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Любов Пономаренко

Синє яблуко для Ілонки

Новели та повість

Плач неперелітної птахи

Дерева нахиляються наді мною так низько, що, здається, падають. А будинки летять,
розмахуючи антенами, і біле молоко туману розливається на авто. Я гублюся в осінньому лісі,
падаю на гори листя, на білу-білісіньку траву, на мох і на трухле гілля, яке пахне опеньками.
Тут я просто синиця, а статечна дама в темному капелюсі залишилася в місті між пострижених
дерев. Статечна дама в шовкових рукавичках ходить торговими рядами, купує в кіоску газети і
платить за телефон. Та дама ніколи собі не дозволить завести роман з одруженим чоловіком і
ніколи, уявляєте, ніколи та дама не танцюватиме боса під осіннім дощем. Та дама
бальзаківського віку не регоче й не плаче на людях, не п’є лікер «Старий Таллінн», не
кохається серед ялин.

Та до біса статечних і правильних дам! Мені вогко на листі, але мені щемно так пахне грибами,
круглими опецькуватими опеньками. Мені пахне лісниковою хатиною, загубленою десь у
гущавині. Без-віконними рамами, між якими заплелося бадилля хмелю, вогким вітром, що виє в
нетопленій грубі, і шипшиною на столі, і ось, серед висвистування дерев і потріскування гілля,
я чую твої кроки. Я безпутна, загублена в лісі синиця, що ніколи не ходила в темному
капелюшку, не брала в кіоску газет і не любила хатніх чоловіків. Чую твої кроки і лечу тобі
назустріч, вся в опалому листі і білій траві. Лечу, як тоді, коли буря розгойдала верхівку вільхи
і скинула гніздо. І ти кажеш:

— Люба, як добре, що сьогодні весна…

Листопад, листопад, листопад! А ти кажеш — весна. Авто пірнає в молоко туману, дурні
неперелітні птахи плачуть над пустими полями. Про що ти думаєш? Про збори, наради,
вечірки? Про тенісні ракетки і рахунки в банках? Чи про нашу безвіконну хатину в далекому
лісі? Чи про місто? Де ти статечний чоловік і батько сімейства, і де ніхто не цвірінькає тобі
щохвилини: «Хлопчику…»

Ми їдемо довго. Зустрічні вогні напливають і гаснуть, виринають назустріч із ночі зачаровані
нелюди — стовпи. Аж ось чорніє ріка, ми виходимо на берег. Я, безпутна істота без імені й
роду, і ти, тут нікому не відомий чоловік.

За п’ять кроків хатина з проваленим дахом і дверима наохляп. Через ті віконниці вогкими
осінніми вечорами залазять у хату вужі. Падає сонце, і вони вилискують чорними спинами,
пластично звиваються, піднімають краплисті голівки. Вужі зимують у хаті, їх не видно, зате
вночі шарудять часом стіни, стогне долівка, сиплеться порохнява з проваленої стелі. А може,
то й не вужі? Може, то невиліковна стара хвороба жере нашу хатину, по цурпалку, по скіпочці,
по сантиметру? І одного разу ми приїдемо серед зими, а хатини не буде. Не буде під стінами
сліпучого снігу, не буде звислої сірої павутини, схожої на рядна, не буде мокрих галузок хмелю
між чорними рамами.

Ми йдемо до порога, і ти вкотре, о Боже, вкотре ж, навесні обіцяєш поправити дах і обкласти
стіни. Ми знаємо, що це не так, що той чоловік, який лишився в місті, той строгий дядечко, що
йде за дружиною, мов у кайданах, ніколи, ніколи, ніколи не зробить дурниць! У нього є гніздо
— і воно дуже високо! Такі гнізда не бояться ураганів.
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Ти легко відхиляєш двері, і раптом вони падають тобі на руки — у розпачі, у відчаї, у горі,
важкі, як ціле життя, двері, вогкі й холодні. А в хаті — ніч. Шарудить навіяне листя. Пахне
шишками хмелю. Високо в небі свистять, потріскують, голосно дихають дерева-велетні. Ти
кидаєш у грубу дрова, мить стоїш, мовби думаєш: горітиме чи не горітиме? Жива ти ще, пічко,
чи не жива? Дрова спочатку димлять, але потроху займаються. Ми сидимо на ялинових гілках і
дивимося на вогонь. Полум’я більшає, росте, переливається в кольорах, висвічує твоє обличчя.
Мій пустотливий смішливий хлопче! Станьмо на коліна і тут, перед Всесвітом, попросимо ще
одного життя.

А знаєш, як би ми жили? Як обережно брали б кожну відведену мить, як щасливо несли б
кожний день! Як ми берегли б слова… Як любили б людей, як жаліли б травинку, пелюсточку й
корінь. Як ми літали б між ялинами і збивали сніг крильми…

І доки горітиме в цій грубі, доки вітер виноситиме тепло, доки ти у відчаї втрат стогнатимеш
«пташечко», доки вітер, мов слізка, тремтітиме на небесах, ми будемо разом.

А коли ти рушиш до дверей, вони знов упадуть тобі на руки, благаючи порятунку. Але ти не
зупинишся, відштовхнеш їх у бік і з вистудженим серцем сядеш в авто.

А я на задньому сидінні згорнуся грудкою і заховаю голову в пір’я.

Наодинці з лисеням, у проваллі, засипаному листям

Бачиш, любий, тебе знову немає в місті. Десь ти поїхав на світанку. Закричала брама, колеса
машини легко розітнули нічні калюжі. Ти вже був у кінці провулку, коли вимкнули світло в
твоїй кімнаті. В машині стало темно, як у норі.

Я це відчула, бо стояла на балконі, долинув шурхіт тільки одних коліс. Твої велетні-руки
лежали на кермі похмуро.

І я згадала, як ти ловиш мою долоню, наче пелюстку, у повітрі.

Машина сховалася в долинці. Потім стрімко злетіла на пагорб і зникла у гриві мосту. Я
подумала, вперше подумала, що ми вже ніколи не побачимось. Не злись, любий. Знаю, ти зараз
можеш зім’яти цей папір і вигукнути: «Маразм!»

Бо я вже виїздила. Ішла з валізкою на маленьку залізничну станцію, щоб нікого не зустріти.
Брала квиток на перший потяг. Знаходила нову роботу. Нове житло і нових друзів. На новому
місці можна було вжитися.

Але наставав той вечір, — очі вростали в шибку, а скло проломлювало темінь. Я хапалася за
телефон. Коли людина переживе клінічну смерть, як вона цінує силу життя! Ти обзивався на
тому кінці проводу. Спочатку говорив хрипло і тихо: «Алло…» Потім повторював голосніше, і
зрештою тривожно кричав: «Алло, алло, не мовчіть! Говоріть же!»

Після довгої розлуки, мов після клінічної смерті, відчувала — нічого нема сильнішого за це
почуття. Нічого ріднішого за цей голос. І я поверталася з Петербурга, Гурзуфа, Новгорода.
Приходила до тієї ж школи, клала трудову перед тим же директором.

А за день чи два по тому ми випадково зустрічалися на вулиці. Як бентежно вищали гальма
твоєї машини! Як ти вилітав з кабіни, як захлинаючись від гніву, образи чи несподіваної
радості й горланив:
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— Чого ти сюди приперлася?

А ось позавчора ти прямо на вулиці став мене цілувати, а потім затягнув у машину, і ми поїхали
назустріч листопаду. Ліс був схожим на царські палати. Все сяяло міддю золотом і рубіном.

У полі гуляв вихор і розносив скирту соломи. Ми бігали посеред того буревію і раптом за кілька
кроків побачили лисеня. Ти сказав:

— Давай заберемо, я одвезу його до матері. Хай підгодує, а потім випустимо.

Лисеня не підпустило нас на відстань простягнутої руки. Стрімко злетіло і сховалося в
бур’янах. Неподалік ми побачили калюжу крові, напевне, хтось уполював стару лисицю.

Ми вийшли на польову дорогу, що металася між пагорбами, наче боялася майбутнього.
Подумалося: от би рушити цією дорогою, куди вона приведе. А потім вийти на тому місці і
поставити курінь на все життя.

Ти мовчав, а потім заговорив уривками, так, ніби між словами виривалося полум’я шаленої
пристрасті.

Не знаю, що ти казав. Вітер розкидав мою зачіску, ти ловив губами пасма. Ми заплуталися в
батогах хмелю, що вже осипався. Ми обплелися білою травою, що мов ієрогліфи розсипалася
підгір’ям. І вивітрилась, і висохла, і що вона хотіла написати, один Бог відає.

А потім, а потім, а потім! Мене заповнювало неможливе, далеке, уявне материнство. А ти щось
городив про несправжність кохання. Про те, що жінки, хочуть мати чоловіків під підбором. І
коли зачиняв дверцята машини, вони так загарчали, мов хотіли тебе загризти.

Я лишилася на тій зляканій польовій дорозі, що боялася майбутнього. Захотілося негайно, в цю
мить залізти в чиюсь теплу нору й облизатися.

Звернула на стежку в гущавину лісу. Десь же мучиться те лисеня, в якого застрелили матір! І
коли знайшла затишне провалля та засипалася листям, неподалік розпачливо заголосила твоя
машина.

Ми більше не зустрічалися і вже не зустрінемось. Бачиш, любий, це навіть добре, що тебе
знову немає в місті. Я поллю на балконі квіти, візьму валізу і тихо вийду з під’їзду.

Коли ти повертатимешся, вони радо засміються тобі назустріч і заплещуть у долоні… Ти
вийдеш з машини й гукнеш: «Ей, партизанко, виходь!» А коли побачиш, що там живуть чужі
люди, зсутулений, як розбитий ліхтар, повернешся до машини.

Ти згадаєш, скільки років ми були разом. І як захотіли повінчатися, а ти зупинив напівдорозі
машину, вигукнув:

— Не одягну хомут на шию!

І обірвав мої руки на своїх плечах.

Може ти захочеш поїхати до наших дерев, до хмелю, до згаслих квіточок на узбіччі?

Десь там ходить осиротіле лисеня і не знає, кого шукати.

І сонце піде геть
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Дзвонять порцелянові чашки на блюдцях у передпокої. Виноград розпускає листя. Лунко
б’ється серце нашого великого будинку. Ідуть по вулиці жінки із золотавими кошиками. І хтось
тихо ступає по килиму — «шам-шам». Ти вже знаєш — так підкрадається тільки зрада. Чи йде,
чи не йде. Хтозна, що воно таке.

Мій чоловік стоїть на терасі, починається дощ. Грім метає ікру великого страху. Хтось у
сусідньому будинку розмовляє зі старим фортепіано. А чоловік стоїть на терасі, як і тисячу
років тому. Дим від його люльки облягає кущі жасмину. Скоро він зайде, і ми до обіду
обміняємося буденними фразами. Вогко, треба почистити димоходи і розпалити камін.
Листоноша довго не приносить вечірні газети. Марко не телефонує із Санкт-Петербурга. Міг би
й згадати про батьків. І весь цей час, доки ми говоримо, зрада тихо чимчикує з передпокою. Це
моя зрада. З маленького кошеняти вона виросла в хижого звіра.

Збиваючи до неба калюжі, летить швидка допомога. За сітками вікон — сірі протокольні
обличчя. І треба, треба, треба все це зупинити! Моя калічна сестра з гарячими сухими руками
стоїть на дверях у коридорі. Вона зайняла всю пройму, але її тіла, духу і сили не вистачить.
Зрада сильніша. А годинник на стіні відраховує та й відраховує літа поміж горіховими ліжками,
поміж томами Гемінґвея, поміж мокрими кущами.

Несподівано чоловік увімкнув музику Штрауса і запросив мене до вальсу під сполоханим
дощем. Він вальсує, як він вальсує! Але навіть тепер його очі, мов гострі сірі камінці, боляче
б’ють мене по всьому тілу. Його жорсткі, мов пружини, руки, можуть мене розламати або
кинути під ноги мокрим кущам і деревам. Велике кохання завжди залишає великі руїни.

Але я думаю про інші руки, готові залюбити до смерті. Треба ж, такий ураган кохання! Ти
жодного разу не зателефонував, жодного разу не зупинив мене на дорозі простими словами.
Стрункі й витончені жінки звиваються біля тебе в’юницями. У рулонах свинцевого снігу обабіч
дороги замотана твоя машина. І тисячі льодяних дзвінків на обмерзлих уночі гілках кличуть на
допомогу.

Це наша рання весна. На ближньому каньйоні ієрогліфами кохання розписано завтрашній день.
Той день, до якого, мов рись, прокрадається зрада. Тому так тривожно під час грому дзвонить у
передпокої порцеляна. Тому мій чоловік дивиться крізь мури і стіни. Тому, подавши обід, моя
сестра-близнючка зривається на кухні в риданнях:

— Бог дав тобі ч-чоловіка!

І я мечуся по будинку, аби не чути, як б’ється серце кімнат, коридорів і вікон. Дім у тихому
стресі, у тузі, у розпачі. Сірі камінчики очей мого чоловіка нишпорять по всіх закутках. Він
знає, що коли я повертаюся пізно і ховаюся в мансарді, щось таки трапилося.

Дах будинку переводить подих. Хапає на льоту галузки, що їх скидає розвихрене дерево. Я
тільки чую, як вони свистять.

Отаке буреломне, таке запізніле кохання! Діти пишуть листи «тату й мамо», сестра — стара
діва — замикає вхідні двері ланцюгами, падає біля образів, у сухих і гарячих руках тримаючи
свічку. Чоловік досі в смокінгу стоїть на терасі, перегортаючи часопис. У телевізорі болящі і
бездомні шукають прихистку. Чорношкірі дітлахи просять милостині. На сусідній вулиці
завалилися три гаражі, відкрилися підземні ходи. Там на глиняних стінах плачуть лики святих.
Приїхав монах з-під Лубен і читав проповідь. Діди, чекаючи хлібовозки, говорять про війну в
Іраку. І все відболює, відривається, відлітає на той кінець життя.

Хижий звір уже тут, поруч. Одним стрибком він може все переламати, перебити, перевернути.
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Що ж, велике кохання — завше знак великої біди. Зраду ще можна зупинити. Якщо кинути на
покаянну стіну твої смолянисті погляди. Наші випадкові зустрічі. Мої фантазії, розіп’яті на
віконницях світанкового розпачу. Якщо завтра, о дев’ятій тридцять, коли ми стоятимемо біля
кіоску за свіжими газетами, глянути тобі в очі. Обгорнути глибиною річок, гірким листом лісів.
І сказати:

— Мужчина, чого ви претесь наперед?

Сказати це — й полетіти додому, впасти зі скелі розпачу. Обхопивши голову, замре акація біля
мансарди. А сонце, мов червоне око хижого звіра, поблимає — та й піде геть.

Півцарства за сльозу

Коли вона зайшла в його квартиру агента держстраху з брудним запахом ванної і численними
всипальницями мух і комарів на стінах, усе було, як і спершу. Вона пом'ялась на порозі,
розстебнула навіщось босоніжки, він тихо сказав:

— Навіщо? Хіба не бачиш, яка тут підлога?

Вона пройшла, сіла на одній-однісінькій табуретці і пошукала, де б притулити сумочку.

— Отак і живу, — знітився чомусь він.

— Як тут співають голуби на даху…

— Це старий будинок. Його мають знести.

Вона дивилась на ліжко, стару, заїжджену шкапу, і думала, що, певне, й упряж буде не краща.
Може, він якесь простирадло напне і кине поспіхом виснажену подушку, як десять років тому.
Може, в нього знайдеться навіть ватяна ковдра з вилізлими нутрощами.

— Каву будеш?

— Без цукру, — поспіхом відказала вона.

Він вийшов на кухню, довго й нервово чиркав сирими сірниками, доки запалив газ. Потім
перекопирсав у тумбочці всякий мотлох, шукаючи другу склянку.

Вона тим часом вийняла люстерко-пудреницю і щедро мастила губи золотавим перламутром,
перекупленим із десятих рук за божевільну ціну. «Хі-хі», — подумав він і підбив долонею
окуляри.

Стіл, за яким сиділи, був такий маленький, що він упізнав її парфуми «Рижская сирень»,
чистий просяний чубчик і руки з горішками-нігтиками. Потім помітив дві стривожені зморшки
біля рота і хворобливу смужку над бровами. «Недаремно ти хоробришся і пакуєшся під
дівчинку», — подумав, але вже якось не так.

Вона водила поглядом по його спортивній куртці далеко не першої свіжості, тій самій куртці,
яку вирвали вдвох у «Культтоварах» далекого весняного ранку.

— Звиняй, тістечка вивелись.

— На чомусь розтратився?
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— Таж костюм до одруження справив. Дві зарплати вгепав. Не віриш? Одчини гардероб.

— Чудний. А на наше весілля, пам’ятаєш? Позичили тобі костюм, а мені сукню в прокаті взяли.
І обійшлося.

— Тож колись. Тепер я хочу, щоб усе було довговічним.

Надворі все ще не темніло.

— Хочеш вина?

— Ні. Не заставляй газетами вікон. Сумно, мов забинтовані хворі. Ну, я піду. Ну, я піду?

— Вже?

Вони підвелися, ледь переступаючи затерплими ногами. Спробуй за таким столом не
торкатися колінами.

Раптом стало так темно, мов завалилася десь гора і засипала вікна. І коли вона вийшла, він
довго чув її підбори на сходах.

Нижче.

Нижче.

Нижче.

І навіть на мокрому асфальті, на підніжках тролейбусів, у ліфті її будинку і біля її квартири. Тоді
він зрозумів, у чому справа — двері кімнати були відчинені. Схопився, грякнув ними щосили.
Упав на виснажену подушку, зарився в потворну ковдру, але кроки не стихли.

Ніби вилетіло з дверей вічко і котиться вниз.

Голуби на дзвіниці

І

Отець Василь одружився тонкосльозою весною дев’яносто першого року. Пані Софія, його
мати, не вельми раділа з такого весілля, бо ж молода, попри вінка та вишиванки, не мала ніякої
приваби. «Ото ще», — сичала свекруха, коли наречена подала їй хлібину на рушникові. «Ото
ще!» — зеленіла стара, коли Ольгунька впустила обручку і кинулась її ловити поміж
черевиками гостей.

Молодий священик не переймався такими дрібницями — він їхав у східняки, їхав у село, до
якого не рипались автобуси, він мав підняти напівзруйнований храм і повернути людей до Бога.
Чи кожна дівчина піде на таке? Ольгунці ж минуло шістнадцять, і вона була п’ятою дочкою.
Отець добре все обміркував, передумав кожну сім’ю — ні, Ольгунька підходила найбільше. А
ще, коли він зайшов до її хати, завів мову про одруження, руда нишпірка вскочила з веранди і,
перебивши на півслові, закричала:

— Я згодна, згодна, згодна!

Після чого старші сестри, змітаючи віями, як мітлами, з очей щасливий ляк, запхікали в
долоні.
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— Я згодна, пане Василію.

— Отче, — поправив він.

І ось вони вже в поїзді, в третьому купе, Ольгунька кидає під ноги мокрі черевики, падає на
полицю і ридає. Все змішується — висвистування дощу, стукіт коліс і дике завивання
божевільного дівчати, котре їде бозна-куди і навіщо.

— Олю…

Він постояв над нею, нервово здвигнув плечем, але відповіді не почув. З ревом налетів
зустрічний товарняк і щез.

Десь там, попереду, його чекало село, що розгромило церкву, розтягло ікони, село, яке майже
забуло молитися. Може, візьмуть їх на квартиру, а може, доведеться обживати діряву халупу,
де мешкали досі лише горобці та кажани. І від того, як вони ввійдуть у це село, як вони вперше
скажуть «добридень», як покладуть на себе хрест, ступивши до священного двору, залежить і
майбутнє храму господнього.

— Олю!

— Одчепися, рептюх проклятий!

Якусь мить, оціпенівши, він дивився на спину, що дрібно плакала, на хвостик волосся, з якого
стікав недавній дощ.

— Пробач, я тільки хотів, щоб ми повечеряли.

— Нічого не хочу, відчепись!

— Але…

— Щезни, ненавиджу! Знаєш, як я тебе ненавиджу? Я Микольцю люблю, зрозумів?

Отець Василь важко сів навпроти. Дощ усе лив, і тільки зрідка з’являлися вогники в чужому
степу, і гули чужі поїзди на чужих станціях.

— А чому ж ти…

— Бо вагітна я від нього, вагітна, розумієш? Чужий грішок на твій поріжок!

Вона зареготала, але щоки сіпалися плачем. Вогники з’являлися все рідше, надходила глупа
ніч. Господи, та він же взяв найтихішу, найбіднішу, найластатішу дівчину! За віщо? Тепер от
плаче, а чим її втішити?

— Олю, священик може одружитися тільки раз!

— Ха! Ну й що? Дружитися йому захотілося! Так дружися, дружися, рептюх! Чи не можеш?

Вона почала зривати з себе манаття і кидати додолу.

— Так не можу.

Він узяв простирадло зі свого ліжка, загорнув її і посадив собі на коліна.
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— Пусти, та пусти ж!

— Побудь отак, зігрійся, ти вся тремтиш.

Запручалася, забаласувала ногами, але, сповита, як немовля, вирватися не змогла. Бо в якусь
мить він так стис її руками, що здавалось — або помре, або стане йому замість сорочки.

II

І от вони зійшли на тихій станції, де зупинявся тільки один ранковий поїзд і де вимиті дерева
пахли гірким, не розкрученим ще листом, а молоді гнізда, отерплі під дощ від стояння за
стовбурами, тепер розпросталися і разом з птахами літали поміж гілок. Отець Василь поставив
на землю валізи, подав Ольгуньці руку, але вона стрибнула зі східців сама, босоніж пішла по
дорозі, легко, мов козуня, не озираючись на нього і не дивлячись на людей.

Вони здолали майже кілометр так само мовчки. Коли траплялась десь калюжа, Ольгуня
бродила в ній, розбризкуючи воду і дзвінко сміючись чи то до нього, чи до важкого хвилястого
степу, що простягнувся аж до обрію.

— І ти у цій пустелі збираєшся жити? Ні ліску, ні гірки, завити хочеться!

— А ти?

— Я — ні. Просто цікаво, куди нас дідько заніс.

І тоді він почав говорити. Все на світі буває з волі Божої. Якщо так велів Бог — тут їм буде
найліпше. Лише мають вірити, множити свою віру, творити добро і вчити цього людей. Зараз ти
не віриш і не молишся, а почнеш ходити до церкви, відчуєш себе зовсім по-новому, зовсім
іншою. Покаєшся в гріхах і будеш легко ходити по землі, мов літати.

— Слухай! — скрикнула Ольгунька. — Я ж вудки вдома забула, чому ти мені не нагадав? Що я
без них робитиму?

Попереду розіслалося село. Хати збігали до вузенької, мов травина, ріки, дві калічки-ферми
поспішали за ними, а зігнуті лушпайками вулиці утопали в садах. Над усім цим возвишалася
здалеку аж голуба дзвіниця.

— Їсти хочу, — бовкнула Ольгунька і сіла на високій обочині.

Ольгунька вминала все разом — ковбасу, варене яйце, молоду цибулю, смажене курча. А потім
знову бігла попереду, бродила в калюжах і сміялася до нього.

Перед селом він змусив її вдягти черевики. Люди їм дивувалися, як дивувалися завжди новим
гостювальникам і не більше, але купка бабусь, забачивши, що приїжджі направилися до
церкви, рушили за ними. Отець Василь звільнив руки і тричі перехрестився. Вивалені двері
лежали геть збоку, на дзвіниці хмарою сиділи дикі голуби і бозна-звідки росла кривенька, худа
абрикоса. Вся біла-біла, аж страшно.

— Не бійтеся, батюшко, голова казав, дах покриють і вікна посклять.

Запала мовчанка. Лише качки неподалік плюскотіли в калюжі та хлопчаки летіли по дорозі, аж
гуло. На мить вони стали біля гурту, шморгаючи носами та хекаючи, і один, найменший, не
хлопець, а виторопень у кашкеті, сказав:
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— Он ди, попадицка яка!

III

— Ех, братику, навіть за гірких часів священики так не жили. Що в тебе за дім? Під очеретом,
над урвищем якимось та над бистриною. Хіба б же ми не допомогли?

Отець Григорій стояв на ґанку, вітер ворушив його чуприну і бороду, мошка заліплювала вид і
раз по раз змушувала обмахуватись гілкою.

— Чи перед єпархією хочеш показатися?

— Та ні. Мені тут дімно і просторо — чотири кімнати, а сад який.

Із-за дверей хтось гукнув, що можна починати.

Зайшли до кімнати, свічка вже горіла. Ольгунька стояла при стіні, і така безпросвітна
самотність, така образа йшла від усього її єства, що матушка підступила і сказала:

— Не чудися, Олю, хрестини ж!

Вона повернулася лише на мить, а потім знову злетіла під стелю, майнула до прочиненого
вікна, і її прозора крепдешинова сукня затріпотіла на вітрі, а сіро-руде волосся, яке не стригла
за вагітности, так розсипалося і встеляло обличчя, що годі було щось розгледіти. Ніхто не
помітив, що в кімнаті Ольгуньки не було, там стояло інше молоде порожнє тіло, прихилене до
стіни. Там було обличчя, яке не встигло зацвісти, але от-от могло розпелюститися і всіх
здивувати. Тим часом Ольгунька тремтіла на вільгому вітрі, розкривала руки, мружилася від
сонця. Скільки так було — хтозна, але вона пам’ятає, що об кінчики долонь билися птахи, що
босі ноги зачіпали верхівки смерек, — вона так і не позбавилася звички гасати босоніж. А
потім побачила знайомі дахи і димарі, хату під червоною черепицею, яка, мов гриб-мухомор,
красувалася посередині. Ольгунька несамовито шугнула в кватирку. На підлозі валялися
сплутані вудки, звивалися віджирілі черв’яки.

— Микольцю! — простогнала вона. — Микольцю!

На горищі забряжчало і загупало, дівчачий голос обурився:

— Ти чого?

— Ти чого, ти чого… Щось гукало, чула?

— Навіжений. Нікого ж нема. Хата замкнена, ключ ось у кишені.

— Щось гукало, як начеб Ольгунька.

— Притирочний, ти що, її любиш? Любиш?

— Я? Та не сміши.

І тут щось трапилося з Ольгунькою. Вона напружилася, стрибнула вгору, ніби хотіла розметати
і рознести її буклі, мов стаканчики морозива, але бозна з якого світу долинув плач немовляти.
Випливла з хати на тривожній, незнайомій ще хвилі, стала на дах, але враз відірвалася від
нього і кинулася назад. Боліли набряклі груди, гірчило і пересихало в роті, заполіскував різкий
вітер. Сонце вже не сліпило, а виливком котилося кудись до обрію.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Синє яблуко для Ілонки-Новели та
повість]

11 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Отямилася від того, що трясли її за плечі і бризкали холодною водою.

— Олю, Олю! Слава Богу, відкрила очі. Ведіть її до ліжка.

Дитина лежала поруч і голосно смоктала. Вона дивилась на неї, бліда, мов нежива, а всі стояли
перед іконами і молились.

По тому отець Григорій відвів отця Василя вбік і запитав:

— А що, братику, так рано хрестини? Ви ж недавно побралися.

«Я не знав її як жону», — хотів сказати отець Василь.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Вона прокинулась глибокої ночі від скреготіння немовляти. Отець Василь перекутував дитину,
а потім став носити по кімнаті, примовляючи: «Ч-ш-ш-ш!» Звідки він знає, що треба з малими
робити? Чому він її не розбудив?

Нічний заморочливий вітер гасав з кутка в куток, роздував фіранки. Ольгуня обсмикнула мокру
від молока сорочку, встала, скинула з себе ковдру. І перш, ніж взяти дитину, ступила до вікна,
хряпнула чорною кватиркою.

Синє яблуко для Ілонки

Сидить Ілонка біля хати така сумна, аж хустка на голові займається. Перед нею стерні та
стерні. Є і ліс, на який уже дихнула осінь.

Оце тільки повернулася з лікарні. Ішла селом, а люди, хто стрічався, казали: що з тобою, як
поїхала, так половини й не стало. Та, одмахувалася Ілонка, їсти душа не прийма, а хіба тіло
дурне, щоб саме по собі наростало. То так. А тільки ж чому барилась?

Димко (Дмитро її) вже й картоплю викубляв і пізні сливи познімав, хоч на роботі з темна до
темна.

