Ненсі не може поставити тут
«втрачена в бою»? Адже за тритонку йому
доведеться писати! Чи, може, він попросить
німців заплатити за машину?

 Ось що, рядовий Арджент, ми зовсім
не збираємося вислуховувати ваше
патякання. Підпишіться, і вам видадуть нову
кокарду, а з вашої платні відрахують дев ять
пенсів.

 А я на тебе...

 Гаразд, тоді доведеться скласти акт

про те, що ви загубили свою кокарду і
прийшли сьогодні вранці на парад без неї.

 Що ж, пиши.
Як і в більшості несподіваних ситуацій та

дрібних конфліктів, що виникають в
армійському житті, існувало безліч варіантів,
якими ця сутичка могла б скінчитися. Ті
нечисленні цивільні нашого віку, яким пощастило
уникнути військової служби, гадають, що
життя в армії спрощено всілякими
твердими правилами й розпорядженнями, яких
треба суворо додержувати. Правила в армії
справді є, але застосування й тлумачення
їх такі ж мінливі й непостійні, як англійська
погода. Справжня причина цієї спірки
навколо кокарди полягала в тому,, що їх
офіцерові, людині по-своєму хоробрій і
нездатній у бойовій обстановці ховатися за
спинами своїх солдатів, бракувало
внутрішньої сміливості, коли йшлося про можливий
конфлікт з начальником господарської
частини після повернення в тил. Йому
хотілося лише одного: привести взвод на базу в
повному спорядженні, із списком втрачених
речей і грошима, які б компенсували їх.
Гаррі Ардженту це було добре відомо, і
водночас він знав, що взводний сержант не
наважиться здійснити свою погрозу скласти
на нього акт. Офіцер був би проти такої
крайності. На базі цей акт міг би
спричинитися до ще більших неприємностей, ніж
нестача частини спорядження.

Як цеховий майстер у цивільному житті
весь час терпить від свого положення між
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молотом і ковадлом  хазяїном і
робітниками,  так і армійський сержант у подібних
випадках виступає в ролі буфера, тлумача,
трансмісійного валу й дипломата. Кінець
кінцем сержанти своєю поведінкою
починають скидатися на удавано-добродушних,
завжди заклопотаних трактирників, що будь-
якої миті можуть накинутися з лайкою на
бідного клієнта, але холуйськи послужливі
з поважними відвідувачами.
Сержант нахилився вперед, посміхнувся

й торкнувся руки Гаррі.
 Послухай, друже,  сказав він.  Мене

не обходить, скільки ти там загубив отих
бісових кокард. Але якщо ми не
повернемося на базу в повному спорядженні й з
грошима за загублені цяцьки, то з нас
шкуру знімуть. Ти ж знаєш, як ті кляті
батальйонні старшини чіпляються до хлопців, що
повертаються з передової. Кричать, що їм
бракує дисципліни й таке інше. Додаткова
муштра, бісові огляди тричі на день, усі ті
наряди... А якщо ми повернемося ще й з
поганою славою, то нам буде вдесятеро
гірше. Ось що, коли у тебе нема грошей, то
я дам тобі п ять презервативів, вони
коштують більше дев яти пенсів...  він дістав
з кишені синій папірець розміром з
чемоданну наклейку.

 A-а, чорт з тобою,  сказав Гаррі Ард-
жент.  Записуй на мене ці кляті пенси і не
треба мені твоїх талонів.

 Оце ти молодець, Гаррі,  зрадів
сержант.

Гаррі поплентався назад і знову сів,
прихилившись до переднього колеса грузови-
ка. Життя на базі, яке напередодні
здавалося йому таким привабливим, тепер
поставало в його уяві в зовсім іншому світлі,
гнітило своєю казенщиною й безглуздям 
і Гаррі охоплювала глуха, мовчазна \л гірка
туга. Втупивши погляд в купку черепашок
під радіатором машини, він міркував про
несправедливість своєї долі, і гнів та
розпач скипали в його душі. Згадавши історію
з загубленою кокардою, він перебрав у
думках свою розмову з сержантом, аби ще раз
переконатись, що його скривджено, а потім
почав проклинати службу в армії взагалі, і
війну, і своє невезіння  треба ж було
йому опинитися в пустелі!  і розлуку з
дружиною, а скінчив тим, що з відчаю й люті
прокляв увесь світ.
І тут Гаррі побачив, що одна з черепашок

посіріла. Потім сусідня черепашка
потемніла, неначе на неї лягла чиясь маленька тінь.

Незважаючи на розпач і лють, Гаррі
зацікавився цим явищем, простягнув руку й
доторкнувся до черепашки. І одразу збагнув,
Що трапилося. Його долоня стала мокрою.
Тоненька цівка води струмувала з нової
Дірочки в радіаторі й змочувала черепаш¬

ки. Гаррі вилаявся. Вся злість, що накипіла
в його душі, обернулася тепер на цю течу.
Він хотів уже було підвестися й піти по
інструмент, коли раптом почув голос
сержанта:

 Послухай, друже, мене не обходить,
скільки пар шкарпеток ти загубив...
Гаррі нахилився й провів рукою по дну

радіатора. Теча була такою маленькою, а
вода так швидко випаровувалася, що він
навіть не відчув вологи  просто в одному
місці метал був прохолодним, тоді як
навкруги обпікав пальці. Не намагаючись
навіть осмислити те, що він робить, Гаррі
зачепив припій нігтем великого пальця.
А за хвилину майже вголос сказав самому
собі: «Цей клятий грузовик коштує більше
дев яти пенсів»...  і знову почав лаяти
армію з усіма її порядками. Але тепер уже
не злість підхльостувала його, а він сам
розпалював її в собі. Він обережно
колупав припій, аж поки тоненька цівка води не
перетворилася на швидкий струмочок. Тоді
Гаррі підвівся й підійшов до компанії
солдатів, що балакали між собою, чекаючи,
доки їх викличе на перевірку сержант.
А між передніми колесами грузовика на

древній пісок і мільйонолітні черепашки
струменіла вода,  найрідкісніша й найдо-
рогоцінніша річ у пустелі.

Наступного дня, о шостій годині ранку,
взвод вирушив у тил. Коли грузовики
виїхали на прибережне шосе, тряска
припинилася.

Вони проїхали повз обвуглені руїни
великого ель-дабського складу, перетнули
залізничну колію, на далекому кінці якої була
могила Балакуна, потім побачили великий
польовий госпіталь, над яким на високій
щоглі майорів прапор Червоного хреста.
Госпіталь складався з цілого ряду з єднаних
між собою наметів і нагадував величезний
одноповерховий картковий будиночок.
Хлопці помахали кільком сестрам, що
поспішали кудись із паперами в руках, але ті
не відповіли. На цьому шосе рух був
досить жвавий.

Опівдні вони зупинилися на обід біля
табору для військовополонених італійців.
Очевидно, полонених тримали тут уже довго:
стежки між наметами були акуратно
викладені черепашками, там і тут стояли статуї
богородиці, виліплені з піску, змоченого
мильною водою. Кілька італійців
посварилися кулаками в бік грузовиків і підняли
руки у фашистському вітанні, інші,
вказуючи на фашистів пальцями, затискали носа й
удавали, ніби спускають воду в унітазі.
Можливо, в такий спосіб усі вони
випрошували сигарети.
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Грузовики минули Александрійський порт,
прогуркотіли вулицями міста і спустилися в
розлогу долину Нілу. Водяні колеса, журав-
лі-«шалуфи» й архімедові гвинти 1 смоктали
воду з річки і надривно стогнали, співаючи
свою одвічну пісню про страшні злидні й
відсталість. Вздовж берегів «Милості
аллаха»  як тут називають Ніл  зеленіла
висока стіна маїсу й шелестіли листям фігові
пальми. Все було таким самим, як два
роки тому, коли взвод проїздив ці місця
у протилежному напрямку.
Тільки надвечір вони під їхали до

дротяної огорожі бази. Грузовики зупинилися
коло білої прохідної будки, перед дверима
якої на піску була викладена з
різнокольорових пляшкових шийок та камінців
полкова емблема. Якийсь сержант, типова тилова
криса  білолиций, у накрохмаленій
сорочці й парадному кашкеті  пройшов повз
грузовики.

 Що сьогодні на вечерю, любчику? 
крикнув хтось.

Як водиться, хлопців спочатку помарину-
вали. І приїзду їх ще не чекали, і
розраховували на меншу кількість людей, і
офіцер, що мав розмістити їх, був
відряджений кудись до міста.
Кінець кінцем наметів для них не

знайшлося, і взводові довелося стати бівуаком
у своїх власних подертих палатках на
околиці табору  на відкритому місці, куди
вітри несли пісок і куряву з Турських
горбів. За годину якийсь місцевий дотепник
охрестив їх «циганами».

 Ось він. Гей, Гаррі, йди-но сюди! 
троє солдатів із його взводу пили пиво в
їдальні НААФІ. На стіні над ними висіла
реклама залізничної компанії, під
зображенням старовинного замку було написано:
«Зроби 1931 рік роком першого знайомства
з Англією!»

Гаррі Арджент підійшов до столика й
огледів незнайомця, що пив з його
товаришами. Це був пикатий капрал з довгими
вусами, на яких висіла пивна піна.

 Гаррі, ми оце розповідали капралу, як
ти бився над «шевроле» і як він потім в
останню мить так зіпсувався, що довелося
кинути його. Капрал працює в ротній
канцелярії  він бачив рапорт Ненсі про
«шевроле». Каже, начальник посміявся, коли
дійшов до того місця, де сказано, що
машину все ж таки кинули.

Гаррі стояв.
Гладкий капрал підняв до нього червоне

обличчя і, скосивши свинячі очиці, сказав:
 Який жаль, мій любий військовий дру¬

1 Зрошувальні пристрої, якими користуються
єгипетські селяни.

же, ви могли б навіть одержати подяку.
Зрештою, Ненсі, як усі ви влучно, але не-
оригінально називаєте лейтенанта Тьюфел-
ла, не міг би самотужки витягти машину
з піску? Що ж сталося з нею? Начальник
вимагає рапорту. Шкода, що ваш молодий
кретин взагалі згадав про неї у звіті.

 У радіаторі з явилася теча, мотор
перегрівся й вийшов з ладу, перш ніж водій
встиг помітити її,  пояснив Гаррі.  А на
буксирі тягти машину ми не могли, бо
грузовики й без того були перевантажені.

 Зрозуміло,  сказав капрал. Голос у
нього був густий, соковитий, наче в
старого актора-професіонала, що грає роль
молодого аристократа.  Мене завжди
цікавить, що, як і до чого. Люблю дивитися в
корінь. До речі, мене тут усі називають
«всезнайком», мій любий військовий
друже.  Він відкинув голову і загорлав:  Аб-
дель! Абдель!
З-за стойки вийшов згорблений офіціант

в чистій білій галабеї з серветкою через
плече. Він схилився перед капралом, як
догідливий метрдотель перед приятелем
хазяїна.

 Принеси стільця для мого друга,
сказав капрал.

Солдати навколо пили пиво стоячи або

сидячи навпочіпки попід стінами. Абдель
повернувся із стільцем. Гаррі сів і замовив
пива для всієї компанії. Протягом останніх
кількох місяців йому вдалося заощадити
трохи грошей.

 Непоганий початок. Сподіваюсь, ви й
далі діятимете в цьому ж дусі. Послухайте,
я вам скажу, хто я такий, поки вам не
розповів хтось інший. Я капрал Сендерсон.
Для друзів  Сенді. В минулому капітан
Сендерсон. Тепер  розжалуваний, і був би
цивільною людиною, якби не ця клята
війна. Ви знаєте, що значить «розжалуваний»?

 Так,  відповів Гаррі.  Вигнаний з
офіцерів.

 Вірно, мій любий військовий друже,
але вам, як технікові, слід було б
користуватися точнішими термінами!  Він
засміявся, ковтнув пива і, витерши обвислі вуса
долонею, сказав: Ну, я піду поллю
квіточки.  Він важко підвівся, через силу
випроставши своє гладке, колись, очевидно,
мускулясте тіло, і почвалав поміж
столиками, відповідаючи на численні вітання.

 Знайшли собі приятеля, га?  сказав
Гаррі.  Краще пити сидячи на підлозі, ніж
за столом з оцим нікчемою.

 Послухай, Гаррі, доки він не
повернувся. Капрал каже правду  він таки був
офіцером.

 Ну, то й що?
 А те, що йому відомо все, що тут ро¬
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биться, а коли ти почастуєш його, то він
влаштує тебе на тепленьке місце.

 Ну, це стара байка. На Середньому
Сході повно дурників, що ставлять пиво
клятим канцеляристам, сподіваючись, що ті
переведуть їх поближче до дому.

 Ні, тут ставка вірна, Гаррі. Тут дають
призначення до різних частин, а можуть
залишити і в гарнізоні. Йому кажуть, що
потрібно стільки-от людей таких і таких
професій, і він просто подає прізвища. Один
хлопець, з яким я раніше служив в іншому
взводі, працює тепер тут на складі.
Робота  не бий лежачого, спить на
справжньому ліжку, має власного примуса й сам
готує собі чай та обід з продуктів,
поцуплених на кухні. Вони тут усі добре окопалися,
можеш мені повірити.

 А я б не хотів зоставатися тут,
сказав Гаррі.  Навіть на роботі в складі. До
того ж коли не буде оцих папірців,  він
постукав по бумажнику,  то я не зможу
приходити сюди випивати. Ти ж знаєш, я
переказую Марджері майже всю платню.

 Тим більше, друже, не слід псувати
стосунків із цим хлопцем. Твоя Марджері
не хотіла б, мабуть, щоб з тобою трапилося
те, що з Балакуном.

Гаррі не відповів. Він дивився на капрала,
який, повертаючись назад, зупинився біля
одного столика у задушній, задимленій,
схожій на комору кімнаті. Сенді стояв,
спершись усім тілом на руки,
розчепіривши пальці на столі, й слухав солдата, який
дуже серйозно щось говорив йому. Голова
капрала була схилена трохи набік, грубе
обличчя  позбавлене будь-якого виразу, і
тільки блискучі очиці з глибокими
зморшками в куточках були насторожені, уважні.

 Ваш «військовий друг»  підла
тварюка,  сказав Гаррі.  Я не повірю
жодному його слову, і ви будете дурнями, якщо
спіймаєтеся на цей гачок.
Капрал повернувся до їхнього столика.
 Пива!  гаркнув він, і згорблений Аб-

дель знову виріс біля нього, як джин із
казки про чарівну лампу.
Цього разу платив один із солдатів.
 Я завжди радий бачити тут нових

людей,  сказав капрал.  Приходьте сюди
щовечора, бо всі ці гарнізонні п явки мені
вже остогидли. Хто, як не ви, заслуговуєте
на справжню розвагу, га?  він одпив пив,а,
зняв ремінь і, повісивши його на спинку
стільця, вів далі:  Ви знаєте, що таке
НААФ1?  Нахилившись вперед, Сенді
поклав пухку долоню на руку Гаррі.  Я
кожного новака знайомлю із своїм

визначенням ролі цієї установи. Спитайте першого-
ліпшого хлопця  він скаже. НААФ1  це
організація, призначення якої полягає в
тому, щоб створювати домашню атмосфе¬

ру для тих, хто в своєму цивільному житті
проводив час на вокзалі.  Виголосивши
свій жарт, капрал зареготав, а солдати
почали штовхати один одного ліктями й
підморгувати, немов кажучи: «Свій хлопець,
правда?»

А Гаррі думав: «Це мій перший вечір
у пивничці, вечір, про який я стільки мріяв
місяцями  і ось я почуваю себе гірше, ніж
будь-коли». Він уже ненавидів гладкого
капрала й зневажав своїх дружків за їхнє
плазування перед ним. Втім, йому майже
Одразу стало соромно за свої думки про
цих трьох хлопців. Всі вони були його
добрими друзями і свого часу кожен робив
йому ту чи іншу послугу  одну з тих
величезних послуг, справжню ціну яких
знають тільки солдати на фронті  ділився
останньою флягою води, чи одержував
твої листи і приносив до госпіталю, коли ти
лежав з дизентерією.
Тим часом за столиком уже розмовляли

на одвічну і звичну тему. Капрал із
таємничим виглядом говорив, що борделі
незабаром закриють, і поки що тільки опір з
боку армійських медиків відтягує цю сумну
подію.

 Зараз,  пояснив Сенді,  вони
можуть щотижня оглядати дівчат, а за одним
заходом,  самі знаєте,  безплатно... Але
якщо всі борделі закриють, хлопці почнуть
влаштовуватися де прийдеться, на березі
Нілу і в усіх темних кутках, і за півроку на
всьому Середньому Сході будуть самі
сифілітики.  Він знову ковтнув пива і з
удаваним спокоєм захитав головою, так що з

його скуйовджених вусів полетіла пивна
піна.  Щодо мене, то я тільки п ю пиво і
намагаюсь не думати про такі речі.
По-моєму, це єдиний вихід.

 Про пиво  це ви вірно сказали,  з є-
хидствував Гаррі.
Капрал відповів, зробивши вигляд, що не

помітив насмішки:

 Я все вірно сказав, мій любий
військовий друже; якщо ви хочете
розважитися з дівчатами, то раджу вам узяти, поки не
пізно, перепустку до Каїра. А коли
повернетеся, розкажете нам про все, що було.
Дуже люблю слухати про такі речі. Ця моя
слабкість називається «пасторським
гріхом»  все одно, що дивитися, як хтось

дудлить горілку, коли сам не п єш.
Гаррі відчув, що його відраза до капрала

зростає ще більше. Без будь-якого зв'язку
з тим, що було сказано раніше, він
промовив:

 Мій друг вбитий там, на фронті. З
місяць тому.

Капрал, проте, добре вмів парирувати
всілякі випади проти себе  чи то гострі уколи

і
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сарказму, чи отакі камені невиразної
неприязні, пущені навмання.

 Жаль, жаль бідолаху,  сказав він.
Ви, хлопці, заслужили відпочинок. Ваш
взвод тримали на передовій довше, ніж
будь-який інший з роти «Б».

 А нас знову пошлють назад,
капрале?  спитав хтось.

 Хто його знає, мій любий військовий
друже. Вас можуть розформувати й
порозсовувати по інших ротах. В такому разі я
зроблю все, що від мене залежить, аби ви
дістали хороші призначення. З другого
боку, вас можуть уже наступного тижня
відправити назад. Правда, поки ви
перебуваєте на базі, у вас є можливість добровільно
вступити до одного з численних клубів
самовбивців.

 Самовбивців?
 Туди приймають усіх, хто знає

морзянку й готовий одержати дерев яний хрест
першого зразка. Там вам дають можливість
стрибнути з парашутом просто в лапи до
фріців або потонути в підводному човні на
півдорозі до сонячного Кріту. Якщо ви
згоджуєтесь на таке, до вас приходить
офіцер, ставить вам кілька запитань, а по
тому  фіть, і згадуй лиш, як звали. Ми цього
офіцера називаємо паном з контори Кука
Квитки лише в один бік.
Гаррі тимчасом охоплювало якесь

невиразне нетерпіння, неспокій, відомий
солдатам, які щойно повернулися з фронту. Його
організм ще не засвоїв заново звички
проводити вечір за випивкою й балачками.
Понад рік він увесь час або працював, або
спав, і навіть сидіти йому доводилося
рідко хіба що годину-другу в кабіні грузови-
ка. Отже, навіть до стільця тепер треба
було звикати знову, та й взагалі
пристосовувати всі свої звички й рефлекси до життя на
базі. Тут зайвим був інстинкт, який
забороняв запалювати сигарету, коли настає вечір,
непотрібною  звичка носити всі свої
особисті речі за плечима і т. д., і т. п. В той же
час радість від повернення в тил стерлася,
зникла, і так само, як пиво виявилося на
смак не таким приємним, як він уявляв собі
в пустелі, коли опівдні з пересохлим горлом
дивився на порожню флягу, так і втіхи
тилового життя здавалися тепер дрібними, а
патякання капрала та інших тилових крис
нудним і огидним. Його охопило бажання
вибігти звідси, переодягтись у цивільне й
податися до європейської частини міста, до
асфальтованих вулиць за табором  щоб
просто пройтися ними!
Ще не минуло й доби, відколи вони

виїхали з пустелі, а він уже мріяв про речі,
що були такими ж далекими й
недоступними для нього, як місяць тому, на фронті 

11 Контора Кука  відоме туристське агентство.

оця тилова база! Так уже створена
людина...

В пивничці ставало дедалі тісніше. Піаніст
на низькій сцені почав награвати «На
південь од кордону, в мексіканському краю»
його майже не видно було за хмарою
сигаретного диму. П'яний хор заспівав
непристойну пісню. Десь у протилежному кінці
кімнати брязнуло розбите скло.

 Я йду спати,  сказав Гаррі,
підводячись.

Капрал сидів за сусіднім столиком і з
виглядом біржового маклера, що вирішив
розмовляти з клієнтом відверто,
розповідав про якийсь прийом, за допомогою
якого можна уникнути нарядів.

 Скажете за мене на добраніч вашому
військовому другові,  кинув Гаррі. Решта
закивали головами. Йдучи поміж столиками
до дверей, він чув, як капрал говорить:

 ...Слід було б користуватися
точнішими термінами! А знаєте, як у ротній
канцелярії тлумачать слово «армія»? «Закритий
клуб з чотирма мільйонами офіціантів»...

Його густий регіт покотився з їдальні
слідом за Гаррі. Відшукавши очима орієнтир 
чорні обриси водокачки,  Гаррі
попрямував до свого намету. Зайшовши до нього,
він перш за все при світлі ліхтаря
перелічив гроші. Якщо на цьому тижні трапиться
ще один вільний вечір, то доведеться
провести його в кімнаті відпочинку, пишучи
листа до Марджері під плакатами, що
закликають до пильності й лякають венеричними
хворобами... Він умився, ліг і загорнувся в
ковдру. Засинаючи, Гаррі думав проте, хто з
хлопців чергує зараз на лінії біля западини,
і чи багато буде розривів кабеля навколо
передового командного пункту. З їдальні
долинали п яні співи. Він торкнувся
останнього листа від Марджері й заснув.

Почалося це, як завжди, з розмов. До
того ж Гаррі ще жодного разу не мав
відпустки у Каїрі. Звичайно, він не вірив, ніби
в центрі міста тобі обчистять кишені, щойно
ти вийдеш на тротуар, але взагалі в таких
випадках краще йти з компанією.

Спочатку вони обійшли всі солдатські
клуби, поласували чаєм з тістечками. Потім
почалися суперечки  куди йти далі; одні
хотіли в кіно, другі пропонували напитися де-
небудь у барі, треті збиралися купувати
сувеніри для своїх дружин. Поступово
компанія розпалася на невеличкі групи по три-
чотири чоловіка. Гаррі зайшов до бару на
Вокзальній площі. Разом з ним було троє
хлопців з його взводу й кілька шотландців
із картатими нашивками на сорочках; вони
час від часу забували про своїх сусідів по
столу й невідомо з якої причини починали
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раптом голосно сваритися між собою;
проте коли сварка, здавалося, мала ось-ось

перейти в бійку, вони несподівано починали
реготати й плескати один одного по плечах.
Ці хлопці нагадували гурт молодих,
задерикуватих бичків, готових з ким завгодно
помірятися силами, а заодно й поламати
кілька огорож. Вони платили більше, ніж
належало, й запрошували до столу всіх
відвідувачів підряд, але з таким одчайдушним
виглядом, що канюки-п'янички не
наважувались наближатися до них. В армії  цьому
останньому притулку всіх поганих
анекдотів  славнозвісна ощадливість шотландців
давно перестала бути об єктом для жартів.
Цю вигадку спростувало саме життя.
Починалася єгипетська зима. Різкий,

холодний вітер куйовдив шерсть на спинах
охлялих віслюків, сповивав голі ноги арабів
подолами довгих обшарпаних галабей,
зривав мішки й ганчір'я з бездомних жебраків,
що спали у підворіттях, під навісами
трамвайних зупинок, під мостами. За два тижні
англійська армія мала перейти на похідну
форму.
Через деякий час, коли випито було вже

чимало, один із шотландців сказав:
 Ходімо до борделю, хлопці. Тільки

подивимось і посміємось,  не більше!
Із сміхом, тупотінням, галасом вони

висипали з бару. Гаррі спробував було відстати,
але інші оточили його, почали плескати по
спині й кричати:

 Ходімо з нами! Трошки побавимося
та й годі. Ніхто ж не хоче підчепити
хворобу!