Їй і не віриться — вдома. Он коза на обніжку спить. Справнюща та біла. Он дика грушка
всолодала і розімліла. А півники давно в колодочках, кукурікають і б’ються, аж пір’я летить.

Через її задуму проторохтів віз. Це Сергій з діжкою води брати. Жвавий і моцніший за конячий.

— Здрастуйте, тітко! Прибули?

— Атож. Воду в городню повезеш?

— Ну.

— Хай Параска з Ольгою до мене ввечері зайдуть.

— Скажу, та чи зайдуть. Там огірків, як гороху, набралося. До ночі будуть.

— Аби морозу не кинуло.

— А по радіо передавали два градуси.
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— От-то.

За Сергієм прокурявилося, і знову лагідна тиша. Дерева, як цівки, бабине літо розпускають.

А признайся, Ілонко, боїшся? Як привезли тебе в лікарню, а тоді в другу переклали. Слідом
попід руки жінку завели, а вона звивалась і кричала: «Убийте, вдавіть мене, не хочу! Що
вирячились? У нас тут у кожній смерть сидить!» Заспокойся, сказала ти, не поможеться. А
може, ще й мине. «Стара карга, — вискнула жінка, — тобі все одно здихати, а в мене одне в
пелюшках, а друге тільки ходити навчилось!» — «Жити всім хочеться, дитино», — одказала ти.
А потім одвернулась до вікна, а там сонце слабке, мов крапля олії, висіло.

Не приставляйся, боїшся. Бо все життя чогось чекала. Поки Дмитро вивчиться, поки сини
підростуть, поки хату поставите. Тепер сини на Камчатці. Сказала Дмитрові не прописувати,
що з нею, мо’, й не страшне. Аби дітей зривати. Лесю, внучку, як згадає, так сльози і вдавлять.
Ти ж моя маленька бабуська, казало.

Позаторік будуватися кінчили. Кухня, зала, спальня і ще одна спальня — про гостей. Туди
килим повісили, як за корову грошей уторгували, і двоє ліжок, мов пароплави, поставили. Коли
немає довго листів, то підеш туди, посидиш, перини переб’єш.

Любиш ти нову хату, хоч довго звикнути не могла. Вже кругом цегляні стіни звели, вже й дах,
наче капелюх, звісився, а ти майстрам вариш, а собі сліз не збереш. Тепер хто не зайде — й
похвалить. Чисто, прибрано, доріжок понатикала, рушники дівоцькі почепила. Аж цвіте скрізь.
Дмитро завжди з чобітьми носиться — наче й поставить ніде.

Аж ось і він. Скочив із мотоцикла, біжить, картузом утирається.

— Лоню! — гукнув ще здалеку, а ближче застидався. — Як добралася?

— Автобусом прямо ізвідти сюди.

— А в хаті була? Я тут той наче й не нагиджував. Там у газовій плиті юшка зварена. Може, води
од Гаманів принести?

— Чого ти? Я й сама принесу. А обідав?

— На таборі.

Замовкли. Ілонка дивилась на його вироблений піджак, на роз’їжджені черевики, на комір,
виношений у мотузку, і щасливо думала, скільки в неї попереду роботи.

— Там винограду кичок десять нав’язалося. Зріж, як хочеш.

— А синіх яблук уже й немає. Мабуть, дощі пострушували та вітер позбивав.

— Не може бути! — аж скрикнув. — Ану ходім!

Вона встала — Димко аж одхитнувся. Пів-Ілонки.

У траві гнилички мухи допасували, а на яблуні — порожньо.

«Як я жив із тобою? Чи хоч після весілля водив тебе в сад або на річку? Чи жалів тебе, як
тягали колоди, носили відрами цемент і накладали глиною стелю? Чи питав, що болить у тебе,
коли вночі, щоб мене не розбудити, виходила з хати і до ранку блукала на подвір’ї?»
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— Не може бути, — ще раз видихнув Димко.

Він скинувся на стовбур, ковзав черевиком по гілках, чіплявся за суччя, обламувався, нарешті
дістався до верхівки. Ех-х-х! Щосили труснув, і поодиноке листя, злітаючи, осміхнулось до неї.

— Я й хотів назбирати, та хіба за роботою вправишся, — обтрушуючи, звинявся перед нею. —
Іще ті дітлахи. Ось мотнуся в колгоспний сад, там точно зосталися.

Уже хотів до мотоцикла, але повернувся, вивернув кишеню, чорну, мов кузня, і подав їй три
горішки.

— Ось на, вже поналивались.

— Нащо ти? — спаленіла.

Схитнув плечима і знов одступив. Пом’явся, а тоді спитав:

— А як там… у Чернігові… що сказали?

— Нічого, — обізвалась тихо, — того нема.

— А тримали довго.

— Вигрівали. Все якимись лампами.

— Так справді? Справді нема?

— Кажу ж.

— Слухай! Ну й заживемо ми з тобою, жінко! Йолки дрова! — Він гупнув картузом об землю,
ляснув себе в коліна, а тоді по підборах. — Село густиме!

Жартома, як у молодості, зісмикнув на плечі їй хустку, підстрибом кинувся до хвіртки.

Нараз їй стало млосно. Поточилася, обіперлася об стовпець. Треба ж отак зледащіти! А
мотоцикл уже деренчав. У колесі бадилинка застряла і летіла невідомо куди…

Дерево облич

1

Породивши на світ каліку, станеш калікою сама. Чи полощеш на воді пелюшки, чи топиш у
печі, чи вишиваєш — голова ніколи не спочиває. А за рік чи два все вигорить усередині, і
ходиш по землі, мов ударена громом: кора ще ціла, а тіла вже давно нема.

Так і Нинила. Як вона ступає і чим вона дише?

А була ж на всю околицю дівка, навіть з портфелями сватались. Та коли вийшла за тихого, мов
промокатка, бухгалтера, парубки в селі показилися. І коси реп’яхами їй закидали, і вікна
глиною заливали. А що вже бідному бухгалтерові було! Та відлюдько не скаржився. Бувало, на
велосипеді прискочить у поле, подивиться на неї здалеку — і знову в контору. Увечері ж тулив
її до себе і, коли вона засинала, тихенько сідав за стіл і малював квіти. А то ще її поміж квітами
і дітьми. Вранці Нинила сердилася і раділа: горілки не пив і в ручки ні з ким не брався, а що
чудний і всей гас за ніч випалив — так, видно, Бог його таким поставив.
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Якось парубота ради жарту послала до нього чоловіка з далекого села. Той утупився, на
рахівницю обіперся й стримить.

— Ви у справі до мене чи як?

— У справі, в справі. У такій справі, що завтра на район поїдемо.

— По що?

— Недостача велика, от по що.

Коли Нинила ввечері прибігла з ланки й одчинила двері, чоботи трохи не вдарили її межи очі.
Під сволоком висів її чоловік.

Вона й сама не знала, але Петько в ній уже був, і в ньому так щеміло манісіньке, з мачину,
життя, коли рядили його батька і коли виносили з хати. І коли Нинила над ямою рвала хустку і
мліла, Петько був з нею і, не побачивши живого світу, вже хотів померти. Саме тоді і вступила
в нього мара, щоб забрати до батька. Вона смикнула його до себе, і тії миті Нинилу струсило.
Вдова затихла, звела голову, і похорон з нею затих, тільки півча голосила так страшно і так
високо, мов усіх піднімала до неба.

Нинила вже зрозуміла чи здогадалася, але тримати себе не змогла. І другого дня, і на
дев’ятинах, коли невільна чоловікова душа поверталася додому, вона чула, як щось шаркало в
сінях, як хлюпала вода у відрі, як дихала занавіска біля полу. Металася по хаті, гукаючи його.
Вона могла б забожитися, що хтось колихав лампадку під іконами і хтось гладив її по голові,
коли святешні сорочки покійного качала і розвішувала по хаті.

Якби місяць не звив гніздечко на її шибці, то, може, вона б і не прокинулась тієї ночі, але ріжок
прикро дивився їй в обличчя і будив. Усе тіло кричало від болю. Тоді Нинила обхопила себе
руками і простогнала: «Синочку, не віддам!»

Найбільше Нинила боялася вечорів, бо, коли темніло, однолапі викрутні виляли хвостами по
кутках, клацали зубами, пирхали, дерлися на стелю. Вона не гасила лампу: то жлуктила рядна,
то плела з лози колиску. Одного разу взялася перекладати манаття в старій скрині, шукала
ситцю на сорочечки. Вона майже дісталася до дна, коли під руку потрапила паперова дудка. То
була чудна картина: велике розлоге дерево, а по ньому яблука не яблука, а мов зім’яті обличчя.
Нинила не зводила очей. Їй здавалося, що обличчя ворушаться і говорять. Вона хутко згорнула
папір і поклала в скриню, зверху напхала ганчір’я. Коли вже засинала, почувся гомін від
скрині.

Вранці, схопивши окраєць, побігла в поле. Нахилятися до рядків було важко, не постигала за
дівчатами і плакала. Петько теж сумував з нею, ворушився, мов хотів сказати щось лагідне, і
тоді Нинила всміхалася.

Двері в сіни вона не зачиняла, бо щоразу вискали і лякали її. Переступивши поріг, одразу
слухала скриню. Хто ТЕ малював? Може, покійний? Виймала з-під манаття картину, розгортала
на долівці, довго і невідривно дивилася на неї. Художник поспішав, бо фарба розтеклася, і
здавалося, що обличчя плачуть. Такі зім’яті, такі стражденні обличчя! Де вона їх бачила? Деякі
нагадують односельців. Але чому вони не зводять з неї очей? Може, вона збожеволіла?

Похапцем згортала картину і ховала. Але тільки зачиняла скриню, на дні щось бурхало,
гомоніло і скиглило. Лишала блимавку до ранку. Прокидалась, виймала дудку і знову
розглядала при каганці.
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Що ти хотів цим сказати?

Як мені з цим бути?

Комусь похвалитися? А що про неї казатимуть? Ворожка, бісівка, і спишуть на неї всі біди.

Обличчя справді ворушилися і дивились на неї. Чим довше вона так стояла, тим глибше
входила в неї тривога.

Навіщо ти це зробив?

Страх переповнював її. В якусь мить Нинила відчула, що вона не сама. У хаті хтось був.
Оглянулася і вжахнулась. На стіні лежала величезна тінь дерева облич.

Тоді вона згорнула картину, схопила в сінях лопату і пішла долиною, через бурчак, піднялася
на гору. Викопала яму і поховала картину.

Гора з того часу почала всихати.

А Нинила породила каліку, і стала калікою сама.

2

Нема в селі кращого посагу, як у Ганни Шовкової. Там добра — в царську скриню не влізе. І
хата в неї така, що лизнути хочеться. Хоч Ганні сорок три минуло, а хвіртка не зачиняється.
Однак Ганна лише сміхом заллється:

— Та вже стільки на мою долю Петрів!

Одного Петра любила, за трьома іншими заміжжю була, та, видно, щастя її попливло за
купальським вінком і потонуло. А може, вона сама його втопила, бо ж на річці росла. Як
скочить, бувало, з берега, а сама тонка, висока, мов хворостина, так і йде наввимашки по воді, а
коса за нею тільки постигає. Хлопці ловили її за ту косу, а ближче підпливати боялися. Ганна
пірнала далеко і глибоко, в пічурки, туди, де колись водяний млин стояв. Утопленики часом
хапали її і тягли за собою, а тільки вона якось випрошувалась і вимолювалася в них і
поверталася завше.

Навчатися їй після школи ні за ким було — батьки померли рано, отож лишилася Ганна при
своїй ріці, при своїй хаті, при тих рушниках, що всі тополі б завішала, і тих простирадлах, що
всю леваду заслала б. Гуляти не гуляє, а задурить якийсь голову — бовтюх за нього заміж,
розписалися і розбіглися. Знов Ганна дівка. Ходить на гірку мамину ферму, дратує дівчат
фартухами квітчастими і хустками високими, кленуть її, трохи не вилами колють. А літечка
минають. Прийняла б, Ганно, он того а чи того, хазяйновитий мужчина, змиряйся і живи. Та до
дідька їх! Мене тільки Петько Ряска ще й не сватав.

А Петько Ряска — то тітки Нинили син, горбатий зроду і вже років десять ногами не ходить. Як
ще Ганна маленькою була, вони трохи дружили, та яка може бути дружба між дівчам-
семилітком і калікою парубком? Він їй малювати показував, вишивати вчив. А вона, бувало, як
заведеться танцювати! То тітка Нинила й скаже Ганниній матері:

— Ой, як мій Петько на вашу Гальку дивиться! Нещасна вона дитина.

А потім школа забрала дівчину і повела її між товаришки, так що з Петьком вона майже не
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бачилася. Почує, що Ряска захворів, то кисличок понесе або вареників з маком, та й годі.
Петько ж, бувало, з-за ліси чи з-за дерева за нею дивиться-дивиться, мов од стежки одриває. А
то ще малюнки у дворі розкидає по траві і чекає, що вона йтиме і похвалить. Малював більше
ріку і дерева, бо й вона те любила.

І ось Петько Ряска помер. Це сталося на Великдень. Трунку поставили на веранді і поклали
його обличчям до ріки, де не встигло спалахнути латаття. А то б він востаннє дивився на ватри
по всій воді і на сирітку-пташку, що блукала б між тими ватрами. Жінки і дівчата летіли б до
верби з білизною, а чоловіки б усідалися на човнах і гудили політику, мов нічого немає на світі
важливішого за політику.

Ні, цього вже не побачить Петько Ряска. Коли Ганна прийшла, трунку вже поставили на
веранді і поклали його обличчям до ріки. Сонце кривавим пролежнем сочилося на занавіску.
Хотіла одхилити покривало і глянути на його обличчя, але тітка Нинила не дала. Тоді Ганна
притулилася до дверей. Їй увижалося, що Петько веде її показувати своїх кроликів, ступає
важко, мов кожного разу падає: човпи-човп, човпи-човп, ось він подає їй полинину і каже:
«Укинь їм, не бійся, вони не дряпаються!» Бачила, як він носить у хату воду, наливає всі чавуни
і макітерки, як мати на нього гримає: «Доки б ти пірав?»

А ще Ганні раптом прийшло в памку, як вона колись перестріла Петька (сьоме літо їй лиш
минуло) і наказала:

— Покажи мені свою гору!

— Та ні.

— Тоді ти мені не друг.

І ось він розстібає сорочку, пальці йому тремтять, ґудзики не знаходяться. Він стоїть перед нею
маленький, сіро-жовтий, з величезним горбом, який втягає його в себе, мов хоче проковтнути.

Ховали пополудні.

А за тиждень Ганна їхала на курорт і найняла чоловіка, щоб приправив до поїзда. Така слизота
стояла, що якби не курча та не горілка, то не бачити б їй залізниці, як калош у сільмазі. Водій
матюкався і злився, кляв машину, зрештою вибралися на рівне, за село, і тут вискочила на
дорогу тітка Нинила, впала на дверцята.

— Ой, Божечку, це ти, Ганно? Прости мені. Прости й послухай. Скільки ночей сниться, що
приходить Петько. Мов приходить і каже: «Передайте, мамо, білу сорочку і хлібину. Я
вінчаться буду». Мов питаю: «А як же передати, синочку?» А він: «Вийдіть за село і першою
машиною, яка трапиться». А тому прошу тебе, Ганно, не відмовся, візьми, бо я вже тут
намерзлася.

3

Гасає Нинила по селу, худа і гостра, мов тирка. Добре, що радівів багато, вона раз по раз і
гукає:

— Науме, ти сіно викосив?

А їй у відповідь:
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— Шоста година десять хвилин за київським часом.

Вона ще:

— Федосько, доки б ти вилежувалась?

А воно:

— Рівень радіації на поверхні ґрунту не перевищує норми.

Нинила махає рукою і завертає до Ганниної хати. Хата біла-білісінька, мов яєчко. Перед
порогом жоржини цвітуть, високі та пишні, і цідилок на бузі теліпається. Як Ганна покинула,
так і висить.

Бачиш, дівчино, які діла. Ти на курорт поїхала і не повернулася, я й досі про той гостинець не
знаю, а тут Чорнобиль підтаскався — ніхто тебе дуже й не шукав. Село десь на степи
перекинулось, живуть, мов татари. Ні ліску, ні річки, напевне, коров’ячі ратички гризуть.
Нічого, Ганно, ми ще побачимо, як вони звідти дратимуть.

У Ганниній хаті все аж сміється. Тільки рушник на іконах теліпається сумний-пресумний: «Під
хрестом моя могила, на хресті моя любов».

Баба Нинила посиділа біля столу, схрестивши руки, які могла б уже схрестити на грудях,
поцілувала Ганнину карточку в портреті, ввімкнула радіо. Хай грає, хай пустку розгонить. І
пішла. Треба ще дві грядки прополоти, бур’ян у дворах вижати. Господи, все село на одну душу
покинули! А що, якби Нинила померла або теж з глузду поїхала? При згадці про смерть вона
зупинилася, постояла, мов щось забула, і повернула на кладовище.

Сухорукі деревця обабіч стежки тихо пропускали її вперед. Усіх, хто тут, вона знала, а мо’, хто
й давніше жив, але теж своя людина була, хай царствує. Хати вона понасипала високі, дерном
обіклала, квіток натикала. А це ось її сімейство.

— Здрастуйте, хлопці! Давно вже матір виглядаєте? Так я ж тепер скрізь сама — і бригадир, і
голова, і полільниця, й сільрада. Доки всі не повернуться. Хай у них серце розтрепехається.
Ото, як прискачуть!

Іздалеку загула машина. Нинила розпросталася, прислухалась, потім вийшла на дорогу. Якби
вона могла на себе глянути, то перелякалася б — обличчя червоне й лускувате, мов раковиння,
сиві коси розповстрялися по плечах.

«Бобик» зняв таку куряву, що вона спочатку потонула, а потім поволі випливла. Ті вже гукали:

— Бабо Нинило! Бабо Нинило!

— Та осьдечки я, чого вам.

— А ми думали, що ви вже вмерли. Хліба треба?

— Та нащо мені той хліб, картоплі повно. Або давай.

— Скоро пенсію привезем і лікарня прибуде. А ви не передумали? За десять верст живої душі
немає.

— Брешеш.
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— Чого б я брехав. Он хай скаже.

Той, що за кермом, покивав головою.

Нинила взяла хліб і пішла, потім зупинилася, боса, обтріпана, мов осика після бурі, і сказала:

— А як там усі? Скоро повернуться?

— Бабо, та ви що, очманіли?

Той, що збоку сидів, ледве випхався в дверцята. От лиховище, в свою шкуру не втовпиться!
Нинила якусь мить дивилася на нього, а потім поклала хліб на спорищі і, стиснувши гострі
кулаки, пішла на нього. Ще мить — і вгризлася б зубами або кулаками посікла. Але той легко
штовхнув бабу, і вона перекинулась на узбіччя.

— Очманіла тут… Дурепа стара.

Вона знов потонула в куряві.

Ох, думала — всі сльози виплакала. А їй ще тужити і тужити, бо розуму нема. Кого вона питає,
кого слухає?

Того дня з хати не виходила. Дарма її коза під вікном кликала. Лежала на голій полозі і все
перебирала, мов стручечки у решеті. Чого вона була така скажена? Всю роботу на світі хотіла
переробить. Чого вона Петька не жаліла? Нанесуть їй, бувало, дітей з усього села — те молока
дасть, те борошенця у ворочку, то вона біля чужих щебече, а Петько цілий день сидить у візку
та на неї дивиться. Пізніш, пізніш до тебе підійду. І не підходила. Чужі діти повиростали й
розбіглися, а він маленьким лишився. І все їй ніколи було з ним побути — то ланка, то свій
город.

А одного разу вона його побила так, що спух. Прибіжить на обід — немає Петька. Другий день
— немає. А по селу вже хихикати стали — сидить біля школи, Гальку визирає, а потім книжки
їй підносить. Нинила виламала гілку і пішла на нього. Справді, сидить. За що ж їй така кара?

— Подивися на себе, каліко, тобі скоро двадцять, а їй тільки сьоме літо пішло. Що ти взяв собі в
голову? Не страми мене перед людьми!

Скільки тягла додому, стільки й полоскала. До цурки лозину збила.

Правду кажуть, не жалій чужих, доки свого не пожалієш. Вона цього не знала. Вона це
збагнула тільки тоді, коли на Великдень він покликав її, сліпав очима по хаті, доки ближче не
підійшла.

— Мамо.

— Що тобі?

— Мамо.

— Не журися, зима вже минула. Ось потепліє, підладимо візок, і я поправлю тебе на берег.
Вода там розлилася. У нас по городу щучки грають. З палець завтовшки. Не віриш? І латаття
скоро зацвіте.

Вона говорила й говорила, а він уже дивився на неї з такого далеку, що туди ні сонце не
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досвітить, ні дощ не долетить.

Щось із Нинилою зробилося — наче пил з усіх світлиць осів їй на плечі. Радіва вже мовчали,
марно вона бігала по хатах і крутила приймачі. Перший жовтий листок звідкись упав їй на
груди. А коли пролітав перший сніг, знову приїхали ті. Вона добрала на городі картоплю. Ті
побачили лопату і почали гукати.

— Головне, заштовхуй її в машину. А приїдемо — там розберемося.

Нинила стояла в погрібнику і все чула. Тихо ступила на драбину і прикрилася лядою.

Дві в колодязі

Сонні яблуні голосять на вітрі і простягають тонкі руки до хмар. Вони затуляють у степу
понурий будинок пані Логвин, яка по смерті чоловіка стала мовчазною, підозріливою і вже
кілька місяців не скидає жалобу. На першому поверсі господиня тримає ресторан у стилі
прибалтійських конурок, ресторан називається «Колодязь». Коли в залі не грає музика, можна
прислухатись і почути, як під підлогою плюскоче вода. Пані Логвин клянеться, що нічого не
знає про сучасні звукові ефекти і що насправді то співає джерело. Траса Полтава-Київ дає їй
клієнтів і обслугу, а розвалена держава сякий-такий прибуток.

Якось пізно восени на світанку пані Логвин не спала. То читала при світлі нічника, то
зайнялася бухгалтерією, від якої в неї розігралася мігрень. Вона дивилася в стелю і згадувала
небіжчика, як він сміявся, як сідав у потріпану машину, поправляючи люстерко, як часто по
дорозі діставав із кишені валідол — був жовтаво-блідий з гострим поглядом заляканого звіра. У
молодості небіжчик любив брехнути, а тому вона, як не силувала себе, повірити, що дуже
хворий, не могла. Чому вона йому не вірила?

Нараз жінка почула легкий сигнал електросторожа; тримаючи рушник на голові, підійшла до
вікна. Дерева були ще в листі, урочисті і тихі, мов на похороні. Пані Логвин уявила, як вона
вийде, як пошарить рукою в траві і знайде хрумкі золотисті плоди, як відкусить солодкаве від
холоду яблуко і воно заповнить її єство.

Біля садової хвіртки стояла маленька сутула дівчина. Рюкзачок і сплутане волосся казали, що
подорожує вона давно. Мандрівниця знайшла за огорожею кілька великих сяючих куль з
прозорими краплинами і тепер жадібно їла, присьорбуючи духмяний сік. Між білнастою
травою були яблука ще, але мала не поспішала.

Господиня відчинила балкон, дівчина чула, як відірвалися двері від одвірків, як шаркнула
фіранка, як хтось там, угорі, дивився на неї, але голови не підняла.

— Доброго ранку, — якомога спокійніше сказала пані Логвин, — може хочеш зайти?

— Так, люба пані.

Господиня спустилася з флігеля, як була, в атласному халаті, що мінився фіолетовим і чорним,
та з рушником на голові. Поперек шиї виднівся обережний шрам. Дівчина поклала на стіл
яблука, вони світилися, мов сонця.

— Та нехай вже, — махнула вдова, — їх там вистачить. Повернись-но до світла. Ти така
маленька, чия ти? Скільки тобі років, ти голодна?
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— Так, люба пані. Я сирота, живу в притулку для інвалідів.

— То ти вже доросла?

— Авжеж, доросла.

— І така маленька, як півлюдини. Можна я зватиму тебе Половинка? Ти така вродлива.

— Так, люба пані.

Вдова наказала дівчині піднятися до флігеля та вмитися з дороги. І раптом та хутко, по-
мавпячому побігла сходами вгору. Господиня завмерла. Вітальня стала схожою на духовку,
вона ледве сапала розкалене повітря. Але кругле бліде личко, зелені, як півсвіту, очі вже
дивилися на неї, мов ізсередини. У неї виникло непоборне бажання ввімкнути всі
електросторожі, натиснути кнопку сигналізації, закричати. Але так тривало тільки мить.

Половинка зійшла перевдягнена, усміхнена, і, доки глитала розігріті біфштекси, пані Логвин
невідривно дивилася на неї. Зрештою подумала: дівчина як дівчина, чого мене кидає?

Половинка хутко помила тарілку, запитала:

— Люба пані хоче кави? Я маю рідкісний рецепт.

Після кави вдова запропонувала гості роботу на кухні.

Дівчина була вельми смирна, не гострила язика об її нерви. І, зрештою, якби не ця звичка
вештатися на чотирьох, вона брала б удвічі дорожче.

З новою працівницею справи в пані Логвин пішли вгору. Траса Полтава-Київ гула про маленьку
офіціантку на чотирьох ногах, яка бігала, мов літала, по залу. Пані пошила їй сукенку з шифону
у квітах і птахах, дівчина старалася ще більше. Вона мила до сяяння тарілки, чемно й манірно
подавала гостям, удосвіта готувала страви. Тепер господиня виставила за двері дівиць, які
курили, пили і до півночі варнякали з гостями. І тільки зрідка, перед сторонніми, вона ляскала
Половинку по руках, аби не забувала та ходила по-людському.

А потім надійшли грудневі морози, і машини майже не спинялися на трасі. Пані Логвин
зажурилася, а служниця вийняла з рюкзака скрипочку завбільшки з пенал, стала на ґанку і
заграла. Вона була пластична і пружна, мов ласка, довге густе волосся здіймалося вгору,
захоплене віхолою. Хіба повз таке пройдеш?

Водії знову почали зупинятися, несли до ресторану запах бензину і степу, пом’яті гаманці і
гучно розмовляли. Це не будинок, а колодязь, казали вони. Що тут під підлогою, ріка чи
нечиста сила? Лягали долі, прикладали вуха. Дехто навіть поривався зірвати дошки, але сувора
вдова не допустила.

Вечорами господиня з Половинкою вмикали електросторожів, піднімалися до флігеля й
співали. Пані Логвин розчісувала й заплітала волосся Половинки, що важіло, мов пісок.
Половинка встигала бути скрізь, встигала робити все і заміняла їй усіх. При цьому небагато їла
і недорого брала.

Якось пані Логвин вийшла на терасу, залишивши Половинку біля телевізора. Але Половинка
зустріла її на терасі. Господиня зайшла у вітальню, але Половинка вже була там, подала їй
пальто. Пані Логвин відмахнулася рукою від думок — останнім часом мігрень доводила її до
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божевілля.

Однієї ночі вдова прокинулася від світла в саду. Вона стрепенулася, підійшла до вікна. Вікна
чоловікової спальні на першому поверсі світилися. Туди ніхто не ходив з дня його смерті. Яке
вона має право, чого їй треба?

Сходи дихнули сирістю і пусткою, вусібіч ринули з-під ніг миші. Вона, мов у лихоманці,
подумала про капкани — скільки ж це їх треба, де їх узяти? Гидливо ступала на підлогу,
боячись придавити довгі й тонкі хвости. Рвонула до себе двері кімнати. Блимав нічник. На
ліжку лежав її чоловік, а навколо поралися вісім Половинок. Намагалися стягти черевики,
прикладали голови до серця, бризкали на нього водою. А одна стояла на вікні у повний зріст і
тихо грала на скрипці.

У передпокої заверещав телефон. Пані Логвин вискочила, мов ошпарена, схопила трубку. У всіх
вікнах навколо сміялися голови Половинок.

Навпроти, по той бік вулиці

Зі мною твориться щось неймовірне. Повертаюся з роботи і на розі Каштанової вулиці чую, як
хтось кричить. Оглядаюсь — нікого. Іду далі — воно знов. Тоді зупиняюсь і довго стою посеред
вулиці.

Тут і там, немов холостяцькі штани, теліпаються ліхтарі. Древні підсліпуваті будиночки
поприсідали за огорожами і чекають, що буде. А може, й нічого, може, це привиділось?

— Е-ег-хх-х! Е-ег-хх!