Проте коли вони потрапили в район, де
містилися будинки розпусти, й до них
підскочив хлопчик-провідник, вигукуючи
хрипким високим голосом: «Пішли, Джордже!
Французька жінка дуже чиста! Все вміє
робити, п ять піастрів!»  то солдати
принишкли й рушили слідом за ним.

Хлопець завів їх у під'їзд великого
занедбаного будинку. На широких мармурових
сходах юрмилися солдати з різних частин і
родів військ. Шотландці зовсім
позамовкали. Один з них спробував, щоправда,
пожартувати, але ніхто не засміявся у відповідь.
Щирий сміх у борделі рідкісне явище...
Жінка-арабка в брудній вечірній сукні, що

мішком висіла на запалому животі,
перехилилася через поруччя й посміхнулася до
них; між вищербленими, чорними зубами
блиснуло кілька золотих коронок.
Плентаючись позаду всіх, Гаррі майже вголос
повторював про себе: «Якщо ти не підеш звідси
зараз, то потім буде вже пізно...»
Він зупинився, тоді різко повернувся й

вибіг на вулицю. І в ту ж мить бажання
залишило його, неначе ніякої спокуси й не
було. Гаррі оглянувся назад йому схотіло¬

ся побігти нагору й крикнути шотландцям,
цим, по суті, хорошим хлопцям, які щойно
частували його: «Залиште цей будинок!
Це ж зовсім легко! Скажіть тільки собі: не
треба!» Адже в душі вони й самі не хотіли
йти нагору, знали, що потім мучитимуться,
вгадуючи, підчепили вони хворобу чи ні!
Якусь хвилину Гаррі вагався, потім раптом
махнув рукою: «A-а, хай вам біс». І,
промовивши ці слова з шотландським акцентом,
він посміхнувся й рушив геть.
Провідник дивився йому вслід. «Усім не

догодиш,  думав він.  Може, тут надто
брудно для цього інглізі !. Але ж він не
офіцер...» Хлопець наморщив засмаглого
лоба. Адже в дванадцять років навіть
досвідченому провідникові не все буває
зрозуміло.

У ХОДІ ВІЙНИ ВІДБУВАЮТЬСЯ
ЗМІНИ

Грузовик мчав по вибоїстому
тренувальному майдану. Гаррі Арджент сидів у
кузові й чекав сигналу, після якого він мусив
стрибнути через задній борт і, розслабивши
м язи, котитися по гострому камінню й
піску, намагаючись нізащо не напружувати
тіло. В таку мить можна було пошкодувати,
що ти пішов у війська особливого
призначення. Що таке кілька нарядів і табірна
нудьга в порівнянні з цим так званим
«курсом загартовування»? Тут тебе
примушували стрибати на ходу з грузовика на
кам'янистий грунт, вночі відвозили в пустелю, а
потім наказували з компасом у руці
повертатися пішки назад, будили серед ночі і
веліли перепливати великий став з холодною
водою, а потім читали нескінченні лекції
про те, як орієнтуватися по карті, як
приймати на слух морзянку і, нарешті,
забороняли розмовляти із сторонніми людьми. А
тут і без того побалакати не було з ким 
жодного хлопця-зв'язківця, самі тільки
пихаті танкісти й інженери та ще кілька
чудних цивільних європейців, що завжди сиділи
купкою за одним столом і розмовляли
іноземними мовами. Один з них трусився
зараз поруч у грузовику. Виглядав він надто
вже підстаркуватим для таких вправ. А втім,
в якому віці добре стрибати з грузовика при
швидкості двадцять п ять миль на годину,
дозвольте вас запитати? Кого Гаррі мав на
увазі під цим «вас», він не міг би сказати.

ІІ Англійця (араб.)
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Напевно, і самого себе, і начальника цих
«курсів», який мав звичку підходити саме
в ту мить, коли у тебе поганий настрій, і
питати:

 Може, досить, Ардженте?
Неначе він чекав, що ти зараз махнеш

рукою, збереш речі й рушиш назад, до бази.
А ти усе відкладав це ще на день, гадаючи,
що найгірше, напевно, залишилося
позаду  і наступного дня переконувався, що
помилився.

Інструктор ляснув його по плечу, і Гаррі
стрибнув. Сморід вихлопного газу, днище
кузова над головою...  Гаррі заплющив очі
й гепнувся на землю. Перший біль од
падіння був завжди однаковий. Про нього,
забуваєш від стрибка до стрибка, але, впавши,
одразу пригадуєш усе, що відчував раніше.

Гаррі сів і подивився вслід машині. Крізь
хмару куряви він побачив, як з неї
вистрибнув довгий худорлявий європеєць у
цивільному. Він упав, покотився і, очевидно,
вдарився головою об камінь, бо одразу сів і
почав терти лоба. Гаррі підвівся й підійшов
до нього. Той теж устав і простягнув руку.
Чудні вони, ці іноземці,  завжди тиснуть
руки! Гаррі простягнув свою.

 Мене звуть Франц,  сказав
іноземець, все ще потираючи стрижену голову.

 А мене  Гаррі. Болить?
 Ні, просто річ у тому, що мені вже

бракує спритності для такого діла. Адже
тридцять п'ять  це не двадцять п'ять 
уже не в тій формі.

 Нічого, тут вам допоможуть увійти у
форму.
Обидва засміялися. Хоч Гаррі й

посерйознішав після загибелі Балакуна, тут йому
все-таки бракувало веселого слова,
дружньої солдатської компанії. Тому тепер,
коли стрибок був уже позаду, а попереду
залишалося тільки дві лекції і форсування
ставу, він охоче відповідав на посмішку
іноземця. Вони розговорилися. Францева
англійська мова звучала сухо, неприродно, він
часто перепитував, але це не заважало

Гаррі він радий був побалакати.
 Не розумію, чому вони тут вважають,

що коли рискуєш зламати в'язи, стрибаючи
з грузовика, то це загартовує,  сказав

Гаррі.  По-моєму, це може скінчитися лише
одним  поскручуємо собі в'язи, та й край.

 Не поскручуємо, коли падати, як нас
навчають,  відповів Франц.  Може, нас у
такий спосіб готують до стрибків з
парашутом чи до чогось схожого, а може, це

робиться і з іншою метою.
 Якою ж саме?

 Щоб загартувати нашу силу волі.
 А-а,  для Гаррі це було туманне

поняття.

 Наш начальник тут  він не дурень,

говорив Франц, поки вони йшли назад до
адміністративного будинку.  Він
заслуговує на повагу. Проте він не враховує, що
врешті-решт сила походить від переконання,
а не від самодисципліни. Безперечно,
есесівці також проходять важкі тренування.
Але справжню силу дають тільки
переконання, а переконань у таких школах, як ця,

не прищеплюють.

 А де ви чули про те, що нам
доведеться стрибати з парашутами?  спитав
Гаррі, тепер уже зовсім спантеличений.

 Цього я не можу сказати,  серйозно
відповів Франц.
«Ну, і чорт з тобою», подумав Гаррі.
Іноземець, який досі йшов, високо

піднявши голову й дивлячись кудись убік,
уважно глянув на нього і, здавалося, тільки
тепер розгледів по-справжньому.

 Я бачу, ви зв'язківець,  сказав він.
Працювали телефоністом до армії?

 Ні,  відповів Гаррі.  Спочатку я
взагалі ніде не міг влаштуватися. Потім
найнявся розсильним до «Кресселя»  це
велика фірма по продажу овочів,  а після
того працював ще на овочевому складі
вантажником. Ну, а далі  війна, і мене
призвали. А ви ким були? («Ми ж обоє маємо
право запитувати»,  подумав він). До
речі, вибачте, але я забув, як ваше ім'я.

 Можете називати мене Френк, це по-
англійськи те саме, що й Франц.
Іноземець ухилився од відповіді на перше
запитання.

Того дня вони сіли обідати за одним
столиком, і таким чином Гаррі перший розбив
лід між англійськими солдатами й
іноземними цивільними. А потім їх уже зблизили
труднощі «курсу загартовування», жарти на
адресу начальника й холодні ванни о п'ятій
годині ранку. Якось Гаррі розповів анекдо-
та, що на його думку був не надто
непристойним для нових знайомих. Всі хлопці у
взводі зв'язку знали цей анекдот напам ять.
Вислухавши його, майже всі цивільні
розсміялися, але Франц сказав:

 Не можна говорити таке про жінок.
Адже вони становлять половину населення
земної кулі!
«Чорт забирай,  подумав

Гаррі, немовби я не знаю цього!» А вголос відказав:
 Ви б так не думали, якби побували на

танцях у солдатському клубі! Тоді б ви
зрозуміли, що одна жінка припадає на п'ятьсот
чоловіків!
На цей раз засміялися всі, а Франц 

голосніше за інших, немов вибачаючись за
своє зауваження.

Другої суботи всім видали перепустки в
Каїр, і Гаррі поїхав до міста сам. Не встиг
він зійти з поїзда, як почався дощ. В Каїрі
це трапляється раз чи двічі на рік, у зимові
місяці, хоча іноді протягом року з неба не
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падає й краплини. Цього разу, проте, дощ
перейшов у справжню зливу. Гаррі сховався
під полотняний тент ювелірної крамниці,
але незабаром тент почав протікати, бо
призначався він, власне, для захисту від
сонця. Водостоки не встигали поглинати воду, і
каламутні потоки ринули вздовж тротуарів.
Такі зливи часто підмивали глинобитні
халупи арабів, жалюгідні споруди завалювалися,
ховаючи під собою мешканців, і коли не
було на те волі аллаха, живим не лишався
ніхто.

Зрозумівши, що він однаково змокне.
Гаррі вийшов з-під тента й попрямував до
станції приміських поїздів. Він хотів
дістатися до бази  зустрітися з хлопцями зі
свого взводу. Дощ усе ще сипав, коли він
прийшов на станцію, на платформі було
безлюдно. З паровозної будки виліз машиніст і
став, витираючи руки промасленою

ганчіркою. Гаррі й не підозрював досі, що араби
можуть бути, машиністами, що вони вміють
читати дорожні знаки, доглядати машини.
Звичайно, він зустрічав арабів-те.ле.фоністів7
але це була інша річ. Втім, чому саме інша,
Гаррі не міг би пояснити.
У машиніста, нагіевно, скінчилася зміна:

він перейшов через колії й виліз на
платформу. Дощ промочив його бавовняний
комбінезон, штани прилипли до довгих ніг.
Коли б це було в Англії, Гаррі перехопив.би
погляд залізничника й сказав що-небудь про
погоду: «Чудова, чи ж не так?» або щось
інше, Але тут був Єгипет. Помітивши, що

Гаррі дивиться на нього, залізничник
усміхнувся самими губами й смикнув себе за
комірця,  дивись, мовляв, який мокрий.
Гаррі теж усміхнувся, кивнув і смикнув
себе за гімнастьорку. «Зараз він підійде й
почне канючити цигарку або гроші»,
подумав він. Але машиніст не зробив нічого
подібного  він явно збирався пройти
мимо. 1 тоді, раптом відчувши себе
страшенно самотнім, Гаррі промовив: «Мойа, кетір»
(вода, дуже багато)  він не знав, як по-
арабськи «дощ». «Айвах» (так)  відповів
машиніст і вказав на небо, а потім .на свій
промоклий комбінезон:

Гаррі простягнув сигарету і був дуже
здивований, коли машиніст сказав по-арабськи:

 Ні, не треба, дякую.
Трохи спантеличений, Гаррі знизав

плечима, а араб витяг пачку єгипетських сигарет
і, в свою чергу, запропонував йому.

 Ні, дякую,  сказав тепер Гаррі. їхні
погляди зустрілися й обидва засміялись.

 Щугхл (робота)  промовив . Гаррі,
вказуючи на паровоз.

~

 Айвах, кетір (так, дуже
багато), відповів машиніст Ч, бажаючи, напевно,
з'ясувати для* себе причину такої- незвичайної
Дружелюбності з боку англійського
солдата, кивнув на паровоз і додав-
по-арабськи:  Ти також -  в Англії? .. -

 Ні,  відповів по-арабськи Гаррі.
Телефон. І вказав на дроти, що тяглися
вздовж колії 'Ш високих стовпах.*. Він :. не
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знав, як перекласти слова «вантажник на
складі».

Обидва тепер сховалися під піддашшям, і
на мить запала мовчанка.

 Тобі туди?  спитав машиніст,
вказуючи рукою в напрямі міста.

Гаррі кивнув.
 П'ятнадцять хвилин,  сказав араб по-

англійськи і додав своєю мовою:  а
може, й менше, у мене нема годинника. Він
підніс руку, немов дивлячись, котра година.
Гаррі показав йому свого годинника,

мовляв, ти про це говориш?
 Айвах, йа, Джордж (так-так,

Джордж),  закивав машиніст.
Гаррі постукав себе по грудях і сказав:
 Гаррі.
«Чому вони всіх англійців називають

Джорджами?  подумав він.  Напевно,
тому, що так звуть короля Ь>.
Араб вказав на себе:
 Хафіз.
Вони знову помовчали, потім Хафіз

глянув йому в очі, попрощався і пішов.
 Бувай здоровий, Хафізе,  відповів

Гаррі.
І він знову залишився сам  один на

безлюдній станції. «Мабуть, життя в нього не
солодке,  думав він.  І платня, напевно,
мізерна, хоч він і машиніст. Він і ходить он
босоніж.  Потім Гаррі охопило почуття
жалю до себе:  Зате він може йти собі
додому, до дружини, коли вона в нього є,
а до того ж він у своїй країні, яка б вона
нещасна не була... 1 ніхто не примушує
його щохвилини віддавати честь клятим
офіцерам».

Нарешті прибув поїзд. Зайшовши до
вагона й сівши на лаву, Гаррі повеселішав.
Зрештою, він все ж таки доброволець, і
варто йому сказати лише слово, як форма
його жалюгідного існування зміниться.
Гаррі заспокоював себе тим, що більш
грамотний політично Хафіз назвав би «ілюзією
свободи».
А Хафіз чвалав під дощем, міркуючи:

«Серед них багато таких самих робітників,
як і ми, тільки імперіалізм псує їх,
прищеплюючи думку про зверхність їхньої раси»...
На відміну від Гаррі, у Хафіза було те, що
він навчився формулювати як «свобода
необхідності», і саме ця дивна свобода гнала
його зараз, у негоду, на явку до товаришів,
що мали передати йому нелегальні
листівки. А тим часом, він міг би натомість сидіти
зараз у своїй маленькій голій кімнатці,
розпалюючи вогонь і готуючи каву з
розвареної гущі, купленої в слуги начальника
станції.

і «Георг» англійською мовою вимовляється
«Джордж»,
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Франц не знав, куди подітися цієї вільної
суботи. Два тижні минули у важких
тренуваннях, вечорами він багато читав і тепер
відчував потребу якось розважитись.
Справжню свою потребу він не
наважувався сформулювати навіть у думках, бо знав,
що тоді нелегко буде заглушити її. Тому він
тільки сказав своєму другові, віденському
єврею, що відзначався якоюсь неймовірною
фізичною витривалістю і невідомо де і як
засвоєною байдужістю до труднощів.

 Як добре було б опинитися зараз у
лісі, подихати свіжим повітрям, випити
справжнього пива!

Але він не посмів додати, ба навіть і
подумати: «А потім познайомитися з Лоттою
або Ренатою, запросити її на танок у
таверні і провести додому чи піти з нею в ліс
або на берег великої річки, такої як Рейн,
Дунай чи Везер, і там...»
Кінець кінцем Франц скочив у трамвай,

потім, постоявши під дощем, пересів у
другий,  той, що проїздив ущелиною між
двома великими мечетями й зупинявся на
площі, де, як він пам'ятав, жила Габріелла.
Вона відчинила йому двері й

посміхнулась. Францеві здалося, що за цей час вона
схудла й стала ще мініатюрнішою.

 Солдатське життя вам набридло, чи ви
в якійсь справі?  спитала Габріелла, й
затягнула широкий зелений замшовий пояс
на простому білому платті, розправила
зборки, поправила велику пряжку. Кивком
голови вона запросила його зайти, і Франц
помітив, що її туфлі були того ж кольору
і з того ж матеріалу, що й пояс. Як і
минулого разу, зачіска її була акуратна й дуже
красива, але яскраво-червоний манікюр на
пальцях потріскався й облупився. Габріелла
виглядала стомленою. На краю стола, між
друкарською машинкою й стосом паперів
лежала запалена сигарета.

 Боюся, що я перервав вашу роботу,
сказав Франц.

 Ви прийшли дуже вчасно. Я вже давно
працюю й рада відпочити,  відповіла вона.
В кімнаті все ще стояв тільки один

стілець, і Габріелла запропонувала його
Францеві, а сама сіла на краю твердого ліжка.
Сиділа вона дуже рівно, поклавши на
коліна руки  коричневі на тлі білої сукні.
Франц знав, що Стефано працює тепер

ночами, і тому гадав, що застане його в неї.
Але Стефано не було, Габріелла мовчала
і Франц відчув, що ніяковіє.

 Як ся має Стефано?  спитав він. Я
не бачив його відтоді, як перейшов на нову
роботу.
Відповідь, видно, коштувала Габріеллі

певного зусилля, але зовні вона майже не
виказала цього:

 Стефано більше не приходить до
мене, хрч ми, звичайно, час од часу зустрічає¬



мося на роботі. Він закохався в дуже гарну
арабську дівчину. Але вона надто гарна для
нього і я рада зазначити це  не
відповідає йому взаємністю.  Про себе Габріел-
ла думала: «Мені не слід було ставитися
зверхньо до Стефано, коли вона
приходила сюди. Це була помилка. Між нами
однаково все кінчалося, але не треба було
дражнити його в присутності іншої жінки,
поводитися так, ніби ми одружені. Тепер
розплачуватися за це доводиться йому, а
не мені. Напевно, вона зневажає його»...
а вголос вела далі:  Так, Стефано ще не
став дорослим, але все одно він хороший
хлопець. І в своєму нещасті винен не він.
Бачте, йому надто рано довелося стати
емігрантом, залишитися без рідних і
друзів, поринути в тутешню нездорову
атмосферу. Але він хороший хлопець і, я певна,
ніколи не зрадить нашу справу.
Франц співчутливо промовив:
 Шкода, шкода. Такі речі трапляються...
 О, так,  сказала Габріелла.
 Сподіваюсь, ви не берете цього

близько до серця. Я розумію, що прийшов
невчасно. Власне, я не знав, і прийшов просто
так. Коли хочете, я...

 Не верзіть дурниць і не вибачайтеся,
будь ласка, щохвилини. На вас явно
позначилося життя в Англії  ви вже й

поводитеся, як англієць. Стефано подобався мені,,
але я його не кохала. Я взагалі вже багато

років не була закохана ні в кого. Ну, гаразд,
облишимо це. Я хочу розповісти вам, що
робила майже цілу добу  зараз, коли
італійці почали юрбами здаватися в полон,
роботи стало дуже багато. А йдеться тут
про такі речі, такі речі... Я однаково
мусила б розповісти кому-небудь про все це, і
дуже рада, що ви завітали.

 У вас стомлений вигляд,  сказав
Франц, подумавши: «У неї якийсь колючий
вигляд».

Габріелла підвелася й стріпнулась, наче
маленький тер'єр, якого пом'яли в бійці і
який все-таки ладен знову накинутися на
ворога. Підійшовши до столу, вона підняла
стос паперів.

 Серед цих листів  скарг полонених
офіцерів на те, що з ними поводяться не
краще, ніж з солдатами, скарг на погану
їжу тощо, є кілька незвичайних документів.
Полоненим запропонували пояснити в
письмовій формі, чому вони здалися в полон,
пообіцявши не показувати відповідей їхнім
офіцерам. Ми не сподівалися, що
відгукнеться багато солдатів, але відповідей
надійшло чимало. Капітан Вільямс попросив
мене перекласти деякі з них. Звісно, це
секретна робота, і мені забороняється
виносити папери з кабінету і все таке інше, але ви
все ж послухайте те, що я вам прочитаю:
«Я, Понціо Пеліна, № 244584, рядовий

125-го піхотного полку, разом із своїми
товаришами  тут він наводить їхні
прізвища,  хочу доповісти про наш полон, як
запропонував нам вельмишановний
комендант. Але в нашому таборі є справжні
фашисти, і якщо про цей рапорт довідаються,
то нам не минути лиха. Хлопці кажуть, що
фашисти можуть навіть тихенько повбивати
нас тут, у таборі.
Після наступу офіцери запевняли нас, що

скоро ми будемо в Александрії, а тоді
дуне матиме досить грошей, щоб платити нам
стільки ж, скільки платять німцям. Та потім
всі зрозуміли, що Александрію нам не
взяти, і після того як великий наступ ЗО серпня
захлинувся, багато хлопців з нашого полку
полягло під Хімейматом, а з дивізії Павіа
ще більше.
Потім на дні великої западини відбувся

парад і один з наших генералів, а також
якийсь великий начальник проклятих
німців знову повторили ту обіцянку. Але між
собою ми говорили, що вже чули такі
казки. І дехто казав, що треба здаватися вже
зараз, поки англійські літаки не розбомбили
нас ущент. Інші ж заперечували і твердили,
що здаватися  це ганьба, треба, мовляв,
постріляти наших офіцерів і заявити англій->
цям, що ми воюватимемо на їхньому боці,,
якщо вони пообіцяють повернути нам нашу.
країну й дозволять повісити дуче, й
плювати на його труп, і віддати його душу дияво-.
лу. А були й такі, що говорили, ніби все це
нічого не дасть, бо в такому разі союзники,
мовляв, знайдуть ще гіршого дуче або по
ставлять над нами якого-небудь великого
генерала, а тоді приберуть до рук нашу
країну, щоб примусити народ виконувати
його накази, які будуть їхніми власними
наказами. І вони ще казали, що в нас немає
іншого виходу, як тільки перемогти у війні,
а потім уже спробувати звести рахунки. Але
між нами був Батіста Вероні, який весь час
повторював, що перш за все треба знищити
німців, а заодно з ними і наших фашистів,
а тоді, мовляв, приєднуватися до англійців,
американців і росіян. Батіста пояснював, що
ми не зможемо здихатися дуче, доки він
хвалитиметься своїми перемогами й матиме
на своєму боці всіх офіцерів та фашистів,
але якщо він зазнає поразки, то йому і всім
його поплічникам кінець. Ми питали, що ж
буде потім і що станеться з нами, коли ми
здамося, але Батіста відповідав, що він
не ворожка, а тільки людина, що знає, як
треба діяти за даних обставин.
Так ми балакали й балакали, але ні до

чого не дійшли, а потім, 9 липня,
австралійці атакували нас на Тель-ель-Ейса та Ель-
Мах-Хад. Після цього у нас пішли різні
чутки, і дехто казав, що рано чи пізно нам
знову доведеться відступати аж до Тріполі.
Тоді Батіста ще раз сказав, що ми повинні зда¬
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тися в полон, а один офіцер почув це, і його
заарештували, а ввечері вивели з
зав'язаними очима на розстріл. Кожному третьому
солдатові у взводі видали по холостому
патрону, щоб ніхто, крім господа, не знав,
чия куля вбила Батісту. І йдучи на розстріл,
Батіста співав заборонену пісню, але слів
ми не могли розібрати, бо заважав бинт,
яким обв'язали йому очі й усе обличчя.
Тільки офіцер Батісти обернувся до нашого
капітана й сказав: «Ну, тепер ви бачите, що
я мав рацію? Сподіваюсь, наступного разу
ви вже прислухаєтеся до моїх слів!»
Потім ми поховали Батісту, і священик

прочитав молитву. Батісті випало померти
в поганому місці, і тому ми теж
помолилися за нього. (№ 556783 рядовий Балтіса-
ра зазначає, що його це не стосується, бо
він безбожник).
Наступного дня ми мали піти в

контратаку, та коли надійшов наказ іти вперед
ніхто з солдатів не рушив з місця. Офіцери
розлютилися й почали лаятись, а на нашій
ділянці вони повистрибували з окопів
нагору, повитягали свої палаші, котрі, як відомо
нашому вельмишановному комендантові,
годяться тільки для парадів, і закричали:
«Вперед, хлопці, вперед!» Тоді хтось сказав:
«Це як в опері». І ми стояли й дивилися, а
коли офіцери закричали знову: «Вперед!»,
то ми заплескали в долоні й відповіли: «Бра-,
во, бравіссімо!» Тоді офіцери повкладали
палаші в піхви, повиймали револьвери й
пішли вздовж окопів, рахуючи: «Перший,
другий, третій, четвертий», а коли дійшли до
десятого, то застрелили його й почали
рахувати далі. Так вони вбивали кожного
десятого, а ми стояли, як бугаї на бойні, й
лічили про себе, хто на черзі. Та нараз хтось
закричав: «Згадайте Батісту!», і тоді ми
застрелили двох офіцерів і вийшли з окопів
без гвинтівок, піднявши руки догори й
сподіваючись, що ми робимо правильно, а
якщо ні, то душа Батісти візьме гріх на себе
й заступиться за нас.
І все ж дехто казав, що ми робимо

неправильно і що австралійці усіх нас
постріляють, спершу відібравши у нас годинники
й-повиривавши золоті зуби. Але, як
вельмишановний комендант знає, це була
неправда, за винятком того, що казали про
годинники...

Щоправда, коли ми писали це, один
солдат заявив, що австралійці вирвали в нього
золотий' зуб плоскогубцями, але я сказав,
що навіть коли це й було, то. однаково не
вйрт писати про це в рапорті, але розмова
про. випадок була,Л тепер, напевно, всі Об-
зоворюватимуть. його.

Тепер ми перебуваємо, в таборі, і ми
хочемо сказати, що 'п' самі: офіцера, які
розстрілювали кожного десятого в :нашому
полку, командують нами і тут. Вони погані

й підлі люди, та, видно, нічого тут не вдієш,
і ми хотіли б якось допомагати союзникам.
І ми пишемо це не для того, щоб
отримувати кращий пайок, не для того, щоб нас
перевели до якогось іншого табору чи
надали нам якихось привілеїв, а тільки тому,
що хочемо допомогти закінчити війну, а
також в пам'ять наших загиблих товаришів.
Ви, вельмишановний коменданте, побачите
самі, що ми говоримо правду. Чи не
зробите ви нам честь зустрітися з одним із нас?»..
Габріелла поклала листа на стіл.
 Я переклала цей лист для англійців,

сказала вона.  Але що вони зроблять, коли
я віддам їм його?

 Ви дуже ризикуєте,  сказав Франц,
коли не повернете його. Може, вони
навмисне дали вам ці папери, аби перевірити вас...
Коли ви не віддасте їх, Віллі це помітить,
і ви вскочите в халепу. Якщо ж ви
повернете папери, то англійці, як і раніше, більш-
менш довірятимуть вам. Ну, і, крім того,
з етичного погляду тут немає місця для
двох думок нічого іншого зробити ви не
можете.

 Англійці просто передадуть усі ці
відповіді  з усіма підписами  італійським
офіцерам, а потім, коли ті вчинять
розправу, вони удаватимуть, що вкрай шоковані.

 І все ж таки, це єдине, що ви можете
зробити. Бо інакше ви наражаєте себе на
небезпеку.
Габріелла замовкла, замислилася,

закусивши нижню губу, потім зітхнула:
 Ви маєте рацію.
Підвівшись, вона тихо, майже пошепки,

дочитала «рапорт» по-італійськи. Франц
чекав, доки вона скінчить, міркуючи над тим,
що. чув. Раптом він здригнувся від
несподіванки: Габріелла шпурнула папери на
підлогу й упала долілиць на ліжко  кошенятко
аж підскочило з переляку й кинулося
навтіки. Сухе, надривне ридання вихопилося з
грудей Габріелли. Б'ючи маленькими
кулачками по подушці, вона заголосила
по-італійськи:

 Ай-ай-ай! Моя країна! Моя країна!
Та це тривало недовго: схопившись, вона

тупнула ногою, немов маленька дівчинка,
в якої злі хлопчаки відібрали ляльку, і,
сказавши  несподівано англійською мовою 
«Будьте прокляті!»  пішла вмиватися.

Із-за завіси Габріелла повернулася бліда,
без помади на губах, і очі її здалися Фран-
цеві ще більшими й чорнішими.

 Тепер моя черга стати англійкою й
попросити пробачення,  сказала вона,  Ми
не схожі на вас, спокійних і благородних
жителів півночі. Що . не кажіть, аг наша
батьківщина ,це .все-таки країна землетрусів
та вулканів.. Але виверження закінчуються
швидко.

Франц відповів не зразу. Несподівано для
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нього самого йому схотілося покласти руки
Габріеллі на плечі й сказати їй, що все буде
гаразд, все-все буде гаразд. Але розум
підказав йому, що такого не можна
говорити, що мине ще чимало часу, коли для
італійського чи будь-якого іншого народу
все буде гаразд...

 Можливо, ваші страхи перебільшені,
промовив він нарешті.  Багато залежатиме
від того, як розгортатимуться події після
вторгнення до Італії. Усі ці віллі та муссолі-
ні їдуть сьогодні верхи на одному тигрі, хоч,
може, й гадають, що тигри різні.
Габріелла слухала його, сидячи за

туалетним столиком  підфарбовуючи губи, по-
правляючи зачіску. Потім вона підвелася й
сіла на краю ліжка, така ж струнка й
спокійна, як перед спалахом розпачу.

 Якби обставини склалися інакше, ці
документи можна було б використати як
чудовий матеріал для радіопередачі на
Італію, але після Єрусалима це виключено.

 Після Єрусалима?  не зрозумів
Франц.

 О, я забула, ви ж цього ще не знаєте.
Під час великого відступу все наше
обладнання й персонал були переведені до Гіа-
лестіни, і звідти ми вели передачі на
короткій хвилі  головним чином, спростовували
воєнні зведення та інші передачі «Радіо Ро-
ма», але час від часу передавали також
хороші радіопостановки, написані мною 
навіщо мені скромничати?  і Стефано. Ці
постановки прекрасно читалися трьома
дикторами  італійськими акторами-професіо-
налами, знайденими десь всемогутнім Віллі.
Вони виступали в ролі трьох солдатів, що
перейшли на бік союзників і тепер,
зустрічаючись, обмінюються між собою думками,
як ідуть справи на фронті, що буде, коли
війна скінчиться, і таке інше. Водночас ця
сама радіостанція вела другу серію передач
на іншій хвилі  цю серію в Італії
називали «Голосом полковника», бо
призначалася вона для офіцерів. «Голос» закликав
їх рятувати честь італійської армії 
укласти перемир'я, доки вона не розгромлена
вщент, обгєднатися навколо короля й
здихатися дуче і тому подібне. Я розповідала
вам про це під час нашої минулої зустрічі.
Так от, одного дня Стефано забіг чогось на
студію, коли йшла саме ця передача, і почув,
що ті самі актори, ті самі голоси ведуть
трансляцію і для офіцерів. Уявляєте? Та хто
ж повірить після цього нашим передачам?
Ми зняли бучу, і тут трапилася зовсім дивна
річ  винних не знайшли, зате вирішили
цілком відмовитися від нашої програми й за-.
лишити тільки офіцерську! Ви ж. знаєте;, у
цих англійців ніколи не зрозумієш, де вони
просто псують справу, бо не знають, як до
неї підійти, а де виконують один із своїх
безглуздих секретних планів.

 А мені все ясно,  сказав Франц.
Ви були в такому захваті від підготовлених
передач, що не помічали навіть, як вас
використовують. Щодо нас, то ми завжди
вважаємо, що треба дивитися фактам в
обличчя. Насправді обидві програми були
адресовані італійським офіцерам, але ваша
остерігала їх: дивіться, мовляв, що може
статися після війни, якщо ви не залишитеся
в сідлі. Водночас англійці не могли
допустити, щоб ваші революційні заклики мали
якийсь ефект, тому вони знайшли спосіб
дискредитувати їх. Єдина помилка
англійців у цій справі полягала в тому, що вони
дозволили вам випадково розкрити всю
правду.

 Боже, ви, мабуть, таки маєте рацію! 
сказала Габріелла.  А я ж народилася на
батьківщині Маккіавелі!

 Зате я народився на батьківщині Кар-
ла Маркса,  відказав Франц.
Це був його перший дотеп за всю

розмову, і Габріелла ввічливо засміялася,
подумавши: «Чорт забирай, досі я не знала, що
він чеснотливіший за мене; коли ж
виявиться, що він ще й розумніший...».

 Я приготую каву,  сказала вона.
Вони ще трохи побалакали про події

останніх днів, потім Франц сказав, що
мусить повертатися до табору.

Коли він пішов, Габріелла прибрала в
кімнаті й знову сіла за машинку. Глянувши на
лист із табору, вона згадала, як бурхливо
виявляла недавно свої почуття, і подумала:
«Який сором! Я його, мабуть, збентежила.
А перед Стефано я б нізащо так не
поводилася. Цікаво, чому?»
Франц у цей час їхав у маленькому

деренчливому трамвайчику, міркуючи: «Я
радий, що між нею і Стефано все скінчилося.
Ці богемні зв'язки до добра не доводять.
Звичайно, це не моя справа, але навіть з
політичної точки зору дуже добре, що це
скінчилося. А взагалі, звичайно, це не моя
справа...»

Він. дивився на жалюгідні хижки, на
вируючий натовп обідраних людей на
вулицях. Коли трамвай завертав, до вагона
вскочила маленька дівчинка-жебрачка років
восьми.

 Міскін, міскін! (Бідна, бідна) зака-
нючила вона, протовпившись до Франца.
Франц видобув з кишені папірець у п'ять
піастрів і простягнув дівчинці. -Мир і бла-
гословіння тобі, мир і благословіння тобіг
в ім'я наймилостивішого аллаха! 
скоромовкою проторохтіла дівчинка. Зіскочивши.
на тротуар, вона показала язика

кондукторові й помахала, ручкою Францу.
Руки в неї були такі кістляві, що здавало-^

ся, наче в суглобах вони скріплені гвинтами.
Поки траллвай завертав за.ріг, вона, стояла,
схиливши голівку набік,, і, посміхаючись,..ма¬
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хала Францеві. «Коли б за нею доглядали,
вона була б схожа на мініатюрну Габріеллу
або на її дочку»,  чомусь майнуло у
нього в думках. Він невміло помахав їй у
відповідь і теж посміхнувся.
Зайшовши до їдальні, Франц помітив Гар-

рі Арджента. Той сидів із склянкою пива
в руках.

 Добрий вечір!  сказав Франц.
 Привіт, Френк!
Франц пішов до прилавку й повернувся

з двома склянками пива.

 Добре провели день?  спитав він.
 Непогано. Побував у старих приятелів,

потім ходив до кіно.
 А я теж відвідав друга,  сказав

Франц. 
 Це добре.

Запала мовчанка. Потім Гаррі сказав:
 О п'ятій ранку, напевно, знову

доведеться приймати холодну ванну.
 Мабуть, що так.
Вони мовчки допили пиво. Хоч

розмовляти начебто й не було про що, обидва були
раді зустрічі. Незважаючи на те, що вдень
обоє бачилися з друзями, насправді вони
почували себе самотніми. В ході війни
відбувалися зміни, і вони знали, що незабаром
різкі зміни будуть в їхньому житті. Вони
побажали один одному доброї ночі і
розійшлися.

Капітан Вільямс постукав у двері кабінету
Старого і зайшов.

 Ну, Віллі, що новенького принесли ви
сьогодні вранці?  спитав Старий.

 Нічого особливого, сер. Тільки оце,
і мені потрібна ваша порада.
Він поклав на стіл стос паперів. Старий

узяв верхній документ своєю пухкою,
рожево-ліловою рукою й надягнув великі важкі
окуляри у роговій оправі на свій ніс патрі-
ція, вкритий павутинням тоненьких
червоних прожилок, немов карта Марса.

 Так-так, зрозуміло, зрозуміло,
сказав він.  А яка колоритна мова, справжній
стиль простолюдина, чи ж не так, Віллі?
Так би мовити, чистий примітив. Як Буніан !.

 На мою думку, сер, в цій справі поки
що не варто вживати якихось заходів.
Треба трохи зачекати  аж доки не зберемо
детальніших даних.

 Згода, Віллі, але чи маємо ми змогу
збирати ці дані?

 Може, ви погодитесь з таким планом:
заслати когось у табір для
військовополонених, сер?

 План непоганий, але кого заслати
туди? Вашому Стефано довіряти не можна,

11 Буніан Джон (1628 1688) -т англійський
проповідник, автор книжки «Проща пілігримів».

він сам  більшовик. Взагалі тут у нас
повнісінько більшовиків. Ось у чому, до речі,
відмінність між минулою війною й цією.
Коли я починав у старому С.Х-2 в Гаазі,
в 1915-му...

«Ну, все, завів»,  подумав Віллі.
Старий і справді поринув у спогади 

забубонів, закудкудакав. Капітан Вільямс удав,
ніби слухає з великою увагою, але справді
думки його були далеко  він вирішував,
іти чи не йти ввечері до офіцерського бор-
делю.

 ...отже ніколи не робіть помилки, якої
я припустився, Віллі,  закінчив Старий, і
капітан, котрий не чув жодного слова з
його розповіді, відповів:

 Ні в якому разі, сер. Дякую вам за
пересторогу й дуже цікаву історію!

 Ці папери залиште мені,  сказав
Старий,  і приготуйте, будь-ласка, біографію
вашого німця  як його там?  Франца.
Він переходить у розпорядження
оперативних органів, отже, заразом викресліть його
із списків на одержання пайків. Словом,
зробіть усе, що треба,  за звичайною
формою, із зазначенням «СС» і таке інше.

 Слухаю, сер.
«СС» означало «сильні й слабкі сторони»,

і капітан Вільямс подумав: «Якби я знав
напевно, до кого потрапить ця

характеристика, я б під «слабкими сторонами»
написав: «Тевтонське почуття гумору».

Кілька тижнів тому великий наступ
союзників у Африці закінчився розгромом
німців та італійців, і плани близької висадки
десанту в Італії вже набирали конкретних
форм на новеньких хрустких картах і на
частих об'єднаних нарадах усіх відділів
штабу. В роботі відділу, очолюваного Старим,
також мали відбутися зміни, але йому ця
перспектива не подобалася.

 Головне, Віллі, нагадувати про себе
звідси й не дозволяти їм думати, ніби в нас
тут тихе життя. Тепер тут почнуть
створювати всілякі нові управління та відділи, і вже
зараз подейкують, нібито всіх італійських
агентів від нас заберуть і передадуть у
якийсь новий відділ генерального штабу, де
засідатимуть також кляті янкі. І я ніяк не
можу втовкмачити начальству, що з часом
внутрішня безпека в цьому районі набирав
тиме дедалі більшого й більшого значення.
Знаєте, що розповів мені цими днями отой
схожий на лиса тип з арабської поліції?
Арабські студенти гуртом ходять дивитися
ідіотські фільми про рух Опору у Франції,
і наприкінці сеансу, коли диктор починає
верзти якусь нісенітницю про «свободу від
окупації», вони підводяться і влаштовують
овацію в залі. Я збираюся скласти широкий
рапорт для його превосходительства, а
копію, не кажучи нікому ні слова, надіслати
найвищому начальству. Наскільки я знаю
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його превосходительство, він посидить на
моєму рапорті з півроку, а потім перепише
й відішле у верхи як свій власний. Мій план
виставить нас у вигідному світлі, як
працівників далекоглядніших за його
превосходительство; до того ж, наш рапорт дістане
підтвердження з «найвірогідніших джерел».
То що ви скажете на це, Віллі?

Капітан Вільямс шанобливо посміхнувся.
 Чудовий план, сер.
 Це передасте сьогодні для преси,

сказав Старий, простягнувши капітану
надрукований на машинці текст під грифом:
«Міністерство інформації. Відділ
Середнього Сходу».
Вільямс прочитав:
«Новим міністром без портфеля в

еміграційному уряді острова К. став м-р А. Па-
пандопулос, людина добре відома в
політичних та комерційних колах Каїра й Алек-
сандрії. Починаючи від похмурих днів 1941
року, м-р Папандопулос ніколи не
приховував своєї відданості союзникам. Тепер
уже можна довести до загального відома,
що в найтяжчий період боїв у пустелі він
подарував англійським збройним силам
партію сигарет на суму в кілька тисяч
фунтів стерлінгів. Вибір часу для цього
щедрого подарунка ще раз підкреслює сміливість
людини, яка, подібно до своїх хоробрих
співвітчизників, чий опір націстській окупації
викликав захоплення всього світу, ніколи не
вагалась і не допускала, щоб інтереси
активного й творчого комерційного життя
заважали їй виконувати патріотичні обов'язки
слуги суспільства. На нашому фото бачимо
м-ра Папандопулоса під час розмови з
американським комерційним аташе м-ром Кар-
лом Закменсом на прийомі в Британському
посольстві минулого тижня з нагоди
прем'єри в Каїрі фільму «Таких, як ми,
мільйони».

 Буде зроблено, сер. Чи дивилися ви
цей фільм?

 Так, Віллі. І він мені зовсім не
сподобався. Клята соціалістична пропаганда. Не
уявляю, що думав його
превосходительство, влаштовуючи прийом з нагоди такої
погані.  Він помовчав, роздратовано
перебираючи якісь папери, потім додав:  Втім,
це його справа.
Капітан Вільямс підхопив:
 Справа, може, і його, сер, але якщо

хлопці нахапаються цих червоних ідей, то
морочитися з наслідками доведеться нам.

 Справедливо, Віллі, цілком
справедливо. Під час минулої війни ми не діяли так
необачно. А тепер диспути й дискусії
влаштовуються мало не на кожному кроці і пер-
ший-ліпший казармений інтелігентик верзе
все, що йому спадає на думку. І потім оці

самі АБСА К Минулого тижня я сам слухав,
як якісь артилеристи обговорювали
«майбутнє імперії», і якийсь жидок кричав при
цьому щось про «свободу для Індії». І ми
нічого не можемо вдіяти з цим залишаєг-
ться тільки перекидати відомих нам
червоних з місця на місце, не даючи їм змоги
створювати свої прокляті осередки. Шкода,
що кадровики зовсім розчинилися в цій
масі солдатів-призовників, інакше вони б
пояснили цим молокососам, що сталося б,
якби ми залишили Індію.  Старий
захихотів.  Боже, уявляєте собі, Віллі, що вийшло
б, якби вони почали урядувати у себе?
Ручуся, що одна половина населення за

перші ж півроку вирізала б другу, а ті, що
зосталися, передохли б з голоду, бо нікому
було б пояснювати їм, що поїзди мусять
ходити за розписом, і ніхто не гнав би їх
чистити іригаційні канали й колодязі. А
взагалі варто було б провчити їх: піти звідти
на якийсь час. Певен, що через рік вони б
почали присилати до нас своїх клятих
адвокатів  просити, щоб ми повернулися. І те
саме сталося б тут, Віллі. Якби не старий
Рассел та інші хлопці в поліцейському
управлінні, якби не наші війська, які
підставляють свої плечі щоразу, коли трон цього
нікчеми Фарука хитається, то вони
голодували б тут усі, а не половина, як зараз.
Коли вони не вміють як слід водити трамваї,
то як же вони правитимуть у себе без
наших порад? Вірите, Віллі, у мене кров
кипить, коли я чую, як ці тубільні інтелігенти
починають свою прокляту антианглійську
пропаганду. Адже після війни їхній народ
може пройнятися більшовицькими ідеями,
і тоді вони звинуватять у цьому нас,
англійців. Отже, в душі вони добре знають, що
нас не можна відпускати звідси, бо інакше
висіти їм на вуличних стовпах, подарованих
їхнім містам британською адміністрацією.
Вранці у Старого завжди бував поганий

настрій; часто він зганяв його на Віллі,
сьогодні ж, слава богу, просто виговорився.
«Старому не по собі, бо він знає, що
відділ останнім часом трохи буксує»,
подумав капітан Вільямс.

Гаррі потоваришував з Францем, і йому
вже було важко обходитися без його порад
та пояснень. Тепер, коли з'являлася якась
нова чутка, він питав у Франца, якої той
думки про новину, і Франц завжди давав
точну і ясну відповідь, а коли не знав, що
відповісти, то так і казав. Цим він дуже
відрізнявся від усіх попередніх знайомих
Гаррі.
Одного ранку Гаррі наказали зібрати речі

і АБСА  бюро політичної інформації сухопутних
військ в англійській армії.
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й приготуватися до від'їзду. «Ну, оце і
все»,  подумав він і пішов прощатися з
Францем.

Вислухавши його, Франц усміхнувся і
міцно потиснув йому руку. Гаррі вже звик до
того, що іноземці часто тиснуть руки.

 Не дивуйтеся, якщо виявиться, що
начальство просто вирішило влаштувати для
вас ще одне випробування,  сказав Франц.

 А таке буває? Ви що-небудь чули,
Френк?

 Ні. І я нічого не приховую від вас,
друже. Але мій досвід підказує, що вони
можуть провести яку-небудь несподівану
перевірку вашої сміливості чи надійності.
Обидва помовчали, потім Гаррі невесело

пожартував, що завтра вранці його не буде
серед любителів купання в холодній воді.

 Сподіваюсь, ми ще зустрінемося,
сказав Франц.

 Сподіваюсь...
 Напевно зустрінемося.
 До побачення,  сказав Гаррі і вийшов

з кімнати, де стояло дванадцять похідних
ліжок, три стільці та стіл. За цим столом
Франц читав книжку, на обкладинці якої
стояло прізвище: Ленін.
Грузовик приставив Гаррі до великого

транзитного табору, переповненого
солдатами з усіх частин та родів військ.
Червонопикий сержант весь день ходив од намету
до намету, викрикуючи прізвища й номери
тих, кому належало з'явитися до канцелярії
за новим призначенням. О восьмій ранку і
шостій вечора влаштовувалися перевірки,
після яких солдатам роздавали пошту.

Як і в інших таборах, життя тут було
безцільне й нудне, і все ж відчувалося, що в
ході війни і в житті армії відбуваються якісь
зміни. Якщо зовсім ще недавно темами
солдатських розмов були здебільшого
жінки, довоєнне життя і випивка, то тепер
люди замислювалися над причинами війни,
можливими результатами її, над тим, що
настане час, коли вони здихаються «їх».
У слово «їх» вкладалося дуже широке
значення. «Вони» це були ті, хто посилають
тебе на фронт, а самі залишаються в тилу,
політичні боси, міністри і прокляті офіцери,
особливо кадрові. Та потім, коли розмова
тривала далі, в думках поступово намічався
розкол. Піхотинці починали раптом
захищати командирів-кадровиків  вони,
мовляв, розуміються принаймні на військовій
справі, та й у бою сміливіші за новаків.
Активні члени лейбористської партії
починали пояснювати, чому їхня партія
виступає проти переозброєння.
Інші повторювали штампи, запозичені з

лопулярних. газет, та кінофільмів: «Усі вони
однакові, коли дориваються до влади.
Людське єство: неможливо змінити. Багаті
забезпечують роботою. Безробіття існувати¬

ме завжди. Індійці не здатні до
самоврядування. Соціалізм означає кінець свободи»
і т. д., і т. п.
Саме після однієї з таких «сесій

балакунів», як їх називали тут, Гаррі вперше
побачив чоловіка, який своїми впевненими
відповідями і твердою вдачею трохи
нагадував йому Франца. Відмінність між ними
полягала в тому, що цей чоловік був
англійцем і ніколи не уникав розмов на
політичні теми, навпаки  зводив усе до
політики, тоді як Франц у відповідь на
запитання такого роду говорив: «Це ви самі
повинні розв'язати», або пишномовно: «Цю
проблему мусить вирішити сам англійський
народ». Новий знайомий розкривав очі на
те, чого ти ніколи не помічав, хоч ці речі
були під самим твоїм носом: і звідки
береться безробіття, і чому ніхто не зупиняв
Гітлера, коли той заварював усю цю кашу,
і чому Червона Армія вистояла, хоч усі
пророкували їй поразку. Через десять днів
Гаррі більшість часу уже проводив у
товаристві свого нового приятеля, а перед
сном читав книжку в синій обкладинці 
«Що таке марксизм?», яку той дав йому.
Майже після кожної сторінки перед ним
поставали питання, що потребували
роз'яснення, і ввечері в їдальні товариш
відповідав на них, намагаючись перекричати

солдатів за сусідніми столиками, які горлали
«Лілі Марлен» або «Котися, наша арміє,
під три чорти»...
Проте наприкінці другого тижня його

товариш раптоАЛ одержав нове

призначення і виїхав, на прощання подарувавши
Гаррі кілька книжок і пообіцявши писати.