Що воно? Хто це міг? Асфальт після дощу аж мигтить, дерева тихо колихають сповиточок
місяця.

Щоб людина — так ні. Але ж позавчора Савенкового Миколая гадюка вкусила за ногу. До
вечора зробився весь пухлий, наче торба, і гекав так тужно, аж сусіди сходили з дому.

Діло ж як було. Миколай подався по опеньки, хотів черевики взувать, а мати ні в яку — тільки
чоботи. Кирзаки йому ноги понадирали, а тут іще опеньки, як решета, лежать. Він чоботи під
кущ, а сам хапає (знай душа міру!). Наглимачив кошика, а тоді ще майку з себе та в майку.
Такий радий, у чоботи шуг, а в чоботі гадюка, щоб ти пощезла. Бідний Миколай, десь повіз його
батько по лікарях, другу ніч не ночують удома. Чи буде з нього діло, чи ні. Так я ото стою й
думаю, чи не Миколая привезли помирать і він кричить. Так де ж, не поверталися, машина біля
двору не стоїть.

Рушаю знову, оглядаюся, але вже ніхто не гукає. Стара, як світ, дуплиста тополя, здається, ось-
ось полетить сторчака, надушить будинки, сади і гаражі. І навіть пісочницю, де нічийний
ґумовий ведмедик захляло дивиться всім у вічі. Є ж, врешті, вуличком, є ж і міськрада, а чому
ніхто не подумає, як нам загрожує тополя? Найстаріше дерево в місті? Ну й що, всьому свій вік.

— А що воно таке, бабусю, — питаю перегодя, — коли вчувається стогін?

— То дуже погано, — не зразу каже моя довгоборода Зоя Митрофанівна, на ходу запинає хустку
й ховає жовте лисиння в голові. — То на вмируще. Та не бійся, воно не проти тебе. Тобі ще й
тридцяти не стукнуло, ти ще й заміж не ходила.

Ставить на стіл самовар, а я ріжу тоненькими скибками батон, виставляю чашки, жовті й
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вухаті, як бабуся. Вона, як завжди, сідає до вікна, раз по раз ворушить ліктем фіранку. Дратує
мене. Сьогодні все дратує: і оце її кахкання, і плаття з ґувернантськими зборками, і звичка
двиготіти ногою під столом, і присьорбування.

Це не моя бабуся, моя була Марта, мамина мама. Жили ми з нею в селі на березі малої річки,
яку ніхто ніяк не звав: просто вода або болото, а навесні, коли розливалась і вилизувала
городи, — п’явушник.

Моя бабуся пекла по неділях пиріжки з капустою і, коли я прокидалася, ставила біля ліжка
миску зі сметаною, приносила жаровню й казала: «Вставай, храмувать будем!»

Щомісяця поштар приносив їй пенсію, дванадцять карбованців і скількись копійок. Бабуся
зав’язувала гроші в носовичок, а ввечері підкликала мене й казала: на, піди купи щось таке. Та
відчепіться, сердилась я. Купи, гримала бабуся, тобі скоро заміж, а з чим ти підеш? Люди
думають, як сирота, так і гола. Ми їм покажемо. Купи, купи щось таке. А я насіннячка продам
— та й ще копійка буде.

Так ми жили. Восени копали картоплю, зносили гарбузи, обставляли очеретом хату. Взимку
били очерет і топили піч. А потім лягали вдвох на теплій черені, співали всяких-усяких пісень
— «Стоїть гора високая», «Ой, на горі та й женці жнуть». Часом бабуся замовкала й казала:

— А я думаю, тебе повинен узяти такий… не лестивий, але добрий, як Толя Сербинівський. І
хазяйновитий, щоб на цім місці величезну хату поставив.

— Щоб у город не рвався, а після жнив півмашини зерна біля комор одержував…

— Тобі смішки. А Толя хлопець для тебе.

Я дуріла: не хочу, поганий! А насправді він накивав од мене п’ятами.

У день Толикового весілля бабуся перестріла його на дорозі, тихенько сказала: «Маня згодна за
тебе, одстав, чуєш, це весілля». — «Чхав я на її згоду», — сказав Толик.

Бабуся прийшла додому, вибрала помідори, а тоді прилягла на обніжку відпочити і вже не
встала. Її покручені, як гудиння, руки лежали на чужому городі і тримали суху, як каменюка,
грудку.

Хату я не продала, але жити сама там не змогла. Вже другий рік у Чернігові. Це мене Зоя
Митрофанівна зманила, батькова мати. Приїжджай, каже, мо’, скоріше заміж вийдеш.
Покинула свою швальню в селі — тепер працюю в ательє. Втомлююсь, приходжу, зігнута в
рубчик, і не завжди пристаю до чаю, як тепер.

— Бач, деренчить у шибку, — бурчить вона, — а ти чого як надкопана?

Це місто відставників і самотніх жінок. Тут частіше розлучаються, ніж одружуються.

— Усе думаєш про ТЕ. Пий.

Захрумкала цукром, умочила булочку і стала висмоктувати з неї чай. «Не думай, лице почорніє,
— все чіпляється Зоя Митрофанівна, — от як я служила у Вишневецьких…»

Краплі шелестять по дикому винограду, десь там мокне й осувається моя хата. А тут усе чуже:
оцей столітній дім, у якому не скрипить підлога, оці кімнати з етажерками й полицями,
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високими ліжками — наче птахоферма. І склянки, що пахнуть еліксиром, і фортепіано, оце
старе, на вишуканих лапах фортепіано, і навіть вугільний самовар. А що вже говорити про Зоїні
манери — про комірці та воланчики, про її «ах», що виходить чомусь, як «ках».

Думаю про бабусину хату. Про знавіснілих куниць на горищі (оце, дитинко моя, встережу я її,
ох, устережу, пошиємо тобі ватянку, а комірець пухнастий, дай мені тільки вила нові з кузні
принести), про домоткані фіранки і про скриню з посагом. І про латаття, що цвіте так, аж очі
одбира.

Там по вихідних ми з бабусею ставили ятері або сапували город, а тут я їду в кінотеатр
«Дружба», п’ю коктейлі, їм морозиво і шурую на всі боки очима, чи не встрелю якогось
дефективного — нормальні давно розібрані. Часом Зоя Митрофанівна одягає чепчика,
виношене до луски пальто, і ми пливемо з нею в кіно. Вона аж надто ініціативна, атакує
капітаників.

Мене хилить на сон. Допиваю чашку, кажу пісне «добраніч», іду до своєї кімнати. Ліжко
холодне. Простирадло обгортає, як хвиля, а потім звикаю до нього, вгріваюсь.

Але сну немає. Я стала аж надто забобонна. І цей стогін — хто, звідки, чому? Кого чекає біда?
Невже проти Зої? Їй пішов дев’яносто третій. Вона моя остання рідня. Ні, Зоя не вмре. Сама
каже: як грім.

Я вже звикла до її сухого кашлю, до обідніх трапез. Зоя одягає найкраще плаття до столу і
сколює мишкою волоюсся. В кожному кріслі лежать Зоїні книжки, на кожному столі — її
окуляри і наперстки.

Тоді хто ж — Миколай? Але чому ознака прийшла мені? У нього є батько, мати, сестра. Він
молодший на десять років. Миколай негарний. У нього квадратна голова, коли розмовляє,
приставляє зігнутий палець до губів.

Так трапилось, що вперше я з Миколаєм зустрілася в ліску біля Количівки. Гуляла пішки по
околицях, а Миколай тоді влаштовувався в аеропорту на роботу. Дивлюсь — назустріч хлопець
у військовому, вітер чуб розвіває. Іде впевнено, як хазяїн. Щось заговорив, а я в кущі. Наче
пробка, застряла — ні туди, ні сюди.

Щось між нами тоді промайнуло, наче гілка заспівала.

А другого дня зустрілися в місті, і я помітила, які будкуваті в нього черевики, які обкурені
пальці і як незугарно стоїть він у тролейбусі, всі на нього гиркають, у мене туман одразу
вивітрився з голови.

Пізніше Миколай став заробляти з батьком у Гомелі на хату — часник продавав. Я тільки тебе
братиму, казав мені не раз похапцем, а я дивилася на його чоботи, з яких підмотки визирали.
Мені й мачина не падала з ока, коли говорила, що на весілля одягну вінок зі стрічками, як він
хоче, і що ліжко нам треба купити тільки маслинове, воно щастя приносить.

Це нарешті дійшло до батьків, і майбутня свекрушенція прийшла до Зої спитати, що в мене є на
книжці. Зоя не терпіла здольщини, тим більше, коли йшлося про весілля, тому одчинила двері і
гукнула:

— Ми люди достойні і знайдемо собі достойних!

— Ну й дивися на свою стару вішалку, — крикнула Миколаєва мати і поставила печатку,
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шелеснула черевиками по шибках.

Склив крадькома Миколай. Він же не переймав мене більше на дорозі і не хапав за руки, але
якби подався до іншої, я б здуріла. Все-таки приємно, коли за тобою хтось так бігає.

Аж не віриться, що з Миколаєм горе. Ні, я б не вийшла за нього заміж — обминати оті іржаві
черевики, перекидати заюшені мазутом штани — чорта з два! А коли я не люблю його, то чому
б за Миколая був мені знак? Хто він мені?

ЗНАК БУВ ДЛЯ МЕНЕ. Лежу в темряві, прислухаюсь до свого тіла, до шарудіння листя за
вікном. Дощ не стихає.

Тієї осені, коли померла бабуся, у нас цвіли вишні. Люди проходили і казали: Мартин сад
свайбу справляє. Бабусі вчувалося, що її покійники гукають — то батько, то чоловік. Чуєш,
Маню, що воно никає коло вікон, одчини піди, не лінуйся, дитино, одчини.

Тепер цей дивовижний стогін до мене. Перебираю всі болячки: артрит, хронічна ангіна, якесь
дивне мереживо на шкірі. Але біда, напевне, наступить не звідти. В мене давно коле під
пахвою, до лікарів іти боюся. Обмацую з усіх боків те місце — болить, а посередині невелика
тверда ґулька — ось вона грає під пальцями. Ще два дні тому була менша. Зриваю нічну
сорочку, мене кидає в жар, у холод, починає трясти.

Так, ґулька збільшилась. Тепер вона ростиме. Спочатку буде, як яйце, потім, як картоплина, а
одного ранку прокинулась, і вона буде з відро. А якщо піти в лікарню завтра… У мене ще буде
цілий місяць, а може, й не один. Я встигну з’їздити в село, викопати біля хати бабусині грушки
і розсадити їх у лісі. Потім виполю на могилі портулаки, навідаюсь у швальню до дівчат,
розпитаю всі новини. Свої викрійки покажу.

Довгенько побуду в хаті — одчиню скриню з посагом, розкладу все і передивлюся. Ми з
бабусею часто розкладали і дивились… Рушника з півнями вона вишивала при місяці, щоб
чоловік тримався дому, а ту скатертину у перекупщиці придбала — обдурили стареньку, а вона
й тому рада.

Проклята ґулька розболілася, я повертаюся на спину. Колись в однієї жінки була така хвороба.
Вона місяць пролежала в лікарні, виписалась, як квітка, і всі казали: придурюється, комусь за
групу інвалідності підсунула грошей. А вона й городу не вибрала, пішла…

Починається якась хвороблива дрімота. Мені ввижається то пухлий, як наволочка, Миколай, то
бабуся Марта на обніжку, то біла палата. Тарабанить будильник. Накидаю халат, виходжу на
кухню, запалюю газ.

Зоя Митрофанівна тільки знадвору, ставить відро з яблуками «Слава переможцям». Це їх дощ
натрусив. Смачніших не буває. Іду вмиватись, а вона мудрує яєчню і раптом каже:

— Знаєш, що то вчора було? Дерево кричало. Хтось у дуплі вогонь розіклав. Бідолашне,
шарахнуло вночі. На дорогу, трохи тільки огорожу пом’яло.

Я швидко їм, одягаю все найкраще, накидаю плащ і вискакую на вулицю. Світить сонце і грає
на падолисті промінням. Навпроти сміються на мотузці випрані Миколаєві сорочки. Мені
хочеться загорнутися в них обличчям. І стояти. Але я вчасно повертаюся і біжу в інший бік, на
іншу зупинку.

До схід сонця в тютюновім магазинчику

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Синє яблуко для Ілонки-Новели та
повість]

25 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Маленьке містечко. Таке маленьке, що могло б розташуватись на верхівці будь-якого дерева.
Вже й не знали, хто вперше в долині вирубав дерево і викопав криницю, а потім поставив
хатину. Хіба від цього забряжчало б у їхніх кишенях? Та чоловік-раціо, Кормило всього міста,
розбризкував ерудицію, вмощуючись у новому кріслі. А зрубав перше дерево Матвій Кремінь,
який приглядів собі тут добрий шмат землі, одзволив його від заростей і засіяв хлібом та
тютюном.

А потім до Матвія присусідились два-три купчики, що вподобали шумну дорогу на Ромен, і
відкрили тут свої лавки-корчомки. Шлях проліг верстов за три і славився товстими калитками,
дешевими полонянками і кривавими побоїщами одурілої голоти.

Заходили в долину біснуваті і тавровані, божевільні і лицедії, високородні і старці. Кожен
залишав щось містечкові — той бродяжі пісні, той холеру, той хутра, той чуму, той мальовані
глечики і заморські крами. І всяк поспіль сіяв там свою породу.

Вранці якогось року на вулицях містечка з’явились підводи з витягненими в шнурки кіньми.

— Доброчинні пожертви на військо їхньої світлості! Дорогу, дати дорогу! Хто боліє за
отечество, вносьте на військо ясновельможної величності!

Туго начинені збіжжям лантухи, гори полотна, упряж і вояки в залізних од поту і піщуги
мундирах вихитувались на возах. Двораки патріотичного панства, яке ще допивало в ліжках
шоколади, вискакували назустріч воякам, щоб дати пожертвування. Ласкаво просимо, ми
поміщика Дробота служиві люди… Ходіть-но, пан Чапелька хочуть внести… І до нас, і до нас —
пан земський суддя щось мають сказати.

Підхоплені бурею щедрості городяни вже й не дивились на гербову бамагу, чи вписано їх там,
чи висока милість відатимуть, хто відірвав од себе останній шмат во благо отечества. Бог усе
бачив і знав. Сльози щастя осявали їхні лиця. А хто не мав ні крихти, виходив на дорогу з
іконами і вголос молився за армію царя-батюшки.

Класна дама гімназії Наталія Костянтинівна Кріґ вивела своїх вихованок у сірих платтях із
мереживними комірцями на майдан, і вони перелякано, як синиці, що б’ються в шибку,
заспівали «Боже, царя храни».

Тільки присмерком гармидер почав спадати.

То були золоті часи для містечка. Жирна, як каша, земля родила все, що кидали в неї, і давала
мешканцям червону глину, крейду, пісок і глей. У річці, яка розкраяла місто, водилися щуки,
як качалки, кишіли в’юни. Вздовж найбільшої вулиці, котра, здавалось тоді, була безкінечною,
літали кухарчуки і водоноси, тягали брудні хвости помийні кішки й собаки.

А втім, були й істотніші події, що сколихували містечко багато десятиріч підряд. Над ним
котилися війни — ішли й не поверталися кращі чоловіки. Над ним лютували пожежі —
розліталися іскрами палаци, закипали купальні і гинули прекрасні погреби. Його зашморгував
голод — пухла челядь лежала попідтинню, доки мала силу прогнати знавіснілих собак.

І все-таки жило містечко в долині, змітало все, що ставало йому впоперек. З’явились
миловарня, прядильня, а за ними ще дві чи й три фабрички. Центром став сірий майдан, біля
якого урочисто возсідали магазеї і велика швальня — люди так і казали — швальня, яка
обсмоктувала кишені необачних чоловіків. Отруйна річечка понесла свої хвилі мимо
мануфактур і заводів, по ній пливло гілля, шкарабанки і падалиця.
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Мало хто на це зважав — велося людям добре. Доволі їли, пили, шпарували вулицями, як
тумби. Коли в кого вибухав у квартирі холодильник, інші втішалися і приказували: не треба
було дуже начиняти. Коли хто плутав своє ліжко з чужим, йому щедро співчували — ой, любов
до добра не доводить! Далеко за гори линула слава про містечко-рай, і раптом одного разу все
пішло шкереберть.

Стояла глибока зима. Котрий день смалили морози, тоді враз пом’якло. Звечора палахкотіли
реклами, спотикалися з торбами і дітьми жінки. Голуби танцювали на майдані, і важко було не
наступити на галузочки їхніх лап.

Чоловіки, зашкарублі душі, сповзлися під гору, в тютюновий магазинчик, сиділи за єдиним
калічним столом, цмулили гостре пиво і травили одвічну проблему, чому людина живе і чому
помирає.

Розлапистий фікус затуляв їх од вікна, мерзлого, як вовнисте руно. Фікус, розвісивши вуха,
дрімав у хмарі диму і наслухав, як нили суглоби. Що городяни знали нового? Що взагалі можна
сказати нового ПРО ЦЕ? Хіба що погомоніти, хай поболить душа.

Раз по раз на столі підскакувала суа, як смерть, рибина. На неї косував Клязника,
підсліпуватий і рябий чоловік. Він присусідився надурняк, надпивав то з одного, то з другого
келиха і розумував, як нудно жити в такому безликому місті, як їхнє. Яка тут розвага?
Громовідвід хіба та ця монополька — гнилий, давно ниючий зуб. І мусиш тратить свої дні, коли
інші гріють попереки в кримах, їдять апельсини на кавказах. Тут яма, справжня яма, а з обох
боків гори. Навесні заливає вода, восени багнюка по шию. А жінки… Які тут жінки? Хіба вони
розуміють, що літечка твої — раз та два, що ти хочеш жити красиво і що з розгону й туди не
страшно.

Продавчиня накидала на Клязнику оком і гойдала перед ним багатим волом.

— Наче й хазяїн, — зітхнула нарешті, — а знюхався з оцими стервами.

— Чш-ш-ш-ш! Тілько раз, ти ж мене знаєш.

Потім вона заколихалася з віником, що ледве випереджав її вислі панчохи і криві черевики.
Забрязкала ключами.

— Я так думаю, — сказав один у грубому, наче виварка, светрі, — треба йти до Світочки. Хай
кине на карти, що через сто літ буде.

— Дурниця. Тоді й кістки наші перетліють.

— Ні, антересно, хай скаже.

— От іменно.

— Нічого жінці докучать! Вона вихідна сьогодні, й дитина слабує. Вам аби бовтатись з дверей у
двері, — несподівано з серцем сказала продавчиня, розстібаючи халат.

А що Світочка жила за стіною магазину, та що додому не хотілося йти хоч стрель, то й
повалили всі до неї. Холоду занесли, аж страшно стало.

Світочка в старому шовковенькому платті стояла посеред хати з кочережкою в руках — мабуть,
у грубі перемішувала.
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Ні, кидати на карти вона не буде. Бо знати правду можна тільки вранці, до схід сонця, і то не
завжди.

Ти нам друг чи не друг? Хто це вдосвіта припреться сюди? Коли стоїш за прилавком і
перекисає пиво, буваєш лагідна…

Тоді Світочка змахнула з клейонки крихти і розсадила причіпак. Схилилася над столом білою
халабудою волосся і розкішними сергами.

— Не сердься, дівчино.

Стало так тихо, що було чути, як вітер через одинарні шибки колише занавіски і попискують
дрова.

Що я вам скажу? Земля жила, живе і буде жити. На далеких її просторах клубками
котитимуться вітри, до небозводу ростимуть дерева, схожі на скелети наших предків. У ночі
стогнатимуть гори і плакатимуть вовки, очерет ловитиме шерех далеких звізд. Якщо навіть
свавілля природи або людини все це знищить, десь залишиться клаптик ґрунту, на якому буде
один камінь і одне джерело.

Це було ввечері. А вдосвіта все зяяло пусткою. Такого божевільного снігу містечко не
пам’ятало. Зрівнялися вулиці, дахи і верхівки дерев, що стекли від морозу. Десь унизу вили до
хрипоти собаки, стогнали корови, іржали і рвалися коні. Вичахлі будинки ціпеніли зі страху,
перегукувалися димарями. Скрізь царював білий велет, і порвані жили електропередач
зробили його неприступним.

Що снилося людям тієї ночі, коли світ трясся від білої пропасниці? Що діялось у їхніх біополях,
коли вони бажали добраніч і лягали спати?

Одним із перших прокинувся Саня Папоротний. Поблукав очима по кімнаті, схожій на
лікарняну палату-одиночку. Ліжко, рушник, тумбочка. Біля порога висить куртка, ніби
зібралася грати в бокса. Є ще електроплитка і картинка на стіні з журналу «Краса і мода».

Саня трохи полежав, намацав під ліжком валянці. Одним вимахом скочив із постелі, розклював
ковшем льодок у відрі і напився. Задумав поголитись, а світла немає, води нагріти нічим, — і аж
зрадів: бритва була тупа, як підошва, немилосердно знущалася з нього.

Поїсти! Поїсти можна печеної картоплі і хамси. Накинув ту ж запрану сорочку, поверх —
налигач. Як завжди, кожного ранку, подумав, що добре було б сходити в лазню та одягти на
себе щось свіже. А коли? В містечку добра сотня немовлят, і він днями снує з двору до двору —
патронує.

Саня родом не звідси. Село, в якому він родився, причаїлося на одному з островів широкої
річки, і він вряди-годи, підзбиравши грошенят, везе подарунки мамі Наталі і п’ятьом сестрам,
котрі ростуть, наче верби, вишивають рушники і от-от почнуть віддаватися.

Коли Саня був маленьким, на дикій груші висіла його колиска, а дятел-безхатник теребив угорі
сучки та й недогледів, натрусив на малого ластовиння. І коли хлопець підріс, у школі про нього
склали дражнилку:

Санько-холоша
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Пташок збивав,
Був хороший,
Рябий став.

У медучилищі дівчата його не виділили — вічно ходив із оддутими кишенями і дурнуватою
полечкою над лобом, але час минув…

Одягаючи рюкзак із медикаліями, Саня завважив, що нема ні електрики, ні сонця, а в кімнаті
майже видно. Підійшов до вікна, пхнув кватирку — і на руки посипався залізний сліпучий сніг.
Хо-го! Тут поламаєш собі голову. Молочниця, діатез, пневмонія. З патронажем не жартуй,
вилетиш із роботи, як спиця.

Не менше за Саню потерпала і вчителька, Гуптя Потапенко, яка нарешті перевірила всі
зошити, надрала великі, як рядна, конспекти, замість дубового від поту костюма справила
вишневе плаття. І що? Од здивування в неї випало вставне око: якийсь там сніг може не
випустить? Гуптя розігналась і так бебехнула спиною в двері, що трохи не вилетіла з одвірками.
Це тобі не з рукава ковбасу на перерві їсти!

Тієї пори в своєму особняку прокинувся Кормило. Дружина звично підсунула капці, подала
каву. Скількись хвилин він лежав мовчки. Досадував. Потім почав стежити за дружиною і
зневажати її. Часом він любив отак подивитись на неї і поненавидіти.

Зачісуєшся? Зачісуйся, зачісуйся, хоча ті три волосини, які в тебе залишились, можна було й
не займати, вони завжди сторчать в один бік. Ич, сіла, думаєш. Подумай, у твоїй голові, як її не
викручуй, крім паласів і свинини, нічого нема.

— Вітю, стихійне лихо, сніг…

Він ще нічого не розумів, дивився тим самим поглядом.

— Нас завалило.

Кормило схопився, метнувся по кімнатах, до вікон, потім повернувся, одягся, напружив мозок.
Дітям було позав’язувано роти. Тещу, аби не кашляла, накрито подушкою, а кота, який голосно
муркав, утоплено у відрі. Та це ж ні телефону, ні водія, ні секретарки, ні заступника. Ні, він не
візьме на себе таку відповідальність, не вживатиме заходів, які не закріплені протоколом. Хто
за це оддуватиметься, га?

Мигтіли по квартирі нервові і безпорадні холоші карапузика Кормила.

Містечко страждало. Сніг поглинав зойки, верески, голосіння. Слабкодухі падали з інфаркту,
старі стерялись, реготали не своїм гласом і вили сердобольних пісень. Діти недовго раділи
таким канікулам, на них посунули пропасниця і нудьга.

Старий скнара Йосип Клязника потерпав, що не наховав у хаті дров. Що — витопить. Витопить
можна й віником, але ж його дрова у дворі під снігом. Якщо здохне собака, хто їх стерегтиме?
Мої дрова, мої дрова… Все життя його баба топила сміттям, усе життя він стягав їх і рубав.
Дорубався, що до порога треба було лізти через гору. Якби він міг бачити, яка над його
садибою нависла сопка з брилем! Ця могила навряд чи випустить.

А хто найбільше воювався серед похованих, так це брати Шурики, що жили в коморі. Вони
служили контролерами по магазинах і дуже гнівались, їм заздалегідь не прислано відомості
про надходження товару. Неподобство! І потім — є в них двірник чи немає, хто повинен
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розчистити стежку? Вони гарцювались і обкушували заїди, доки з нижнього поверху не
обізвався Кріт:

— Що ви, понімаєш, розшумілися тут? У місті стихійне лихо. Мре народ.

— О-о-о! Як же нам буть?

— Робіть, понімаєш, свою роботу, і все. От я рив і рию, — Кріт показав у глині лапи.

— Е-е-е, наша робота не тут, — журилися Шурики.

— Хм. Тоді поки що плани складайте, а там воно покаже.

Брати заглибились у свої бамаги і тільки зрідка похрокували від задоволення.

Місто задихалося. Осипалися пуп’янки і змішувалися зі снігом. Усе кволіше ревла худоба, десь
настирливо дзявулів собака. Чорні, як головешки, трупи валялися на порогах. Грудні діти,
стомившись кричати, знесилівши, зітхали і кривились, розкидаючи холодні пелюшки.

Павук на прізвисько Стратилат нічого не думав і не страхався. Його дім під солом’яною
стріхою, до весни вистачить сонних мух і комарів, а там іще налетить усякої нечисті. Повітря?
Скільки йому треба того повітря? Затопить? Скільки там буде тії води.

…Кормило все ще сидів у сонному особняку, котрий славився підземною сауною, канами і
лосиними шашликами. Він кислооко позирав на свою посмітюху, на фортепіано, до якого
торкалися хіба що ганчіркою, на ведмежі шкури, розкидані замість килимів на підлозі, і все ще
страждав: як у нього боліла душа за місто, за трудівників, а втім, хто це зрозуміє, хто оцінить?
Перед Кормилом похитувались мальовані штори і нагадували ті золоті часи, коли… Та він не
міг і думати про щось таке — перший у місті мужчина, перший сім’янин, перший начальник.

— Ольго, я тебе ніколи не кохав, ти знищила мене як особистість, зробила з мене потерть. Я міг
би жити в столиці, займати достойну посаду.

— Вітю, загорни шарф.

Врешті Кормило всівся зручніше, заходився широченними лапами висмикувати ворсу зі шкури,
що лежала біля дивану, і майже заспокоївся. Час від часу тільки чулося: «Оп-па! Оп-па!»

Тим часом міні-двигунець розстарався і дав струм.

— І як я міг одружитися з тобою? І тепер ця ідіотська яма, ця стихія. Як я звітуватиму перед
начальством?

Ти, Саню, дурень. Вислужуєшся, підвищення закортіло? До лампочки твої «п’ятірки» в дипломі
і твоя біганина. Ніхто їх не бачить. Буває, зайдеш у хату, а тебе ще й вихристять — не
прибрано, а він лазить. Буває, й раді. Ти розкутаєш мале, над грубкою погрієш руки і станеш
слухать. До твоїх щік торкаються пухкі, як пиріжки, п’ятки, ти вдихаєш кислуватий дух
сорочечки, чуєш нормальне серце, хороші легені і тобі хочеться ні з того, ні з сього засміятись.
А ти напускаєш поважності й проголошуєш: «Мамашо, прогулянки треба щодня робить».
Потім, як віртуоз, хапаєш пелюшку, сповиваєш. На тебе дивляться з захватом: куди нам,
жінкам! А тобі, маестро, просто пора бути батьком, і тоді б, може, щоденний моціон не здавався
б таким жаданим.
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Нещодавно ти заглянув до начмеда і на прощання сказав секретарці: «Не забудьте, мамашо, по
три чайні ложки кип’яченої води на добу!» Тільки на вулиці збагнув її погляд, од якого мало не
перетворився на мікроба.