І знову Арджент залишився сам-на-сам
зі своїми думками. Але тепер він уже
усвідомлював, що головним у його житті є
війна, служба в армії і його майбутнє
разом з Марджері. Війну треба допомогти
виграти, і тому вдаватися до всіляких там
хитрощів не можна, хоч даремно
ризикувати життям також не слід. В армії треба
триматися подалі від типів на зразок отого
«військового друга» з бази, що тільки й
дивляться, якби поживитися за рахунок
інших; але при цьому не слід вислужуватися
перед начальством, добиватися нагород і
підвищень. Що ж до майбутнього, то Гаррі
вирішив, що забезпечити його можна лише
в тому разі, коли ні на мить не забувати
про минуле: тільки так можна зберегти
вірність Марджері. А в усьому іншому треба
покладатися на свою долю, набиратися
розуму, читати книжки,
Того вечора Гаррі засинав з почуттям,

неначе йому вдалося; нарешті, дійти дуже
важливого рішення. Він і не підозрював,
звичайно, що такі ж думки вирують у цей
час у головах тисяч, мільйонів його сучас¬
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никІв. «Що б там не було, а досі мені все-
таки щастило,  сказав він собі.  Не те, що
бідному старому Балакунові, наприклад».

СТАРИЙ ПІКЛУЄТЬСЯ...

Протягом кількох тижнів, що їх Франц
прожив у Каїрі після закінчення строку
тренувань, у нього виробилася звичка у
вільний від роботи час відвідувати Габріеллу.
Майже непомітне відчуття ворожості, яке
молода жінка викликала в нього під час
першої зустрічі, зникло, щойно Франц
зрозумів, як багато і старанно вона працює і
що її чудернацькі вихватки  лише
візерунок на добротній тканині політичної
принциповості й глибоких знань. Та й Габріеллі
зовсім не кортіло тепер, коли поруч не було
Стефано, дражнити Франца, висміюючи
його політичне пуританство.
Серед емігрантів у Каїрі переважали

французи та італійці, німців було дуже
мало.

 Краще б ви подалися до
Буенос-Айреса,  зауважила якось Габріелла.  Там
сила-силенна німецьких антифашистів, а
сентиментальні американці, які бачили
«Варту на Рейні» \ давали б вам долари. В
Єгипті ж, перш ніж заплатити, англійці
вимагають од вас роботи.

 Ви говорите так, ніби я заможний
турист,  образився Франц.  Адже ми їдемо,
куди доведеться, і працюємо, де
доведеться. Щодо нас, ми завжди вважаємо, що
коли людина нічим себе не
скомпрометувала, ніякого значення не має, як або де
вона живе.

 А все-таки середземноморський
клімат не для вас,  наполягала Габріелла.

Франц образився і відтоді кожної зустрічі
обов'язково питав:

 Дуже помітно, як я псую ваш
середземноморський клімат?
Але Габріелла не звертала на це уваги.

Кінець кінцем Францу теж обридло щоразу
повторювати те саме.

«Він теж, мов дитина. Усі чоловіки такі»,

думала Габріелла.
Втім, цього разу вона не відчувала

задоволення, бачачи підтвердження своєї
улюбленої теорії. Габріелла навіть відчувала
незрозуміле розчарування. Це було якесь
дивне почуття.

11 «Варта на Рейні»  німецький фільм.

І навіть значно пізніше, через багато днів,
стиха розмовляючи в ліжку після палких
обіймів, вони не могли пригадати, коли і як
саме почалося їх кохання.

 Мені стало так боляче, коли ти

сказала про «середземноморський клімат»,
я навіть подумав, що ти просто не хочеш
мене більше бачити і що в твоєму житті
немає для мене місця,  сказав Франц.
Габріелла спробувала довести, що це не

так. Потім вона промовила:
 Гадаю, що зі мною почалося це

значно раніше, того дня, коли ми побачили
віслюка. Пам'ятаєш?

Це сталося одного гарячого літнього дня.
Молоді люди вирішили спуститися в
європейські квартали міста, де Габріелла, перш
як іти на роботу у керований Старим
відділ «плаща й кинджала», хотіла купити собі
туфлі. Вони прогулювалися, розмовляючи
про війну, політику та про минуле. За
звичкою, Габріелла коли-не-коли іронізувала і з
себе і з історії свого життя. Франц або
ігнорував ці іронічні зауваження, або користав-
ся ними, щоб виголосити чергову проповідь,
котра починалася словами: «Щодо нас...»
Цього разу Франц розповідав про помилки
керівників руху гамбурзької молоді 1932
року.

Повернувши за ріг, молоді люди
побачили запряженого у візок віслюка. Віслюк,
вірніше його кістяк, тягнув надто важкий
для нього вантаж. Спіткнувшись, він
зачепився за посторонок і, не розуміючи, що
трапилося, здивовано зупинився. Старий
погонич, худий і нещасний, як і його віслюк,
тупав ногами і лаявся. Щоб підняти тварині
ногу й виправити посторонок потрібна була
секунда, але старий араб зрадів з нагоди
дати вихід своєму відчаю. Кленучи все на
світі, він періщив бідного віслюка
довжелезним батогом, на кінці якого було
прив'язано дюймів із шість сталевого дроту.
Після кожного удару тварина ставала
дибки. Навколо почала збиратися юрба.
За час свого перебування в Єгипті

Габріелла звикла до таких видовищ, а тому
спокійнісінько почала проштовхуватися крізь
натовп. її супутник зупинився, і Габріелла
здивовано глянула на нього. Франц зблід
і, зціпивши зуби, зробив крок вперед.
Вихопивши в араба батога й зламавши його
об коліно, Франц обома руками підняв
віслюкові ногу й поправив посторонок. Бідна
тварина подивилась на нього, потім
заплющила очі і застигла, немов розуміючи, що
найстрашніше вже позаду.

Ані погонич, ані люди з натовпу нічого не
розуміли. Погонич за звичкою почав
дякувати ефенді, але ясно було, що він не
розуміє, навіщо ефенді каляв руки об віст
люка.
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-  Божевільний англієць, зауважив хтйсь
із натовпу.
Мимоволі, не думаючи про наслідок, Габ-

ріелла швидко промовила по-арабськи:
 Він не англієць, а німець.
Це було вже занадто. Всі витріщили очі.

Адже німці кидають на Каїр бомби, німців
англійці тримають у великих, обплутаних
колючим дротом таборах. Німці не
гуляють по місту в цивільному одязі й не
захищають віслюків. Араби здивовано
перезиралися. Невдовзі з'явився полісмен, і
натовп швидко почав танути.
Схаменувшись, Габріелла жваво

заторохтіла арабською мовою. Вона наказала
погоничеві їхати далі, пояснила полісмену, що
справа не потребує його втручання і ткнула
йому в долоню десять піастрів. Потім,
схопивши Франца за руку, потягла його вниз
по вулиці.

 Ви що, з глузду з'їхали?  сказала
вона.  Думайте, коли щось робите. Якби
довелося назвати єгипетській поліції ваше ім'я,
не знаю, що було б далі. Шановний Віллі,
мабуть, не став би з вами панькатися. Ми ж
тут живемо не для того, щоб засновувати
товариство захисту тварин. Ходім швидше,
поки йолоп-поліцай не вирішив побалакати
з погоничем. Мерщій!
Усю дорогу вона квапила його, мов чимсь

стурбована мати дорослого, але
незграбного сина. Франц усе ще важко дихав.
Здавалося, він не слухає її. Раптом, звільнивши
руку, він сказав:

 Усе через те, що такий довгий час я
позбавлений змоги діяти. Адже ви знаєте,
що ми, комуністи, не можемо сприймати
світ таким, як він є.
Голос Франца тремтів від хвилювання.
 Ви могли йти собі далі. Ніхто вас не

просив лишатися,  раптом додав він.
Габріелла зупинилася й швидко

обернулась до нього. Яскраво-червоні підмальовані
губи скривилися в злій посмішці.
Передражнюючи Франца, вона урочисто виголосила:

 Щодо нас, то ми завжди уникаємо
небезпечних індивідуальних дій, пам'ятаючи,
що вони часто шкодять нашій спільній
справі. Після перемоги над фашистами
справедливість обов'язково восторжествує. І це
стосуватиметься не тільки людей, а й тварин.

Не в силі більше стримуватись,
Габріелла взялася руками в боки й зареготала.
Франц теж ніяково посміхнувся, і їхні очі
зустрілися.
Молоді люди попростували далі.
 Ну й дурень!  сміялася Габріелла.

Хто б міг подумати, що він здатний на
такий нерозважливий вчинок!
Вона знову схопила Франца за руку як

тоді, коли тягла від полісмена. Франц
почував себе трохи ніяково, але забрати руку
не наважувався.

«Яка ж я все-таки баба,  м(ркувала
Габріелла, помітивши це.  Адже він такий
чеснотливий, цей Франц. І зовсім не
виправдовує мене те, що я народилася з сонцем
у крові. Звісно, якби не це собаче життя, я

давно була б багатодітною матір'ю. Коли
моїй матусі було стільки років, як мені, вона
мала аж шестеро дітей. А тоді вже ніколи
думати про чоловіків».
Тут, сама не розуміючи чому, Габріелла

почала суворо судити себе, так, ніби у
думці зраджувала товариша. А той, ідучи тим
часом поруч, намагався ступати не так
широко, щоб Габріеллі було зручніше, і який
недавно довів їй, що людська жорстокість
викликає в нього сліпий гнів.

...Усе це вже називалося «минуле». їм
уже здавалося неймовірним, що вони
колись зустрічалися і розмовляли, не знаючи,
що створені одне для одного. Але тепер,
особливо в ті хвилини, коли вони говорили
про свої почуття, кожен з них намагався
приховати страх перед майбутнім.
«Чим усе це скінчиться? Що можу я для

неї зробити? Рано чи пізно нас розлучать
і вона страждатиме. Що станеться зі
мною  не має значення, але вона

страждати не повинна. Як запобігти цьому? Що
діяти?»  думав Франц.
Коли він вперше сказав їй, що було б

добре одружитися, Габріелла трохи
збентежилась і, не знаючи, що відповісти,
відбулася жартом:

 А я і не знала, що ти став

чистокровним англійцем. Адже тільки в цьому разі
вони не могли б спекатися мене, навіть
коли б дуже схотіли.
Франц почав втовкмачувати Габріеллі, що

він вже повноправний військовослужбовець
британської армії і, ставши його дружиною,
вона могла б купувати все потрібне в
крамниці для солдатських родин, що їй більше
не треба було б, скажімо, втридорога
платити за гас і що після війни вони удвох
переїдуть до Італії чи до Німеччини...

Габріелла, мов скам'яніла, сиділа на
краєчку ліжка, поклавши руки на коліна, і
мовчки дивилася, як Франц міряє кроками
її маленьку кімнатку і говорить, говорить,
говорить... Вперше за багато днів вона
відчула, що не розуміє ні того, що спонукає
Франца так говорити, ні навіть просто його
слів.

 Ніколи я не стану «родиною
британського солдата», адже у мене нема

справжніх документів. Усі мої різноманітні
посвідчення можуть бути скасовані за наказом
Віллі першої-ліпшої хвилини. Як же нам
одружитися?
Закохані з острахом побачили, що вони

не розуміють одне одного. Якоїсь миті їм
навіть здалося, що вони справді
розмовляють про те, купувати чи не купувати Габрі-
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еллі товари в крамниці для дружин
військовослужбовців... Або ж про те, скільки
могли б ці товари коштувати на чорному
ринку.
Раптом Габріелла звелася на ноги і

перелякано скрикнула:

 Любий Франці, я не розумію тебе, не
розумію, а мені так хочеться завжди тебе
розуміти, щоб... щоб...  голос її зірвався.
Надто пізно робити з мене порядну жінку,
заговорила вона, трохи заспокоївшись.
Якби не війна і ми жили б десь у Європі,
тоді усе було б пристойно, навіть з
флердоранжем, бо треба було б уникати
пліток та обвинувачень, ніби члени партії
поводяться аморально... А тут, тепер? Адже
ми живемо подвійним життям! 1 це лише
завдасть нам зайвих неприємностей, коли
доведеться оформляти шлюб. А, крім того,
вони можуть...

Габріелла хотіла додати, що в разі
їхнього одруження, Франца скоріше відправлять
з Каїра, але не могла примусити себе
вимовити ці слова.
Франц знову затяг свого про продовольчі

ускладнення, про післявоєнні часи, як
раптом Габріелла прозріла. Вона мало не
скрикнула од щастя, зрозумівши, що було
на серці в її коханого, але стрималася і
тільки подумала:

«Яка я дурна, адже він просто хоче
захистити мене, а я, мов та гуска, торочу, що не
можна нічого вдіяти щоб мене захистити».

Щоб приховати своє хвилювання,
Габріелла схопила Ігоря  з кошеняти він вже

перетворився на величезного білого кота 
й щось зашепотіла йому на вухо, а Франц
тим часом ходив по кімнаті й роз'яснював
Габріеллі юридичну і технічну сторони
питання. Пестячи кота, Габріелла дивилася на
Франца. Вона потроху починала розуміти,
що які б перепони не стояли на їхньому
шляху, настане день, коли справді
доведеться одружитися. Але коли? Де?
Молода жінка стиха промовила:
 Того дня ти, Ігорю, будь ласка, не

ревнуй.
їй хотілося вірити, що Ігореві ревнощі

будуть єдиною перепоною до їхнього
одруження.

Коли Франц сів поруч, Габріелла
поклала йому на плече руку і погладила по
голові.

 Зажди-но хвилинку,  сказала вона.
Адже ти ще навіть не освідчився як
належить.

Врешті настали дні, коли Габріелла мало
не збожеволіла. Якби Франц не брав
усього так близько до серця, вона весь час
сміялася б з нього. По-перше, їх викликав до

себе командир Франца і, сказавши про
«недоречність такого шлюбу», порадив кінец»
кінцем, щоб вони звернулись до
англіканського священика. Останній перш за все
поцікавився віросповіданням Франца та Габ-
ріелли і, дізнавшись, що вони невіруючі,
крижаним тоном спитав про віросповідання
їхніх батьків.

- Я не міг би повінчати
жінку католичку з німецьким протестантом навіть у тому
разі, якби всі документи у вас були в
порядку, але ж ваше начальство сказало, що
це не так.

Католицький священик, в свою чергу,
запропонував, щоб Франц прийняв
католицьку віру, але, навіть в цьому разі, сказав він,
не можна гарантувати, що шлюб буде
законний.

 Коли б у вас обох були які-небудь
посвідчення з консульства,  хай навіть у
когось одного, тоді інша справа...
В запиленій кімнаті юридичної

консультації цивільний адвокат, узявши тремтячою
рукою курця гашишу п'ятифунтовий
банкнот, сказав, що за мусульманським законом

вони могли б одружитися, маючи дозвіл
міської адміністрації. Тільки треба, щоб
Франц, зробивши публічне обрізання,
прийняв мусульманство. Тепер це не робиться
в такий варварський спосіб, як раніше.
Можна просто піти до лікарні, а лікар та
його асистенти потім виступатимуть
свідками. Крім того, коли вони підуть до міських
властей та у мечеть, Габріелла мусить
закрити обличчя чадрою. Потім ще треба
перевірити їх знання текстів корану. Оце і
все. Може, хочете написати якісь листи чи
урегулювати справи спадщини? Адвокат
або його колега з радістю допоможуть...
Кінець кінцем Габріелла звернулась до

Віллі з прохання дозволити їй поговорити
із самим Старим. Хвилин із п'ять вона з
задоволенням спостерігала, як Віллі
намагається випитати, в чому справа, потім
розповіла йому все.

 Капітане Вільямс,  зауважила після
цього вона,  ніколи не думала, що вас
щось може здивувати.

 Я теж не думав, моя люба,
люб'язно відповів Віллі.  Хочете, я посаджу вас
обох на свою шлюпку, випливу на
середину Нілу і там, на правах капітана судна,
зареєструю ваш шлюб?

І він урочисто виголосив:
 На підставі наданого мені англійським

законом, як капітану судна, права вершити
правосуддя на великих і малих морях,
перед богом і людьми оголошую вас
чоловіком і дружиною. Амінь!

В усій, цій історії з одруженням
найцікавішою була зустріч із Старим, який грав роль
патрона, що віддає заміж дочку свого
кращого слуги і по-батьківському піклується
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про неї. Старий був надзвичайно ввічливий,
він поздоровив Габріеллу і сказав, що
Франц «чудовий хлопець».

«Ну, характер його роботи такий, що він
мусить уміти чемно поводитися,
подумала Габріелла.  Але чому він так хоче
мені допомогти? Може, просто від щирого
серця? От кого я ніколи не могла
зрозуміти, так це англійців. Адже якби Старий
вважав, що моя особа становить небезпеку
для дорогоцінної Британської імперії, його
весільним дарунком був би наказ
розстріляти мене».

Проте вголос вона сказала:
 Я досі не знала, що так важко

дотримуватись умовностей буржуазного
суспільства. Тепер розумію, чому люди, які їх
додержуються, завжди такі заклопотані й
нещасні. Нелегко жити поза суспільством, але
коритися його правилам ще важче.

 Авжеж, авжеж, моя люба,  заквоктав
Старий.  Сам я давно й думати забув про
ці речі, але для вас зроблю, що зможу.
Гадаю, що ми домовимося з консульством
або з посольством. Крім того, я пошукаю
щось гарненьке вам для весільного
подарунка. Мій боже, я справді зворушений,
адже в такому відділі, як наш, подібні до
цієї події трапляються не часто. Випийте поки
що склянку хересу. Якби Віллі не набрався,
можна було б і йому налити...

 Дякую,  мовила Габріелла.
Її жвавий розум, мов та обчислювальна

машина, яку включили, не визначивши
завдання, гарячково шукав і не знаходив
вірогідного пояснення доброти Старого.
Старий налив Габріеллі склянку вина з

різьбленого скляного графинчика, на якому
були зображення різних видів озброєння
кінноти вісімнадцятого сторіччя. Габріелла
сіла й почала потроху смакувати вино, у
замішанні обмірковуючи все, що трапилося.
Раніше, до того як покохати Франца,

вона розуміла все значно краще. Невже за
цей час вона подурнішала? «Франц не
кохав би мене, якби знав, що я така дурна»,
подумала Габріелла й, сама злякавшись
цієї думки, почала люб'язно розмовляти із
Старим. «Може, він просто трохи
сентиментальний, і тим усе й пояснюється»,
вирішила вона.

Одягнена в скромний
жовтувато-коричневий костюм та білу блузку, Габріелла аж
світилася від щастя. Це внутрішнє світло, що
його випромінює кожна закохана жінка,
робить чарівною навіть негарних, а Габріеллу
аж ніяк не можна було назвати негарною.

Старий не збрехав. Через три дні він
викликав до себе Габріеллу і сказав, що в
консульстві зважили на те, що Франц
служить у британській армії, і дали дозвіл на
їх одруження.

 Дякую, дуже дякую!  скрикнула

Габріелла. Не помічаючи, що думає вголос,
вона додала.  Я зможу розповісти йому
про це лише через довгих шість годин! Як.
же він зрадіє! Але шість годин... побіжу
працювати, щоб не збожеволіти від щастя.
Увечері, почувши на сходах кроки свого

коханого, вона підбігла до дверей, щоб
скоріше про все розповісти. Вислухавши
Габріеллу, Франц спокійно відповів: «От і
добре»,  поцілував її і змовк.

 Що трапилося?  спитала Габріелла і,
припускаючи найгірше (цього її навчило
життя), додала:  Тебе ж не відсилають
звідси?

 Поки що ні,  відповів Франц.
Габріелла дала йому кілька сирих

картоплин і ножа. їй хотілося, щоб коханий не
тямив себе з радощів, щоб він ще і ще
розпитував про всі подробиці, щоб разом із
нею посміявся з дивовижної доброти та
галантності Старого, але Франц, невміло
чистячи разом з нею картоплю, розмовляв

лише про події дня, про якісь дрібниці.
 Франц!
 Що таке, Габріелло?
 Ти що, не хочеш одружуватись зі

мною?

Куди й поділася вся її впевненість!

Габріелла зблідла, хоча її запитання звучало
напівжартом.
Франц застогнав, мов поранений в серце

олень. Він стиснув її руку і почав шепотіти
якісь незрозумілі німецькі слова. Потім
сховав її руки в своїх долонях, наче хлопчик,
що обережно несе з лісу підбиту пташку.
1 тут Габріелла все зрозуміла:

 Але якби тебе не перевели з нашого
відділу, ти б сам усе це влаштував! 
сказала вона.

Як розумна жінка, Габріелла
обмежилася лише цим зауваженням. «Напевне, він
сам навіть не знає, чому в нього
зіпсувався настрій! Адже він не звик, як я,
займатися самоаналізом. Коли я хочу бути
хорошою дружиною, мені слід краще розуміти
його»,  подумала Габріелла, але вголос
сказала:

 Ну, допоможи мені приготувати
вечерю, бо я мало не вмираю з голоду. Коли я
хвилююсь, я завжди хочу їсти. Кінець
кінцем, життя є життя, і тут нічого не зробиш,
треба жити та й усе.

 Так,  сказав Франц,  і жити до
того ж удвох.

Шлюб реєстрували в кабінеті
британського віце-консула. Габріелла розглядала
групові фото (англійці в чудернацькому
вбранні сиділи на моріжку перед будинком
англійського посольства в Токіо), японські
кинджали та інші старовинні речі, розвішані
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на стінах. Сам віце-консул скидався на
одного характерного актора, що грає в

англійських фільмах ролі банкірів, а люди на
фото здалися Габріеллі жителями іншої
планети. Франц похмуро мовчав, і тому,
згадавши Старого, Габріелла вирішила бути
чемною.

Коли церемонія скінчилася, вона сказала,
вказуючи на вусатого молодика, що сидів
на фото в першому ряду серед людей
чудернацького вигляду:

 А це, напевне, ви.
 Так, справді я,  зрадів віце-консул.

Дивно, що ви впізнали мене. Це учасники
аматорського спектаклю в Токіо у 1928
році. Тоді ми зовсім не думали, що колись
воюватимемо з японцями.

Габріелла ще не звикла до ролі
заміжньої жінки. Думаючи про це, вона ледве
стримувалася, щоб не захихикати.

 Ну...  сказала Габріелла, коли вони з
Францем залишилися самі. Вона хотіла
запитати: «Тепер ти задоволений?», проте
вчасно схаменулася і додала:  Ти теж
щасливий, чоловіче?
«Я вчуся,  з радістю подумала вона

згодом,  вчуся бути йому справжньою
дружиною».

Через два тижні Франца кудись
відіслали. Неможливо було дізнатися куди і в
якій справі він поїхав та який час мине,
поки вона одержить хоч яку-небудь звістку
про нього. Англійський солдат, що
відрекомендувався Францевим приятелем, приніс
Габріеллі прощальну записку від чоловіка.
Але із записки вона не взнала нічого
нового  Франц писав тільки про своє кохання.

Розділ 8

РОЗЛУКА

Через якийсь час Гаррі Арджента без
будь-якої видимої причини знову
повернули до тренувального табору. Здавалось,
нічого не змінилося, просто ще одна примха
долі,  і ось він знову на повному ходу
стрибає з грузовика і виконує різні звичні
вправи.

Франц тепер весь час вивчав карту Егей-
ського моря та їздив у Шалуфський
аеропорт вчитися стрибати з парашутом. Гаррі
сердився і бурчав, а Франц, який зрадів,
зустрівши старого приятеля, і якому в цей
час життя взагалі здавалося прекрасним,
заспокоював товариша.

 А звідки ти знаєш, що без причини?

ВСЕСВІТ©

говорив він.  Вони, може, хотіли
побачити, чи справишся ти з нудьгою. Адже
нудьга  найтяжче випробування для солдата,
я на собі починаю це відчувати. Хоча
особисто я впевнений, що вони просто хотіли
переконатися, що ти не будеш патякати про
табір та про тренування. Очевидно, ти
вмієш мовчати, а тому тебе повернули назад.
Тепер для нас обох знайдуть якусь роботу.

 Ти думаєш, що в транзитному таборі
слідом за мною ходив шпиг?

 Називай його так, коли це тобі більше
подобається.

 Та вони що, з глузду з'їхали? А той
шпиг, хто б він не був, теж знайшов собі
тепленьке місце. Нічого не робить, ходить
по табору, розводить з хлопцями теревені
й чекає, чи хтось не бовкне чого. Зовсім
непогано!

 А може, він має ще й інші обов'язки.
 Все одно це мерзота!
 Ходи, вип'ємо пива,  запропонував

Франц.
Коли вони посідали із склянками в руках,

Франц запитав:
 Ти одружений?
 Авжеж,  відповів Гаррі.
 Я теж хочу одружитися.
 Ну, що ж, поздоровляю.  Гаррі

ковтнув пива. Треба було сказати іще щось,
тому він додав:  Давно познайомився з
нею?

 Недавно,  сказав Франц.  Але
досить давно, щоб добре її взнати. Вона
хороша і дуже гарна. Мені б хотілося й тебе
познайомити з нею.

 Дякую, з радістю познайомлюсь.
 Пробач мою цікавість,  продовжував

Франц,  але скажи, ти одружувався в
Англії?

 Де ж іще?
 В церкві чи бюро,  здається, так у вас

називається контора, де реєструють
шлюби!

 Бюро реєстрації шлюбів, а що?
 Розкажи мені, будь ласка, як це

робиться. Що треба робити, що говорити і
таке інше. Хочу все знати, аби все було як
слід.

 Ну, під час весілля завжди щось
трапляється. Знаєш, є така прикмета.

 Все-таки я хочу знати все. Вимуштруй
мене, як сказав би наш комендант.

 Ну,  почав Гаррі,  по-перше, ти
мусиш купити обручку. Нехай вона сама
вибере, а коли підете купувати, не забудь узяти
гроші. Потім потрібний дружка. Є тут у
тебе родичі? Ні? Ну, тоді знайди одного двох
свідків. Після цього тобі лишається тільки
сказати «Так», і таке інше.

 Що  «таке інше»?  поцікавився
Франц.
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 Сам побачиш. Це легко. Ну, а потім
цілуєш наречену, що теж не важко.

 Добре, хоч це я вмію,  мовив Франц,
і обоє засміялися.
Гаррі здивувався. Раніше Франц ніколи

не жартував. Мабуть це та дівчина гак
добре впливає на нього. Як мало, кінець
кінцем, треба людині для щастя!

Протягом тижня групі солдатів
прочитали аж три лекції. Лектори говорили, що
зараз не можна починати воєнних дій на
дрібних островах Середземного моря, на схід
од Єгипту, бо усі сили мають бути
спрямовані на те, щоб прискорити висадку в
Італії. А тим часом на островах зараз
робиться казна-що. Деякі з них опинилися в
руках партизанів, на інших панують італійці.
Проте, окремі італійські частини,
розташовані там, першої-ліпшої хвилини можуть
збунтуватися і перейти на наш бік, треба
тільки трохи підштовхнути їх ззовні. Деякі
острови взагалі не окуповані, адже не
можна серйозно вважати окупантами кілька
німецьких матросів. До того ж старостами
на більшість островів призначено фашистів
з місцевого населення. На островах живе
дуже мало людей. Беззбройні, вони не
можуть повстати проти німців, бо ті протягом
години легко перестріляють їх усіх. Деякі
селища вже були знищені в такий спосіб.

 Ми хотіли, щоб спочатку ви звикали
до моря, плаваючи вздовж берега в
каїках \ сказав наприкінці офіцер, що читав
лекцію,  але, на жаль у нас бракує часу.
Сподіваємось, що ніхто з вас не захворіє
на морську хворобу. Ваше завдання 
зібрати докладні відомості про те, що
робиться на островах, щоб ми не
розпорошували сили, коли почнеться операція. Зв'язківці
розробляють для вас спеціальні коди для
передачі зведень. Крім того, поки ви тут,
можете самі спробувати скласти
індивідуальні коди для своїх передавачів.
Подумайте також, яким способом найкраще
вивести з ладу телефонний кабель, щоб німці
довго не могли його полагодити, але щоб
наші зв'язківці, коли ми висадимось на
острови, могли якнайшвидше відновити
зв'язок.

Гаррі задоволено хитав головою. Він
хвилювався, бо вперше після того, як
розпрощався з своєю колишньою роботою, із
задоволенням відчував себе часткою якоїсь
великої військової одиниці.
Першим наступного ж дня виїхав Франц.

Гаррі наказали теж приготуватися.
 Ви працюватимете вдвох, адже,

здається, ви потоваришували,  сказав

комендант.  Ви приєднаєтесь до групи, яка вже

11 Каїк  турецька шлюпка.

певний час діє на Егейських островах.
Думаю, що ви з ними порозумієтесь. Арджент
вирушить через день-два після Франца
Лангфельда. Зрозуміло?

 Слухаю, сер.
Франц ледве встиг черкнути своїй

дружині записку. Віднести її він попросив Гаррі.
Гаррі вперше йшов арабськими

кварталами міста. Тут, на людних вулицях, на нього
ніхто не звертав уваги. Стільки арабів,
дивувався він, і жоден не чіпляється до тебе,
не просить милостині. Напевне, в центрі
бувають тільки жебраки, усі ж інші сидять
по маленьких кафе на перехрестях або
товчуться в своїх перенаселених будинках.
Гаррі піднявся на верхній поверх

арабського будинку і постукав. Жіночий голос
щось сказав по-арабськи. Гаррі застиг, не
знаючи, що робити далі. Раптом двері
відчинилися, на порозі стала тендітна,
смаглява жінка й запитливо подивилася на нього.

 Місіс Лангфельд? спитав Гаррі.
 Ой, пробачте, мене так називають

лише вдруге в житті, я не звикла ще до
цього прізвища. Заходьте, будь ласка. Ви
товариш Франца?

 Я приніс вам од нього листа.
Вона взяла записку і пішла до

письмового стола.

 Сідайте на стілець,  сказала вона,
він у мене єдиний.
Гаррі жадібно дивився на неї. Оце так

сюрприз! Гарну жіночку знайшов собі
старий Френк! Що вона робитиме, коли
дізнається, що він поїхав? Плакатиме? Він
готувався витримати зливу запитань, яка за мить

виллється на нього. Чому в кімнаті стільки
книжок? Може, у неї букіністична
крамниця? Ну, ось вона прочитала записку.
Габріелла повернулась до Гаррі.
 Дякую за все,  промовила вона.

Вип'єте чаю? Тепер я можу купувати заварку
в армійській крамниці. Адже я «родина
британського солдата».

 Знаю,  сказав Гаррі,  мені Френк
казав.

 Чому ви звете його Френком?
 Так англійською мовою зручніше.
 Авжеж.

Габріелла намагалася зараз не думати
про звістку, яку їй приніс солдат, але це їй
погано вдавалося. Вона відчувала, як щось
стиснуло її серце. І замість того, щоб
заскиглити, мов той собака, що заблукав у
лісовій гущавині, Габріеллі доводилося вести
з цим англійським солдатом непотрібну
безглузду розмову. Жінка зніяковіло дивилася
на суворе червоне солдатське обличчя.
«А що, коли я так само почуватиму себе і в
присутності родичів Франца, приміром, його
брата,  думала Г абріелла.  Що тоді
буде?»

Гаррі все ще готувався відповідати на її
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запитання. Ніби зрозумівши це, Габріелла
обернулася до нього і сказала:

 Франц не дуже турбувався про мене,
коли він... коли ви востаннє його бачили?

 Ні, він просто попросив передати
листа й розповів, як вас знайти.

 Ну гаразд, більше я нічого не
питатиму. Якби він міг, то написав би сам.

Після того, як вони напилися чаю, Гаррі
пішов. Вперше за кілька років він пив чай,
сидячи за одним столом з жінкою. Він
розумів, що виглядає грубим і незграбним, і
шкодував, що замість чобіт не взув цивільні
черевики.

Габріелла провела його до зупинки й
почекала, поки не підійшов трамвай.

 Якщо побачите Франца, перекажіть
йому, що тут усе гаразд,  сказала вона.

 Сам знаю, що казати,  грубо
відповів Гаррі.  Я теж розлучився з дружиною
одразу ж після весілля.

 Пробачте, Франц про вас майже
нічого не розповідав.

 Бо про це я йому ніколи не казав.
Хоча він знає, що я теж одружений і навіть
просив навчити його одружуватися. Він
боявся, що помилиться, коли відповідатиме
під час церемонії не своєю рідною мовою.
Я добре його розумію. Я й сам, коли
женився, страшенно налякався, а то ж було в
мене на батьківщині!

Габріелла засміялася і ніяковість між
ними зникла. Він знову заговорив, але тут
задзеленчав трамвай, і Гаррі скочив на
підніжку. Габріелла йшла слідом за вагончиком
й махала Гаррі рукою, ніби на залізничній
станції. Гаррі теж помахав у відповідь. Вона
прискорила крок і навіть трохи підбігла,
щоб востаннє крикнути: «До побачення!»
Потім Габріелла помалу пішла додому.

Поклавши записку до шухляди, де лежали
деякі Францеві речі, вона якийсь час
нерухомо стояла посеред кімнати.
«Я звикла, що належу партії та собі,

думала вона.  Але тепер я належу не лише
партії та собі, а ще й Францеві. Він зі мною,
навіть коли його немає поряд. Він став
часткою мене. Якщо раніше я дозволяла собі
пускатися берега, це стосувалося тільки
мене. Тепер про це і думати не можна. Але ж
працювати сьогодні я не в силі. От якби
можна було напитися, як Вільямс!»
Протягом наступних тижнів Габріелла

відкрила, що, крім роботи та вина, існує
захоплююча гра  «спина незнайомця».
Якось ідучи вулицею, вона раптом

побачила, що попереду неї Францевою ходою
іде людина, одягнена точнісінько як її
чоловік.

«Це він,  подумала Габріелла.  Зараз я
його наздожену».

Звичайно, це був не Франц, але їй
схотілося знову пережити те, що вона відчула
5*

в ці хвилини: якусь дивну суміш болю й
насолоди.

«Ось так,  сказала собі Габріелла,
легкодухі тішаться ілюзіями. Мабуть, люди
середньовіччя мали рацію, вважаючи
божевілля ганьбою. Воно, певне, починається
саме так, з відчуття жалю до себе».

Був початок місяця, а тому Габріелла
вирішила придбати необхідні речі. На вітрині
взуттєвої крамниці було повно щойно
одержаного через посередництво нейтральної
Туреччини модного американського
жіночого взуття. На Середньому Сході англійці
тепер вже не задають тону, але поки що це

помічають лише найрозумніші. «Франц
якось сказав... О, Франц, повернись, нехай
тебе не вбивають, повернись, благаю
тебе...» Габріелла зайшла до крамниці.

 Будь ласка, дайте мені приміряти отой
черевичок.

Був початок місяця. Життя, на щастя, не
завжди обертається до нас лише темною
стороною.

Старий розмовляв з капітаном Вільямсом.
 Запишіть в їхні картки, що вони

одружилися, Віллі. Це нам, безперечно, на
руку... До того ж вони справді кохають одне
одного, а це означає, принаймні видатні
митці усіх часів твердять, що це означає...
«Кажи вже сам, старий мишоїде, що ти

там думаєш,  подумав капітан Вільямс.
Не буду я тобі підказувати».
Але кінець кінцем Віллі не витримав.

Зрештою перемогли ті риси в його
характері, котрі, власне, й допомогли Віллі стати
довіреною особою:

 Це означає, сер, що вони у нас на
гачку?

 Атож, Віллі, подвійний нельсон ', бо
перед цим був лише одинарний, га?
Тепер, коли слова були вимовлені,

Старий став навіть брутальніший та відвертіший
за Віллі. Що ж, у Старого чин набагато
вищий, ніж у капітана.

ОДНОДУМЦІ Є СКРІЗЬ...

Хафізу доручили сповістити велику групу
людей про провал, який стався в Каїрі. Це
невеселе завдання він виконував у вільний
од роботи час, між поїздками в західний
сектор пустелі й назад у зону каналу. Він
возив потрощені танки, не витрачені
боєприпаси, телефонні стовпи та шасі згорілих
грузовиків. Мережу підпільних зв'язків зно-

11 Прийом в класичній боротьбі.
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ву було зруйновано. Дантиста
заарештували. Товариші вважали, що його виказав
конс'єрж. Шестеро студентів теж мусили
переховуватися, а багато людей, що раніше
співчували організації, злякалися й почали
твердити: «Заждіть кінця війни...», «Коли
англійці звідси заберуться...», «От якби здох
король Фарук...», «Коли весь народ до
цього доросте...», «Коли скінчиться війна, ми
зможемо жити в Римі або Парижі й звідти
керувати підпільним рухом, як це колись
робили політемігранти з царської Росії...»
і таке інше.

Навіть дехто з робітників теж вважав за
краще почекати. А на кого ж тоді
покладатися, коли не на робітників? Кажуть, що в
мирний час англійці не зможуть,
виправдуючись війною, допомагати єгипетській поліції
так жорстоко душити
національно-визвольний рух. Одним словом, арешти так усіх
налякали, що було вирішено поки що
припинити боротьбу.

Хафіз відчував самотність і втому. Він
боляче переживав поразку руху, панічні
настрої підпільників і тішився лише думкою,
що сам досить давно вступив до

організації, а тому має певне уявлення про теорію.
Вміння аналізувати події допомагало Хафі-
зові розглядати їх в діалектичному
розвитку, а з марксистського вчення він твердо
знав, що незабаром неодмінно настане
новий етап.

Іноді Хафіз зустрічався у справах з Фаї-
зою. Вона працювала тепер під іншим
прізвищем в конторі прогресивно настроєного
адвоката. Навчання в університеті довелось
залишити,  вона побоювалася арешту.
Чекаючи Фаїзу біля трамвайної зупинки,

неподалік од контори адвоката, Хафіз
нерідко зустрічав там ще одного товариша,
італійця Стефано. Цей Стефано чомусь не
подобався йому. Якось Хафіз спитав про
Стефано у Фаїзи. Тепер, коли не стало
організації, можна не додержуватися законів
конспірації, кожен відповідає сам за себе.

 Йому здається, що він мене кохає,
сказала Фаїза.  Втім, він мусить пам'ятати,
що зараз не час про це думати.

Здавалося, вона навіть сердиться, що
доводиться марнувати час, даючи пояснення,

тоді як усі інші дівчата її віку у відповідь на
подібне запитання неодмінно почали б
червоніти, кокетуючи та вдаючи, ніби раніше
нічого не помічали. Хоча Фаїзі минуло
тільки дев'ятнадцять років, вона повністю
присвятила себе революційному руху, а це
означало, що дівчина твердо вірить у
майбутнє.
А проте, коли одного дня Хафіз вирішив

відверто побалакати з Фаїзою, слова його
зустріли рішучу відсіч з боку дівчини:

 Не розумію, чого тобі треба. Теж в
мене закохався, чи що? Заспокойся, я вийду
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заміж лише за такого, як ти. А тепер
поговоримо про товаришів із Танти...

Річ у тім, що окремі групи, тепер
ізольовані, почали відчувати взаємну недовіру й
ворожість, підозрюючи одна одну в зраді.
Керівники кожної групи, замість того, щоб
порозумітися і згуртуватися, прагнули
відшукати слабкі сторони в роботі сусідів.
Хафіз поскаржився Фаїзі, що, коли він
запропонував одній з груп почати дискусію,
представники її перестали йому довіряти і
навіть назвали «агентом» іншої групи.

 Нічого не вдієш,  відповіла Фаїза.
Однак про майбутнє слід думати зараз.
По-перше, треба обговорювати дальшу
програму нашого руху, а не дії кожного
товариша. По-друге, я вважаю, що ти мусиш
стати особою, яку б поважали усі групи.

 Хто?  здивовано перепитав Хафіз.
Я?

 Саме ти,  відповіла Фаїза і так

щільно стулила губи, що біля рота у неї враз
з'явились дві невеличкі зморшки.
Не встиг Хафіз зібратися з думками, як

Фаїза додала:
 Якщо не знайдемо когось кращого,

що, звичайно, цілком можливо.
Міркуючи про все це, Хафіз загальмував,

і паровоз зупинився на запасній колії
вантажної станції Суец. За паровозом
тягнувся довжелезний хвіст вагонів та платформ,
навантажених різним воєнним мотлохом.
Вантажники взялися за роботу, а Хафіз
вмостився в холодочку під паровозом снідати.
Із розмов з вантажниками-арабами та

завдяки власній спостережливості Хафіз
уже міг скласти досить чітке уявлення про
тутешню ситуацію.
Скільки сягало око, під пекучим сонцем

жовтіли піски пустелі. Під бронзовим небом
стояли ряди побілілих дерев'яних бараків 
приміщення їдалень та складів, височіли
бетонні водонапірні башти. Жодного клаптика
тіні. Йшов п'ятий рік війни.
Вагони розвантажували обідрані араби,

що працювали за своєрідним подвійним
контрактом: араб сплачував свій борг,
працюючи на кредитора свого хазяїна.
Британська адміністрація платила кожному
робітникові десять піастрів на день, але вантаж-
ники-араби не одержували майже нічого,
бо між ними та адміністрацією стояло від
шести до восьми акул-посередників.
Робітники давно б повмирали тут з голоду, якби
командування не відкрило просто в пустелі
продовольчої крамниці й не найняло двох
дівчат-сиріток готувати арабам їжу. Воду
робітники випрошували в англійських
солдатів, разом з якими працювали.
Наглядачі, безпосереднє начальство арабів, ходили
з довжелезними батогами  символом
влади.

Все, що привозили поїзди в це забуте бо-



ігом місце, англійські солдати реєстрували,
рахували, демонтували, сортували й
лагодили в довжелезних сараях з холодною

бетонованою підлогою й гарячим залізним
дахом. Ніколи ще доля не зводила арабів та
англійців так близько в спільній праці і
спільних муках. Один чи двоє англійців весь
час зганяли злість на ні в чому не винних
«клятих арабах», кілька солдатів утворили
своєрідне товариство і скуповували речі,
вкрадені арабами під час розвантажування
вагонів. Дехто вдавався до складних
прийомів, щоб крізь колючий дріт провести до
бараків повію. Були й такі, що майстерно
ухилялися од муштри, майже не працювали
і завжди збирали навколо себе найледачі-
ших арабів. І все-таки серед англійських
солдатів траплялися й такі, що ставилися до
арабів по-людському, вчили їх мову,
розмовляли з ними, допомагали. Не можна
сказати, щоб таких солдатів було багато, але
вони були.

 Зрештою, нам просто пощастило, що
ми народилися англійцями, а не арабами,
говорили ці солдати.
Деякі англійці щовечора йшли до залізної

каплички й схиляли коліна перед вівтарем.
Посеред вівтаря, як годиться, височіло
розп'яття, а обабіч стояли два блискучі
стакани од снарядів, пристосовані під вази для
квітів. Однак, свіжу квітку можна було
знайти лише за сімдесят миль звідси, в
садах Ісмаїлії або на щойно политих клумбах
біля вілл французьких інженерів на Суець-
кому каналі. Іноді серед англійських
солдатів зустрічалися соціалісти, навіть комуністи.
Щоправда, останніх негайно кудись
відправляли, напевне, ближче до передової.

В цілому ж, в міру того, як війна
наближалася до кінця, ставлення кадрових
солдатів до арабів («Дай йому доброго стусана,
тоді він поважатиме тебе! Розмовляй з
арабами виключно жестами» і т. д.) поступово
змінювалося під впливом прогресивно
настроєного поповнення з цивільних, а
частково і через те, що друга світова війна була
війною моторів. Моторизація армії
зумовила виникнення нових родів військ. Місце
розташування армійських частин скоріше
нагадувало завод, або невеликий
індустріальний центр з гаражами та ремонтними
майстернями. Навіть розмови, що точилися
в армійському середовищі, тепер головним
чином стосувалися циліндрів, зварювання
металів, електричного струму тощо.
Прихилившись спиною до колеса, Хафіз

жував сухий хліб, заїдаючи його
апельсином. Він дивився, як по дошках та балках
з'їжджають з платформ розбиті танки, як
босі араби передають з рук у руки ящики
з трофеями й складають їх просто неба біля
грузовика, як сержант-англієць рахує й
приймає ящики.

«От коли б зусилля цих людей, і арабів і
європейців,  думав Хафіз,  спрямувати на
іригацію одного з районів пустелі, або на
розвідку мінеральних багатств, ну, в
крайньому разі, на будівництво доріг, щоб
можна було їздити з одного соціалістичного
міста до другого! Адже люди витрачають у
війні стільки енергії!» З ніг до голови в
мастилі  вони щойно згружали розбитий ді-
зельний насос  до Хафіза підійшли
шестеро арабів-вантажників. Привітавшись, вони
посідали біля тендера, щоб хоч трохи
сховатись од пекучого сонця, й почали
балакати про те, про се.

Спочатку араби поцікавилися скільки
поїздів цього брухту Хафіз вже привіз сюди і
скільки його ще лежить у пустелі, потім
спитали, коли нарешті скінчиться війна.
Хафіз відповідав обережно і стримано.
Далі мова зайшла про англійських

солдатів. Нове поповнення разюче відрізняється
од кадровиків. Зараз, дякувати аллахові,
коли трапляється нещасний випадок, арабам
хоч не доводиться помирати тут без
догляду. Один англійський капрал з червоним
хрестом на рукаві приходить тепер
перев'язувати рани, дає ковтати ліки і навіть
приносить їжу. Правда, він трохи не сповна
розуму, бо хоче, щоб араби виконували якісь
дивні релігійні обряди. Мабуть, це одне з
відгалужень християнства. Він, наприклад,
примушує їх мити руки перед їжею і пити
кип'ячену воду. Але ж самі англійці воду не
кип'ятять? Це кращий доказ, що той капрал
божевільний, адже з точнісінько такого
колодязя, як їхній, пив воду сам пророк Ма-
гомет. До того ж колодязна вода більш
схожа на воду, ніж ота, яку беруть з кранів
англійці і яка відгонить білим порошком,
що його насипають у вбиральнях.
Крім того, капрал примушує закопувати

те, що й без того незабаром рознесли б
геть жуки. Живе капрал в самотній халупі
на краю табору. В ній стільки книжок та
медикаментів, що в куточку ледве вміщаються
вузеньке ліжко й примус. Капрал вивчає
арабську мову, а тому іноді запрошує
арабів до себе в гості. Хоча такі відвідини
суворо забороняються табірною поліцією, він
не звертає на це жодної уваги. Він частує
арабів чаєм, розмовляє з ними їх рідною
мовою, розпитує про життя-буття. Капрал
завжди радить арабам вчитися грамоти і
навіть якось сам почав їх вчити, але з цього
нічого не вийшло, бо, по-перше, він сам як
слід не вміє читати їх мовою, а, по-друге,
«учні» надто стомлюються на роботі й
увечері їм смертельно хочеться спати. Капрал
говорить, що книжки існують не тільки для
вчених, а взагалі для всіх людей, і що той,
хто вміє читати, знатиме про що написано
в книжках. А книжки, каже капрал, можуть
навчити, як треба жити і як слід змінити світ.
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Хафіз зиркнув на свого кочегара, котрий
хропів під тендером, бо думав, що старий
стежить за ним.

 Як ви гадаєте, що капрал мав на
увазі?  спитав Хафіз.
Ніхто з його співрозмовників не міг

відповісти. Може, він говорив про миття рук,
а може, і про ліки, хто його знає? Але
капрал говорив і про те, що араби не повинні
жити в таких злиднях. При цьому очі в
нього починали виблискувати, мов у
божевільного, й він говорив так швидко книжною
арабською мовою, що ніхто нічого не міг
зрозуміти. Проте вони второпали, що
капрал щось розповідав про соціалізм та
комунізм і висловлювався проти короля Фарука.
Вони навіть подумали, що капрал ворог іс-
тиної віри.