От скажи по-чесному, чому так розмахався лопатою? Що душу пече за людей, це точно, а за
кого найдужче? Авжеж, за Світочку. На горі магазин «Соки, води, тютюн» — і в тому
магазинчику другий рік продавцем вона. Хоч би видрав собі очі, все одно бачив би, як Світочка
збігає з гори в коричневій дублянці, мов сухоребра кізочка, а біле волосся розкидається по
плечах. Нікому, нікому про те не розкажеш.

Руйнація в тебе. Не смів підступити, не смів на неї глянуть, а вона, святенниця, розпусниця,
чорт би її побрав, привела дитину.

Якось Саня не вберігся, і Світочка з коляскою вийшла прямо на нього.

— Ви б навідались до нас, пітничка замучила.

— Якось навідаюся, — збрехав.

— Ви наче сердитесь?

— Ще чого?

— Або коли вдосвіта зайдіть, кину на карти, все майбутнє скажу.

Тепер Саня проб’ється крізь гори снігу, зайде до Світочки як переможець. Він давно не
розгинається, не думає про сніг і про воду. В ту останню зустріч вона подивилась, мов
погладила віями. З ким гріха не трапляється, люба? Тільки б жива.

Ось і тополя. Обіперся, вхопив губами снігу. Хтозна, скільки часу минуло. Нарешті лопата
вдарилась об дерев’яні сходи. Саня випростався і помітив, що тут, біля шпиля, снігу менше, він
ледве сягає до середини вікон. Вітер потрудився на славу.

Саня боявся стукать, боявся, що ніхто не обізветься. Обтрусився (увесь хоч викрути), підважив
лопатою двері, і вони легко піддалися. Кімната дихнула холодом, вологістю, давно не грітою
грубою. Стіни повіддувалися, мов повилазили з них потвори. Біля вікна на столі карти, а далі, у
високому зеленому ліжку спить Світочка.

— Ой, — розчахнула очі на його погляд, — а я ще не вставала.

— Як — не вставали? Містечко під снігом, люди мерзнуть, мруть, хворіють!

— Сьогодні не сходило сонце. І чомусь я така слаба. Ой! Ви б не могли подивитися, що з моїми
ногами?

— Якщо дозволите.

— Ради Бога, лікарю, я вже думала, чи не гангрена.

Він оглянув її, накинув ковдру. І знову відкрив, не вірячи очам і рукам. Нервово шарпонув
рюкзак, добув хлороформ, скальпель, бинти, йод. Врешті запхав усе те назад. Минуло з
півгодини. Світоччині ноги були холодні і майже не відчували дотику. Ступні зійшлися докупи,
пальці зрослись і навколо них утворилась рожева раковинка. Така ніжна, що лячно й торкать.
Крізь неї ще виднілися нігті й сині жилки.
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Спробував роз’єднати ступні, але хвора закричала. Зсунувся на підлогу.

До тями Саню повернув голос, що шелестів, мов очерет:

— Скажіть що-небудь.

— Н-нічого страшного, але це рідкісний випадок, я сьогодні ж викличу…

Нащо брехав, кого він міг викликати? Звівся, наче вимолочений, перед очима світились яскраві
каганці.

— Хочу пити, — знову прошелестіла.

Саня постояв якусь хвилю, перш ніж утямив, що треба. Поправив їй ковдру, спіткнувся об
іграшку, вдарився плечем об шафу. Враз ним оволоділа звіряча лють — став збивати ногами
брязкальця, зривати пелюшки, садити носаками на всі боки. Звідкись упала пляшечка з соскою
і, цвіркаючи молоком, ударилась об табуретку.

Так усе перевернулося. Світочка — вже не Світочка, нічим не годен він їй допомогти.
Розтрощити бридку шкаралущу, підняти дівчину, струснути і заглянути в очі: догралась,
доворожилась? А стрівся з очима Світочки і зчах.

Назбирав мотлоху по хаті, щоб запалити грубу, розтопити відро з кригою. Підніс чашку — хвора
схопила, пересмикнулася всім тілом. Вода загогкала їй у горлі. Нарешті допила, чудно вібрала
голову в плечі і зникла під ковдрою. «Равлик-павлик, вистав ріжки», — зненацька згадав і
розпачливо реготнув.

Поволі склав і зашнурував рюкзак, одягнув куртку.

— Ну, я пішов.

Почув, як унизу щось плющить, озирнувся. Світочка витяглася всім тілом із постелі і влізла
головою у відро. Калюжі розтікались на всі боки. Відчула, що він дивиться, вистромилась і
винувато усміхненою щокою потерлась об його валянок.

— Мабуть, холодна, — бовкнув ошелешено і, щоб не турбувати, одвернувся, підійшов до
коляски. Розгорнув конверт — ураз відсмикнув руку. Там лежала велика дитяча голова і, не
відриваючись, дивилася на нього.

— Що ти… ви тут робите?

— Думаю, — зітхнула голова, — хтось же повинен у цьому місті думати.

Саня заточився і, як потайний пес, одним ривком опинився біля дверей. Тікати! Бігти, летіти од
проклятого місця. Лізти рачки, дряпатись геть. А що попереду? Снігова пустеля, рівна, хоч
облизуй, долина.

І що буде з ним, із оцими і з усіма…

Земляне серце

Висока, як розчахнута груша, стара жінка давно одержувала свої сорок п’ять пенсії, але
промишляла зіллям, виливала переляк, шептала од золотухи, зубів, бородавок. У неї в городі,
крім картоплі, цибулі, соняхів, ще росло мільйон грибів, грибків і грибочків. Грибниці
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переплелися дерном, розсадник більшав, але ніхто ще не здогадувався, що робить жінка за
кукурудзою, повзаючи навколішках. І росли ті гриби не до сонця, а в землю.

Стара любила єдиного Арика. Доки він був школярем, плела шкарпетки, прала сорочечки й
штанці, заробляла йому на молоко. А як став студентом — перелицьовувала батькові костюми.
Арик був її боженьком, і вона хотіла для нього богині.

Та якось Арик, ще недоучка, привів у двір майбутню вчительку з великим незаконним животом
і заплаканими очима. Стара трохи не завила — прощайте, грошики, бережені на весілля. Але
постіль послала і вечерю зготувала.

Вчителька зліпила в місті кубельце в мансарді якогось шефа. На той час Арик уже мав
захищати дисертацію у цього ж таки шефа. Захистив, і його поставили замом.

Більше ніяких подробиць не знала вона про життя Арика, тільки те, що вчителька народила
другого хлопчика (чисто батечко) і що її сина перевели на другий поверх, а є ще третій, і там
сидить Начальник.

Тепер, коли син не потребував ні шкарпеток, ні перекроєних сорочок, ні грошей, вона почала
прислухатись і прицілюватись — що ж йому треба.

Якось приїхав, загнав під повітку машину і взявся їй допомагати: ламав качани, носив лантухом
картоплю з городу. Потім зайшли до хати. Сиділи за столом, поклавши на скатертину руки: він
— молочні, а вона — важкі й кострубаті. Волохато заглядав у шибку кущ морозу. Диміло з
глечика рожеве пряжене молоко, а на тарілці лежали пиріжки з калиною. Арик так їх любив.
Раптом він затнувся на півслові і схопився за груди: «Мамо, то серце», — прошепотів і зблід.

— Ой, сину, своїм серцем ворожих списів не перетрощиш, а друзів не пережалієш. Бережи
себе. Бережи. І нічого зайвого не бери до серця.

Згодом стара оббігла ліси і яруги, береги і гори. В одному проваллі вирила маленький круглий
грибок і забрала додому. На грядці посадила його вгору корінням, і грибок прийнявся. Вона
дбала про сина. Про його серце.

Аркадій Іванович давно був міським жителем і в премудрості матері не встрявав. Має доста
свого клопоту, а ще недавно брязнув подружніми кайданами. І хоч ніхто достеменно не знав, як
це трапилось і чи трапилося це, але всезнаюча і всевидюща його секретарка Люсі (Людка-
вітрогонка з передмістя), у котрої волосся мишачого кольору і мишачий ніс, сказала по секрету
іншій секретарці об’єднання:

— Макбет, упади! Виявляється, наш уміє сальто-мортале. Чого дурниці? Третій день він
застібає піджак на один ґудзик, годинами курить біля вікна і майже стрибає по сходах.

Того ж вечора Люсі шаруділа опалим листям тротуару, ще не зовсім утративши надію провести
вечір у ресторані, коли навпроти скрипнув невдоволено лімузин і звернув до набережної. Той
скрип вона впізнала б і через тисячу літ, бо, зачувши його у вікно другого поверху, не раз
пхала в шухляду клубочки й спиці, браслетик, пінцет чи пудреницю.

Люсі перескочила на червоний світлофор і була майже поруч із Аркадієм Івановичем, оскільки
автомобіль начальника, як і він сам, не мав звички штовхатися. Вона швидко захопила
телефонну будку і, ледве переживши гудки, вигукнула: «Макбет, він у моїх руках!»
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Далі стало трудніше, бо машина викотилась на простір, але мишка Люсі дала ходу переднім
лапкам. О, бідні і передні лапки з мозолями від друкарської машинки і поламаними кігтиками!
Вона поспішала, її лаяли і штурляли: ч-чорт, куди воно преться, головою в дихало! Он там, за
рогом, за кіоском усе. Там стоянка лімузинів, але де ж він? Мишка перевела дух. Спокійно,
спокійно, він там, за рогом. А я тільки прогулююсь. У мене ліричний настрій, у мене вроджена
наївність, я тільки бачу оце позолочене листячко.

— Ой, Макбет, упади! За рогом ні його, ні автомобіля не було. Кинулася вниз по сходах до води,
на всяк випадок спробувала, чи холодна. Розштовхала катерника. Знову вистрибала нагору, але
на останній сходинці відпав підбор. Не могла ж я здатися, взяла в руку черевик і поколивалася
до мосту. Обнишпорила все, навіть кавницю по той бік.

— Ой, Макбет!

Повертаю назад, мов крива качка, а він…

Телефон розізлився на Люсі, а може, помстився за щоденні шарпання і затих, а потім сказав:
тук-тук-тук. Якийсь дідище, скориставшися тим, не вельми ґречно виволік її з будки, і бідна
Люсі, здибавши перший-ліпший тролейбус, подалася за майже втраченою ілюзією закабалити
на вечір чийсь гаманець.

«Уявляєш, Макбет? Він сидів на лавочці під грабом, закинувши назад голову і, коли я підійшла,
сказав не сопіти голосно. Слухав Сову».

Сова жила в дуплі старезного карячконогого дуба. А що дупло було високо та навколо нього
вибилась молода парость, то вона днями дзвонила в постоли або спала, і майже ніхто не знав
про бідолаху. Перед святами Сова чистила пір’ячко, а глупої ночі сідала на ґанку і починала
службу: ох-ох-ох-ох! Та й ох-ох-ох-ох!

Вона була породиста, з очима полинового цвіту. На кожному замашному крилі, надзвичайно
великому й дужому, було татуйовано серпик місяця, і вона пишалася тією сороміцькою
ознакою. У неї був тільки один знайомий — Вокзальний Майстер, котрий вправно приробляв
валізам ноги, коли їхні ґави переписували табло або гризли позавчорашні пончики. Водилася з
ним і не боялася, що її ошукає, бо срібло-золотце носила при собі, а в кублі і манатті була до
біса ощадливою.

Майстер приходив раз чи двічі на літо, сідав на лавочку під грабом і насвистував. Сова щасливо
вискакувала із дупла, тріпала крильми і верещала: уа, уа, уа, уа! Майстер спльовував
недопалок, манив її прокуреним пальцем, а потім виймав із кишені газетний згорток і клав їй
на гілку біфштекси. Звичайно, то були не миші, далеко не миші, яких на чорному лісовому
ринку можна було одчепити тільки за солону вужатину, але ж… Сова була міська жителька,
але не міщанка і не гналася за вишуканим столом.

Після трапези починалася бесіда. Майстер сидів на лавочці, а вона за листям, і він розказував:
думаєш, мені добре. Який там наїдок із краденого. І хіба все те поживеш? Що поцупити —
дурниця, а тоді ж сторожувати треба. Кожне зирить на твоє добро і точить кинджал. («Ох,
ох», — сказала Сова). Якби трапилась хороша женщина, то й одружився б, але хто за мене піде.
Ти б пішла? («Уа, уа», — дивувалася Сова).

вона брала Майстра в лапи і несла до свого дупла. Він довго сидів на ґанку, звісивши ноги, вив
своїх злодюзьких пісень, а Сова служила службу. Їхні голови зливалися, Сова заплющувала очі
і думала, як би було лепсько, якби хтось їх разом побачив: напевне, Майстрове суконне пальто
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пасує до її коричневої шубки, і очі в них майже однакові. Хоч би Вістовий Голуб пролетів і
затуркотів про них у світі.

Потім Сова стомлювалась і думала, що добре було б їй уже залишитися самій і подрімати, а
Майстер торочив своє: а ще ж баби тепер знаєш які — копійки не втаїш, і всі аліменти на тебе
посписують. Мов, ти злодюга, ти й плати, бо по судах не затягаєш, і з кого ж зідрати шкуру, як
не з тебе. Потім він позіхав і починав варити воду: у тебе тут тирсою смердить, у тебе протяги
гарцюють, ізсади мене на землю.

Сова стелила моховий килимок, а зверху простирадло водносталь, укривалася сим-тим і
думала, як добре, що Майстер не її чоловік, а то, чого доброго, розкидав би тут свої онучі,
штани, натрусив би махорки. Здуріти можна!

Вряди-годи вона перед сном думала, що треба б урешті розстаратися по службі та здобути нове
дупло ближче до високих дахів, а також до булочної, де напівмертві бабці кришили птахам
ізюмну здобу.

— Алло, Макбет? Чуєш, на третьому поверсі тріщать мостини. Сам приливає новий мундир. У
нашого давно цвіли нігті і свербів язик до цієї вечорини. А Рогата Вівця тиждень бігала в групу
здоров’я і так підібрала живіт, що влізла в свою декольтовану сукню. Уявляєш, тепер вона
сидить у кріслі біля вікна, приплющивши бульки, пихкає сигаретою, а з вій осипається
кілограмами французька туш.

Усе було так, як описала прозірлива Люсі. Вона тільки забула додати, що Аркадій Іванович у
штаті прихильниць віддавав перевагу племінниці Самого.

Під «Турецький марш» він поставив мат балакучому Свищикові з сусіднього заводоуправління,
потім танцював лезгінку з племінницею Білочкою, і товариство дружно аплодувало.

До середини вечірки Аркадій Іванович опинився в колі пошани. Жіноцтво (ох, це всесильне
жіноцтво!) розмахалося вудками: він майже стрункий, у нього прекрасний зріст, а який він
галантний! Коли грали в сліпця й поводиря, джинсова Білочка з зав’язаними очима мило
втрапила в обійми Аркадія Івановича, після чого він так вибачався!

Сам дивився на товариство, як інколи батьки дивляться на дітей, котрі бавляться в преферанс,
аби вчасно зупинити їх. Врешті підкликав Аркадія Івановича, котрий пустив гадючку чоловікові
його племінниці, і вшнурував йому пам’яті:

— Чи не здається вам, що ваші галуни… Що ви не повинні забувати про них навіть тут?

— Здається.

— Що здається?

— Вибачте, я хотів сказати, що зрозумів.

Аркадій Іванович підсів до Рогатої Вівці і пожалів її. Піт лився по нашпакльованому лицю,
осипалася туш, вона ледве дихала, бо спирала ґрація-корсет, яка сяк-так прикривала її
пристрасть до пива і ватрушок. Ось де моє щастя плахою залежалося, подумав він і порівняв
свою дружину з родимкою на носі Самого.

Глибокої ночі «жигулик» Аркадія Івановича скрипнув біля домівки. Рогата Вівця, що меркотіла
дорогою про його грішки та про свою гірку долю, бовтнулася в калюжу, дверцята за нею
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погрозливо хряпнули.

Він ішов порожньою набережною, заклавши за спину руки. Місяць дрижав угорі, мов
переповнена крапля, і міг от-от упасти. Начальникові другого поверху пригадалося, як колись
малим загубив гуси і боявся поткнутись додому, а місяць повів його через ліс, болото. Потім він
зустрів дівчину з голубими кісниками, що заблукала.

— Ти, Марійко, од ведмедів утекла?

— Та ні, ні від кого я не тікала. Заблукала просто. Я втомилась і їсти хочу.

— То чіпляйся, піднесу трохи.

Вона почепилась йому на плечі. І був такий же тривожний місяць на небі, як тепер. Він ніс,
закотивши холоші, тримаючи її під сідничку, і відчував, як вона влипла в спину давильцями. Що
б воно таке могло бути? А коли здогадався, гепнув її на землю і кинувся навтьоки. Скільки біг,
тільки чув за собою «Арику» та «Арику».

— Алло, Макбет, ти мене чуєш? Ходить по набережній і бурчить щось сам до себе. Який жах! А
мені вже пора додому.

Аркадій Іванович катувався своїм розгульством. Серце без тайни — пуста грамота, а він
виставився простаком, та ще й ота чортова білявка! Звів поли плаща, підкотив комір, попустив
краватку. Нікчемна чортова білявка! Хіба він не впився легкими перемогами і його не бісили
завчені витребеньки ресторанних кізочок? Коли здобув їх цілу колекцію, захотілося взяти
гілляку і спровадити геть.

А втім, він так звик до бабського промислу, так наблошився стрибати по чужих ліжках, що
жодна ладанка не могла перепинити його.

Згадуючи, як брів колись у тванюці, несучи на плечах загублену в степу дівчинку, як він груз і
як солодка млость уперше підбила коліна, Аркадій Іванович думав: щоб і тепер жадати кого-
небудь отак, як маленьку Марійку на місячному сінокосі.

— Арику-у-у! Я бою-у-усь!

— Чого зіпениш?

— А чого втікав, мені мало дух не вирвало.

— Подумаєш, панійка, носися з тобою тут.

— Маєш носитися, я ж дама.

— Ти-и-и?

— Авжеж. Допоможи мені коси в хвіст зібрати, а то в бігачці розсунулися.

Арик підняв просце її кіс, а тоді пустив, чвиркнув крізь зуби: ну тебе! І подався, засунувши
руки в кишені, метляючи важкими мокрими холошами. «Дама! Хи-хи, дамочка!»

Більше він ніколи не губив гусей і не шукав їх поночі.

Аркадій Іванович сів на лавочці і прислухався. Задуднив водяний вітер. Хвилі стали підніматися
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вище, і він став розрізняти їхні обличчя: ця з чубчиком і веселими очима, як чортик. А та
потвора скорчилася і вродила собі хвиленя, яке тут же зіп’ялося на ноги і подалося. А он скаче
вар’єте: всі рівні, всі витончені, всі метляють пухнастими хвостами і задирають спідниці. Ідуть
дві сумирні черниці, знеможені від постування і нападів материнства, летить на дешевому
конику циганка, суне стара ковбасниця. І над усім цим гаремом дуднить вітер, вибирає собі
котрусь, а котру вибере?

Він, мабуть, трохи задрімав чи так задивився у воду, бо, коли поруч тріснула гілка і залопотіли
крила, стрепенувся. Хтось над головою перевів дихання, вмощувався на дереві так, що уламки
старої кори і листя сипались на нього. Він глянув угору і зіткнувся з двома ватерками, що
непорушно дивились на нього.

Ящірка довго бігла, потім повзла. Нарешті відчула, як набрякли лапи, опав живіт, пересохло в
горлі. Вона озирнулась — лежала на самісінькій стежці. Треба було хоч трохи посунутись, і
вона рушила. Ломило хвіст і спину, нудило. Висунула язичок і спила дві-три краплі зі споришу.

Вона давно знала від подруг, що зачаття дозріває нескоро. Що перш бувають теплі, сирі
травневі ночі, стрічі, подружні ігрища. Багато чого знала, бо ж весною пробудилася раніше за
всіх. Хазяйські тварі нагулювали тіла і наводили красу. Ящірка спочатку пішла, а потім побігла
і вже забула дорогу назад до нори.

— Гля-гля, яка тендітна метисочка! — вигукували незнайомі сестри.

— А спина, які контрасти, які середньовічні плямки!

Вона не чула під собою землі. Дивилася в калюжу і милувалася собою, дивилася в озеро і
милувалася собою. Вона майже не їла й не спала. Часом хотілося стрибнути вгору,
розпластатися і кружляти над галявиною.

Нарешті вона помітила, що за нею ходить прикостюмлений і дуже серйозний мужчина.
Щоправда, черевики в нього були з латками і штани не діставали до кісточок, але як він тримав
голову!

Ящірка стала, кокетливо вигнула шийку і склала на грудях лапки: а що, подобаюсь? Самець
наближався. А які в мене сережки, га? Самець уже дихав коло неї. А хіба я не… Бац! Її вдарило
в спину, і, перш ніж отямилась, він обкрутив її хвостом, товстим мозолястим хвостом.

Вони лежали на махровій траві, і ящірка боялась поворухнутись, їй здавалося, що вона от-от
помре, збезчещена, нікому не потрібна. Ящірка плакала.

— І завжди отак ревуть. Що шукало, те й знайшло. Чого киснеш?

— М-мені холодно.

Він підсунувся, поклав на неї слизьку, як пуголовок, лапу.

— Чого знову ревеш?

— Не знаю.

— Цить! Я ось поговорю з матінкою, якщо вона не проти, візьму тебе в нору до суниць.

Ящірка залишилась, а самець пішов. Вона довго лежала так, а потім збадьорилась: подумаєш,
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злидняк! Хоч би чохли в сорочці поправ. Знайшла щось перекусити, скупалась, а коли заграв
старець-цвіркун, потанцювала. І вперше за всю весну заснула мертвим сном.

Уранці ще скупалась, покрутилась перед громадою, і та не забачила в ній ніякої фальші.

Але ящірці робилося пусто. І не такий уже в нього бридкий хвіст, і не вельми брудна сорочка.
Бувають гірші. І, напевне, він добрий мужчина, коли хотів її погріти. А який ерудит — треба ж
так тримати голову!

Шукала його довго, але не знайшла. Скоро сам випірнув із торішнього листя, так само мовчки
взяв її. Потім щовечора шалена плоть гнала їх лісом, вона кликала його. Самець раптово
з’являвся і після ставав таким непотрібним. Вона проводжала його очима, майже ненавидячи: і
вродиться ж такий товстозадий!

Ящірка долізла до чогось вогкого і темного. Вгорі була щілина. Стала навшпиньки, щоб
убгатися туди, але поточилася й упала.

— Гм, маркізочко, доплигалась!

— Ой, хто це?

— Не впізнала?

— Ви… дядьку вуж?

— Атож. Підсадить тебе?

— Коли ваша ласка.

— З ласки тепер і жаба не квакне. Знімай амулет!

— То ж мамин знак. Ну, я зараз.

Вона опинилась у теплому передлазнику. Простяглася на ганчірці, але тут їй різонуло в спину,
потім скорчило, і вона запищала не своїм голосом.

Їх народилося трійко, і всі тонюні, як ниточки. Ящірка подумала, що донечка, плямистенька
красуня, напевне, матиме місце в світі, а синам би набиратись моці, вони себе не дадуть
скривдити. Тепер їй є чого жити.

Страшенно хотілося пити. Вона згадала про краплі на спориші. Послухала, як дихають діти,
посиділа над ними і пішла до щілини. Вона тремтіла від слабості, бухало в грудях, пила,
захлинаючись. Потім довго металася біля щілини, не в змозі дотягнутись.

Раптом почула важкі кроки (гух-гух), застрибала, зав’юнилась. Бачила, як щось нагнулося біля
її дітей, як вовтузилися скоцюблені пальці, аби їх узяти. Ящірка оніміла зі страху і тільки
божевільно стрибала, обдираючи до крові лапи.

Стара жінка, розчахнута груша, визбирала повзунців і пішла в комору. Одіткнула бутель і
впустила в горілку ящеренят. Ті перелякано смикнулись, ткнулися головами в гриби, що вже
плавали там, ніби шукаючи рятунку, і завмерли. «От і все, як по-писаному. Матимеш, Арику,
добрий лік, а серце кріпке, мов камінь». Скоро бутель зробився червоним, наче грало молоде
вино.
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А коли ящірка наздогнала її і розпачливо крикнула: «Оддай дітей!» — стара показала посудину
і тихо мовила: «Бери!» Ящірка кинулася до жінки, а та рубнула нижче тулубця.

— Ой, Макбет, упади! Наш зачинився в себе і довго не виходив. Я не могла пережити такого
затишшя і підкотилась до дверей… Але! Ти ж знаєш наші двері. Мало не луснула з досади, коли
відчула, що моє ліве вухо і ліве око… відриваються від мене. Ту ж мить вони пролізли на той
бік. О Господи, тільки ніхто б не прибейкався, страждала я. А тим часом він різався з кимось по
телефону.

— Слово честі, я зробив усе, що міг! — молився до когось.

— Ви зловживаєте довір’ям, ви слабак, ви боягуз!

— Але ж головне я зробив!

Так було довго. Той, із третього поверху, очевидно, добре напосівся, і наш мовчав. Тим більше,
що на всіх його брехливих бомагах уже дірки з латками бесідують. Смалив цигарку за
цигаркою, затовкував недопалки пальцями і не відчував, що пече.

Раптом він збілів, упустив трубку, що все гарикала, одкинувся на стілець. Ой! — злякалась я.

Аркадій Іванович став мацати рукою в шухляді, нарешті витяг пляшечку, став із неї пити. В
коридорі заскрипів паркет. Я кинулась на своє місце, але послизнулася і простяглась.
Отямилась, коли наді мною стояв начальник зі склянкою води. «Люсі, — ніжно сказав, — і чому
ти стала така незугарна? Не довіряйся, крихітко, бевзям, які поять тебе помиями в нічних
барах і возять на позичених драндулетах».

Я схопилася за ліве око, поторкала вухо — вони були на місці, але страшенно свербіли і
набрякали. «Аркадію Івановичу, — попросила я, — можна піти в клініку?» Він засіявся, аж
бризнув здоров’ям і спокоєм.

Начальника другого поверху ні в якому товаристві не обходили чарою. І хоч партія з Рогатою
Вівцею не додала честі, але перші три роки він мріяв про ту мить, коли подружні ночви
розчахнуться на дві половини. Ось хай підросте син. Ось призначать заступником. Ось
одержить квартиру, щоб розмінятися.

Але поволі він застрявав у килимах і сервізах, тонув у барханах білизни, що вивершувала його
балкон. На одному місці, кажуть, і камінь обростає.

«А було ж, було, ти пам’ятаєш?» — ліниво говорив до Рогатої Вівці, коли юна істеричка по
телевізору обвивала шию битого вовка.

Чекай, а що ж було? Дівчинка з голубими кісниками, яку ти ніс уночі через болото, гуртожиток
із вічним запахом смаженої картоплі, студзагін. Коли ти ходив у стертих до решета штанях,
тратив гроші на репродукції Рафаеля. А ще ота ніч, коли ти з малим і дружиною поїхав до
матері і машина застряла в грязюці. Ти стояв із водієм по пояс у сніговій каші, черевики
примерзли до ніг, а ти скреготів зубами і тягнув.

Одного разу, коли став на службу і був начальником тільки над своєю креслярською дошкою,
повертався пізно додому і почув крик кошеняти. Ти гукав, майже благав: «Киць-киць, киць!», а
воно плакало хтозна-де. Ти обнишпорив під’їзди, паркани, кущі — не знаходив. Тоді став під
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деревом і мало сам не заплакав. І тут кошеня стрибнуло до тебе з гілки. Пам’ятаєш, як ти
радів, як гладив його? І як воно замуркотіло, пригрівшись біля тебе? Ти проніс його трохи на
руках, а тоді побачив, що воно обшерстило тобі пальто. Ти завагався: вчителька тут же обізве
селюком, а ще, чого доброго, воно зачне повзати по столу чи напакостить на підлогу. Або
нанесе вошей. І ти пустив його додолу, а коли побігло, нявкаючи, за тобою, ти натупав.

«Ой, Макбет, упади?» Так Люсі почала виливати свої печалі. Не відкрила вона тільки одного.
Коли вранці, обмахуючись капелюшком, ступила на ганок батьківського дому в передмісті,
коли шмигнула, як справжнісінька мишка, в свою нірку і коли, мов осіннє листя, облетіло з неї
все, що тисло, різало, мучило тіло, в коридорі гримнули громом відра, а в кімнаті мигнула
блискавка атласної піжами.