 Такий, звісно, буде паплюжити нашу
віру, адже в нього є своя, яка вимагає
мити руки і пити воду з труб. А проте він
людина хороша, хоча і дивак. Він ніколи в
житті не битиме араба, а якось, коли мене хтось
стукнув по нозі, він...
Хафіз більше не слухав. Невимовна

радість охопила його. Зникли похмурі думки
про те, що треба продовжувати працювати,
аби лише виправдати довір'я Фаїзи, зникли
сумніви щодо доцільності дальшої
боротьби. Хафіз стрепенувся, він відчув майже
непереборну потребу схопити свого
співбесідника за худі плечі й, добре трусонувши,
усе йому пояснити, побігти до цього кап¬

рала й потиснути йому руку, а потім
негайно їхати додому, знайти Фаїзу і розповісти
їй про цю зустріч.
Однак Хафіз сидів нерухомо, втупившись

у пісок під ногами.
 Він має рацію щодо води,  згодом

спокійно мовив він.  Нас теж попереджали,
щоб не пили з колодязів, бо там мікроби.
Ну, такі маленькі комашки, що отруюють
воду.

Коли состав розвантажили, Хафіз з
кочегаром видерлися на паровоз і
попрощалися з робітниками. Хафіз смикнув рукоятку
гудка, й паровоз, давши задній хід,
штовхнув довгий хвіст вагонів та платформ на
запасну колію. Потім Хафіз пішов до
контори, де, поліруючи нігті й базікаючи з
англійським офіцером, сидів ефенді з управління
залізниць.
Очевидно, Хафізів паровоз потягне назад

до Каїра состав з відремонтованими
танками та грузовиками, який уже стояв готовий
на сусідній запасній колії.
«Навіщо все це?» подумав Хафіз і

оглянув будівлі ремонтних майстерень, весь
табір та ряди колій.
Десь тут живе людина, що думає

так само, як і він. Думка ця стала для
нього провідною зіркою. Так колись Хафі-
зова мати запалювала ввечері на вікні
лампу для свого восьмирічного сина, коли він,
голодний і знесилений, повертався додому
З фабрики.



БІЙ

Франц приземлився вдало  лише набив
синця на коліні. Щойно він почав згортати
парашут, як з темряви вигулькнув старий у
рибальській фуфайці і мовчки заходився
допомагати йому. Потім кивнув  мовляв,
іди за мною,  і повів Франца кам'янистою
стежкою. Старий, здавалось, зовсім не дбав
про обережність  він важко тупав у
темряві, спотикався і час від часу відкидав
ногою камінці, що траплялися на шляху. Хоча
Франц і не відчував страху, але тримався
насторожі, мимоволі принюхуючись до
свіжого нічного вітерця, що ніс запахи моря і
вогкої землі  п'янкі, чудові пахощі! Він
згадав, як пахла єгипетська ніч, коли він
ішов до літака  повітря було гірке, сухе,
колюче. Потім у літаку,  цілком сучасна
суміш запахів бензину, фарби й гуми. І ось
тепер цей вітрець, який пестив його щоки,
ворушив волосся і був напоєний новими,
незнаними ароматами незнайомої землі.
Раптом Франц подумав: «Під моїми
ногами  старий континент, нехай маленький
острівець, але все ж таки Європа!» І
одразу ж майнула друга думка: «Обов'язково
розповім їй про це сьогодні». Потім,
згадавши все, він виправив сам себе: «Колись
розповім їй, як це було».

Решту ночі він перебув без сну в хатинці,
обвішаній рибальськими сітями.

 Вранці за тобою приїдуть,  сказав
провідник.

І справді, вранці приїхали двоє на
рибальському човні, за яким у великому гумовому
мішку волочився на ланцюжку
радіопередавач. Вони розмовляли якоюсь чудною
мовою  вживали флотські вирази,
вставляли грецькі та німецькі слова й вигадані
ними новотвори,  і Францу важко було їх
розуміти. Вони сказали йому, що живуть
отак, у човні, вже три роки: продукти й усе
інше їм постачають з підводних човнів та
повітрям. Німецькі патрульні катери
охороняли, за їх словами, тільки великі острови,
при чому службу на них несли не
гестапівці, а морська піхота, яку не важко було
водити за ніс.

 Ми поганенько знаємо німецьку
мову,  сказав один з моряків.  Тому ти
розпочнеш з того, що переглянеш усю купу
паперів, зібраних для нас місцевими
хлопцями, і скажеш, чи є там що-небудь варте
уваги. Згода, Наречений?

 А чому ви мене так називаєте? 
спитав Франц.

 Свого імені ти нам іще не сказав, а в

радіограмі було так сказано  зустрічайте,
мовляв, Нареченого. Хтозна, чому вони
вибрали саме це прізвисько. Напевно,
вигадка якогось штабного жартівника. Ти не
ображайся  ті щурі охрестили оцього
мого приятеля Таббі «Операція слон». Отже
не зважай. Ми тут самі собі хазяї і зовсім
не все виконуємо, що вони нам звідти
наказують. Правда, Таббі? Ми належимо, як
то кажуть, до «людей на місцях».
За кілька днів Франц уже збагнув у

загальних рисах, що хотів сказати цей
засмаглий моряк. Тепер йому здавалося, що
життя тече в різних площинах, і потрібен
добрий, надійний компас переконань, щоб
знати, в якому напрямку йти. В одній площині
війна велася за правилами штабних
стратегів  і піхота з прокльонами гинула на
фронті, тоді як у тилу процвітали безладдя
й корупція. В іншій площині війна була
гігантською шарадою, одним із завдань якої
було уберегти Британську імперію від
німців, але при цьому не послаблювати їх
настільки, щоб це додало сили росіянам;
дипломатія, стратегія й політика робили свою
темну справу, тоді як на фронті лилася
кров...

Проте Франц знав, що головне зараз 
бити націстів, і росіяни ціною неймовірних
зусиль робили це на всьому своєму
величезному фронті, тоді як війська союзників
ледве посувалися вперед на Апеннінському
півострові. І англійський прем'єр уже
таємно обговорював шляхи й засоби до того,
щоб перешкодити Червоній Армії
просунутися «надто далеко», одночасно

прославляючи у парламенті її відвагу.
За кілька днів Гаррі Арджент приєднався

до Франца, і тепер їхня команда складалася
з чотирьох чоловік. Вночі вони
пересувалися з місця на місце, а вдень  спали у
човні, відійшовши подалі од берега.
Якось їм наказали взяти на борт одного

з місцевих керівників руху Опору й
перевезти його на інший острів. їхній пасажир
відпочивав на кормі після тривалого
переходу. Його розумні чорні очі, здавалося,
вивчали команду. Франц перекинувся з ним
кількома словами, потім розмова
пожвавішала. Розмовляли вони німецькою мовою.
Франц хотів скористатися з цього
знайомства, щоб краще з'ясувати собі політичну
ситуацію в цій частині земної кулі, його
співрозмовник  щоб почути свіжі новини
з Великої Землі.
Франц сказав, що англійська політика

наражається зараз на труднощі, бо англійці
хочуть перемогти німців, але водночас
намагаються перешкодити зростанню могутності
Радянського Союзу й поширенню впливу
прогресивних сил в Європі. Крім того, вони
прагнуть врятувати імперію від «дружніх
обіймів» свого американського союзника.
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Пасажир погодився з цим.
 Послухайте,  сказав він своєю

ламаною німецькою мовою,  я спробую
розповісти вам історію, яка може послужити
для вас застереженням. Це дуже дивна
історія. До нас сюди прислали якось
молодого англійського офіцера. Він мав навчити
нас користуватися новою зброєю, ховати ЇЇ
тощо. Хлопець добре розмовляв грецькою
мовою. Він пояснив, що перед війною
плавав у цих краях із своїми друзями. Я гадав,
що офіцер має на увазі військовий флот чи
якусь іншу службу, але він сказав, що
приїздив сюди із друзями на яхті. До війни
він робив іще багато інших речей, якими
захоплюються такі багаті хлопці, як він:
подорожував, наприклад, з дозволу
армійського начальства автомобілем через
Афганістан до Індії. Хлопець добре говорив по-
нашому, бо вивчав старогрецьку мову в
школі, а потім сучасну на якихось
спеціальних офіцерських курсах. Але вченим
його не можна було назвати. Просто
хоробрий хлопець без будь-яких сталих
філософських поглядів на життя, сповнений енергії
і справжньої любові до нашої країни й
народу. Ну, ви знаєте, про який тип людини
йдеться. Серед німецьких офіцерів ви
нізащо не знайшли б такого. В той час у
нашому районі діяла банда реакціонерів-терори-
стів, у ній були і злочинці, і колишні
офіцери, й політичні авантюристи. У них не
було офіцера від союзників, як у нас, але
ми знали, що вони теж підтримують по
радіо зв'язок з Каїром і дістають від
англійців зброю з літаків. Нам, як ви знаєте, нову
зброю скидали тільки взамін втраченої у
боях з німцями, і то треба було не раз
нагадувати. А от ця банда із своїм
командиром на ймення Наполеон не повинна була
звітувати перед англійцями за зброю! Ми
про це знали, бо серед них була наша
людина, вона потім загинула, розумієте? 
Франц кивнув головою.  Тоді, як і
сьогодні, ширилися чутки, нібито німці мають
залишити деякі острови, а англійці 
висадитись на них. То ж далі: цей хлопець 
офіцер  був хороший вояка, зі мною він
радився у тих випадках, які стосувалися
місцевого населення і таких інших справ. Накази
він одержував безпосередньо з Каїра по
маленькому радіоприймачу, встановленому
в курнику Ставроса Ангелідіса. Одного дня
він прийшов до мене дуже стурбований і
сказав: «У мене є доказ, що в головному
штабі сидять зрадники». Я попросив його
розповісти детальніше, і він неохоче
пояснив, що випадково дізнався про існування
прямого зв'язку між Каїром та німцями 
і не просто з вермахтом, а з гестапо. Він
навів мені докази. Я був приголомшений,
не знав, що й подумати, а потім сказав
йому, що, на мою думку, єдиний правильний

шлях,  повідомити про все це в Каїр.
Хлопець так і зробив, прийом повідомлення
підтвердили. А через кілька днів йому
надійшов наказ відвідати район, де діяв оцей
Наполеон із своїми бандитами. Хлопець
поїхав туди  і назад уже не повернувся.
Згодом ми через нашу людину дізналися, що
Каїр передав Наполеонові, нібито в його
район пробирається ворожий агент, який
вдає з себе англійського офіцера 
висадиться він, мовляв, там-то й даватиме такі-то
сигнали. Бандити вбили юнака. Вони навіть
не поховали його  просто облили труп
бензином і спалили на місці... Цю історію
можна тлумачити по-різному; на мою
думку, зв'язок із німцями таки підтримувався,
з Берліном велися, мабуть, якісь таємні
переговори, але це не була «зрада» в
звичайному розумінні слова. Що ж до хлопця, то
він був далеко від Каїра, наказати йому
мовчати вони не могли, а як він діятиме 
не знали. Тому його вирішили просто вбити.
Звичайно, він і так, мабуть, загинув би, бо
особливою обережністю не відзначався.
Але я любив його. Згодом мене
попросили доповісти про обставини його загибелі,
і я відповів, що вони мені не відомі, але я
спробую з'ясувати їх. З Каїра одразу ж
надійшла радіограма: «З'ясовувати не
варто».  Чоловік засміявся.  Я стріляний
горобець, мене не проведеш.

 Очевидно,  сказав Франц,  це
означає, що англійці домовляються з німцями
про передачу островів без бою. Це врятує
життя багатьом англійцям і вивільнить
німецьких солдатів для російського фронту.

 Можливо, погодився грек, але я
хочу звернути вашу увагу на інше: коли
англійці розправляються так з одним із своїх
офіцерів, то що ж вони зроблять з вами,
якщо виникне така необхідність?

 Щодо цього в мене ілюзій немає,
відповів Франц.

 Звичайно,  зауважив його
співрозмовник,  усе це не означає, що тут нема
війни. Якщо я не помиляюся, то наприкінці
цієї подорожі і вам доведеться понюхати
пороху.

 Головне, сказав Франц, не
дозволяти усім цим інтригам перекручувати
справжній хід подій. Суть їх полягає в тому, що
німецький фашизм зазнає поразки, і це веде
до величезного кроку вперед в історії.
Щодо нас, то ми завжди намагаємося

розглядати навіть найболючіші події на фоні
загальної картини.

 Вірно,  погодився грек.  Тільки цей
хлопець, на жаль, не міг зробити такого
перед своєю загибеллю...

Острів був невеликий, отже бій за нього
мав бути недовгий. Зустрівшись з команди¬
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ром, вони дізналися, що операцію по
захопленню острова треба здійснити
блискавично. їхнє завдання полягало в тому, щоб,
висадившись, зав'язати бій з ворожим
гарнізоном і триматися, доки не прибуде
десантне судно з морською піхотою.
«Справжня» війна підкрадалася, нарешті,
й до цих островів.
їхнім командиром був англійський офіцер

з романтичною чорною борідкою й
вусами. Свою мову він пересипав газетними
зворотами, хоч і вимовляв їх з іронією.

 З добре поінформованих джерел мені
стало відомо, що серед вас є радист.

 Так, сер, це я,  сказав Гаррі Арджент,
віддаючи честь.

 Чудово. Ви підете зі мною. Не знаю,
чи пощастить вам полагодити нашого

приймача, але докладіть усіх зусиль. Ходімте
нагору, до села. Ми ліквідували там з
десяток німців перед тим, як ви своїм візитом
зробили честь цій величній горі та
незайманим берегам. Але кільком ворогам
вдалося втекти, і ми чекаємо на появу
підсиленого загону противника з того боку
острова.

Він повів їх до берега по плавучому
причалу, зробленому із скріплених між собою
ланцюгами металевих бочок, поверх яких
були покладені дошки. Настил
вгинався під ногами, а бочки то пірнали у воду то
виринали, і тоді видно було на них зелені
водорості та якісь літери.
Із селища, розташованого на великій

скелі, видно було вузеньку смужку берега й
причал, що коливався на хвилях, немов

морський змій.
Оглянувши приймача, Гаррі переконався,

що він справний. Назвавши йому хвилю й
позивні, офіцер пішов, а Гаррі прийняв
якийсь зашифрований наказ. Грек-зв'язкі-
вець відніс наказ командирові.
Незабаром німці розпочали атаку. Бій

зав'язався на дальній околиці села. Згори
видно було, як наступають німці. Близько
двадцяти загорілих солдатів у тропічній
уніформі, обвішаних гранатами, з автоматами в
руках, пригинаючись і петляючи, бігли
вгору по схилу горба й стріляли на ходу. В них
теж стріляли, але поки що, здавалось, не
влучили ні в кого. Крізь стрілянину
прорізалося сюрчання свистка, точнісінько як на
футбольному матчі, і німці залягли. Одразу
ж на флангу загримів станковий кулемет,
з дахів із брязкотом посипалася черепиця.
До кухні занесли двох поранених, але
Гаррі саме вистукував позивні й не міг піти
поглянути, кого зачепило. Знадвору вбіг
командир; його чорна борідка була
запорошена.

 Передай оце,  наказав він, кинувши
на стіл зашифрований текст. Гаррі почав
передавати. Стояв такий гуркіт, що він не чув

навіть власних сигналів, навушники також не
допомагали. Очевидно, свисток просюрчав
іще раз, бо німці знову рушили вгору...
Кінець кінцем селище довелося

залишити й відступити на вершину горба.
Вибравшись туди, партизани почали окопуватися і
тільки тут помітили, що німці не
переслідують їх. А незабаром з'ясувалося чому. До
маленької пристані причалили три шлюпки з
німецькою морською піхотою 
підкріплення з ближнього острова. Мабуть, цього
разу ворог збирався вже діяти напевно.

Перед відступом Гаррі, за наказом
командира, розбив рацію. Тепер загін опинився в
дуже скрутному становищі. Втім, коли
стемніло, на вершині стало чутно все, що
робиться внизу на багато миль довкола  і
шелест прибою, і голоси німців, а іноді вітрець
доносив навіть глухий металевий стукіт
бочок: це хвилі розгойдували причал. Отже,
ніхто не міг непомітно підкрастися до їх
позиції. Бородатий офіцер розставив
вартових, а сам загорнувся в ковдру й заснув.
На світанку Гаррі Арджента розбудив

звук, який він востаннє чув у пустелі,  і
Гаррі навіть не одразу збагнув, що цей
звук означає. З моря вдарила гармата, й
снаряд вибухнув десь вглибині острова.

 Прибув, нарешті!  радісно загорлав
командир, схоплюючись на рівні.  Чортів
міноносець! Ну, тепер, хлопці, вважайте, що
все гаразд!
Німці щодуху бігли до причалу.
 Ану, хлопці, гайда за мною! 

крикнув чорнобородий, і загін кинувся вниз, до
села.

Німці залишили кількох солдатів із
станковим кулеметом прикривати свій відступ,
і атакуючим довелося обходити зону
вогню. Тим часом одна з шлюпок уже відійшла
од причалу. Підбігши, нарешті, до
прибережної кручі, англійці й греки побачили
ворогів, що були тепер, як на долоні.
Зав'язалася перестрілка. Німці давали кілька
залпів, потім двоє чи троє з них стрибали на
дошки причалу й кидалися до шлюпок. По
дорозі їх настигали кулі. Нарешті, одну
шлюпку вдалося підпалити. І тут із-за мису
з'явився міноносець, борти якого були
розмальовані чорними і білими маскувальними
плямами.

Розлягся гуркіт  неначе хтось ударив
молотком по чавунному казану  і на
березі вибухнув снаряд, знявши фонтан піску.
Німці покидали зброю і, піднявши руки,
рушили вгору стежкою, що вилася поміж
скелями. Бій скінчився.

Через якийсь час на острів висадилися
англійські десантники. До берега вони
підпливали на баржах, що нагадували
величезні ковші екскаваторів. Гаррі вперше бачив
таку техніку. Спорядження десантників
також було нове: мотузяні драбини, кортики,
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новенькі автомати, непромокальні чоботи...
Видно було, що війна вступає у нову фазу.
Опівдні Гаррі відшукав Франца, й вони

пообідали американськими консервами. З
полонених німців утворили команду, щоб
поховати забитих. З учорашніх супутників
Гаррі тільки Франц лишився живий. Обидва
моряки загинули в селі, а грека вбили, коли
він повз до кулемета: по ньому відкрили
перехресний вогонь.

СПРАВИ СЕКРЕТНІ

«Я певен, що читачі розділять зі мною
бажання поздоровити м-ра Папандопулоса
в зв'язку з його рішенням відмовитися,
принаймні на деякий час, від його теперішньої
посади в еміграційному уряді острова К.
М-р Папандопулос погодився взяти на
себе обов'язки головного адміністратора
ЮНРРА 1 1 в острівному районі. Таке
рішення типове для цієї людини, що завжди, не
вагаючись, ставить свій громадський
обов'язок понад особисті інтереси.
Доречно нагадати, що в найтяжчі дні

війни м-р Папандопулос великодушно
подарував союзницьким військам партію сигарет
на суму в кілька тисяч фунтів стерлінгів,
хоча громадськість дізналася про це
значно пізніше, бо він не належить до категорії
людей, що рекламують свою щедрість.
З його переходом на нову посаду
дипломатичні й ділові кола втрачають одного з най-
популярніших своїх діячів. Щасти вам, пане
Папандопулос!»

 Так от, Віллі,  закінчив Старий,  є
таке прислів'я: якщо ти не сподобаєшся
арабам, вони роблять тебе схожим на себе.
Я не хочу сказати, що таке сталося зі мною,
хоч я і пробув тут досить довго,  Старий
зробив паузу, і капітан Вільямс подумав:
«Видно, надто довго».  Але мені здається,
Віллі, що наші союзники своїми діями
починають ілюструвати це прислів'я і, між
нами кажучи, мені вже страшенно набридло
спостерігати, як вони метушаться, неначе
зграя істеричних вогів, коли трапляється
щось непередбачене... З іншого боку,
незабаром тут має відбутися відкриття
американської виставки, і мені це аж ніяк не до
вподоби, Віллі. На Середньому Сході ми
керуємо спектаклем і завжди керували ним.
На мою думку, ми припустилися великої

1 ЮНРРА  Адміністрація Організації Об єднаних
Націй з питань допомоги й повоєнної відбудови,

помилки, поступившись американцям

головною роллю в «Оверлорді» *. Тепер вони ще
більше хизуватимуться, хоч особливих
підстав для цього в них немає. Ну, і, нарешті,
оця сьогоднішня справа. Я взагалі не знаю,
як саме можемо ми завадити їхнім бісовим
джі-ай 2 цікавитися небажаними чи пак
крамольними речами. А цей тип прийде зараз
до мене, якраз у цьому питанні...

Старий відпустив Віллі лише тоді, коли
доповіли про появу відвідувача.
Американець не був схожий на жоден із

знайомих Старому типів своїх
співвітчизників. Це не був ані товстий коротун-бізнес-
мен в окулярах без оправи, ані довгов'язий
солдафон в окулярах з роговою оправою.
Він скидався чимось на солідного
англійського чиновника в дачному одязі,
цілковитій схожості заважали хіба що відзнаки на
гімнастьорці, зшитій з тієї ж щільної,
тонкої тканини, що й уніформа американських
рядових  значно кращої за якістю, ніж
англійська бавовняна.

Після обміну вітаннями американець
одразу ж перейшов до суті справи:

 От що, генерале, тут відбувається
багато речей, які нам не до смаку, і мені
сказали, що відносно декотрих з них ви
можете дати пораду. Ми побоювалися, що між
нашими й вашими хлопцями можуть
виникнути спірки, але ці побоювання фактично
виявилися безпідставними. Зате тепер нас
уже непокоїть інше: чи не стають наші й
ваші хлопці надто задушевними друзями,
чорт забирай? Візьміть, наприклад,
солдатську говорильню в Каїрі  отой клятий
розплідник радикалів, що його вашим людям
довелося недавно прикрити. Так от наші
хлопці ніколи б до такого бедламу не
додумалися. Ми піклуємось про їхнє
дозвілля, не даємо байдикувати, і тому кляті
радикали та червоні не мають анінайменших
шансів на те, щоб угноїти їх своєю
пропагандою  ви мене розумієте?

 Авжеж,  відповів Старий. «Боже, 
подумав він,  адже цей тип і не підозрює,
що говорить грубощі».

 Так от, почали траплятися дуже
химерні речі. Візьміть хоча б оті дебати, котрі
ваші хлопці запропонували влаштувати в
нашому таборі. Спочатку ми нічого не мали
проти такої зустрічі. Ми взагалі за те, щоб
наші солдати спілкувалися, коли йдеться про
танці, концерти, спорт, про ті види спорту,
які є і в нас, і у вас, скажімо, плавання чи
ватерполо. Але ці дебати, дискусії
набувають характеру чистісінької соціалістичної
пропаганди. І призвідцями в таких справах
завжди виступають ваші хлопці, хоча нам
відомо, що й серед наших є студенти-ради-

1 Оверлорд - умовна назва операції по
відкриттю другого фронту в Європі.
2 Жаргонне прізвисько американських солдатів.
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кали, і ми найближчим часом приберемо їх
до рук.

 Пробачте, я переб'ю вас* сказав
Старий.  Я гадав, що ви прийшли
обговорювати проблеми, які стосуються справжньої
агентурної роботи  це по моїй лінії; але,
слово честі, я не можу гаяти часу на
загальні питання моралі й такого іншого. Мені
дуже шкода, що я не дав вам висловитися до

кінця...

 Якщо комуністи  не агенти, то хто ж
вони тоді, чорт забирай? Послухайте, мене
направили до вас, а ви тепер намагаєтеся
грати зі мною в піжмурки. Я не хотів
торкатися ще однієї теми, думав, якось іншим
разом,  але ви мене роздратували, і я тепер
скажу. Я прибув сюди недавно, але добре
бачу, що в Єгипті назріває колотнеча  і
почнеться вона, можливо, ще раніше, ніж
у Європі скінчиться війна... Ви, англійці,
вважаєтеся тут великими цабе. Так от, будьте
обережніші на поворотах, бо інакше одного
дня вас винесуть звідси ногами вперед...
останні слова американець уже викрикнув.
Він, здавалося, втратив контроль над
собою, але насправді американець вдався до
свого улюбленого прийому під час
публічних виступів; до того ж його таки дратував
цей пихатий аристократ із самовпевненою
пикою.

 Прошу вибачення, але дозвольте вже
нам самим розв'язувати ці питання так, як
ми вважаємо за потрібне,  лагідно
відповів Старий.  Щодо більшовицьких балачок
серед наших солдатів, то я попрошу
зайнятися цим наше Бюро спеціальної розвідки.
Що ж до інших зауважень, то смію
запевнити вас, що ми ніколи звідси не підемо,
як не підемо і з Індії. Хоча б уже тому, що
ці воги не зможуть самі правити країною.
І, до речі, найгаласливіші з їхніх балакунів
у глибині душі також переконані в цьому.

 Ну, що ж, дивіться/ справа ваша. Я
взагалі не хотів згадувати про це отак
зопалу, але ви мене роздратували,  і,
остаточно шокуючи Старого, американець
дістав з кишені гімнастьорки пакетик
жувальної гумки, розгорнув його своїми білими
пальцями (на нігтях блиснув лак), поклав
гумку в рот і почав жувати.
На прощання Старий сказав йому.
 Ми повідомимо вам імена червоних

із тих підрозділів, що зустрічаються з
вашими. Я накажу, щоб у найближчі два-три
місяці для вас підготували невеличке
досьє...

 Два-три місяці! Я не можу чекати так
довго. Ви там підштовхніть своїх людей,
а то сидять, немов у них свинець у штанях.
Коли американець вийшов, Старий

подзвонив до відповідного відділу й наказав
підготувати дані про активних учасників
«солдатської говорильні».

Йому відповіли, що про це питання вже
готується доповідь для найвищих сфер і за
кілька тижнів йому надішлють копію.

 За кілька тижнів?  невдоволено
перепитав Старий.  Та що ви там 
поприлипали до стільців, чи що? Підштовхнути вас
треба!
Найбільші неприємності почалися у

Старого через місяць після цієї бесіди. План
витіснення французів із Сірії та Лівану був
нарешті остаточно розроблений, його
почали здійснювати і тоді раптом побачили, що
він обертається у свою протилежність. Суть
плану полягала в тому, щоб таємно
допомогти сірійським націоналістам підняти
повстання, а потім, коли французи почнуть
обстрілювати з гармат Дамаск, ввести туди
англійські війська для відновлення
«законності й порядку». Спочатку все йшло, як по
маслу, і цивільні французи були
евакуйовані з міста на англійських військових

машинах. На шостий день у крамницях столиці не
стало хліба. На сьомий день скінчилося

борошно.

А на дев'ятий день колона грузовиків,
очолювана штабною машиною з
британським прапором на радіаторі, приставила
на центральну площу кілька десятків тонн
борошна, і тут-таки, під клацання
фотоапаратів та хурчання кінокамер, борошно було
передане в дар муніципалітету. Натовп
бурхливо вітав цей благородний,
безкорисливий акт. Ніхто не знав, звичайно, що ці
мішки з борошном були навантажені на
грузовики завчасно. Здавалося,
дипломатична й політична перемога англійців уже
забезпечена. Але... так тільки здавалось.
Представники опозиції в англійській Палаті
громад раптом виступили з кількома
інтерпеляціями з приводу цих подій, керівники
Франції, що бореться, заявили ряд
протестів, і цілий тираж середньосхідного
видання деголлівської газети був офіційно
конфіскований єгипетськими властями. Чим
більше зусиль докладали англійці, щоб усе
робилося тишком-нишком, тим ширшого
розголосу набувала ця історія. Старому
лишалося тільки припустити, що на Друге
бюро 1 (до якого він особисто завжди відчував
куди гострішу й глибшу ненависть, ніж до
німецької секретної служби) працюють
якісь високопоставлені агенти, про яких він
досі не знав.
Через деякий час стало вже цілком

очевидно, що дні Пальмерстона й гарматної
дипломатії минули без вороття і що ні
авантюри, ні всілякі інтриги більше не
допоможуть: мандата на Сірію  типу мандата на
Палестіну  Англії не бачити. Організація
Об'єднаних Націй  це вже не стара Ліга
Націй. Влада в Сірії віднині належатиме сі-

іі Французька розвідка.
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рійцям  і нікому іншому. Антифранцу-
зьки настроєні націоналісти, яких таємно
підтримували англійці, виявилися зрештою
патріотами чистої води. Почалися розшуки
винуватих. Капітан Вільямс безперервно
повторював: «Ох, покотяться голови,
покотяться голови», і дратував Старого, цілими
днями мугикаючи мелодію з «Учня
Диявола». А через місяць після початку цих подій
він подав заяву про звільнення. Заяву
переслали Старому разом із запискою від
якогось ідіота з Центрального управління, в
якій говорилося: «Оскільки цей офіцер
бажає перейти на цивільну службу на
Середньому Сході, треба зважити на той факт,
що йому непотрібне буде місце на кораблі
для повернення до Англії. При наших
утрудненнях з транспортом це дуже
важливо. Що ж до його службового формуляру,
то він давно вже заслужив переведення на
батьківщину»...

 Ай-ай-ай, Віллі, обрати для цього
такий час,  сказав Старий.  Саме тоді,
коли наш відділ вскочив у халепу з
дамаською історією... («1 ти, Бруте!»  в думці
підказав йому Віллі). Серед людей, що
беруть участь у нашій грі, не заведено
подавати у відставку. Особливо, коли їм
доводилося, як вам, заправляти такими

відповідальними справами...

Несподіваний оборот подій збентежив і
налякав Старого. Коли б він захотів
сформулювати й висловити свої думки прямо
(зробити це не дозволяв йому етикет шпи-
гуна-професіонала), то звелися б вони ось
до чого: оскільки Віллі хоче залишити
службу, щоб зайнятися мемуарами чи,
може, продатися розвідці іншої держави,
його треба без зайвого галасу ліквідувати.

 Які ж у вас плани, Віллі? Відкриєте тут
фешенебельний комісійний магазин, чи
будете торгувати гашишем?

 Піду на службу до наших союзників,
сер.

 До янкі? Чому ж ви не попросили в
мене рекомендації, не оформили це
звичайним шляхом? Чому я нічого не знав
про це?
Віллі мовчки вислухав іще кілька

закидів, а потім, посміхаючись, що було
особливо образливо, без будь-якої шанобливості в
голосі сказав:

 Уже про все домовлено з
полковником Карлом Закменсом  отим
добродієм, що не так давно приходив до вас.
Полковник має великий вплив у Вашінгтоні,
бо насправді він репрезентує не збройні
сили, і не уряд, а нафтову компанію
«Міннетонка Ойл». Якщо з моїм звільненням тут
виникнуть труднощі, він порушить це
питання у Вашингтоні, а звідти надішлють запит у
Лондон, і це дійде до бозна-яких високих
інстанцій. Мій новий знайомий сказав, що

Державний департамент дуже не
полюбляє наражатися на обструкцію з боку
наших людей, коли йдеться про нафту. Отже
рано чи пізно мене звільнять.

 Але що саме ви робитимете для них,
Віллі?  Старий і справді не розумів.
Наскільки йому було відомо, «Міннетонка
Ойл» (Боже, ну й назва!) міняла, коли їй
заманеться, президентів і диктаторів тільки
в Південній та Центральній Америці, але
ніколи  на Середньому Сході, який досі
був виключно англійським заповідником.

 Мене беруть кимось на зразок
політичного агента,  спокійно відповів Віллі.
Вони цю посаду називають «організатор
місцевих безпорядків». Мені дадуть
автомобіль, тощо, ну й непогану платню,  він
назвав суму, що втричі перевищувала
найбільший оклад офіцера розвідки в
англійський армії. Звичайно,  вів далі Віллі,
мені доведеться вивчити все, що зв'язане
з нафтовим бізнесом. Це чималенька праця,
але ж я, власне кажучи, людина здібна і до
того ж іще молода.  Він пустив останню
стрілу в свого старого колегу й ворога і
додав:  До речі, мені вже навіть виділили
кабінет. В ньому, правда, поки що немає
нічого, крім столу, стільця й великого сейфу,
в якому лежать мої мемуари. На папці
написано: «Розкрити в разі моєї смерті».
Якщо зі мною справді щось трапиться, то
«Міннетонка» змушена буде продати їх
американським газетам  хоча б для того,
щоб компенсувати аванс, який я пропив.
Що б там не казали, але Старий усе ж

таки був солдатом і знав, як слід тримати
себе під час поразки.

 Ну, що ж, усе це дуже несподівано і
сумно,  промовив він.  Щасти вам,
хлопче. Шкода, звичайно, що ви залишаєте нас
саме в той час, коли в Дамаску заварилася
вся ця каша. Люди можуть подумати, що
ви злякалися й тікаєте... А втім, сподіваюсь,
усе владнається...

Вони востаннє випили удвох, і Старий
сказав, що надає Віллі відпустку для
оформлення усіх документів. «Ах ти ж старий
козел!  подумав капітан Вільямс.  Звісно,
все владнається, але на той час ти вже
будеш на пенсії»... Піднявши чарку, він
уголос сказав:

 За ваше здоров'я, сер! Признаюсь,
мені сумно розлучатися із старою фірмою.

троянди і колючки

Габріелла лежала долілиць на підлозі,
розклавши перед собою кілька газет з
повідомленнями про арешт і страту Муссоліні.
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В різних газетах трьома мовами було
написано майже те саме.

Габріелла раз у раз мимоволі підіймала
ногу й стукала п'яткою об п'ятку, як
дитина, захоплена цікавим пригодницьким
романом. Дочитавши до кінця, молода жінка
вдоволено рохнула, мов лисеня, яке
нарешті встромило зуби в довгождану здобич.
Останнім часом вона безперестанно

згадувала свою батьківщину, де відбувалися
такі бурхливі події. Ясно було, що період
еміграції закінчувався,  і це дуже
нервувало Габріеллу. Інтриги та сварки численних
груп емігрантів-антифашистів, що раніше
обурювали її, тепер просто викликали
огиду. Новини з Італії повинні були пройти
крізь пусті фільтри військової цензури та
фантазію воєнних кореспондентів.

«Італія  країна безнадії», писав,
наприклад, один із них  містер Джон Гордон,
розповідаючи про чорний ринок та
цілковите політичне безладдя.
Колишні фашистські подести лишались на

своїх місцях і лише зрідка переїздили до
інших районів,  коли їхній службовий
формуляр був надто вже чорний. Окупаційні
гроші жовкли в сейфах та касах банків, за
валюту правили сигарети, а натуральний
обмін став основною формою економіки.
Повоєнний світ майже непомітно входив

у свої права. В день беззастережної
капітуляції Німеччини Габріелла відмовилась
працювати на англійську розвідку, і це їй
минулось на диво легко. Очевидно, європейські
справи англійців більше не цікавили, й вони
цілком поринули у місцеві інтриги. Старий,
здавалось, усох у своєму мундирі, немов
щойно оклигав після важкої хвороби, і це
здавалось Габріеллі символічним.
Потім почалися нескінченні клопотання

про дозвіл на виїзд до Італії. Щоб купити
квитка на пароплав, доводилося довго
тинятися по конторах різних установ, обминати
височезні башти інтриг і всіляких каверз.
А тут ще перші листи від щасливчиків, що
таки дісталися до батьківщини, розповідали
про нестатки, голод і брак житла.

Настали нелегкі часи; ніхто й не гадав, що
після війни почнуться такі труднощі.
Габріелла ледве-ледве животіла й заробляла
собі на прожиття, даючи уроки італійської
мови англійським офіцерам. Іноді їй щастило
продати якусь свою статейку місцевій
французькій газеті.
Габріеллу аж ніяк не можна було

назвати наївною, а проте вона щиро вірила, що
після поразки фашизму можна буде
писати, що думаєш, відкрито заявляти про свою
належність до комуністичної партії, а не
вдаватися до усяких викрутасів та
компромісів. Однак виявилось, що ці часи ще десь
за горами, а поки що в добре
поінформованих колах вже патякали про нову антира-

дянську війну, яку буцімто планують
розв'язати років через п'ятнадцять.
Єдиною втіхою Габріелли були листи від

Франца, які почали щойно надходити. Доля
закинула його в Італію, і зараз він
готувався відбути до Німеччини з частинами, що
мали охороняти табори полонених. Поки
що не можна було сказати напевне, коли й
де вони зустрінуться. Франц писав, що,
можливо, до Габріелли завітає його
товариш, той самий, який колись приносив од
нього листа і який зараз перебуває в Каїрі.
Франц писав англійською мовою, вживаючи
безліч жаргонних зворотів.
«Я не володію його рідною мовою, а

він  моєю,  вперше спало на думку
Габріеллі.  Крім того, в нього нема хисту до
вивчення мов. Хоча, може, ми зовсім і не
житимемо в Італії... Ох, як не хочеться
вчити німецьку! Мені завжди смішно, коли я
чую їх довжелезні іменники».

Франц виїхав до Німеччини раніше, ніж
устиг попередити Габріеллу. Після багатьох
днів чекання й довгих розмов з
начальством, Францу врешті почепили
сержантські нашивки з зеленим значком
перекладача.

Пронеслася вістка, що німці ось-ось
капітулюють. Тому частина, в якій служив
Франц, одержала наказ передислокуватися
до Реймса, де розташувався союзницький
центр у справах військовополонених.
Остаточна й беззастережна капітуляція німців
сталася в травні, а ще на початку березня
Францева частина сіла у поїзд в Анконі.

Ешелон складався з двох госпітальних та
одного товарного вагону, який охороняли
двоє веселих італійців, і низки дивовижних
вагончиків з дерев'яними лавами, куди
посідали Франц та його товариші. Вони
вмостилися просто долі, підстеливши ковдри.
Через кожні кілька миль поїзд зупинявся,
потім обережно починав посуватися
вперед,  саме ремонтували дільницю колії.
До Болоньї вони добулися лише через
десять годин, пізно ввечері. У вагонах світла
не було, на довгій платформі під синіми
ліхтарями двоє американських військових
полісменів балакали з трьома повіями.

їжі ніде було купити. У Франца та його
товаришів залишалося ще трохи консервів. В
Мілані вони випросили у машиніста гарячої
води, вимилися у відрі й купили на станції
кілька банок консервованих фруктів. Потім
довелося довго чекати, поки відчеплять
вагони Червоного хреста й підготують решту
вагонів до маршруту в об'їзд Швейцарії.
Лише опівдні наступного дня поїзд прибув
у Ліон.

Весна того року, весна Перемоги, запіз¬
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нювалася. Невдовзі похолоднішало.
Вагони не опалювалися, а Франц, так само як і
його товариші, багато років прожив у
теплих краях.

Поїзд з гуркотом мчав замерзлими
полями північної Франції. Франц відчув, що в
нього клякнуть не лише ноги, а й мозок.
Минуло майже дванадцять годин відтоді, як
вони з'їли останні консервовані фрукти.
Лише через два дні по приїзді Франц

позбувся поїзного шуму у вухах й відчуття
болю в ногах. На півночі Європи стояла
холоднеча, особливо відчутна для тих, хто жив
кілька років на Середньому Сході.

Францева частина допитувала й сортувала
військовополонених у величезних
неопалюваних приміщеннях для стройового
навчання, у клунях або просто на морозі. їх
розквартирували на зруйнованій бомбою
фермі у вцілілій вітальні з єдиною піччю.
Палива не давали, отже доводилося шукати

його серед руїн. Коли союзницькі війська
вступили в Німеччину, частина, у якій
служив Франц, також передислокувалася до
одного з прикордонних міст.
Якось уранці Франц разом з двома сер-

жантами-англійцями збирався відвідати
групу новоприбулих військовополонених,
коли раптом його викликав до себе
командир.

 Сержанте, поїдете зі мною,  наказав
він, збігаючи по дерев'яних сходах, й миттю
скочив у один з чотирьох відкритих джипів,
що стояли на вулиці. Франц ледве встиг
відповісти: «Слухаю, сер». Невеличка
кавалькада рушила з місця.
Морозне повітря обпікало обличчя й

перехоплювало дух. Машини підстрибнули,
з'їжджаючи із зруйнованого шляху на
широчезну бетоновану автостраду. Крижаний
вітер заважав розмовляти. Пахло сосною.

 Сталося щось дуже важливе,  гукнув
Францу на вухо сусід.  3 якоїсь піхотної
частини зателефонували, щоб ми негайно
приїхали, бо самі вони не можуть
уладнати справу.

Франц ствердно кивнув головою.
Напевно, хтось порушив порядок. Очевидно,
колишні невільники  люди, вивезені з різних
країн до Німеччини, розбиваючи крамниці
й квартири у пошуках їжі, зустрілися з
групою німецьких дезертирів, що йшли
здаватися в полон, й почали битися за кращу
здобич. У піхотинців вистачає роботи й без
того, їм немає часу приборкувати
заворушення в тилу.

У Франца з'явилося дивне відчуття. Він
був заклопотаний думками про майбутнє та
чеканням звісток од Габріелли і не одразу
помітив, що вперше за дванадцять років
опинився на рідній землі.

Безконечна автострада врізалась у
Німеччину, мов спис у бік дикого звіра.
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Джипи саме минали невелике місто.

Головна вулиця посередині була розчищена
бульдозером, гори щебню обабіч вкривав
сніг. В містечку не було жодного будинку з
уцілілим верхнім поверхом. У воронках, під
хиткими стінами сиділи навколо вогнищ
закутані в ковдри та пальта люди  старі
чоловіки, жінки і діти.
За кілька хвилин машини завернули на

порізаний слідами танкових гусениць пути-
вець. Густий сосновий ліс підходив
впритул до шляху. То тут, то там білів
розчахнутий снарядом стовбур. Було тихо й
холодно. Ліс дихав ворожістю. Тріщав мороз.
Від холодного повітря боліло в грудях.
Пахло сосною, мов літнього дня, коли на
сонці розтає живиця. Машина проскочила
переїзд із шлагбаумом, що підняв у
зимове небо свої довгі руки. Путивець тягнувся
уздовж одноколійки. Рейки вже трохи
заіржавіли, очевидно, тут уже давненько ніхто
не їздив. З-за обрію виткнулась купка
невисоких будівель. Біля входу скупчилося
кілька вантажних машин та джипів. Що це?
Секретний завод чи якась фабрика? Чому біля
неї збудовано спеціальну платформу?
Машини зупинилися біля контрольної

будки і чекали, поки офіцер перевіряв
документи. Судячи з кількості грузовиків,
джипів та санітарних машин, сюди нагнали
чимало війська, напевно, щоб припинити
сутичку. Однак навкруги стояла мертва тиша,
й усі присутні розмовляли пошепки.
Новоприбулі пострибали з машин і почали
розминатися, тупаючи ногами по цементу
платформи. Остання мала надзвичайно дивну
форму. На всю її довжину було зроблено
положистий спуск, за яким одразу ж
починалися ряди колючого дроту і який
справляв враження, ніби по ньому просто з
вагонів скочували довжелезні колоди або
зганяли велику рогату худобу. Ліс був
навкруги вирубаний, й через те сюди майже не
долітав запах сосни. Втім, окрім диму, який
шугав із димарів адміністративного
будиночка, в повітрі відчувався ще й інший
запах. Все навкруги було вкрито пилом, а
коли люди ходили чи щось робили, в
обличчя били хмари піщинок та попелу. Без
зайвих пояснень Франц зрозумів, де вони
опинилися...

Хтось із прибулих раніше вирвав просто
на цемент платформи, блювотина замерзла
й ламалася під ногами, мов сухий кизяк.
Дивний запах проникав у легені, й людина
мимоволі догадувалась, який це запах,
хоча мозок і відмовлявся у це вірити.

Франц бачив колись в Італії, як стару
сліпу шкапу вели повз шкуродерню. Коняка
нічого не бачила, але сморід гнилих
тельбухів, що долинав звідти, усе їй пояснив.
Так і тут нікому не треба було нічого
пояснювати  то один, то другий з товаришів



Франца, раптом збліднувши, відходив убік
і перехилявся через огорожу.
Однак роздивлятися навкруги не було

часу. Всі, хто знав німецьку мову, негайно ж
бралися до роботи. Вони розтлумачували
накази англійських офіцерів, допитували
полонених, збирали усі документи й складали
їх докупи на столі в кімнаті, де стиха
розмовляли двоє офіцерів.
Незабаром Франц побачив усе на власні

очі. Табір смерті було виявлено позавчора,
схожі на мерців в'язні, закутавшись у
ковдри, роздивлялися навкруги величезними
глибоко запалими очима і перешіптувались
між собою. Вони чекали, коли їх вивезуть
звідси. А над усім цим стояв дивний запах,
якого Європа не пам'ятала з часів чорної
чуми  запах склепу.
Через кілька годин Франц побачив трьох

наглядачів табору смерті, яких привезли на
допит. Дивлячись на них, важко було
повірити, що вони такі звірі. Чорні мундири
акуратно облягали гладкі, кремезні постаті
гарних блакитнооких молодиків.
Франц виконував роль перекладача. Коли

допит скінчився, і наглядачі разом з
конвоєм чекали машини, один з фашистів зухвало
подивився на Франца своїми блакитними
очима і сказав тоном чесного патріота:

 Зрадник. Чистокровний німець, а
зраджуєш свою батьківщину! Адже ти такий
самий німець, як і ми!

 Так,  мовив Франц.  Я такий самий
німець, як і ви...
Коли джип під'їхав, Франц зайшов за ріг

будинку й вирвав. Дивно, що запах табору
смерті вплинув на нього лише тепер. Адже
він пробув тут уже кілька годин і міг би
вже звикнути до нього.

В Каїрі увійшло в моду слово «вперше».
Кожного дня газети та радіо сповіщали про
те, що «вперше після війни» надійшли такі-
то речі, товари тощо. Так «уперше»
з'явилося справжнє французьке вино, «вперше»
прибули паризькі газети. Емігранти ще
глибше відчули, що вони на чужині, і з новими
силами почали домагатися квитків на
пароплави. До Єгипту «вперше» прибули
автомашини нових марок, холодильники,
радіоприймачі, але якщо перед війною ці
товари завжди були англійського виробництва,
тепер на всьому виднівся напис «Зроблено
в США».

Серед речей, які можна було тепер
придбати, «вперше» надійшли у продаж і
ротатори. їх мали право купувати не лише
фірми, а й приватні особи, однак кожну
машину реєстрували, в покупця перевіряли
посвідчення особи і т. д. Папір можна було
придбати лише у фірми, що продала вам

ротатор. При цьому кожна фірма мала
папір з різними водяними знаками.
Незважаючи на всі труднощі, деякі най-

сміливіші організації ліберальної,
соціалістичної та комуністичної партій потроху
стали накопичувати гроші, а їх молоді і ще
недосвідчені керівники походжали повз
крамниці канцприладдя, поглядаючи на
вітрини, мов та лисиця на виноград.
Габріелла сиділа вдома й читала перші

легальні номери італійської комуністичної
газети «Уніта», які щойно прибули до Каїра.
Раптом хтось постукав у двері. На порозі
стояла Фаїза, а поруч з нею  обідраний,
босоногий Хафіз.
Якщо Фаїза кілька разів приходила до

Габріелли, то її супутника молода жінка не
бачила, відколи востаннє була на зборах.
Тепер засідань більше не бувало, а може,
її просто не інформували.
Запрошуючи гостей сідати та звільняючи

на ліжку місце від газет і листів, Габріелла
помітила, що з них двох невимушеніше
тримався саме Хафіз.
«Напевне, вони прийшли просити

грошей»,  подумала Габріелла й
приготувалася відмовити, адже грошей в неї майже не
було. Вона стала складати в думці
розповідь про свої плани на майбутнє і зовсім
не помітила, що гості вже викладають своє
прохання, яке аж ніяк не стосується
грошей.