— Сука, остання сука! — горлав батько. — Я вижарю на тобі оцю різку, я навчу тебе, як
тягатись по кущах!

— О татусю, я знаю це не гірше од вас, будьте певні!

Людка шухнула в кухню, защіпнулася там і час від часу нагадувала про себе — визирала і
корчила фізіономію.

Скоро їй удалося вискочити через вікно, і навіть на роботу вона приїхала тільки за чотири
хвилини після Аркадія Івановича.

«Кгм», — сказав начальник, і потяглася пауза для настраху. Він сидів такий вишуканий, що
секретарці захотілось убгати його в свою косметичку. Він моралізував, але у вухах Люсі
автоматично роз’єдналися напівпровідники, і вона, киваючи головою, зирила на кирпаті
черевики та на «стрілки» його штанів. Так задумалась, що мало не сказала вголос: «Що за
ідіотська звичка підбирати шкарпетки під колір сорочок?»

Так от, Люсі почала розповідь із того, що й завжди («Ой, Макбет, упади…»). Оскільки їй було
ніколи, а новина потребувала часу та часу, то вона притисла головою трубку до плеча і
строчила пальцями куплети брехні свого начальника, а язиком дещо інше.

— Отже, прориваюся вчора в диско. Взяла собі якоїсь холодятини, коли підкочується
макарончик: під горлом метелик, очі ангельські. Дозвольте на парний танець. Який-який,
кажу? Пар-ний. Піду, думаю, хай у коло виведе. А воно — що ти скажеш? Маслачками порипує
та мені спину обмацує. Е-ей, ти що? Яка ж ви манісінька, каже, як мишка! Глянула на
прищуватий лоб і думаю: студентик, з ломбарду не вилазить.

Словом, одґвинтилась і шукаю таксі. Як на зло, ані колеса. А на годиннику тільки нуль
тридцять п’ять. Люсі, кажу собі, невже ти в таку рань потягнешся додому? Щоб у ногах парш
не завелася, піди-но до набережної. Часом там нудьгують такі мундирчики!

Уявляєш, Макбет? На тому самому місці стояв лімузин нашого. Моя душа передбачала сцену.
Стою за кулісами-кущами, чекаю. Ізвідкись ізгори почула голос нашого. Зашуміло гілля, і
величезна, як людина, птиця спустилась на лавку. За крило її тримався наш. Чуєш, Макбет,
хіба я коли брехала?

Ящірка пробиралася в комірчину і годинами не зводила очей з бутля. Там були її діти. Коли під
землею штормили гарячі моря чи десь вивергалися вулкани, рідина коливалася і діти мов
оживали.
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Часом вона виповзала на подвір’я, ховалася в траві і стежила за старою жінкою. Коли та йшла з
дому, ящірка бралася до роботи. Вона лізла в город, підкушувала коноплі, соняхи, картоплю. А
якось уздріла, що стара поливає за кукурудзою, і вбралась туди.

Оце воно — земляне серце. Гриби були круглі, великі, як дощові краплі. Ящірка розламала
один: на білому тлі кружалами чорні смуги.

Вона впала, але тут же піднялась і накинулась на грядку. Болів і кривавів хвіст, який жінка
одрубала заступом і який тепер поволі одростав. Тремтіли од перевтоми лапи.

Уранці стара жінка побачила розвойовану грядку і пропащі гриби.

Вона потопталася порепаними підошвами, посумувала і подумала, що гриби ростуть глибоко в
землі і не може бути, щоб після дощу не було молодняку. Потім пішла в комірчину і в темряві
налила синові ліків зі свого бутля. Вона зовсім не зважила на те, що посудина була відіткнута.

Тільки через тиждень стара прибирала в комірці й побачила на дні бутля щось чорне. Винесла
на світло: на дні посудини плавала ящірка-мати. Вона запеклася, і зелений трунок пасмами
завис аж до горлечка. Стара сплеснула руками.

Аркадій Іванович належав до тих чоловіків, чиї дружини мирно коливаються на бурях їхніх
характерів навіть тоді, коли подружні ланцюги бряжчать біля самих вух. Він справжній
мужчина, і вже лише за те, щоб з отаким чоловіком недільного ранку пройтися містом, можна
здмухнути пилок чужої пудри на піджаці. Ха! Тим більше — нинішні любовні інтрижки не варті
доброї зубочистки.

Інша річ — звичка. Коли віддираєш цю коросту, виступає кров, а натомість ростуть нові пухирі.
І як болять!

Рогата Вівця стала зрештою рабинею і царицею свого дому. Він тільки дивувався, як вона
розмножувала кришталі й фаянси, як увивала мереживцями подружнє ложе і навіть його
кабінет. Підлеглі сюрчки завжди хляпали щелепами від здивування, коли заходили, і це теж
стало необхідним ритуалом начальника.

У не дуже високому товаристві Рогата Вівця любила пожувати сенсації. Спочатку скромно щось
меркотіла з кутка, а потім наступала, доки не ставала в коло, і зупинялась посередині, як
удавочка.

Відколи Аркадій Іванович зачастив на набережну, Рогата Вівця затрусила хвостом: щораз
частіше міняла хутра й каракулі, потіла по перукарнях і допікала кравчині: мила, я вас просила
виріз робити сміливіше, і потім: що за повнота, за кого мене маєте?

Одного сумного вечора пізньої осені вона сиділа у вітальні біля дзеркала і роздивлялася своє
лице. Воно було видовжене, з великим ротом і навацьканими очима. Вуха знов підросли і
нависали з-під кучерявої перуки. О Господи! Та це ж овечі метастази моєї прабабці! Що, як
Арик здогадається? Але він не міг здогадатися, бо йому однаково, хто біля нього миркає. Аби
було так само, як завжди.

Вона глянула у вікно і сполошилася: пізно, пролітає сніг, а де може бути Арик у самісінькому
плащі?
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А він був на горищі старого будинку навпроти. Поставив сім щуроловок і до побачення мав
наловити щурів. Сидів у павутинні і чекав. Коли в дальньому закутку починало кувікати і
борсатись, кидався туди, одчіпляв приреченого й ховав у сумку. Оскаженіла від болю звірота
виїдала одне одному животи.

Сова сиділа на мальованому ґанку далеко-далеко вгорі над містом і чекала. Перебрала дзьобом
кожну пір’їнку, змастила лавандовою олією. Почистила золоті браслетики на лапах і срібні
півмісяці на крилах.

Вона була вже немолода; але таке трапилося вперше. Довго не хотіла злітати до Аркадія
Івановича, але судженого й конем не об’їдеш. Стане він говорить, а її мов хто снігом обсипле.

Часом приносив їй нотники, і вона розучувала щось нове. Розпитував, що вона любить, і те
приносив. А крила, дивувався, які могутні в тебе крила. Ну й що, відповідала, мені нікуди ними
летіти.

Сова постелила під лапи найдорожчий моховий килимок і почала службу. На набережній
вискнув знайомий лімузин.

Ой, Макбет, я сама все бачила. Він хряпнув дверцятами, і в ту ж мить коло нього сіла дзьобата.
Відкрив портфеля, і звідти стали вискакувати щури. Бр-р-р-р! Сова затремтіла, гребонула
лапами — і що там скоїлось! Пташище таки мала мисливський хист! Вона заохочувала тварей
розбігатись, а потім, захмеліла од погоні, вигрібала їх із листя, витрушувала з нір, витягала з
кори дерев. Вона уакала і так бацала нога… лапами, аж гуло.

Скоро вона опинилась неподалік від мене. Я скралась кущами і дременула, згадавши, що
прозиваюсь мишею. Але прокляті підбори зачепилися, і я гепнулась. Коли розплющила очі,
побачила отакенні кігті, вони злегка ворушили мою спину, спонукаючи втікати. А-а-а-а! Мамо!
Нараз поблизу захекано обізвався наш: «Облиш, це моя секретарка Люсі. А вас… а ви
вважайте, що вже в мене не працюєте!» При цьому його очі в темряві зблиснули калошним
блиском.

Я пустилася бігти, але добре забилася, бо одна нога хиталась, наче вихалка. І тоді я подумала,
що мені вже нічого боятись, а почути щось цікаве жодній секретарці не завадить.

Підрачкувала й обложила їх із тилу. Хижачка вже заспокоїлась, вони сиділи поруч на лавці.
Аркадій гладив велике замашне крило.

— Ти злітала, подивилась?

— У-а, у-а, — відповіла сова.

— Третій поверх, яка висота! Звідти все місто, як на долоні, а вежі золотими відблисками
освітлюють кабінет. Ми піднімемось туди вдосвіта, коли Сам переглядає ранкову пошту. Ні, по
сходах можна не встигнути, і то зовсім не те… Він повинен побачити, як я злетів на крилах
долі, як зайшов через балкон. І коли я відчиню двері і запіняться наді мною фіранки, коли вся
його паперова мазня зависне в повітрі, він зрозуміє, що час поступитися кріслом…

І так було. Тільки в ту мить, коли вони торкнулися виступів третього поверху, у Сови
надломилися крила. Потім ударило сонце, і вона, осліплена, звалилась на землю. Люди бачили,
як птиця бігла навмання, наштовхуючись на перехожих та волочачи мокре пір’я. А деякі
сказали: «Гм, за такий екземпляр у зоопарку можна було б дещо взяти».
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Та коли її схопили за хвоста й насіли, і вона заголосила своє «ох-ох», із провулка очманіло
вискочив якийсь обідранець із чемоданом, витяг із кишені газетний згорток і кинув їй облиплі
крихтами й махоркою біфштекси. Сова глитнула їх, струснула з себе напасників. Тоді
одірвалась від землі й полетіла так низько, що зачіпалась лапами за урни.

Аркадій Іванович ніби й повік був на третьому поверсі. Коли до нього дзвонить високе
начальство, він одкриває золотий каламарчик і щось із нього п’є.

Оце і все? Люсі, а ти нічого не знаєш?

— Хм, я ж давно там не працюю.

Мишко, не криви душею. Хіба є такі секретарки, щоб когось не знали навіть про своїх колишніх
начальників?

— Учора він був у поліклініці. Півдня там слухали і просвічували. Невже не знаєте? Про це
брешуть навіть паралітики і немовлята. Замість серця в нього виріс великий круглий гриб, який
кришиться і маліє. А ще його нова секретарка помітила, що часто, зачинившись у кабінеті, він
нишпорить по кутках, ніби щось виловлює пучками. Повзає навколішках, пітніє, хекає і
бурчить: «Налізло погані хвостатої, аж кишить. Скоро ногою не ступиш!»

Куди ж ти, Люсі? Але Мишка перебігла на той бік вулиці, бо, певно, згадала щось дуже
важливе, захопила штурмом телефонну будку і вже кричить: «Ой, Макбет, упади!»

Нічого не трапилось

Все почалося з того, що поза моєю волею слова стали набувати змісту. 5 листопада, ввечері ми
сиділи в світлиці біля телевізора. За цупкими шторами місто тамувало прикрощі минулого дня.
За важкою брамою машини розбризкували кришталь підмерзлих калюж. Не було ніяких ознак
біди. І тільки чоловік казився після чергової пиятики. З екрану телевізора люди в марлевих
пов’язках страхали пандемією грипу.

А потім. Я зірвалася, сказавши, що востаннє терплю його дурість. Підійшла і взялася за
телефон, щоб дзвонити в міліцію. Він схопився за кнопку гудка, ревів, як цунамі. Хвора мати
плакала. За великим рахунком я не бажала йому зла, адже після таких концертів він бував
легким і догідливим. Але терпіння увірвалося, мов старий конопляний мотузок, яким тягають
воду з колодязя. Мотузок перетерся на тому місці, де воду піднімають нагору стомленою
рукою. Мотузок перетерся, відро полетіло вниз. І коли воно гухнуло, наче вибухнуло, ви
схопилися за голову. Відро так просто не падає. Кожна річ, що ми нею користуємося багато
років, не гине знічев’я. Значить, щось обривається в колодязі нашої свідомості, щось
зношується всередині людини, і тоді на поверхні відбуваються ось такі речі.

І моє терпіння зносилося, я сказала з надривом:

— Господи, та забери його від мене!

Чоловік реготав щось про атеїзм, а потім гримнув:

— Ти вкрала мої цигарки, от циганське поріддя! Цигарки віддай!

Почав збиратися за цигарками о 21-й годині, коли у містечку давно все зачинене.
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Я пошкодувала за ці необачні слова, але Господь їх почув. І коли чоловік гримнув дверима (він
часто так робив, двері за ним неначе скрикували), коли кроки лунко наблизилися до брами, я
кинулася, щоб його повернути, але двері були замкнені. Він поклав ключ до своєї кишені. Я що
— бранка?

У чорних вікнах будинку стоять вази з квітами, не даючи мені провалитися у Всесвіт.

У потайних кутках цієї безкінечної споруди, крім мене та матері, ще хтось є. То чую гупання у
піддашші, то зітхання по кутках, де бавляться однолапі викрутні. І не дає мені усамітнитись.

Ходжу, ходжу сюди-туди. Хочеться завести якогось годинника, але ніякий не трапляється. Та я
ж бачила, що тут цілий смітник механічних ходиків, але де вони порозкидані? Якщо клацнути
вимикачем, то в саду висвітлиться поодиноке мерзле листя (звечора бралося на мороз), а ще
жовті кислі яблучка на корчуватій кроні. Як хочеться мерзлого кислого яблука!

Мати спить, не вимикаючи бра. Старі люди завжди чогось бояться. Штора на вікні товста, як
водоспад. Старовинний засув на дверях такий, що не зрушиш.

Поволі я починаю провалюватися у бездонну тривогу, наче в цьому будинку має відбутися щось
жахливе. Або ревтиме вода, провалюючи дах, або ураган вириватиме дерева та кидатиме на
вікна. Почала бігати по кімнатах, шукаючи, де відкрити кватирку, щоб вибратися на подвір’я.
Рами старі, і від дотику гудуть та осипаються. Дубові віконниці з того боку здаються
лиховісними. Аж ось на сходах почулися кроки, хтось гупав, важко дихаючи та обриваючи
перила.

— Це ти, Марку?

— Ні, це я, — обізвалася мати у напівтемряві. — Хіба твій лайдак уже повернувся?

Вона несподівано захихотіла, немов струшуючи з себе сіре волосся, що розповстрялося поверх
хустки.

— Тобі треба лежати, чому ти встала? — вигукнула я.

— А хто знає, що мені треба? — зітхнула мати.

По тому я відчула пекельну втому і сіла на сходині.

— Не пиши про те, що з тобою відбувається, — сказала вона несподівано. — Ніколи не пиши
про те, що з тобою відбувається.

Я прихилилася до перила, і мені приснилося, що на першому поверсі серед вітальні почали
рости гриби-велетні. Вони тяглися вгору, заповнювали простір, пробивалися крізь стіни,
залазили в штукатурку.

Це тривало якусь мить. Я стрепенулася і гукнула:

— Мамо!

Але матері вже не було.

Натомісць біля вхідних дверей шаргало і брязкало ключами. Відчиняю з силою двері і бачу троє
чоловіків, які стоять понуро і про щось перемовляються. Я грізно сказала:
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— Слухаю вас!

— Ми йшли через сквер, — почав говорити один з них удавано спокійним голосом. — Навпроти
нас по дорозі тинявся якийсь чоловік і співав. Потім ми почули, як він скрикнув і щось
заскреготало. Ми підбігли і побачили відкритий водопровідний люк.

— Він туди впав? Чому ж ви його не витягли? — горлаю я.

— Шановна, ми заглянули туди, і побачили, що то бездонний колодязь. Звідти долинав крик,
який усе віддалявся.

— Впізнаю брехуна, зрозуміло, ви тільки-но разом пиячили і тепер не знаєте, як його
відмазати. Де він лежить? Ви його притягли?

Гості тупцювалися мовчки.

— Можете не вірити. Але, може, ви щось чули про зниклих людей? Вони провалюються прямо
на асфальті. До речі, біля ями лежало ось це, напевне, випало в нього з кишені.

Я побачила посвідчення охоронця і візитку. А ще зв’язку його ключів.

— Ми вирішили вас попередити, бо ви, мабуть, хвилюєтеся.

Коли вони пішли, я подумала, чому ні з сього, ні з того з’являються чужі люди і відмикають
двері. Чому той п’яниця зник. Якщо задуматись, то у світі трапляється немало дивних речей,
яким немає пояснення. В інтернаті за рогом є дівчинка, яка під ліжком у коробочці тримає
жабу і називає її мамою. У сусідньому дворі сидить на стільчику баба, лущить квасолю і
зв’язала собі ноги, щоб не падали. Людство воліє на цьому не зосереджуватись. Хай усе йде
так, мов би нічого не трапилося.

Марно я потурбувала Господа. Насправді ж звикла до чоловіка. Товстий, сопучий,
ненажерливий. Але з ним ми якось прожили сім років! Я стала на коліна і попросила в Бога
прощення.

Потім пішла перевірити місце, про яке мені тільки-но розповіли. Але ніякого люка, навіть ніякої
ямки, там не знайшла.

— От лиха година, де ж це він може бути?

Коли прийшла додому, то побачила, що в усіх кімнатах світло і що двері незамкнені. Я часом
забуваю замкнути двері. Присіла на сходах і знову була б задрімала, але тут почула стогін. А,
може, зітхання. Звук був глухий і далекий.

— Мамо, мамо, що вам таке? — Кричу і біжу вгору по сходах. Але, молити Бога, мати спить, бра
ввімкнене.

Внизу під ринвою бочка з водою, я вмиваюся, вода різка. Мляво світить місяць. Гавкають і
підвивають собаки. Поміж деревами в саду стоять тіні, як двійники. Наче живі й мерці.

Знову зітхання, але звідкись із-за будинку. Там, за шипшиною, покинутий колодязь. Господи,
це ж хто туди втрапив? Продираюся, знаходжу на дорозі палицю. Підійти страшно.

— Хто там? — кричу, як божевільна. — Є там хто чи ні?
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— Я, а хто ж іще? — глухо обзивається голос.

— Хто такий? — не впізнаю.

— Та я… хіба ти глуха?

На дні колодязя тріщить старий хмиз, шарудить колись потоплене листя. Я повертаюся, хапаю
драбину і скидаю її вниз. Драбина падає, як у прірву. Незабаром хтось крекче, піднімаючись
угору.

Він би мав бути в смітті, але виліз чистісінький.

— Ти в своєму репертуарі. Зникаєш з дому, напиваєшся, брешеш, і ще підсилаєш людей! —
кажу злісно. — Були твої алконавти! «Ми йшли через сквер, там тинявся якийсь чоловік…»

— А ключів вони не приносили?

— Клеїш дурня…

Ми йдемо до будинку, він знімає піджак, я зливаю йому з ковшика воду. Коли ти перестанеш
пиячить? Візьми себе в руки… І тут бачу проти місяця на його потилиці глибоку рвану рану.
Рубонули сокирою. Волосся і сорочка запливли кров’ю. У мене паморочиться в голові.

А він далі говорить тихим голосом про загублене посвідчення, про якісь гроші, про те, що
завтра назавжди покине пити.

Ковшик випадає з моїх рук. Я чую його, але не бачу очей. Бачу його руку з обручкою, що
врізалася в палець. Його пожмакані штани і сорочку, на спині чорну від запеченої крові. Ще
вчора я її прасувала, розправляючи манжети. Тривога поруч росте й зрештою нападає на мене,
як звір.

Він розбризкує воду, усе ще не піднімає голови. Але я знаю напевне, що повіки в нього міцно
зімкнені. ВІН МЕРТВИЙ. Мовчати і далі чи волати на весь світ?

Мене трясе, і я думаю, аби він умивався цілу вічність.

Не кидай мене самого в полі

Він ще пошаргав рукою в прискринку, — ніхто не зугледів, удосвіта всі поснули, — намацав
дерев’яну іконку й почепив собі на груди. Тіко став укладатися в дорогу, як одна далека
родичка дала йому той образ. Гладила шовковий шнурок і тужила, ледве одірвав од себе, як із
села виходив. Янголя вже на призьбі сидів і свистів у свищик. Воно, мабуть, звечора й очей не
склепило, бо ж прилендало з Березівки ради ярмарку і чекало вже не день і не два. Сирота,
поводирик солоний. Ну, ходім.

Вересай причинив хату. Роса ошпарила босі ноги. Балачок не було, а тільки по руці старий
відав, що хлопець би так услав попереду! Та чи отава зупиняла, що колосилася, мов сукно, чи
насуплений роменський шлях. Чи його, Остапа, жалів, бо вже патики до колін пообтоптував.
Зрештою обізвався:

— Я вас, діду, бистрою дорогою поведу, берегами та обніжками, щоб ноги не зболіли.

— Не зболять, вони в мене крепкі. Аби ти не пристав.
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— Я — ні. Я з вами, діду, ще три зими й три літа водитимусь, бабуся казали.

— А що так?

— А так. Підскладаю трохи грошей та й на город учитись подамся. У псаломники піду.

Хотів щось сказати Остап, а тільки міцніше стис його долоню — мала, а вже як скоринка. А
дома ж у них іще таких осьмірко сидить, баба не встигає окрайці позичать та мазолі мазать.

— Янголю, ти про матір здумуєш хоч коли?

— А що їх здумувати? Все стогнали, і поправки з них не було. Ади хоч молились, то й не
спеклися б. Чорні, як сажа, в труні лежали.

Ураз малий висмикнув руку:

— Ой, ді! Сонце яке сходить, мов крашанка над горою, дивіться!

— Я рано осліп, хлоню, і не знаю, яке воно сонце — чи вогонь, красне чи голубе. Сам дивись.

А відтак почимчикували собі. Малий озирався на хати, а вони вже сховалися за бугром, тільки
воли десь ревли надсадно і важко, мов «рятуйте» кричали. Витяг знову свищика, бісеня отаке,
а Остапові не йшла з памки його матір.

Якби ти, Устино, хоч свої співанки переспівала.

А тоді вже чужі хати білила та примазувала.

А за ким було співати, Остапе? Діти не проскурки, голодні не лежатимуть.

Якби ти хоч біля церкви зізналася, що лихоманка тіло випалила і косу ізсікла. Кому мовчанкою
завгорила?

Хто б мені допоміг? А просила і прошу тебе: виведи в люди Янголю, а іконку оцю ніколи в
дорозі не знімай.

— Що там, дитино, обабіч видно?

— Нічого такого. Копи сюди головами лежать, та жовтий ліс бовваніє. Ще дядько якийсь на
коняці поїхав. Діду, не важка у вас торба, може б, я підніс трохи?

— Ось каплю пройдемо та й перелатаєм. І примгнемо під калиною.

Трава була лагідна й мітласта, старий задрімав одразу. І привиділась йому Устина, що лежить
на траві у вишитій сорочці й стрічках та всміхається до нього. І ніби стрічки здіймає вітер, і
вони лоскочуть йому вид.

Коли розплющив невидючі очі, Янголя сидів поруч.

— Як ти мені всвистівся, — пробурчав, — хоч би якої пісні завів. Мати як соловеєчко була, а ти
мугир мугирем.

Рушали спроквола. Хлопець раз по раз відставав — то кавуни з піску робив, то бродив по
стернях.
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— Скоро вже той Ромен буде?

— Як споночіє, то вже й хрести буде видно тамтешні. Переночуємо, а вранці на ярмарок. Ти
любиш ярмаркувать?

— Мене ще тато не водили.

— О, то добре діло. Скілько там набачиш усього — кренделі, й пироги, й пряники. І матерії
всякої. На ярмарку добре можна заробить, як коли й до трьох рублів.

— Діду, а у вас нічого більш нема — сала або хоч хліба з часником? Я б мазолю намазав.

— Нема. Де ж воно візьметься?

Старий постукав у тверду, як крем’ях, дорогу, зітхнув і обмацав бандуру. Сонце вже підібралося
до лісу, розлилося над ним, як молозиво.

— Може, ви дурите? Баба казали, що у вас їсти повно.

— На, на шукай!

Торба впала на спориш, мов ізлякалась.

— Скілько б ти жер, напастюка!

Янголя пускає дідову руку.

— Не хочу я ні вчиться, ні пряників ніяких. Буде мені стоконяться. А ви собі пряменько, ніде не
звертайте!

— Дасть же тобі батько заробітків.

— А осьо-сьо вам, не хочете? Ось-сьо, ось-сьо!

Грудки вдарили кобзареві по спині і мов не сипались, а вростали в тіло, аж пекли.

Куди воно тікало, за чим? Старий постояв недовгечко, а потім ступив на траву і по росі взнав —
ніч скоро. Шарнув униз рукою і змив утому з лиця. Чи міг він наздогнати малого, зупинить?
Щоб вовки не розірвали та лихі люди не звели. Так і стояв серед поля, облипав комарами, не
ворушився — мов надсохле дерево.

А Янголя був уже далеко. Перестав бігти, оддихався. Стояли перед очима сестри Марта, Настя,
Векла, Тетяна, братики Семен, Микола та Йванько і баба Галатиха, котра глядить їх тепер.
Думав, як повернеться додому, як позалазять усі на піч і будуть страховіття розказувать…

Тим часом геть стемніло. Серце дуже забилось, і він подумав, що біжить хтось. Оглянувся,
знову кинувся вперед. Вітер сліз не змивав. А дід був зразу як птах завбільшки, потім як горіх, а
далі — як мачина зробився.

— Куди ти, дурнику? Там у кожній хаті нас на покуті посадили б.

А тут виступили мама з-за тополі і повели його на гостець лісами і горами, ріками і болотами…

Домаха і камінь
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Удосвіта в село в’їхала чужа підвода. Там сиділи якісь люди і тихо розмовляли. Ніхто того не
бачив. Тільки стара Домаха, що лежала біля огорожі, почула скрип воза, іржання коней.
Увечері жінка ненароком упала і заснула під кущем смородини. Її ніхто не шукав. Прокинулась
лиш на світанку, почувши гомін. Підлізла до огорожі, напружила білі рисочки очей. Ті люди
були в полотняному одязі. Біля двору підвода зупинилась. Вона впізнала її, впізнала! І тут
побачила, що править кіньми Пилип. Пилипе! Шепотіла про себе і вжахнулася. Його немає
вдома сімдесят років. Як пішов тоді косить, так і не повернувся. Тепер ось удосвіта. На чужій
підводі. Молодий.

Пилип зіскочив із воза, зайшов у двір, оглядівся. Напився води із колодязя. Але забряжчав
цепом. І в хаті ввімкнули світло. Вона тільки й почула як віз поторохтів до болота.

Домаха завмерла, лягла головою на спориш, прохолодний і жорсткий від засухи. Спориш дерся
крізь огорожу. Вона почала молитись. Які слова забувала, то говорила по-своєму. Бог мав
простити такій ветхій людині. За метриками їй сто п’ять. Літ і зим. Весен і осеней. Над нею
хиталася сива жоржина, склавши на грудях руки.

Їй треба було піднятися, доки не встали Ті. Конче треба було піднятися. Аби долізти до каменя.
Камінь десь недалеко. Вона вдихнула повітря, обіперлася руками й ногами, трохи посунулась.
Тіла в неї немає, сама облуда. Але ж і сили немає. Тепер ранок, а вранці вона завше кріпла.
Сунулась і спочивала обличчям у кропиві. Кропива її вже не жалила. Ще, ще, ще! Аж ось
пошаргала рукою і намацала камінь. Очі від утоми не відкривалися. Він був. Камінь лежав на
одному місці з тих пір, як вони з Пилипом побралися. Пилип десь узяв його біля води. Приніс,
каже, хай росте в нас у дворі. Домаха підлізла до каменя, взялася за нього руками й завмерла.
Син хотів той камінь вивезти, навіщо в господарстві непотріб. А вона не дала. Каже, буду там
сидіти. А він — та сидіть, скільки ви всидите.

Влітку камінь нагрівався, вона спала на ньому і їла, і думала ті думки, які ще залишилися. І
ховалася, коли невістка гнівалася. Невістка незла, а сердить її робота й хворі ноги. Опівдні вона
виходила і питала, де стара, та де ж могла бути. Невістка підходила й казала одне й те ж,
влітку, восени й навесні: «Вам не холодно?» Домаха хитала головою. Невістка ставила на
камінь миску з їжею (старій вистачало такої миски на добу) і йшла.

Домаха долізла до каменя, взялася за нього руками і приклала до нього голову. Камінь жив.
Углибині билося глухо його серце — гух-гух, гух-гух. Чули б ви те могутнє серце. Попросила:
«Стань мені в помочі». Камінь почав її піднімати. І коли ті попрокидалися, вона лежала
калачиком на своєму місці. Спала, як дитина. Почула лиш, як невістка вийшла пораться —
загрюкала чавунами і відрами. Стара вже доїти корову, а молоді не хочуть.

Хтозна, що воно таке вродила земля. Спочатку камінь був невеликий. Пилип приніс його під
рукою. Кругленький, мов чиясь голова. Домаха була тоді молода, лиш минуло шістнадцяте літо,
і вони тільки побралися. Пилип поклав камінь біля колодязя. Коли приходив з поля, Домаха
зливала йому на руки, вони часто дивилися на камінь — він або сміявся, або журився. Потім
заростав травою, і його не було видно. Через рік вони знову його помічали і дивувалися, як він
змінився: не просто підростав, а старшав, у нього змінювався вираз. Здавалося, камінь
проживав життя разом з ними.

А потім Пилипа не стало. Так само, як і тепер, удосвіта. Він прокинувся, взяв косу й пішов на
болото косити. Вона провела його на ґанок. Він поклав косу на плече, вийшов за перелаз і
почав спускатися вниз. Тут виїхала чужа підвода з якимись людьми. Ті про щось гомоніли.
Пилип сів до них і поїхав. Вони звернули до болота.
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Домаха дуже побивалася, шукала і гукала його з дітьми все літо. А потім діти виросли. Її хата
розвалилася. А нова, хоч і велика, але там така тіснява. Домаха спала на скрині в комірчині.
Син з невісткою в кухні. Невістка часом подоїть корову й каже, мов понеси бабі молока. А він
каже, навіщо, все одно котові виллє. Ох і син. Їй, каже, треба вже не їсти, а Богу молитися.

Домаха старіє, і з кожним днем її місця в дворі меншає. Отам на лавці вона раніше лежала,
коли жарко. А тепер дітвора ляльки розіклала. Отут біля скрині стояли її відпорки від чобіт, які
вона взуває, і ціпок. Приходить якось увечері, а там ящик із зерном. Невістка каже, для вас же
краще. Ставайте на ящик і залазьте на скриню. Скриня низька, можна й без ящика. А де подіти
відпорки й ціпок? Вона подумала тай почала класти біля себе, від стіни. Місця вистачило.

Замолоду Домаха не раз ходила скаржитися начальству на ту дивну підводу, що забрала
Пилипа. А владі все ніколи. То продрозверстка, то колективізація, то війна, то світовий
мілітаризм. На неї ще й гримали — краще б ви мінімум виробляли, а не морочили нам голови.
Вона так і вмилася сльозами. Хтозна, що то за люди були на возі. Може, литвини. Десь його
чарами заканудили і не пускають додому. Вона брала на плечі торбу й бродила по болоту.

Раз цілий місяць не поверталася. Прийшла в грязюці. Син гримає, де ви тиняєтесь, картоплю
копати, а вас тридцять днів не було. А вона: «Хто тобі про дні сказав? Немає ніяких днів. Ні
годин, ні хвилин, ні років». — «Що ж це по-вашому?» — «Те, що ми хочемо знати і бачити.
Більш нічого такого. Все отак минає», — і махнула рукою. Роки, десятиліття, дні й хвилини.

Домаха вже давно-предавно стара. Гомонить до глечиків, до ціпка. Діти кидають у неї груддям:
«Домаха-сіромаха, в голові — діромаха». Вона не зважає. Тільки до каменя притулиться та
рукою гладить.

Цей ранок видався особливий — вона побачила ту підводу й на ній Пилипа. Домаха ходила по
двору і всім розповідала, мов Пилип живий, приїздив на сірих конях, молодий і здоровий. Стара
аж світилася, навіть сказала невістці: «А винеси-но ворочок із квасолею до каменя, може, я
перелущу». Невістка схитнула плечима й пішла по квасолю. Коли повернулася, Домаха була
вже за хвірткою. «Мамо, ви хоч би поснідали!» — гукнула.

А коли обернулась, то здригнулася: ще одна Домаха лежала на камені ниц. Руки, мов коріння,
трохи не торкалися землі.

Шептуни

Дорога з Прилук на Суми лісиста, з горбами, долинами, озерами й байраками. Обабіч неї
кілометрів за п’ять був колись хутір Шептуни. Вікові дуби, голосні осики й берези підступали
до самих порогів. Хатки тулилися на пагорбі, поблизу Устимової гори, а з другого боку внизу
гомонів швидкий бурчак, за яким починався густий-прегустий ліщинник. З першими морозами
кислички і дикі грушки падали в бурчак, від чого він яснів і дивно пахнув. У тому бурчаку
хуторяни викопали криницю, з якої пили воду.

Хат у Шептунах ніколи не замикали. А що до найближчого села було дві години ходу, то бували
там рідко. Навіщо бити ноги чи морить коней, коли можна обійтися без того? Їхні діти восени
та взимку жили при сільській школі у старій хаті. До них була приставлена баба, яка варила
їсти і тримала порядок.

Півтора десятка дворів серед лісу, стайня та клуня, де тримали колгоспних телят, — ото й увесь
хутір. Взимку його обступали голодні вовки, тоді чоловіки робили смолоскипи і кидали у
вогнища порох, а влітку сюди прибивались агітатори, уповноважені й заготовані.
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Хуторяни були незлобиві, віруючі й довірливі. Кожний чоловік умів збудувати хату, обробити
поле й пошити теплий одяг та чоботи. Кожна жінка була повитухою і шептала від зубів,
попереку та бешихи. Люди з навколишніх сіл часто приїздили до хутора через шептання,
привозили дух ярмарків, магазинів і лікарень, дух чужого великого світу, який шептунівцям
тільки снився. Хуторянкам дякували за лікування, брали їхні трави, але, виїхавши за вербу,
хрестились і обтрушували одяг.

До речі, саме з тієї верби й починався хутір. Щороку в тиждень Великої Трійці туди била
блискавка. Верба була геть розтрощена, але щораз пускала нове пагіння й розросталася вшир.

Коли хтось у Шептунах колов кабанчика, то інші приходили й брали скільки треба. Коли в
когось падала корова, то інші пропонували йому телички, і той вибирав кращу. Розказують, що
якось хуторянин приїхав у село й побачив у магазині дзиґу. Грошей у нього не було, і він
спитав у знайомого селянина, чи той не дасть. Селянин дав. Проходить півроку, селянин
зустрічає хуторянина і нагадує про борг. Хуторянин був дуже здивований і не розумів, чого той
хоче.

— Кажу, брат, я приїхав і побачив ту штуку. Вона прудко бігає. Я тебе спитав, чи є в тебе гроші.
Ти сказав, що є і дав мені. Я купив ту штуку. Оце так, брат, було.

Хуторяни не повертали одне одному те, що брали, наприклад, свої вила чи сокиру кожен шукає
у сусідському сараї сам. Але завше ділилися останнім і у великій роботі одне одному
допомагали.

Коли почалася Велика Вітчизняна (того року блискавка не вдарила у вербу), всіх чоловіків
забрали на фронт, а жінки та діти пекли для партизанів хліб, віддавали їм усі свої припаси —
сушені опеньки з горищ, сушені суниці, картоплю, буряки й сало. Коли сорок третього року
почали наступати радянські війська, один з партизанів у пориві вдячності написав на дощечці
«Партизанський хутір» і прибив дощечку на вербі. Німці відступали, побачили той напис і
розвернули дула танків на хутір. У небо знялися димарі, солом'яні дахи, відра, одяг. Вони
проїхалися гусеницями по хатнищах і розстріляли з кулеметів тих, хто вцілів. Троє Радивонових
дівчат — Шура, Наталка й Маруся — збігли вниз до бурчака, і там їх настигли кулі. Сільські
похоронщики врятували Марусю, вона була сім разів поранена, але жива.

Для інших викопали одну велику яму і повкидали всіх, кого знайшли. Між собою говорили так:

— Треба було б поховати по-людськи, так де набрати тих трун?

— І хто їх робитиме, хто напиляє дерева?

— Не варто, хай лежать так. Серед них жодного путнього не було, або ворожбити, або
дурнуваті.

— Ні, ти не скажи, вони таки щось знали. Як у них городи родили, як гнулися яблуні од яблук.
А діти в них мерли? Ні. В них ніколи діти не мерли, чуєш.

Проте всіх убитих не познаходили і віддали землі хіба що половину хуторян.

Ніхто з чоловіків не повернувся до Шептунів живим, а вітер розвіяв попелища, сніги й дощі
майже розрівняли хатнища. З часів війни тут рідко бувала людина, ніхто не рубав поблизу
дрова, ніхто не ставив пасіку.

П’ятдесятого року голова колгоспу наказав розорати хуторище і приєднати його до поля, щоб
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там не росли бур’яни та не плодилася звірота. Григорій Суконний розповідає: «Я був тоді ще
парубчаком, виїжджаю на поле, загнав трактора і взяв попід ліском. Коли це минаю виступ,
метрів за сто бачу гурт людей, що стоять на хатнищі, посхилявши голови. Жінки були в білих
сорочках, а чоловіки в спідньому одязі. Вони не рухались і не розмовляли, я від несподіванки
дуже злякався, розвернув трактора і подався в село». Степан Макій: «Бригадир мене покликав
і дуже сердито наказав, щоб ми з Грицьком переорали Шептуни. Інакше він скаже, які ми
трудяки, голові. Ми поїхали. Перший круг узяли, наче й нічого, а тоді почулися крики, стогони,
плачі. Я заглушив мотор і вийшов, начебто все затихло, лише вітер свистить. Вже добре
бралося на весну, навіть трава зеленіла. Як рушив з місця, знову мовби голосять якісь люди.
Голоси дужчали й дужчали. Ми щосили рвонули до села».

Бригадир довго сварився і гримав, а потім сів верхи і поїхав до колишнього хутора.
Навпростець, лісами. Здалеку побачив біля могили одиноку постать, а коли наблизився, впізнав
Радивонову Марусю.

— Здрастуй, Марусино, давно ж я тебе не зустрічав. Як ти тут опинилася?

Дівчина стояла в дранті, ноги були обмотані ганчір’ям.

— Ось приїхала. Живу тепер тут.

— Де живеш? — здивувався бригадир.

— Тут, у лісі й живу. Тут мій дім.

— Ти б краще в село перебралася, може б, заміж вийшла.

— Знущаєтесь? Хто мене таку візьме? — тільки тепер бригадир побачив, що одна рука в неї
зігнута й не розгинається. — Ви б узяли?

Бригадир закашляв, знічев’я зняв кепку і став вибивати з неї пилюгу об коліно. А далі сердито:

— Так це твої штучки, ти хлопців звідси прогнала? Зізнавайся, я вас, шептунівських, добре
знаю. Ти їм туману в очі і в вуха напустила?

— Дядьку, що ви таке видумали? Навіщо мені їх проганять, чи лісу мало? — зблиснула зеленим
оком і побігла бур’янами до Устимової гори.

Вона вирила в горі нору, серед кущів глоду, так що ніхто не знав, де її схованка, так жила ще
кілька років. Коли розорювали Шептуни, вона ходила по ріллі і збирала різні речі — ґудзики,
дужки з відер, рамки від портретів, шматки одягу і взуття. А потім насипала могилу так високо,
що було видно аж ген здалеку. І все сиділа там та плакала.

Пізніше її враз не стало. Може, вона замерзла у своїй землянці, бо ж морози стояли пекучі, а
може, десь пішла чи поїхала по світах. Ніхто її не шукав і не журився за нею.

На початку шістдесятих парторг і голова колгоспу «Шлях до комунізму вирішили перенести
останки похованих серед поля хуторян у село, там зробити братську могилу і поставити
пам’ятник. Приїхали чоловіки з лопатами двома підводами, тільки завернули за вербу, як
зробилося їм моторошно, в піт укинуло, руки дрижать. Начальство бадьориться, а й саме
перелякане.

Ось уже й могилу видно, а коні йшли, йшли та й стали. Ні руш. Хлопці з лопатами повставали з
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підвод, на коней кричать, батогами б’ють. Раптом така буря знялася, що піджаки з тіл зриває.
Аж сиво навкруги. Дивляться, коли озимина попереду могили одгортається, як покривало. І
відділяється від землі жінка в небесній накидці, висока, як Устимова гора. Стає перед могилою,
застує її собою.

…Минуло років та років, могила стоїть серед поля, як стояла. І нині, кожної осені, коли ідуть
туди сіяти або орати, беруть із собою хлібину. Перш ніж почати роботу, зупиняються біля
пагорба, кладуть на нього буханець. Дозвольте, панове господарі, побути на вашій землі…

Гер переможений

Полонені німці зводили цей квартал з любов’ю і розпачем. Спочатку вони тільки боялися,
брутальна лайка зависала на вустах, коли охоронець чіплявся поглядом і байдуже погиркував:
«Шнель, бидлота, шнель!» Вони не любили цей народ, не любили будинки, які мали тут
поставити, але тільки-но звівся фундамент, як щось трапилося з кожною цеглиною: цеглини
лагідно лягали в руки, не обривали м’язи і не дряпали шкіру, немовби розмовляли з
полоненими про те, що цей будинок міг би бути їхнім, стояти на околиці Лейпціґа.

Коли протала земля, Фрідріх скопав маленьку грядочку, обгородив її камінням і посіяв нагідки.
Де він узяв те насіння, невідомо, але ми, діти, добре пам’ятаємо, як він клав між грудочками
зернини, як потім притоптував їх і, повернувшись до нас, усміхався: «Гут… кіндер… гут». А
коли німців повели у барак, ми розвоювали ту землицю, розкидали каміння, зробили з паличок
хрест, зв’язали його травою і поставили на грядці. Уранці, коли їх вивели на роботу, ми ще
спали, але навіть крізь сон я чула, як скреготіли в розчині лопати, як стукали дужками відра,
як надсадно бухикав Фрідріх і гиркав охоронець.

Місто давно не сердилося на німців, вдови жаліли їх і роздивлялися картки їхніх дружин та
дітей, часом приносили щось із одягу — старий піджак або картуз, та ще варену картоплю, на
що ті всміхалися, дякували, називаючи вдів «фрау».

У Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сукенках і білих черевичках, він не раз
нам тикав ту дивовижу, чи забувши, що ми вже бачили, а чи хотів похизуватися, які в нього
чепурні діти. І ми у відповідь цілу весну і ціле літо топтали і розкидали його грядку, його
маленьку державку в нашому злиденному місті. Він до того бридко кашляв, до того був худий,
гнилозубий і брудний, що ми не могли його не дражнити. Ми любили ціляти в нього грудками,
любили, коли він саджав нас на коліна та співав своїх дурних німецьких пісеньок.

Під осінь німець уже не садив грядку, ходив, хитаючись, і харкав кров’ю. Охоронець замість
«шнеляти» простягав йому цигарку і дозволяв лежати під стіною.

Фрідріх робив тільки прикраси зі шматочків цегли — сонця і квіти, він чіпляв їх понад вікнами
другого поверху, так що самотні жінки подовгу стояли, роздивлялися і навіть сплакували.

Одного ранку його знайшли під стіною барака, де він стояв спиною до людей, понуривши
голову.

— Бидлота, тобі що — немає нужника? — гиркнув охоронець і тут же осікся: від шиї до коробки
сіріла мотузка.

Коли зняли його і взяли на руки, то здивувалися, що немає в ньому тіла. Його поховали за
містом, укинувши в яму і навіть не насипавши горба.

Осінь видалася теплою, в кінці листопада ми перейшли в новий дім. Якось посеред грудня я
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сиділа на вікні і раптом побачила квітку. Пролітав перший сніжок, а вона цвіла собі під вікном.
Була велика і кошлата, не квітка, а півсоняха. Я одяглася, вискочила на подвір’я, простягла
руку, щоб зірвати, і відсіпнула. Поруч з нагідкою стояв зроблений з паличок і зв’язаний нами
хрест…

Минуло півстоліття. За цей час у будинку не тріснула жодна стіна, не струхла і не всохла
підлога. Якось син вирішив повісити на стіні поличку. Стіна не піддавалася дрилю, а потім
дриль шурхнув у якийсь отвір. Коли вибили цеглину, вийняли з отвору рукавицю. В рукавиці
лежала фотокартка двох дівчаток у білих сукенках. Дриль пошкодив їм черевички, але дівчатка
дивилися на нас, мов живі, і запитували:

— Ви не знаєте, де наш тато?..

Обпечені

Щоранку я зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Чоловік веде велосипеда, на якому двоє
малюків, а жінка несе торбину з порожніми пляшками. Вони жваво розмовляють, так, наче не
бачилися кілька днів. Все здається буденним і звичайним, якби не їхні обличчя, що нагадують
погаслий вулкан, чорнобильське поле і пустелю водночас. Це обличчя без міміки, без губів і
носів, які ніколи не знають рум’янцю і страхітливо поєднують у собі біле, жовте й коричневе.

Коли вони розмовляють, здається, що то розмовляє смерть до смерті, раз по раз ощиряючи
провалля.

Біля дитсадка вони зсаджують малюків і чекають, доки ті прибіжать до виховательки, а потім
простують далі і на першому ж перехресті розходяться. Я навіть бачу, як чоловік зіскакує з
велосипеда, як він озирається і киває їй, при цьому обмацуючи кишеню, де має лежати ключ од
помешкання.

Мені сумно йти до своєї приймальні, сумно сідати за друкарську машинку, бо я ще довго
відчуваю присутність цих людей, вони мовби обсіли мене з обох боків і захоплено розповідають
про своє життя. Повір, ми не можемо дочекатись вечора, доки зустрінемося, і часто
телефонуємо одне одному. Як ти? А як ти? Ми щасливі справжнім щастям виродків — нікуди не
ходити, нікого не приймати і ні до кого не ревнувати. Нас першими пропускають у черзі і нас
ніколи, уявляєш, ніколи не звільняють з роботи без власного бажання, бо хто захоче сваритися
з нами?

Обпечені мешкають на сусідній вулиці, і, як у кожному маленькому містечку, вони знають усе
про всіх, і про них знають теж. Історію їхню розповідають по-різному, але базарні тітусі
божаться, що обпечені вони волею випадку, кожен окремо, що зісватали їх родичі, на весілля
замовили такі маски, зробили такий макіяж, що вони закохалися одне в одного і відтоді не
розлучаються. Живуть, як люди, лише дзеркал у їхній квартирі не було.

Якби вони були тільки вдвох, то люта нудьга і самотність давно роз’їла б їхні душі, як іржа. І,
може, розбіглися б, заливши одне одного помиями несусвітніх образ. Але Бог до них
милостивий і послав їм двох ангелочків, через два роки, одного за одним. І коли їм допікають
порвані черевики, чи нікчемна платня, чи буфетниця, котра гидливо ганчіркою після них бере
зі столу склянки, вони мовчать і думають про дітей. Спасибі, Боже, що ти дав їм вроду, спасибі,
Божечку, що вони живуть людьми серед людей, що від них не відвертаються, коли
розмовляють, і що з рук у них беруть цукерки.

Ранки похмурі, а дні надто довгі. Зате вечори! Господи, які в них бувають вечори. Тату, тату,
тату! Мамо, мамо, мамо! Татусю, мамуню. Пухка, легка, як вітерець, рука лягає на щоку, схожу
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на пустелю і на чорнобильське поле водночас. Розчулені губенята цілують чоло, мов погаслий
кратер вулкана.

Потім дітлахи вгомоняться, обпечені залишаться наодинці. Він потиху виймає шпильки з її
важкого, мов пісок, волосся. Чи хто хоч знає в місті, яке волосся в його дружини? Вона пестить
його широкі міцні груди.

— Тату…

— Мамо…

Обпечені ніколи не стомлюються бути щасливими, бо в сусідній кімнаті сплять двоє маленьких
щасть.

І от кожного ранку я зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Вони всміхаються одне до
одного. Вільною від велосипеда рукою він часом бере її за руку або обнімає за плече. І вона
злякано озирається на перехожих, боячися осуду чи насмішки. Та люд мовчки волоче свої
торби і свої клопоти, часом з нього википає лють, наче суп із брудної каструлі, і все. А вона
озирається, і їй хочеться, щоб хтось побачив, як він обняв її і поправив хустку.

Час летить нестримно. Обпечені вже проводжають дітей до школи. Я бачу, як чоловік щоранку
знімає з велосипеда два портфелі, як дітлахи махають їм руками вже по той бік вулиці.

А одного разу, перед вечором, саме о тій порі, коли мати крадькома вискакувала з роботи, аби
купити молока та хліба, а батько накачував велосипеда, їхній син з однолітками грався у дворі.
Хтось із дітей запалив у шкарабанці гас, а інший підбив носаком ту шкарабанку, і палаюча
рідина вилилась на голову синові обпечених. Коли вони з’явились у дворі, глибокий слід
«швидкої» наскрізь пробив їм груди.

Я знову зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Тепер на велосипеді сидить тільки дівчинка.
Обплетена зусібіч руками, перелякана, тиха, мов квітуче деревце на руїнах. Хлопчик витігся,
подорослішав, плететься збоку і не піднімає голови. Ще не звик. Він тримається за сідло, а
вільною долонею затуляє сестричку від кривавої пожежі сонця.

Прожир

Зубний лікар мав приїхати тільки завтра, і Прожир випустили мучитись у дворі. З
інтернатського саду подувало жовтим листяним вітром. Там не лишилося жодного яблучка —
ні в траві, ні на деревах; їх позбивали ще в зав’язі і вишукували до перших морозів. Зате
опеньки росли черенями. Якби вхопити на кухні сірників та солі, можна було б спекти їх на
жару.

Зуб стихав, а натомість дівчині люто хотілося їсти. Вона почекала на вході кухарку — якщо та
залишить у коридорі відро з помиями, можна буде гребонути шматків і забити голод. Але тітка
вийшла одягнена. Коли Прожир з німим проханням стала в неї на дорозі, одіпхнула її й
огризнулася:

— Жерли б і жерли, ніяк вас не розіпре!

Дівчина стояла не вмита й не розчесана, ковтуни сірого волосся були зв’язані шнурками нічної
сорочки. Од щоденної жалості серце в кухарки зробилося шкарубке, мов чорний фартух на
животі, і вона ще раз одіпхнула Прожир. Мала подивилась їй услід — тітка почовпла, ледь
піднімаючи колодки залізних ніг. Зупинилася лиш тоді, коли над головою засвистіло сухе
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груддя:

— Тітка Панька — простокваша, три рублі — і Панька наша!

Прожир була вже далеко. За мить перемахнула огорожу і вийшла на берег. З-під коричневої
трави, мов з рани, сочилася мутна вода. Тут густо росли плакучі верби, можна було їх
позв’язувати віттям і гойдатися, з льоту пласкаючи на мокрятиння. Можна було подрімати в
білій копичці отави, що була вперемішку з молодим очеретом і осокою. Але дівчина пролізла в
гущавину і почала видивлятися. Так і є. Бамбула сидів у човні з вудкою, довго вибираючи в
скриньці черв'яка, мов збирався їхати на ньому в Париж.

— Що тобі?

— Їсти. Хліба з цукром.

Вона підступила. І тут їй здалося, що з брудного надірваного рукава Бамбули на неї хтось
дивиться: манісінька нелюдська пичка. Та пичка тряслась од беззвучного реготу. Прожир
відскочила.

— Чо, ну чо ти? — шкірився Бамбула. — Іди до мене.

Дівчина підійшла.

— Хе, та в тобі, мабуть, вошей більше, ніж тіла. Мені зараз ніколи. Кльов. Підеш он у той двір,
врем’янка одчинена. На столі хліб і цукор. Юшка на газу стоїть, ясно?

Вона пірнула у вузьку стежку, нога раз по раз зіскакувала, на черевиках тріщали пряжки.
Прожир була вже в п’ятому класі. В допоміжну школу-інтернат її перевели з іншого інтернату.
Більше нічого не знала, лише постійно хотіла їсти. Тому її так назвали.

Коли вихователі пили й гуляли, а чи коли нічна няня засинала біля тумбочки, пускаючи слину
на журнал попереджень, вона разом з дівчатами лазила в спальню до хлопців. Так робили всі, з
року в рік. Треба ж було їм якось розважатися.

Коли в якоїсь дівчини починав рости живіт, не сходився фартух, її вели до вугільного сараю на
горище. Приймали драбину і змушували стрибати вниз. Потім дівчині зав’язували рота
рушником, а самі стояли біля дверей, доки все не закінчиться. Після її обливали водою з відра і
вели до спальні. А в сараї з’являлася ще одна ямка і ще один горбок, який затоптували і
засипали сміттям.

Ідучи вузькою межею, Прожир згадала все це і всміхнулася. Бамбула, мабуть, думає, що в неї
ніколи цього не було.

…Двір був схожий на гусячий полігон. Все заляпане мокрими лапами, злите зеленим послідом,
змішаним з грязею і зерном. Ні травини, ні деревця. Прожир не хотіла лізти в багно і стояла в
нерішучості. Зрештою побачила під повіткою дощечку, щоб перейти, і пішла до повітки, коли
підступила зовсім близько, в крихітне віконечко, обставлене кукурудзинням, виглянула стара-
престара бабуся і махнула рукою. Бабуська була біла-біла, у білій сорочці. Вона благально
дивилася на Прожир.

Дівчина озирнулася на берег, Бамбула міг усе помітить і розбушуватись, але рішуче штовхнула
двері повітки.
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Стара сиділа на полику майже роздягнена, накрита зверху всіляким рам’ям.

— Пити. Він забув залишити води.

Дівчина мотнулася до колодязя, бовтнула ногами в багно, принесла в пригорщах води. Потім
ще й ще. Бабуська попила, упала на чорну подушку. Мала ж, мала! Шкільна форма Прожирі
була б на неї простора. Дихала глибоко, з присвистом, рам’я на ній піднімалося, не хотіло
прикривати од холоду ледь живе тіло.

— А чого дід замикає вас?

— За давній гріх, дитино. За давній.

Стара всміхнулася їй, а потім почала зсуватися вниз, полізла на колінах і ліктях у куток,
знайшла в ящику білий мазаний пряник і подала. Пряник був твердий, але солодкий. Прожир
підсадила стару на піл і все дивилася, не зводячи очей. Легка, легка, а живенька. В кімнаті
тільки полик і груба. Вони б могли тут жити вдвох. Дівчина возила б її на візку в берег.

Бабуська, почувши ці думки, погладила Прожир. А та схопила її руку, мов гороб’яче крило, і
притиснула до ковтунів сірого волосся.

Портрет жінки у профіль з рушницею

Жінка сиділа біля вогнища з немовлям на руках. За нею стояла ніч. Була у спортивному одязі,
світле волосся розкидане по плечах. Через годину-дві дороги він виймав цей знімок, довго
дивився, а потім шмагав далі. Про звільнення їй не писав, хотів прийти несподівано. Як ти, моя
радістино? Думав про її листи — чи хижі руки сортувальниць вимотали з них пристрасть, бо
ніколи не писала про кохання. Писала про хату, що стояла над Удаєм і дивилась у воду, мов у
дзеркало. Писала, як топить очеретом у грубі, як навесні вивозить на берег човна. Він ніколи її
не бачив, але знав, де вона ставить ятері, як удосвіта витягає з них пару щучок та трохи
карасиків і як вони підстрибують, доки веслує до берега. Вона писала йому, як пасе на болотах
корову і як боїться п’явок. Вони пристають до ніг і відідрати їх можна тільки з ножиком.

Часто думав про неї і намагався уявити. До дня його народження сестра дала в газету шлюбне
оголошення. Інші жінки, не дочекавшись відповіді, замовкали, а ця писала й писала.

Так говорила з ним, мов усе життя були разом і тільки на трохи розлучилися.

Він розмашисто їй відповів, аби задарма не чекала листів, бо не видають грошей на конверти.
Вона надіслала йому конвертів.

Це все Афган. Повернувся з війни недолюдком, та так і залишився. Якось у слідчому ізоляторі
міліціонер на нього вишкірився:

— Що, мученика з себе корчиш, падло?

Він не говорив з людьми, а гарчав. Зрештою військкомат допоміг влаштуватися лісником.
Поселився в хаті під соснами, що затуляють небо, а вночі так висвистують, мов розколихують
усю галактику.

У лісі все було його: від пенька над озером, де жила ящірка і щоразу вилазила на коліно, коли
сідав з вудочкою, до галявини з лосями, яких він навчив боятися людей.
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Він давно зрозумів абсурдність своєї роботи — мав захищати ліс від малих злодіїв для великих і
викохувати звірів для убивць на дорогих машинах. За двадцять років лісникування сидів тричі.
Востаннє за те, що спалив причеп з колодами — облив соляркою і запалив: гуло, наче вулкан.