Фаїза та Хафіз сиділи поруч на ліжку.
Хафіз важко похилив плечі, ніби
смертельно втомлена людина, і, схрестивши руки,
обіперся ліктями на свої коліна. Він мовчав
і не відводив очей від Габріелли. Фаїза
прихилилася спиною до стіни. Поза була
дівчача, але слова її бриніли серйозно й
упевнено  від того соромливого дівчиська, яким
вона була майже рік тому, не залишилось
і сліду. Всі ці думки майнули у Габріелли,
перш ніж вона почала дослухатися про що
йде мова.

 ...Народ майже нічого не знає,
говорила тимчасом Фаїза,  навіть гірше, ніж
раніш. Тепер, коли іноземні газети майже
не цензуруються, уряд ще більше затиснув
у лещата арабську пресу.
Габріелла ствердно кивнула головою.

Зрозумівши мету їхнього візиту, вона
пильно подивилася на Хафіза, але заглянути в
його напівзаплющені очі було неможливо.

 Можна було б,  вела далі Фаїза,
випускати нелегальне видання ліберального
напряму таким великим тиражем, що уряд
не зміг би перешкодити його поширенню і
зрештою мусив би послабити цензурні
рогатки. Ми могли б видавати також
спеціальний бюлетень для прихильників визвольного
руху. Але річ у тому, що в нас немає
ротатора. Є гроші, навіть є папір. Ми придбали
його в одного англійського солдата...
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Габріелла мимоволі зацікавилася
розповіддю й захихотіла:

 Якщо вони впізнають папір, то
подумають, що це робота англійської
розвідки  інтриги проти короля Фарука.
Не встигла вона вимовити слово «якщо»,

як Хафіз випростався й трохи розплющив
очі.

Фаїза розсердилася. Жарти на політичні
теми їй не подобались.

 Усе буде гаразд,  серйозно сказала
вона.  Приміщення для ротатора ми вже
приготували, папір сховано теж там.
Здавалося, дівчина і далі розповідатиме

про успіхи своєї організації, але раптом
вона рвучко підвелася й промовила:

 Ми хочемо, щоб ви допомогли нам
придбати ротатор.

І, поспішаючи все пояснити, перш ніж
Габріелла її переб'є, Фаїза вела далі:

 Треба, щоб ротатор купив хтось із
європейців. У нас усе готово: ось адреса,
куди його треба привезти. Але подробиці 
пізніше, звісно, коли буде ваша згода. Вам
треба лише зателефонувати у фірму, щоб
домовитися про ціну тощо. Адже ви вільно
розмовляєте французькою, а всі потрібні
документи ми вам дамо. Отже риск
невеликий...

«Якщо у вас справа так добре
організована, навіщо ж вам я?»  подумала Габріелла
і відповіла:

 Ні, це неможливо, цілком неможливо.
 Але ж ви нічим не ризикуєте...

сказала Фаїза й почала повторювати усе
спочатку. Вона ніяк не сподівалася, що Габріелла
може відмовитись.

Габріелла рішуче тупнула ногою.
 Безглуздя! Сісти в тюрму зараз, коли

я от-от маю повернутися на батьківщину?
Знайдіть спосіб придбати ротатор без
мене. Навіть, якщо мене тільки допитають, то
й тоді найближчим часом звідси вже не
випустять. Крім того, цей план взагалі мені
не подобається. Слід пам'ятати, що ваші
власті не такі вже й дурні. Нізащо в світі я
не погоджусь! До речі, чому ви обрали
саме мене? Я не можу поставити все на карту
заради вашого авантюрницького плану.

Даремно ви прийшли до мене!  лютувала
Габріелла.

Фаїза підтягнула коліна до підборіддя й
збентежено посунулася далі до стіни. Хафіз,
навпаки, сидів спокійно і не зводив очей з
обличчя розлюченої жінки.

 Я мушу якнайшвидше дістатися до
своєї країни, щоб допомагати її
відродженню. Кажу вам, нічого не буде! вигукнула
Габріелла і знов тупнула ногою.
Фаїза звелася. їй було незручно, такої

невдачі вона не чекала. Габріелла розуміла,
що в такій напруженій атмосфері не можна

запропонувати гостям кави чи води. Тому
вона мовчала.

 Ну, що ж,  зніяковіло мовила Фаїза і
попростувала до дверей.

Хафіз теж підвівся.
 Чому вам так хочеться повернутись

додому?  запитав він.
 Бо це моя батьківщина, бо я дуже

давно там не була, бо вперше в житті я маю
можливість працювати легально. Ерколі,
тобто його вже можна називати справжнім
ім'ям  Тольятті,  повернувся до Італії,
тепер щодня виходить «Уніта». Я була б
щаслива, навіть якби мені доручили продавати
цю газету на вулиці. Ще не знаю, що я
робитиму в Італії,  говорила Габріелла, теж
ідучи до дверей,  але сподіваюсь, що
працюватиму в газеті. У всякому разі весь свій
час віддаватиму партії.

 Так ось чому ви боїтесь...
Фаїза та Хафіз пішли. Коли за ними

зачинилися двері, Габріелла підійшла до
письмового стола, спробувала знову працювати,
але не змогла.

 Я не маю права потрапити до їхніх
смердючих в'язниць. Нізащо в світі! Якщо
вони хочуть підняти у себе
національно-визвольний рух, нехай роблять це самі. Без
мене! Нема чого мені вплутуватись у цю
справу. Чорт забирай! От дурні! Нічогісінько не
вміють. Прийшли пропонувати, щоб я сама
встромила голову в зашморг. І не подумаю!

Потім Габріелла вирішила, не чекаючи
вечора, збігати у двір за водою. Глянувши під
арку, вона побачила своїх недавніх гостей,
які саме перетинали площу.
«Ідуть поруч і пошепки розмовляють, ну

чисто змовники,  подумала вона.  От
дурні! В такий спосіб недовго і в поліцію
потрапити. Піду запропоную їм випити води,
та треба вибачитись за свою нечемність».
І Габріелла вийшла на залиту сонцем площу.

Вдалині задзеленчав трамвай. Ось-ось він
з'явиться з-за рогу. Мерщій! Вона побігла,
випереджаючи трамвай. Хоча б вони
додумались сісти у різні вагони. Треба їм
підказати... За мить до того, як трамвай
зупинився, Габріелла наздогнала своїх гостей.
Вони зупинилися і глянули на неї. Важко
переводячи подих у задушливому повітрі,
Габріелла несподівано для себе самої почула
власний голос, який казав:

 Облиште пусті балачки. Приходьте по
одному за годину. Я згодна, але в мене є
кращий план.
Хоча кілька хвилин тому з Габріеллою

розмовляла тільки Фаїза, зараз молода
жінка зверталася не до неї, а до Хафіза.
Дівчина почала було дякувати, але
Габріелла відмахнулася. Хафіз просто кивнув
головою. Дивно, але зараз він майже не мружив
очей, хоча надворі сліпуче сяяло сонце.

Він подивився їй просто у вічі, знову кив¬
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нув головою і скочив на підніжок трамваю.
Коли трійка зустрілася вдруге, вони знову

відчули себе товаришами по боротьбі. Габ-
ріелла виклала свій план:

 Він не дуже відрізняється од вашого,
але заплутає сліди, якщо хто стежитиме за
мною. Треба удати, ніби ротатор купує
якесь посольство. Яке саме, я ще не
вирішила. Ну, скажімо, французьке. Спочатку я
зателефоную в крамницю і домовлюсь щодо
ротатора, потім куплю шикарну сукню й
позичу величезного хорта у нашої сусідки, яка
обожнює мене за те, що я колись жила в
Парижі. Далі я заходжу в крамницю, купую
ротатор і кажу, що зараз по нього приїде
машина з посольства. Машину можна
найняти, знайдемо також європейця, котрий би
правив за шофера. Сподіваюсь, що мій
вигляд, поведінка і особливо присутність
хорта не викличуть жодної підозри, навіть якщо
за прилавком стоятиме сам начальник

контррозвідки. Шофером може бути Сте-
фано. Напевно, він теж відмовлятиметься
спочатку, але якщо Фаїза попросить...

Габріелла обернулася до Фаїзи, але та за-
шарілась і відповіла:

 О ні, тільки не я!
 Чому? Адже ти уже не дитина, чом би

й ні?

 Ви знаєте його краще за мене,
відповіла Фаїза.

 Та годі!  встряв Хафіз.  Я сам
можу з ним поговорити, тільки хтось із вас
мусить перекладати, адже він не знає так
добре арабської мови, як ви.

1 він поглянув на Габріеллу.
Домовившись про все, підпільники пішли.

Хафіз мусив побачитися ще з кількома
робітниками, і, оскільки Фаїза про це нічого
не повинна була знати, він попрощався і з
нею.

На околиці Каїра, де кінчалися трущоби
і де в європейських столицях звичайно
починаються фабричні райони, приватні
земельні ділянки, мережа залізничних колій,
розкинулося старовинне Місто мертвих,
покинуте ще за часів фараона Мемфіса, коли
мешканці перебралися на той бік Нілу.
Тепер воно правило за міське кладовище.
Десь у центрі цього некрополя Хафіза

чекали шестеро товаришів, і він розповів їм,
що невдовзі можна буде знову друкувати
листівки. Тут не витрачали зайвих слів.
Мова йшла виключно про розв'язання
практичних питань. Домовившись про місце й час
наступної зустрічі, товариші Хафіза, схожі
у своєму довгому білому національному
вбранні на привидів, що блукають поміж
могилами, розійшлися в різні боки.

ЕПІЛОГ

Ще кілька місяців тому Гаррі Арджент
одержав з Німеччини листа од Франца. Про
себе приятель не повідомляв нічого, але
просив, якщо Гаррі доведеться бути в Каїрі,
зробити йому ласку і зайти до Габріелли.
Гаррі нічого не мав проти того, щоб знову
зустрітися з цією гарною жінкою й випити
у неї склянку чаю.
Він поблукав трохи, поки знайшов площу,

а вийшовши на неї й побачивши скверик,
у якому бавилися дітлахи, відразу ж
пригадав, де шукати потрібний будинок.
Завернувши у вузенький провулочок, Гаррі
раптом побачив саму місіс Лангфельд, яка
йшла назустріч. На ній була шикарна чорна
сукня, а поряд біг величезний хорт з
тонкими сухорлявими ногами. Досі Гаррі
доводилося бачити хортів лише на рекламних
малюнках у журналах і він раптом
відчув, що чомусь не хоче підходити до жінки.
Може, вона його вже й не пам'ятає. Але
Габріелла пам'ятала. Враз кинувшись до

Гаррі, вона так само раптово зупинилася.
Гончак за інерцією проскочив трохи далі,
потім вернувся й побіг навколо неї, так що
повідець обплутав ноги жінки.

 Гаррі! Як ваші справи? Що пише
Франц? Хочете їсти? Адже ви йдете до
мене?  вимовила Габріелла одним подихом.
У Гаррі трохи полегшало на серці, хоч

йому все ще було не по собі.
 Нічого про Френка я не знаю,

відповів він.  Він попросив, щоб я зайшов до
вас, а чому не знаю. От я й прийшов. Не
думайте, що мені не хотілося йти, просто...

Він погладив собаку, а той у відповідь
лизнув Гаррі руку.

 Гарний пес,  сказав Гаррі.  Якої
породи?

 Це хорт,  місіс Лангфельд
помовчала.  Російський гончак. Зараз я мушу
повернути його хазяям. Я водила його на
прогулянку. Піду скажу, нехай його нагодують.
Пити я йому давала, а от, що він їсть, не
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знаю. Може, тільки вовків? Правда ж
гарний? Такий собі аристократ, але, як усі
аристократи, не дуже інтелектуальний,
Арджент давно не ходив поруч з жінкою,

доводилось пристосовувати свою ходу до
Габріеллиної. Крім того, йому раптом
стало незручно у формі, до якої, здавалося,
він уже так звик. Вони знову перетнули
площу. Габріелла розповідала, що Френк
недавно прислав їй листа, але Гаррі нічого не
чув. Він дивувався з того, що пес зовсім не
слухається жінки. Хорт то мало не збивав
її з ніг, пориваючись уперед, то плутався під
ногами. Іноді їй доводилося щосили тягти
повідець, та пес не звертав на неї ані
найменшої уваги. Якщо Габріелла завжди
водить його гуляти, то чому ж він її не
слухається?

 Напевно, він хоче, щоб з ним
розмовляли російською мовою,  зауважила
жінка,  а я знаю лише два російських слова:
«да» і «слава».
Габріелла сказала це надзвичайно

серйозним тоном, Гаррі навіть одразу не
зрозумів, жартує вона чи ні. Він почекав біля
величезного комфортабельного будинку, поки
Габріелла відводила собаку хазяям.
Вийшовши з парадних дверей на вулицю, молода
жінка чомусь з полегшенням зітхнула.
Може, вона просто робить послугу своїм
заможним друзям, виводячи пса на
прогулянку?

 Є у вас гроші?  раптом спитала
Габріелла.

Гаррі на мить замислився: чи вона сама
хоче запропонувати йому грошей, чи
попросить позичити?

 Трошки є,  нарешті відповів він.  Тут

набігло, поки я був на островах. Звісно,
дещо я вже витратив. Послав Марджері
посилку...

 От і добре. В такому разі ми
можемо піти кудись попоїсти. Ось, візьміть мою
частку,  і вона сунула гроші йому в руку.
Гаррі здалося, ніби він зустрівся із своєю
дружиною.

Габріелла повела Арджента до
незнайомого йому кафе. Біля столиків ходив
хлопчик-газетяр. Арджент купив собі
англійську газету, а для місіс Лангфельд 
французьку; газети друкували усяку
всячину про вибори в Англії, що мали відбутися
наступного тижня. Габріелла поцікавилася,
що думає Арджент про результати виборів.

 Хтозна,  сказав Гаррі,  дуже
ймовірно, що залишаться консерватори. Але, на
мою думку, їхні позиції трохи похитнулися.
Всі мої знайомі хлопці голосують за
лейбористів. Досить з нас торі. Хоча, певно, вони
знову прийдуть до влади. А проте  ті або
інші, чи не все одно?

 Вірно. Ви соціаліст?
 Мабуть, так,  відповів Гаррі.  3 мене

поганий політик. Якось був у мене знайомий
комуніст, той знав усе. Ну і Френк, ваш
чоловік, теж іноді розмовляв зі мною. Але не
дуже часто. Коли мова заходила про
політику, він, як правило, замовкав. Правда,
якось Френк розповів мені про своє життя
в Німеччині перед еміграцією та про острів
Мен.

 Острів Мен?
 Так, а хіба вам він не розповідав?
 Ні, ми багато чого не встигли

розповісти одне одному.

Габріелла, здавалося, вже не слухала
його. Більше тем для розмови не знаходилося,
і незабаром вони попрощались. Молода
жінка сіла в трамвай і поїхала додому у
верхню частину міста, а Гаррі вирішив
пройтися до казарм пішки.

Габріелла поставила собі дістати квитка
на пароплав. На початку війни військові
установи розросталися, мов гриби після дощу,
поглинаючи цивільні підприємства.
Пароплавні компанії продавали квитки, але
списки пасажирів ретельно перевірялися цілою
армією всіляких чиновників. Людині, яка не
мала потрібних знайомств і ніде не
працювала, дістати квиток було дуже важко.

В цей час Франц написав, що він не хоче
повертатися до Німеччини і може
одержати призначення до Італії. Що йому робити?
Чи зможе дружина негайно виїхати туди?
Підбадьорена цією звісткою, Габріелла

знову почала по черзі обходити усі
пароплавні компанії. Повертаючись якось
додому після одного з таких походів, вона
побачила, що біля будинку на неї чекають двоє
полісменів. В першу хвилину Габріелла
відчула не страх, а обурення. Вона одразу
почала складати плани майбутнього
звільнення. Треба якнайшвидше сповістити
товаришів, щоб ті зібрали грошей на хабар.
Скільки разів їй самій доводилося віддавати
незнайомому студенту гроші, відкладені на
нову сорочку чи відріз на .плаття, щоб
визволити когось із тюрми...

Перші два дні пролетіли швидко. Від них
у спогадах залишився засиджений мухами
портрет короля Фарука над столом
інспектора поліції, запах сечі од кибля в кутку
камери і відчуття нудоти. Потім у тюрму
приїхав Стефано, він привіз деякі її речі й
сунув хабара наглядачу, щоб той трохи краще
годував Габріеллу. Невдовзі жінку
викликали на допит. Інспектор поліції поколупав
у зубах і промимрив:

 Як мені не прикро, мушу вас
повідомити, мадам, що британське командування
не має жодного уявлення ні про те, що ви
працювали на англійців, ні про ваше
одруження, ні про номер вашого паспорта. Вони
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припускають, що ви були інтерновані, але
втекли і протягом кількох воєнних років
нелегально проживали в Єгипті. Таке
пояснення цілком підтверджує мою підозру і є
достатнім приводом для арешту. Тому ви
повинні висунути нову, більш вірогідну версію.
Далі Габріелла почула також натяк на

історію з ротатором. Інспектор спитав, чи
немає у неї часом собаки.

 Величезний собака,  додав він,
показуючи рукою, який був той пес.  Але не
турбуйтесь, мадам, ви ще матимете
можливість придбати собі собаку. Часу вам
вистачить...

Арешт невідомо на який час затримував
повернення Габріелли додому і взагалі в
Європу. Хтозна скільки грошей піде на
хабарі, щоб визволитися або зробити життя
в тюрмі хоч трохи пристойнішим.
Вийшовши на волю, вона знову опиниться без
грошей і без документів, як це було
наприкінці тридцятих років. Що буде з Францем,
якщо вона вплутає і його у цю справу?
Відчай почав проникати в камеру до Габріелли.
Однак, через деякий час адвокат передав

молодій жінці записку од Стефано. Той
писав, що зібрано потрібну для хабара суму.
Вона мусить визнати себе винною в тому,
що порушила закон про перебування
чужоземців у країні.
Коли жінка знову зайшла до знайомої

кімнати, їй здалося, що вона стоїть перед
портретом Фарука в сотий раз. Інспектор
арабською мовою уголос читав рішення
суду. Габріелла не потребувала перекладача,
але раптом, не вірячи своїм вухам,
попросила повторити останні абзаци:

 ...оголошується персоною non
grata1...  читав інспектор,  і її негайно буде
вислано на батьківщину...
Габріелла здивовано витріщила очі.

Інспектор замовк. Потім, хоч нікого крім них
в кімнаті не було, майже пошепки
заговорив:

 Я вже пояснював вашому адвокату та
вашим щедрим друзям, що більше нічого
зробити не можу. Не слід вам тут
залишатися. Якби ви не вплутувались у єгипетські
справи  інша річ. А так я зробив усе, що
міг, мадам. Поки що можете повернутися
до себе на квартиру, але щодня вам треба
приходити до поліції реєструватися, а з
першим же попутним пароплавом я відправлю
вас звідси до Італії.
Коли Габріелла повернулася додому, вона

побачила, що в кімнаті був трус. Все було
вкрито пилом, усі речі розкидані, кіт
кудись зник. Хтось із полісменів прибрав до
кишені її ножиці та надісланий Францем
флакон англійських парфумів. Як не дивно,
але професіональні злодії ще не встигли

іі Тобто небажаною особою (лат.)

6*

знайти сюди шляху. Габріелла принесла
води, прибрала в кімнаті, вимилася й зварила
каву. Потім обвела поглядом книжки,
полиці, всі речі, що в роки еміграції були її
друзями.

«Не братиму з собою нічого, крім одягу.
Францу про це не казатиму, він вважатиме
такий вчиїнок надто екстравагантним»,
вирішила Габріелла.
Вона піднялася на дах, щоб написати

чоловікові листа. Високо в небі шугало двоє
стерв'ятників, будинки ніби тремтіли в
гарячому мареві. Незважаючи на те, що вона
давно звикла до цього пейзажу, Габріеллі
раптом здалося, що вона бачить його з
вікна поїзда, який швидко мчить повз місто.

Гаррі Арджент вмостився на кришці люка
на сонечку. Нашвидку проковтнувши
сніданок, він перший вибіг на палубу й захопив
собі зручне місце. Транспортне судно
тримало курс на Англію. Солдатів на ньому
було навіть більше, ніж п'ять років тому,
коли вони вирушали з дому. Весь час
доводилося стояти у чергах: в душову, в
убиральню, в їдальню. Лише думка про те, що
вони їдуть додому, допомагала солдатам
додержуватися порядку. Ніколи дисципліна
та моральний стан військ не були гіршими,
ніж у ці дні  перші дні перемоги.
Двічі на день гучномовці розносили по

судну останні вісті, що передавалися
радіостанцією Бі-Бі-Сі. Одного дня солдати
почули, що на два японських міста скинуто
атомну бомбу і що від тих міст не залишилося й
сліду. Пізніше повідомили, що Японія
капітулювала. Так закінчилася війна.
Навколо Гаррі Арджента точилася

розмова:

 Не було жодної потреби кидати ті
бомби,  сказав Гаррі,  адже там жили
жінки й діти, вони ж не воювали проти нас.
Подумати тільки, цілі міста...

 Німці те саме хотіли зробити з нами.
Згадай Ковентрі...

 Ну, наші могли хоч сховатись у
бомбосховищах.

 Але ж ці бомби допомогли нам
скоріше закінчити війну!

 Хіба не можна було скинути бомбу
десь на березі, щоб довести, що ми маємо
таку страшну зброю? А потім залишалося б
тільки попередити японців, що коли вони не
капітулюють, бомба буде скинута на саме
місто.
Тут почалася суперечка про те, в який

спосіб можна було б сповістити японців:
через Червоний хрест чи просто скинути над
містом листівки?
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Дивно, думав Арджент, так мріяв
демобілізуватися, а тепер мені якось не по собі,
наче чогось боюся. Віднині хоч воєн не
буде. Адже тепер усі побачили, яке це
безглуздя. Ніхто в світі більше не схоче
воювати, навіть самі німці. Досить з нас цієї
війни. Цікаво, як я зустрінуся з Марджері та
дитиною? Де я працюватиму? Треба шукати
вигідної роботи, бо в мене ж сім'я. Цікаво,
чи буде після війни безробіття?

Капітан Вільямс придумав новий дотеп:
«Що сказала японському імператорові
японська імператриця після того, як на
країну скинули бомбу?»
На жаль, нікому було розповісти цей

жарт. Лише завтра, коли Віллі снідатиме з
приятелями-англійцями в Спортивному
клубі, він зможе розсмішити їх. Що не кажи, а
служба в американців має свої недоліки.
Однак він не програв, змінивши хазяїв. Тут
і думати нічого...

Габріелла дивилася на свого дворічного
сина Карла, який вовтузився на піску. Це
була їх перша сімейна подорож до моря.
В поїзді, яким вони їхали, було повно
англійських солдатів  відпускників з Трієста.
Сорочки кольору хакі та засмаглі обличчя
знову нагадали жінці війну. Спочатку Габріелла
боялася, що дорога незабаром набридне
Карлу й він почне вередувати, але хлопчик

потоваришував з солдатами й залюбки
малював разом з ними картинки на

запітнілому вікні. Потім увагу Карла привернув най-
темніший і найбрудніший закуток вагона,
а саме в ту мить, коли ніде було взяти води,
йому раптом захотілося пити. Під кінець
подорожі він почав рюмсати і зрештою
заснув.

Коли один з солдатів, який трохи
розумів по-італійськи, давав Карлу напитися з
фляги, Габріелла заговорила з ним
англійською мовою й поцікавилася, чи
подобається йому Трієст і чи довго ще англійські
війська збираються залишатися в Італії.
Солдат байдуже відповів, що це його не
обходить і що йому особисто тут подобається.

«Ну, де ви ще бачили таких малосвідомих
людей,  подумала тоді Габріелла. Не
дивно, що консерватори та соціал-демократи
весь час водять їх за ніс».

Карл перевальцем біг за м'ячем.
 Карл ходить так, ніби ноги в нього

намащені клеєм,  зауважив Франц.
Габріелла посміхнулася. Вони

добродушно жартували з сина, ховаючи за цими
жартами свою глибоку батьківську любов.

 Він так високо підіймає коліна й так
обережно ступає, що нагадує мені
циркового поні,  сказала жінка.

 Ні, скоріше  розумного песика, який,
стоячи на задніх лапках, вчиться котити
м'яча,  відповів Франц.
Карл повернувся й попрямував до них.

З англійською переклали
І. ШМАРУК та М. ПІНЧЕВСЬКИИ
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