Звільнившись, одразу поїхав до сестри, а потім до хати. Двоє вікон були вибиті, сірі занавіски
валялися на підлозі. Знайшов під піччю кирзові чоботи, навмисне колись приховав їх далеко.
Зняв з горища металеву лапу для ремонту взуття. Забив шматками руберойду вікна і пішов. У
нього не було грошей на автобус, але сподівався їх заробити. Та й не така вже далека дорога.

Тепер шмагав полями й долинами, в маленьких селах виймав з рюкзака лапу й гукав:
«Ремонтую чоботи й черевики, недорого!» Йому виносили старе пересохле взуття, що волало
про безвихідь і безнадійність, платили хлібом, салом і яйцями. Потім він ховав причандалля і
йшов далі.

Заночував у скирті, виривши в соломі хатину. Навколо шипів вітер, порошив сніг, але вже
бралося на весну. Крізь сон почув, як угорі плакали дикі гуси. Од щастя. Уявляв, як у неї біля
хати зацвітуть фіалки та проліски.

Він думав про неї навіть уві сні. Думав, як знайде ту хатину над річкою, як зайде, а вона
стоятиме у фартушку й білій хустині, як ухопить її на руки і підніме до стелі. У неї в хаті чисто,
на стінах багато портретів і рушників. Він любить, коли цокає годинник і на стінах цвітуть
рушники. Думав, як скаже оті слова, котрі почув у в’язниці: якщо до кінця життя залишився
хоч один день, то не пізно почати його спочатку… Село лежало біля річки, мов на півострові. З
димарів звисали вірьовки диму. Швидко допитався, де живе Наталка Коновальчук. Біля хати
стояв берест з обрубаною вершиною, берези спускалися трохи не до самої води. Все, як вона
писала, навіть руда осока в кінці городу.

Постукав, але ніхто не відповів. Двері важко чиргикнули об підлогу. До нього всміхнувся
годинник із зозулькою. Вицвіла клейонка і давні рушники. Біля печі сиділа на стільчику баба й
чистила картоплю.

— Тут живе Наталка Коновальчук?

— Тут живе. — Підняла віджилі очі, й сірі плями на обличчі злякано ворухнулись.

— Можна з нею побачитися?

— Це я, чого тобі треба?

— Як — ви? — загримів могутнім голосом. — А хто ж мені писав листи?

Баба зляку трохи не брикнула зі стільчика. Показав їй знімок, стара підійшла до столу, одягла
окуляри.

— Такої людини в селі нема, — сказала строго, мов суддя.

Він вийшов з хати, сів на лавочку під калічним деревом. Дивився, як вітер знімає простирадло
води і вкутує ним берег.

Все життя за ним слідки ходила підлість. Бухгалтери, до яких не вмів леститись, його садовили.
Жінки лізли до нього в ліжко, а потім скаржились на домагання. Начальство витирало об нього
ноги. Часто він шкодував, що не має автомата, бо подумки укладав їх на землю.
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Враз зірвався, мов скажений, кинувся на пошту. Двері були прочинені, в коридорі топилася
грубка, навколо сяяло червоним.

— Хто писав мені листи? — з порогу заревів так, що забряжчали вікна. — Де ваш начальник?

Піднялася худа з козячими зубами жінка.

— Чого ви горланите? Я начальник і листоноша. Є ще одна листоноша.

— Два роки я одержував листи від Наталки Коновальчук. З вашого села. Хто вона?

— Так у нас одна Наталка Коновальчук. Сходіть до неї. Іншої я не знаю.

— Ти зараз у мене все згадаєш! — Вмить перестрибнув бар’єр.

Раптом жінка вихопила з-під столу рушницю і направила на нього.

Чорна грива на голові погрозливо настовбурчилася, очі зблиснули, мов кулі. Одним порухом
міг би вихопити в неї рушницю й скрутити руки. Але чомусь не зробив цього. Перестрибнув
через бар’єр, відійшов убік і розгублено всміхнувся: «Ух ти!» Вона стояла до нього в профіль —
гнівна і розпашіла, неначе вовчиця. Взяв рюкзак, натиснув клямку. Та, з козячими зубами,
задихаючись, ухопилася за телефон.

Він вийшов на великий майдан і гукнув: «Ремонтую чоботи, черевики, недорого!» Поставив
розкладного стільчика. Його громовий голос проникав в усі вікна й двері. За якусь мить із хат
почали визирати люди. Чужі люди. І між ними була десь вона, що писала йому листи. Може,
заміжня. Може, каліка. Може, придуркувата…

Ніч у кав’ярні самотніх душ

Заходите в маленьку кімнату з дешевим розписом і глиняними тарелями. Можете сісти за
крайній столик біля вікна, де в'ється аспарагус, замовити газети чи сік лісових ягід. Господар,
він же бармен кав’ярні на окраїні міста, пропонує вам завиванець, каву з коріандром або
кмином. Доки немає товариства, отруєного політикою, чути лишень, як гречно цокає годинник.

Власник кав’ярні овдовів несподівано, того дня він спустошив склянку горілки, стояв на колінах
біля небіжчиці, голосив і сякався, раз по раз цілуючи її кам’яну руку. У нього не було нікого,
крім відвідувачів, і коли довго ніхто не приходив, він стояв посеред зали безпорадний, мов тека.
З кожним роком господар ставав усе сутуліший і мовчазніший, окуляри на переніссі все нижче
сповзали.

Надвечір до кав’ярні заходили хлопці з бензозаправки, шелестіли банкнотами, реготали,
доливали в каву коньяк. Запах вітру і бензину полонив кімнату, вони пили пиво з горлечка,
плювалися від податкового законодавства і гучно злословили. Заходили сторожиха, проїжджі і
перехожі. Часом стільців не вистачало, і тоді господар приносив їх згори, метушився, і виделки
в його руках зблискували, мов шаблі.

Одного осіннього вечора, коли свистав вітер і порощав сніг, а в комині палахкотіли соснові
поліна, раптом відчинилися двері й на порозі кав’ярні стала циганка з песиком на повідку.
Кров’янисту хустку заливала патока чорного волосся, сміялися штучні квіти, вплетені згори до
низу, рясний барвистий одяг відбирав очі.

Циганка була не вельми молода, смоктала велику люльку, осміхалася золотими зубами й
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артистично відкидала волосся. Дивлячись, як вона поправляє зачіску, господар оторопів.
Нещасне серце під вицвілим фартухом закалатало, і коли він нахилився, аби взяти замовлення,
ледь стримався, аби не погладити струмки її кіс.

Вона замовила яєчню з домашньою ковбасою, годувала щеня, сміялася і цілувала його в чорний
писок.

Спочатку зала замовкла, і гості дивилися на циганку, мов на якесь диво, надто вже вона була
яскрава і нетутешня. А потім призвичаїлися, пили, палили й гелготали. Опівночі всі стали
розходитись, у комині дотлівало вугілля. Циганка вийняла з-за пазухи півсотню, але
осміхнулась і запитала, чи не поворожити доброму панові. Господар знітився, йому ніколи
ніхто не ворожив. Щеня з її безмежного одягу витягло карти. Циганка якусь мить подумала,
взяла руку бармена пекучими пальцями і накрила колоду. В нього всередині застогнало, він
відчув, як вона пахне листям і полем. Коли ж витягнув три карти, вона на мить завмерла і
подивилася на нього. Враз заметушилася, почала збиратись.

Господар відчув, як серце його калатає, наче стривожений дзвін. Побачив зблизька шовкові
квіточки у її волоссі. Чого вона мовчить?

— Ти самотній, як світ, — сказала раптом, — але жити тобі залишилося до світанку.

Власник кав’ярні зблід, заходився шукати по всіх кишенях окуляри, які впали на стіл і лежали
біля руки.

— Не журись, рано чи пізно це з усіма колись трапляється.

Вона взяла на руки щеня і тихо вийшла. Наче ніколи й не було.

Бармен зроду не думав про свою смерть, тепер його вхопила пропасниця, він бігав по кімнаті,
розкидаючи столи й стільці. Відкрив касу і враз метнув гроші по залу, кинувся на другий
поверх. Сходи вищали й підстрибували, мов навіжені, він упав і боляче вдарився головою об
стіну.

Ледве піднявшись, почвалав до своєї кімнати. Навіщось роздягнувся і в кальсонах упав на
ліжко. Фартух лежав на підлозі поруч, немов його син.

Господар залився сльозами і плакав голосно, як давно за дружиною. А потім затих і впав чи то
в сон, а чи в марення.

Прокинувся від того, що знизу добивалися в двері. За вікнами вже сіріло. Вийшов на сходи і
хрипко гукнув: «Хто там?» За дверима мовчало.

Спустився до зали, кватирка була відчинена, всюди на підлозі ворушилися гроші. Рвучко
стукнув замком. Перед порогом сиділо щеня і жалібно скавуліло. Трохи далі, посеред траси,
лежало барвисте тіло, оповите кров’янистою хустиною. Волосся з дрібними квіточками
розтеклося по асфальту. «Ну от», — злякано зітхнув він і буцнув ногою щеня. Гримнув замком,
опустився на стілець. Над ним голосно цокав годинник.

Чоловік з конем у білому степу

Вітер свистав у вершинах вільх і байдуже плив над вікном місяць. Марта заснула, не
вимкнувши світла, книжка впала на лежанку, окуляри зсунулися. Перед тим вона дивилася на
себе в дзеркало і думала: «Ну, от і згоріло твоє життя. Пенсіонерка! Пен-сіо-нерка!» Як завжди,
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коли хотіла собі сподобатись, поворушила могутнє волосся на плечах, витягла шпильку —
тепла хвиля сипонула по плечах. Пенсіонерка!

У сорок п’ять вона вийшла на так званий заслужений відпочинок. Приїхала на літо в материну
хату, щовечора купалася неподалік, у копанці. Сусіди виглядали із-за огорож, а в неї коси
нижче колін так і пливуть. Люди в селі нелукаві, поставали та й дивляться. Волосся в неї від
матері, та все життя мучилася, й голова весь час боліла, а врізати косу не посміла. І баба
Федора до старості носила на голові копицю.

Цього вечора Марта заснула рано і приснилася їй молодість. Мовби попрала свої сорочки з
вишивками і прошвою, розвішала у дворі, а вони тріпотять проти сонця, аж гудуть. «Мамо, —
думала уві сні, — простіть, що не забрала цей посаг, дурна була». Мати пошила їй до весілля
п’ятнадцять сорочок, склала у маленьку скриню й подарувала. А вона вийшла заміж у місто і
полотняних сорочок соромилась: «Пізніше, пізніше заберу», — і не забрала. Тепер сорочки уві
сні розвівалися біля неї, аж гуготіли, рвали вірьовку, і вона, щаслива, стояла біля них. І їй,
сонній, здавалося, що все життя ще попереду.

Прокинулася від дужого стуку в двері і злякалася. «Який сьогодні день, Боже праведний, —
подумала вона. — І що там стряслося в світі, що так добиваються? Може, війна?»

Взяла рушницю і вийшла в сіни:

— Хто там?

— Пусти переночувати, добра людино. З базару йдем, заблукали.

Вона скинула мерзлу защіпку і побачила за порогом чоловіка з конем. Вуса й шапка вкрилися
памороззю. Кінь стояв, похнюпивши голову, наче просив милостиню. Вона накинула хустку й
відчинила сарай. Коли ж пустила чоловіка в хату, то вжахнулася — одна щока була в нього в
шрамах так понівечена, що моторошно дивитись.

— Та поклади ти свою гармату, — всміхнувся він, — я не кусаюсь.

Вона показала йому на диван у хатині, а сама знову полізла на піч, поклавши поруч рушницю.

Той тільки до подушки, так і засопів. Її Стас теж засинав швидко. Що він тепер робить, її
нещасний чоловік? Прожили вдвох двадцять три роки, все одне одному забували і прощали.
Його випивки, нахваляння, розкидання сорочок і шкарпеток, її вічно підгорілі пиріжки, її
безкінечні флірти. Кого вона шукала в цьому житті, кого весь час виглядала? Звісно,
справжнього чоловіка, сильного, владного, а не фотографа, який вічно напідпитку. Одного
тільки він не міг їй простити — у них не було дітей. Вона не народила йому сина. І те,
ненароджене хлоп’я, ввижалося йому щоночі, кликало його і тулилося до нього. Часом Стас
напивався і діймав її за бездітність. Хапав за коси і бив головою об стіну. Тоді вона залишала
міську квартиру з усіма отими вазочками, матер’яними букетиками, їхала в село, в пусту
материну хату, обмітала павутину, рубала дрова, позичала в сусідів картоплі. Вона любила
Стаса, і Стас без неї не міг. Мав би вже змиритися. А ті її флірти… Яка жінка не мріє про
лицаря? Хоча б інколи. Та де ті лицарі, Боже праведний?

Марта підібгала подушку й зітхнула. Раптом той обізвався:

— Що, не спиш? Та не бійся ти мене, чуєш?

— Ще не бійся. Заплентався серед ночі, трохи вікон не повибивав.
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— Так холод же загнав. А в тебе однієї світилося. Іще не ніч, ще, мабуть, і восьми немає. Це ж
грудень.

— Добре, спи вже. Я дуже чутлива. І рушниця поруч.

— Ти така дивна. Не селянка, зразу видно. Я б тебе з такими косами знаєш, як любив!

— Мене є кому любить, ясно? Або спи, або вшивайся!

Запала мовчанка. За її хатою починалися ліс і болото. Там часом вили вовки, тоді закутувалася
ковдрою з головою і намагалася думати про молодість. Навіщо вона його впустила? Може,
якийсь бродяга або зек? Мало їх зараз на волі? Пожаліла коня.

— З якого ти року? Не сива, значить, молода ще. Як тебе звати? А де твій чоловік? Чого ви не
разом?

— Все знатимеш — швидко постарієш. Спи!

— Не сердься. Мені погомоніть хочеться, і ти не спиш. У тебе є рушниця. Яка в тебе хата, наче
на краю світу. Я б тут навколо пролісків і конвалій насадив. Ти проліски любиш? Моя любила
проліски. До минулого року любила… Тепер її нема, і я ще й досі не знаю, як тепер жить. Жили
— сварилися, часто й биться зчіпались. А тепер її нема, я ладен розгрібати землю й забрати її
звідти.

Він говорив і говорив тихо, стривожено, з надривом. Запитав: «Ти спиш?» Не відповіла.
Навмисне змовчала. І трохи згодом заснула. Тепер уві сні жаліла Стаса. Вона шукала його по
місту, вдома, в ательє і ніде не знаходила. Кликала — і все марно.

Прокинулася, коли вже минуло за північ. Чужий лежав біля неї і гладив її коси. Схопилась, мов
ошпарена.

— Чого ти? — спитав шепотом. — Ніхто ж не дізнається.

Рвонула рушницю, але руки в нього були, мов залізо. Вона обімліла од його сили, степового
запаху й ніжності.

— Пусти! — кричала з останніх сил. — Зараза!

Душа ще пручалася, але той був сущий диявол. Вона затихла…

Коли у вікні засиніло, він почав одягатися. По тому вийшов, вивів свого шолудивого коня. Вона
вийшла за ним. Вночі просипав сніжок. Він обняв її, поцілував холодними вустами. Зранена
щока тамувала усмішку. А далі скочив на коня, і сліди покотилися в степ, мов сльози.

Марта металася, мов у лихоманці. Він мов і не виходив з хати — вона його бачила, чула. Хто він,
звідки? Чому прибився? Сіла на диван, де він лежав, погладила рукою подушку, її терзав біль,
смуток, розпач. Одяглася, щоб їхати до Стаса.

У квартирі стояв хаос, вся підлога у великій кімнаті була закладена знімками. Вони дивилися
на неї тисячами очей, сотнями облич. Лукаві, сумні, підступні, сердиті обличчя.

Стас з’явився у дверях розхристаний, раз по раз кашляв, так завжди робив, коли був
напідпитку. Вона німа дивилася на нього. Ні, не треба було приїжджати, тут не поверне душі
своїй затишку і спокою. Не поверне.
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— О, моя кохана, а я тебе чекав!

Він залишив двері відкритими.

— Я знав, що ти сьогодні будеш! Тс-с-с! Я знав!

О Боже правий, чого вона тут?

— До тебе був посланий гінець. Він приїздив? Він тобі передав знімки? Нові, ті, що в полі,
пам'ятаєш?

— Який гінець, що ти верзеш?

— Лісник із сусіднього села. Я його до паспорта фотографував. Ну в нього й фізіономія! Ти не
закохалася в нього? В оте порите шрамами обличчя? Га? Я попросив, щоб він розузнав про
тебе. І безкоштовно віддав знімки, з похорону дружини і до паспорта. Він був у тебе?

Марта відчула лютий холод од дверей. Накинула пальто, взяла сумку. Стас ходив по знімках,
топтав оті обличчя, очі, усмішки. Вона кинулась до виходу і на сходах зіткнулася з Ним. Він
важко піднімався вгору. На якусь мить Марту мов ударило струмом, але не зупинилась і очей
не підняла. Він стояв, мов закам’янілий.

Біля під’їзду був прив’язаний його шолудивий і понурий кінь. Вона кинулася до нього, почала
бити маленькою чорною сумкою. Тварина підібгала спину, скинула голову і з жахом дивилась
на неї. «Гадина, падлюка!» — закричала вона не своїм голосом. А потім пішла. Потонула у
чорній вулиці, якій не було кінця.

Сліди з-під землі

В кінці довгого, мов панчоха, коридору стоїть запилений фікус. Коли відчиняються двері,
занавіска зривається і сірою рукою хапає фікус за горло. З того кінця коридору везуть під
простирадлами розпатлані голови, жовті долоні і жовті ступні. У санітарів дерев’яні обличчя.

Щойно я зайшла сюди з вулиці. Там, унизу у дворі, на пострижених кущах висіли великі дощові
краплі — дощ пролив уночі, а тепер з-під брудного снігу оголилася сіра трава. По бляклому
газону пройшов чоловік-гора, за ним вкарбувалися важкі сліди. Вони прогрузли в землю,
налилися дощем і з острахом дивляться в небо. Чоловік гупає попід вікнами, зазирає всередину
і гукає надривним голосом: «Мамо! Мамо!»

Надворі свіжо. Новенька синя табличка з написом «Дім милосердя» здається лагідною і милою.
А потім ураз пірнаєш у цей безкінечний коридор. А тут мовчазні санітари, розхитані стільці
біля входу. І морок. І дух відчаю та близького кінця.

Це старечий притулок, он вони виглядають із вікон, ці нещасні, які не донесуть до рота ложку і
не дістануть судно.

— У нас тут п’ятсот ліжок, — розповідав маленький директор з пухлими ручками, — бажаючих
оселитися — сотні. Сотні! Як не вірите, ось папка із заявами.

Директор схожий на щурика. Він гортає листки, вирвані з учнівських зошитів і списані
старечими почерками. Здається, пора виставляти мікрофон, процес адаптації минув. Давай,
щурику, давай, розпуснику! Хочеш пролізти в депутати — вибріхуйся! Чому в коридорах лише
по одній лампочці? Чому мешканці їдять лише кашу та вермішель?
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— Знаєте, пані журналістко, у нас суспільство пенсіонерів. Робити нікому, одні ці старигани.
Кошти — мізер. З меценатами туго.

Ми сидимо в його просторому кабінеті з круглим годинником і брудними повстяними
доріжками. У мене нюх на людей. Старі доріжки лежать для співчуття. А на що ж він тратить
кошти цих нещасних, Господи?

— Робота не вовк, пані журналістко. Може переобідаємо? Для наглядності, так сказати.

Знаю вашу «наглядність». У мене ще є запитання.

Але знову починається дощ. І краплі на директорських вікнах дивляться на мене, як старечі
очі. Запитати чи не запитати?

Щурик тільки з виду тихенький. Насправді він хижак. Велика зубата тварюка. Торкнися до
нього — і завтра тебе нема. Розпечуть, проковтнуть, розчавлять. Спитати чи не спитати?

Роботу я знайшла недавно. У мене випробувальний термін три місяці. У мене вдома хворий
батько. У нього епілепсія, і я вночі чую, як ця клята хвороба б’є його на ліжку, як він кричить
по-звірячому й стогне. Батько мене завжди любив. Коли я була маленькою, він ніс мене пішки
додому за двадцять кілометрів. І щоб я не плакала, співав усю дорогу: «Живет моя отрада в
высоком терему».

Спитати чи не спитати? У мене квартирний борг за рік. На мені порвані чоботи, їх можна
одягти лише раз або два. За мною стоїть ще десяток претендентів на це місце. Молоді, високі,
сильні. Гребуть землю копитами і штурляються ліктями.

— Пане директоре…

Якщо я не спитаю, інтерв’ю піде. Його вткнуть на першу сторінку зі знімком. Цей щурик
виставить свою лисину, викладе на столі жирні лапки. Клац! І знімок готовий.

— А якісь нововведення за останні роки були?

— Та що ви! Колектив у нас творчий, є багато задумів. Але все впирається в кошти. Все
залежить від виборів… Ви ж розумієте.

Що ти робиш, божевільна? Забери мікрофон і йди. Він уже мусолить пакет з гостинцями.

— У місті тільки й говорять про якийсь проект. «ЕУТ-55» — здається так називається.

Він гасить ліхтар фальшивої усмішки. Зблиснули передні зубки: кого б гризнути?

Сьогодні ввечері я повернуся пізно. Батько лежатиме обличчям до стіни, пом’ята картата
сорочка відриватиметься від нього. Не повертаючись запитає: «Принесла?» Ні, не принесла.
Фінлепсин коштує дорого. Пробач, тату. Він не повернеться, лише зітхне і почне співати: «А в
терем тот высокий нет хода никому».

— Ви відома журналістка, — пищить своє щурик, — але постійно без роботи. У вас немає
нічого, крім імені.

— Що це за проект, пане директоре?

Здається, зараз він схопиться з крісла, упнеться гострими зубами мені в зап’ястя і вирве
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шматок м’яса. Кров розтечеться по столу, мов чорнило, стіл же темний.

— Це лише експеримент. В Україні багато самогубців, ви ж знаєте. На сто чоловік один шукає
смерті. Вішальників знаходять по лісосмугах, удома, в робочих кабінетах, біля телеграфу.
Суспільне становище, безвихідь. Психотропні всім не введеш.

— Епідемія XXI столітгя?

— Так. У світі цю проблему давно вирішено. Не хочеш жити — пиши заяву в присутності
юриста на евтаназію. Мовляв, при повному розумі, добровільно прошу… І не треба труїтися
таблетками, втикати руку в розетку чи лізти в петлю. Одна ін’єкція — і вічний сон.

— А майно успадковує ваш заклад?

— Он ви до чого… Яке майно? Ми ні від кого не вимагаємо.

— Але ж парламент рішення не прийняв! Це протизаконно!

— Милочко, — пищить він крізь зуби. — Пройдіть зі мною.

Ми знову на першому поверсі, поринаємо у темний коридор, де висить сіра занавіска. Де
щойно бігали санітари. Де пахне старечими тілами, брудними простирадлами. Ми звертаємо
вбік і підходимо до ліфту з написом: «Службовий». Директор відмикає ліфт, і ми провалюємося
вниз у безодню. Зрештою виходимо, і перед очима висвічується напис «ЕУТ-55». Що таке ЕУТ
— евтаназія? Але чому 55, це ж моє щасливе число?

Він набирає код, двері відчиняються. Маленька, схожа на труну кімната, оббита металом. На
ліжку обличчям до стіни лежить у півтемряві людина. Сиве з ковтунами волосся, гострі плечі,
картата сорочка.

— Тату! — кричу у відчаї. — Це ти?

— Я давно написав заяву, — повертається батько, — так не можна жити. Ми вічно голодні, ти
завжди сердита. А вони сьогодні запропонували мені без черги.

Він спокійний і тихий. А мене трясе пропасниця.

— Тату! — волаю у відчаї. — Як ти міг? — Повертаюся до директора:

— Негідник, тварюка, падло!

Але з’являються санітари. Вони хапають мене під руки і ведуть до ліфту. І доки ведуть, я
розумію: у мене немає батька, немає роботи, немає майбутнього.

Вони виштовхують мене на подвір’я, де плачуть низько пострижені кущі. А на газоні сліди
чоловіка-гори, залиті водою. Ті сліди пильно дивляться в небо. Мов обличчя покійників з-під
землі.

Почують тебе сніги

1

Двоє вийшли з машини і приглушено стукнули дверцятами. Біля воріт їх зустрів Жага. Рука
лежала на кобурі, схованій під курткою.
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— Та не дурій, — обізвався старший, — якби я хотів підірвати твою будку, то зробив би це
давно.

— У мене є умова, — хрипло мовив Жага.

— Умова? Рвань с-собача! Якщо пам’ятаєш, умови тут ставимо ми!

— Хай скаже, — втрутився молодший.

— Не застосовуйте до неї фізичної сили. Щодня ввечері я маю чути її голос по телефону.

— Ти дебіл?

— Тоді вона не поїде! — Жага вихопив пістолет.

— Та сховай свою пукавку. Зараз ми тебе покладем і вирвемо звідси все, що захочемо, —
вихопив пістолета старший.

Якийсь час вони мовчки дихали вогнем один одному в обличчя.

— Коли ви її повернете? — надривно спитав Жага.

— Коли відробить твій борг.

Жага стояв за воротами, коли ті двоє забирали дівчину. Вона не опиралася, не галасувала,
несла маленьку валізу, яка відтягувала їй руку, і скрипку. Тендітна, у шовковому вишневому
плащі і мереживному капелюшку. На її обличчі не було ні розпачу, ні докору, а тільки такий
смуток, що батько, глянувши їй в очі, присів, обхопив себе руками.

— Прости, прости, прости! — закричав услід.

Вона повернулася, бліда, як пергамент, тихо сказала:

— Не журіться, тату. Нічого.

А по тому знову стукнули дверцята. Машина рвонула з місця, загарчавши, наче звір, що схопив
здобич. Жага завмер, боячись ступити крок до будинку, де її вже не було. Горіло всередині: «Та
хай вас запроторять навік до в’язниці! Хай згорять ваші підлі душі!»

Жага овдовів, коли дівчині минуло десяте літо. Аґнеса хворіла три місяці, а потім відійшла
тихо, як і жила. Дівчинці він давав усе, що міг — наймав репетиторів, привіз скрипку,
комп’ютер, плазмовий телевізор.

Проте Вероніка, здавалося, нічому не раділа. Сиділа на широкому підвіконні своєї кімнати,
схиливши голову на коліна. Пухнасте волосся обсипало плечі, мов трава.

Виростала і ставала схожою на Аґнесу. Така ж мовчазна, тиха, як білка. Вона дивилася на
нього дорослими зеленими очима, все розуміла, кивала головою. Русяве хвилясте волосся
поправляла зап’ястям, як мати. І коли вона це робила, Жага відвертався, стиснувши зуби. Чи
біг у сад, бив кулаками стовбури корчуватих яблунь і розпачливо ревів.

Вероніка навчалася, як усі дівчатка з хороших родин. Чистими тримала зошити й книжки,
здавалося, їх щойно принесли з магазину. Любила свою музичну школу і вечорами подовгу
грала. Скрипка була дешева, на високих нотах попискувала, наче в ній ховався горобець.
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Батько намагався заговорити про матір, але їхні розмови обмежувалися переглядом
щоденника, його запитаннями про вчителів і її відповідями: «Як скажете, тату». Він ніколи не
пестив дочку. Тепер же, коли машина сховалася за рогом, так захотів обхопити її голову з
мальованим гребінцем і притиснути до грудей.

Після Аґнеси знайти іншу жінку він не міг. Ті, з якими знався, пили, матюкалися, вили від
скабрезних анекдотів. Таких жінок йому не хотілося.

У Жаги були гроші. Він приїхав на початку Незалежності, купив особняк на околиці міста і
розвів пасіку. Пасіка — це все, з чого він мав зиск. Тривалий час жив з родиною осібно, ні до
кого не ходив і нікого не впускав до двору. Після смерті Агнеси став прикладатися до чарки.
Коли дочка йшла до школи, курив гігантську люльку, пихкав нею і гиркав на служницю.

Згодом він став учащати до кафе «Мертвячок» побіля заправки. Заллє бензин, а потім сідає за
столик біля вікна. Одного разу напідпитку завалився до картярської кімнати. Високий, сутулий,
у старій джинсовій жилетці Жага поклав на стіл великі, як граблі, руки.

— Чий хід? — спитав, не піднімаючи голови. — Ану роздавай. Або пан або пропав.

Коли йому траплялося вигравати, дарував барменові півсотні. Одного разу приїхали троє
чужих. Заставили магазин. Жага заставив джип, потім пасіку і будинок. Часом він вискакував,
запалював люльку, з якої валувало, наче з димаря. У нього падали сірники, він кашляв, аж
ревіло в грудях. Словом, з картярської того дня Жага вийшов, як волоцюга. Без нічого.

Ті, кому він програв, приїхали за кілька днів і стали щосили гатити в браму. Він вийшов з
дочкою, яка несла під рукою скрипку. Ті стояли збоку, немов отетеріли. Жага підійшов і
простягнув їм ключі. Вони повернулися в кабіну, довго приглушено сперечалися.

Після паузи старший виступив наперед і мовив:

— Ми тут побалакали. Нам не треба твоєї конури, а тим більше шкарабанки. Ми беремо
дівчину. Можеш піти зібратися, — буркнув до Вероніки. — А ти не сіпайся, рвань собача!

Жага скинувся, заревів, але ті схопили його за руки. А по тому Вероніка вийшла з валізкою і
скрипкою. Сказала: «Не журіться, тату, нічого». І дверцята машини стукнули, як приклад.

Жага ліг там, де його залишили приїжджі. Йому було нікуди й ні до кого йти. Він згорнувся на
землі, як згортаються раби, коли стомиться кожна клітина тіла. Було вже холодно, пролітав
перемерзлий і пересохлий поодинокий лист. Небо розпростерлося низько над містечком,
зачепившись за смужку лісу. Він хотів померти і вже відчував смак порятунку — холод від
землі проймав усе єство.

2

Вероніка здалеку побачила той будинок. Стояв він під горою, немов обіперся об неї. Дах був
покритий важким темним шифером, що взявся мохом. Над дахом вирував дуб. Він мов старий
диригент виставив уперед сухі корчуваті руки. Неподалік росло кілька сосен, які затуляли
сараї, комори, склади. Внизу розкинулося озеро. Дівчина подумала, що так можна було б
змалювати рай. Оця кована брама, оці страуси, які ходять біля озера. Оця тиша і круглий вітер,
який зривається з гілок і гладить обличчя.

Її залишили стояти у вітальні. За дверима збоку вона чула приглушені голоси. Старший
чоловік, який її привіз і який погрожував зброєю, розпорядився приготувати кімнату. Він також
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наказав нікуди її не випускати і не давати телефона. Про інші розпорядження вона не чула,
чоловік і жінка причинили двері і перейшли на сварку. Долітали обривки фраз, ніби клапті
зотлілої матерії: «Я провалю тобі голову, суча дочко!»

Її повели на ліве крило будинку, потім дерев’яними сходами вгору. Доки йшли, дівчина чула
стогони, крики і схлипування. Спитати боялася, лише зупинялась і прислухалась.

І ось вона залишилася в маленькій кімнатці під самим дахом наодинці з дубом, що дивився на
неї двома чорними сучками та шарудів по склу. Дуб то свистав, то повискував, то гудів, то
розмахував гілками, ніби збирався бігти. Вона зраділа, що була тут не самотньою і захотіла
поговорити з рудим велетнем. Прочинила вікно, поторкала руде сухе листя і сказала: «Добрий
день! Ти мене чуєш? Ти бачиш мене?» Але почувши кроки на сходах, швидко засунула штору.

Зайшла жінка з глибокими, мов колодязі, очима. Навкруг голови в неї була обмотана товста
чорна хустка з торочками, так що голова здавалася дуже високою.

— Так ось ти яка. Тебе Веронікою звати? Знай, я була проти, щоб тебе сюди привозили, —
сумно мовила господиня.

Жінка стояла біля дверей, наче боялася пройти далі. Немов боялася, що хтось її тут застукає.
Раз по раз прислухалася та озиралася в коридор.

— У нас тут свого горя вистачає, а вони ще чужу дитину привезли, сироту. Я проти, але ж ці
чоловіки, як вовки. Він дуже на твого батька розізлився, розумієш? Лягай відпочинеш.
Відіспись. Бо ввечері на роботу.

Вийшла так тихо, наче прокотився листок. Вероніка не встигла нічого спитати. Але прилягла
на ліжко і в верхньому одязі заснула поруч з валізкою. Їй приснилося, що вона вдома, що на
терасі сидять у білому батько з матір’ю, а вона читає їм Джека Лондона. Потім Вероніка
піднімає голову і каже:

— Мамо, а хіба ви живі?

— Жива, але тепер я знову маленька і живу разом зі своєю мамою. Тут усі повернулися до своїх
мам.

— А я буду з тобою?

У двері постукали. Принесли вечерю, шматок сиру, мед і чай. Господиня поставила тацю на
столик, наказала переодягатися і зійти вниз. «Та скрипку не забудьте. Музику візьміть,
обов’язково».

* * *

Вероніка боялася темних сходів, що скрипіли і прогиналися. Здавалося, от-от вона відірветься і
полетить разом з перилами за вікно. Внизу на неї чекав чоловік, який привіз її сюди. Вона вже
знала, що він господар, і що йому ніколи ніхто не перечить. Щось не так — хапається за ніж або
за пістолет. Високий, сутулий, кошлаті брови і зморшки видають суворий характер і
непохитність. Справжній яструб! Дівчина відступила до самої стіни і причаїлася.

— Ти відроблятимеш батьків борг, — мовив господар. — Інакше мені доведеться вас обох…
прибрати. Будеш грати в моєму ресторані. Ясно тобі? Почула чи ні?
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Чоловік гарчав, Вероніка злякалася, і тому поспішно видушила з себе: «Як скажете…»

Вероніка навчалася в музичній школі з шести років, брала участь концертах на районній сцені.
Її пальці бігали легко, а смичок торкався струн з юним трепетом. Коли вона виконувала
Бетховена «Місячну сонату», дехто казав, що класика у неї звучить надто меланхолійно. Для
концертів їй давали стареньку скрипку з музичної школи. Але їй більше подобалася своя, що
попискувала, немов бавилася з нею.

Яструб в останній момент придумав забрати це дівча. Жага був гострий, твердий, здавалося, не
жалів ні будинку, ні машини, ні пасіки. Попихкував люлькою, що застилала все димом, дивився
собі під ноги: «Я сказав — беріть. Все ваше». Ясно, в нього є гроші і він завтра купить новий
будинок. Але в якусь мить Яструб відчув запах бензину, побачив, що від воріт до хати тягнеться
темна смуга під вибіленою травою. Цей гад хотів усе спалити! Цей виродок думає, що знову
виграє! Яструб скинувся. Коли вже він когось ненавидів, то з нього рвався вогонь. «Беру твою
дівчину. Не віддаси, — обох покладу». Він зламав Жагу. А потім кинув сірника на темну
стежку.

Коли машина зняла куряву, Яструб побачив, що Жага лежить на дорозі згорнений, ніби мрець.
А вогонь піднімається сходами до дверей. Промимрив: «От то-то». І натиснув на газ.

…Ресторан стояв на горі. Зелений ламаний дах і вузькі продовгуваті вікна, які вивершував
сонячний знак, видавали цю споруду загадковою, а масивна брама і важкі двері — похмурою.
Вероніка стала біля порогу, і побачила хлопців у білих сорочках, що лагодили інструменти.
Побачила старшого офіціанта, який вибіг назустріч господареві. Її ніхто не помічав, чи тому,
що вона в свої дванадцять літ була, як третьокласниця, чи тому, що тут накривали столи й
метушилися. Дівчина сіла біля дверей, поклала на коліна скрипку і прошепотіла молитву, якої
колись навчила її мати: «Діво Маріє, радуйся». Згодом прийшов охоронець і зчинив галас,
мовляв, чия це дитина і чому вона зайняла його місце.

Тоді Яструб вийшов, перевалюючись і широко розставляючи ноги, взяв її за плече, вивів на
середину зали.

— Це моя племінниця, Вероніка. Вона гратиме на скрипці, в перерві.

— Але ми в перерві крутимо шансон! — заперечив один із хлопців.

— Я сказав — гратиме!

Яструб скочив у машину й поїхав, а дівчина лишилася стояти ні в сих, ні в тих. Щоб нікому не
заважати й не привертати уваги, вона сховалася за штору збоку балкона. І там простояла весь
вечір. Інколи виходила, здивовано дивилася на оркестр, що гримів і вибухав, але ніхто не згадав
про неї так, мов би її не було на світі.

Після півночі зала спустіла. Вероніка вийшла, побачила перевернуті стільці, почула брязкіт
посуду і знову сховалася. Яструб згадав про неї другого дня. Вона дрімала на трьох стільцях,
поклавши скрипку під голову.

* * *

А коли повернулася в маленьку кімнату під дахом, проспала майже добу.

Прокинулася від того, що дуб пильно дивився на неї знадвору.
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— Доброго ранку! Рада тебе бачити, — сказала дереву.

Одяглася, вмилася. До неї знову долітали крики й стогони, їй стало моторошно, дівчина дістала
скрипку і заграла. Вона поглядала у вікно, де сумували товсті чорні дерева, де замерзло озеро.
Все затихло й причаїлося. Вероніка все грала й грала, поверталася в дитинство, там були тато
й мама, тераса, обплетена трояндами.

Двері прочинилися, заглянула жінка з накрученою, мов копиця, на голові хусткою. Дівчина
подумки назвала її «Дві голови».

— Хто у вас так стогне? — зненацька запитала Вероніка, не давши господині розкрити рота.

— Ніхто, — злякалася жінка, — ніхто не стогне. Тобі вчулося.

— Тоді навіщо ви причиняєте двері? І так щільно?

Ось тобі й тихоня! Господиня це подумала і, прикривши долонею вуста, несподівано сказала:
«Сьогодні топимо лазню. Це внизу, за кухнею, як стемніє, приходь».

— Ось чуєте? Знову стогне!

— На тому крилі в кімнаті тяжко хворий, інвалід.

— Можна сходити до нього? Я не боюся інвалідів, — зраділа дівчина.

По тому жінка «Дві голови» вийшла, сказавши зачекати її, але так і не повернулася. Надворі
смеркалося. Вероніка боялася темних сходів і темних вікон. Вона схопила скрипку, побігла
вниз, на той бік коридору, а потім так же хутко злетіла на другий поверх. Зупинилися перед
широкими дверима й перевела подих. Прошепотіла батькові слова: «Або пан, або пропав». І
зайшла.

Кімната була простора з жовто-зеленими шпалерами, вікном на всю стіну і пальмою. Це була,
без сумніву, найкраща кімната в будинку. Дівчинка задивилася на дерево, яке росло в бочці в
правому кутку. І в сутінках не помітила людину.

— Хто тут є? — мовила людина у ліжку.

Гостя затамувала подих.

— Я вас питаю, хто тут? — надривно крикнули ще раз.

— Тут я, Вероніка, не бійтеся, мені дванадцять років. Я прийшла пограти вам.

— Підійди!

Дівчина ступила кілька кроків.

Під піною ковдри лежав дідусь із тонкими, як джгути руками. Ті руки одтягли ковдру, перед
нею з’явився шмат каніфолю у довгій сорочці.

— Підійди, не бачу! Ти хто? — піднялася тремтяча голова без волосся і втупилася в неї.

— Я Вероніка.
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— Ти мала. У який клас ходиш?

— У шостий… ходила.

— А звідки ти взялася?

— Та звідти, — махнула рукою.

— Тебе викрали, виміняли?

— Ні. Мене виграли у карти.

Голова знову впала на подушку і важко дихала. Тонкі руки нервово сіпали простирадло.
Здалося, хворий заснув, але він тут же відкрив очі, пильно подивився на неї. Вона зніяковіла і
зап’ястям поправила волосся. Хворий ввімкнув світло, клацнувши вимикачем під ковдрою. І все
дихав, дихав, ніби не міг надихатися.

Вероніка схопила скрипку, побігла сходами. Знизу чулися голоси й піднімалася пара, схожа на
дим.

У лазні було темно, як у погребі. Єдина лампочка ледь освітлювала полички й тазки. Підлогу
залила вода так, що доводилося бродити. Пахло розбухлим деревом і березовим листям.
Вероніці зробилося страшно, вона вилила на себе тазок води і вже рушила до виходу, коли на
порозі стала господиня. Дівчина завмерла. У жінки була коса до п’ят. Коли вона розпустила її,
то все тендітне тіло покрило чорне, як руно, волосся. Ось тобі й «Дві голови»! Такої краси
Вероніка ще не бачила.

* * *

Минали останні дні листопада. Ночами налітали шалені вітри, гнули і ламали гілля та кидали
його на шибку. Дуб то сичав, то висвистував, то ревів, неначе велетні хотіли його вирвати з
корінням. За ніч кімната в піддашші так вихолоняла, що вранці вода в кухлі затягалася
тоненькою кіркою льоду. Цей похмурий будинок з вузькими сходами і безліччю кімнат,
комірок, балкончиків давно потребував ремонту.

Вероніка згадувала свій дім, де батько щоліта наводив лад, а тут, здавалося, ніколи не
фарбували підлогу, бо вона сіра і в тріщинах, не білили стіни, які подекуди вкрилися рудими
плямами. В будинку щодня бігали, поспішали, носили якісь ящики, коробки. На кухні вічно
щось варилося, підгорало, парувало. Всім було ніколи, всі були чимось заклопотані й похмурі.
Тільки до неї, здавалося, нікому не було діла. Господар наказував, щоб вона грала, але
оркестранти набрехали, ніби грати вона не вміє. Яструб розпорядився, аби Вероніка
допомагала на кухні. Але ті не знали, як поводитися з дівчиною, чи гримати на неї, чи боятися
її. Виходило, що Вероніка днями сиділа в себе на горищі або ходила навшпиньках темними
сходами і зазирала по кімнатах. Якось внизу біля кочегарки вона знайшла гору книжок,
обережно під кофтиною переносила їх до своєї кімнати.

Вероніка любила господиню за незлобивий характер. Колись навіть попросила в неї теплого
одягу, і та принесла своє дівоцьке пальто та пухову хустку, якою, напевне, підв'язувалися, бо
краї були витягнені, як хвости.

Пальто сягало дівчині до п’ят, але вона обгорнулася ним і нарешті зігрілася. Господиня
помовчала, а потім взяла її за руку і шепотом сказала, що про неї питав Ніл. Вероніка спочатку
не збагнула, про кого йде мова. Виявляється, людина в сорочці, яка лежить у світлій кімнаті,
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зветься Нілом. І то син господарів.

— Піди до нього. Йому сьогодні краще. Пограєш.

— Але ж він старий і сердитий. Що йому розповідати?

«Дві голови» розридалася.

— Йому чотирнадцять років, розумієш? Тільки чотирнадцять!

Дівчина збентежилася.

— Це все через мого чоловіка! Крамниці грабує, п’є, може голову людині провалити! Стільки
гріхів на наш рід! — господиня втерлася фартухом і вийшла.

* * *

Відтоді Вероніка щодня заходила до Ніла. Коли він лежав, укрившись з головою, здавалося, що
в ліжку немає нікого. Вона не обзивалася, а виймала скрипку й мовчки починала грати. За
вікном — стіною пролітали поодинокі птахи, вітер кидав галузки з дерев, наче милостиню
промерзлій землі. Сірі хмари металися з одного боку в інший, а сонце вже не один тиждень
ховалося за свинцевою брамою ранньої зими.

Дешева скрипка звучала тоскно, попискувала, нагадувала про дощі й сніги.

Але Вероніка відгонила сумні спогади. Поруч було стільки смутку, що вона по-дитячому
шукала розради, наче квітки в темному лісі. Знову й знову уявляла терасу, обвиту трояндами.
Батька з матір’ю, що сиділи в плетених кріслах і всміхалися до неї. «Тату, де ти? Чому не
шукаєш мене, чому не провідаєш? Я так давно не була вдома і не знаю, чи цвітуть на вікнах
калачики».

У Ніла була тепла кімната, Вероніка проводила біля хлопця цілі дні. Спочатку їй було страшно
дивитися на нього, але поступового звикла. Допомагала хворому сісти на ліжку, підкладаючи
подушку під спину. Розправляла ковдру, брала його руки в свої і перекладала їх. Вона завше
дивувалася, чому в нього такі тонкі і такі важкі руки. Коли мати приносила їжу, дівчина
обережно годувала його з маленької срібної ложки. Інколи Ніл не хотів ні їсти, ні розмовляти.
Лежав, відвернувшись до стіни, стогнав, а Вероніка годинами дивилася у вікно-стіну, де
проходило звичне сіре життя. Там, як у телевізорі, пульсували люди, вантажівки, тварини.
Збоку вікна відчинялася кватирка, дівчина висипала туди крихти для синичок.

Того дня Нілові було здоровіше, Вероніка розповідала йому смішні історії зі шкільного життя.
Ніл дрібно хихотів, морщачи лоба і піднімаючи плечі. Несподівано на порозі став Яструб.
Витріщився на Вероніку:

— Ти… чого тут ошиваєшся? Ану геть на кухню мести! Сходи місяцями не миються! Рвань с-
собача!

— Тату, чого ви?

— Геть, я сказав! — Яструб бризнув слиною на Вероніку.

Вона кинулася до дверей.

Голова Ніла лежала на подушці, сіре з сивиною волосся, зморщений лоб. Він прикрив обличчя
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рукою, голосно хапав повітря.

— Тату, навіщо? — видихнув Ніл.

Здавалося, він би міг винести будь-які побої, витерпіти будь-які тортури. Але не це.

Яструб рвучко заходив по кімнаті. Зупинився біля ліжка:

— Ти мій син і повинен розуміти. Все в цьому домі має заробляти гроші. Все і всі.

— Тату!

— Ця дівка теж коштує грошей і немалих.

— Ти не посмієш!

— Я саме хотів тобі це сказати, — на обличчі батька з’явилася облудна солодка усмішка.

Хлопець піднявся на ліктях, але тут же впав на подушку:

— Тоді хай тебе навік запроторять у в’язницю, хай уб’ють твою чорну душу! — Ніла била
пропасниця, а він усе кричав з надривом, ридаючи, безсило мотаючи головою.

Яструб вийшов. Він знав усі закамарки свого великого прогнилого будинку, але не знав душі
цієї істоти, яка була його єдиним сином.

* * *

Вероніка сиділа в кімнаті, все чула й молилася. На мить уявила, що в безмежному Всесвіті їх
тільки двоє. Вона — чужа, зайва, одинока дівчина і приречений хворий хлопець. Людям до них
байдуже, бо всі мають якесь призначення.

Вероніка схопилася, побігла сходами до кімнати Ніла. Яструба вже не було. Вона легко
торкнулася холодної майже прозорої щоки хлопця.

— Не плач, — мовила шепотом, — скоро настане весна.

І вони обоє уявили, як набубнявіють пуп’янки і з них вицвітуть зморщені клейкі листочки. Як
полетять на дорогу черемхові пелюстки, як на озері зажовтіє латаття.

— А потім настане літо, і сонце випалить листя, висушить озеро, — сумно додав Ніл, — знову
все поверне на зиму.

А коли пройшла задишка, додав:

— Я відчуваю, що нас хтось бачить і про нас думає. Я напевне це знаю! Віриш?

— Це тільки Бог, Бог! — вигукнула дівчина. — Він думає про нас, він хоче нам допомогти. Я
молитимуся, і ти піднімешся з ліжка, ти ходитимеш, Ніле!

У двері постукали. Зайшов лікар, став ехкати від морозу.

Вероніка взяла скрипку і мовчки рушила до дверей. Її обличчя ще сяяло, на ньому ще світилися
сльози. Вона кинулася до кімнати, аби зберегти не розтраченими останні думки.
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За кілька хвилин на сходах почула розмову між лікарем і Яструбом, прочинила двері:

— Як він?

— Рахунок пішов на дні й на години.

— Може б іще крапельниці?

— Це вам вирішувати.

* * *

По обіді Вероніка сиділа біля вікна і читала Нілові «Північне сяйво» Джека Лондона.
Здавалося, хлопець дрімав, обіпершись об подушки і стуливши повіки. Його сіре обличчя
тамувало муку. Лише інколи повіки здригалися і на обличчі з’являлася усмішка. Несподівано
Ніл підняв голову і запитав її:

— А чому ти не граєш мені? Де твоя скрипка?

— А що з тобою… трапилося? — у відповідь запитала Вероніка. — Як ти захворів?

— Нічого не трапилося. Бог карає мене за батькові гріхи. За батькові, розумієш?

— Ти давно… такий?

— А тобі не все одно? Давно чи не давно. Ти ж здорова! Бігаєш, граєш. Захочеш, полетиш, як
синиця.

— Я полечу? Та мене за поріг не випускають. Тримають, як у в’язниці. Я батька півроку не
бачила!

Запала мовчанка, а по тому Ніл почав говорити тихо, поривчасто, ковтаючи склади і цілі слова:

— Вони хочуть, щоб я скоріше помер, розумієш? Мати вже виплакала всю свою жалість, а
батько злиться.

— Ти одужаєш!

Ніл махнув покрученою рукою, відгорнув ковдру, і вона побачила тоненькі, скоцюрблені ноги.
Це були ніжки немовляти, які чомусь перестали рости. У неї затремтіли руки, її зморозило,
начебто стала свідком злочину.

— А ти ходив до школи? Ти вмієш читати? — запитала, щоб не мовчати.

— Загадай мені якийсь приклад на додавання. Трицифрове, чотирицифрове, будь-який, можеш?
Усно.

— Піду вже, бо мені якось холодно. Піду вже?

Ніл важко дихав, починався напад астми.

— Побудь іще. Хочеш, я відгадаю твої думки? Ось подумай що-небудь… про майбутнє.

Вероніка виглянула в вікно, далеко на пагорбі стояла машина, схожа на батькову. Але як могла
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там опинитися батькова машина?

— Ти так часто дивишся за вікно? Хочеш утекти?

— А хто мене випустить, може ти? — відповіла похапцем, майже сердито. — Я подумала, у мене
є думка. Може відгадаєш про що?

Запала мовчанка. По тому Ніл, перемагаючи задишку, мовив:

— Ти подумала погано. Спробуй щось інше.

— Ну от, — засміялася вона. — А ще хвалився!

— Ти уявила мене кажаном. З людським обличчям.

— Неправда! — застрибала Вероніка, але зустрілася з його поглядом замовкла, присіла біля
ліжка.

Її свідомість зненацька пронизала думка: він може в будь-яку мить померти. Ось тепер вона з
ним розмовляє, він дивиться на неї. І тим часом його вже не стає.

— Не страшно, — вимучено усміхнувся Ніл, — всі люди від народження починають умирати.

* * *

Віття дерев гуло, свистало, стовбури скрикували, поскрипували в шибку. Вероніка задрімала, а
потім схопилася. Їй привиділось, мовби над нею низько пролітають хмари, на одній з них
лежить Ніл. Їй стало жарко і захотілося пити. Ніч була сніжно-світла, кучугури стояли, як гори.
Вона хотіла зійти на кухню і почула внизу приглушені голоси.

— Про все домовлено, нічого не буду перегравать, — гудів господар.

— Продати дівчину! А як він заявиться по дитину, що ти йому скажеш?

— Уже заявлявся стонадцять разів. Де він, ти його бачиш?

— Бійся Бога, дитина ж не винна!

— У борделі таких люблять. Пішла геть, рвань собача!

«Дві голови» схлипнула і вийшла в коридор. Господар грюкнув дверима так, наче хотів їх
вирвати і забрати з собою. Вероніка стояла, мов примерзла, не могла поворухнутися.

Господиня піднялася сходами до сина. Присіла біля ліжка, розв’язала накручену на голові
хустку.

— Мамо, а Вероніка не допомагала вам мити голову?

— Допомагала, аякже.

— Мамо, а скажіть, яка вона гарна. Яке в неї пухнасте волосся, як вона його відкидає
зап’ястям.

— Вона тобі в думці?
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— Як згадаю про неї, так плачу, що скоро вмирати.

— Як же нам бути, як же нам відпустити її, синочку? — затужила жінка, поклавши голову біля
сина.

…Після півночі, коли вітер почав ущухати і знову повалив сніг, до кімнати Вероніки ввійшла
господиня. Розбудила її, не вмикаючи світла. Наказала одягатися. Спустилися сходами, які
серед ночі, здавалося, не рипіли, а скрикували.

Вони різалися по молодому глибокому снігу майже до пояса. Вероніка поверталася до вітру,
пила той духмяний вітер на повні груди. Здійнялася завірюха, і вже за якусь хвилю від слідів
залишалися вічка. Далеко на пагорбі з’явилася пляма, потім від неї відділилася постать і
кинулася їм назустріч.

Поволі сніг ущух. Вероніка оглянулася на похмурий будинок, що залишився позаду, на дуби й
сосни. І тут у Ніловій кімнаті стало видно, як удень. Вікно-стіна дивилося на неї з подивом і
сумом. Несподівано там висвітилося величезне Нілове обличчя. Ніка здригнулася, скрикнула:
«Дивіться!» Але ні її супутниця, ні батько нічого не помітили.

— Там Ніл, Ніл у вікні! Дуже великий Ніл! — закричала вона.

Кинулася бігти назад, упала, заголосила.

І її голос затамували в собі сніги.

П’ятниця, чотирнадцяте

Вікна згасли ще до півночі. Він і собі вимкнув світло, але за шибкою панував молодий сніг і
було, мов удосвіта.

Серце билося, як молот. Варто йому було тільки вимовити ім’я — і дівчина поставала перед
очима в гостроносих чобітках. Поправляла гладко зачесане волосся, розливчасто сміялася, мов
ранкова свіжість стривожила росяний букет. Він її бачив на Невському проспекті у білій
шовковій хустині, у темно-вишневому пальті строгого крою. Оця її манера одягатися
старомодно його розчулювала. У пітерської молоді одяг виглядав, як лахміття.

Позавчора група українських студентів приїхала до Санкт-Петербурга для роботи над
дипломними. Тема Андріани «Микола та Євген Гребінки серед творчої молоді Петербурга»
його зацікавила найбільше. У списку навпроти цієї теми професор поставив плюс. А потім до
нього підійшла Андріана.

Професор працював з ноутбуком і, не відриваючись, запросив її сісти.

— Скажіть мені, шановна, — мовив чистою українською мовою без акценту, — скільки хвилин
свого дорогоцінного часу ви плануєте присвятити темі?

— Як це? — спантеличено промимрила Андріана.

— У вас же, мабуть, велика культурна програма: Петерґоф, палац Петра, Ермітаж…

— У мене програма тільки за дипломною.

— Та невже? — скептично мовив професор, проте вперше підняв очі на студентку.
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Наступного дня гості з України влаштували презентацію в педуніверситеті. Стужа, попри
звичку не бувати на таких дійствах, пішов і навіть сидів в одному з перших рядів актової зали.
Він не міг не піти, — народився в Україні, там була похована його мати. І хоча більше сорока
років прожив у Пітері, любив це місто, вважав його своїм рідним, але навіть випадково почуте
слово часом щеміло всередині, як рана.

Студенти, виступали бравурно і дотепно. Три дівиці, по-старечому перев’язані хустками,
вихилялися й співали суржиком: «Бузина, бузина, на городі бузина, як заглянув в бузину, кум
цілує куму». У залі присвиснули: «Давай, хохлуха, давай!» Потім виступив мер обласного
центру і мовив:

— Як тут правильно в залі підмітили, ми хохли! Да, ми хохли, приїхали до вас, кацапів. Давайте
будемо дружити! А щоб ви про нас не забували, ми привезли вам свою продукцію. Ось такі
огірочки консервують на нашому заводі. Гарні, га? Та ще під сто грамів. А хрумтять!

Стужа відвернувся і подумав: хтозна, як там з дружбою, а з наукою в них сутужно. І тут
побачив, що через прохід від нього сиділа та сама студентка, Андріана Сорока. Обличчя в неї
горіло. Дівчина нахилилася й затулилась руками. Відчувши його погляд, піднялася й пішла до
виходу.

Коли Стужа потрапляв у компанію гарних жінок, починав кепкувати, сипав дотепами,
вправлявся у сарказмі і зверхності. Але краса і покірність, розум і вірність не поєднанні.
Черговий раз у цьому переконавшись, професор забивався в далекий куток, зривалося
одруження і він підсумовував: скільки навколо підступу і зради!

Того дня вони ходили по набережній. Стужа довго мовчав, а коли вона заспокоїлася, глибоко
зітхнула й задивилась на воду, несподівано запитав:

— Звідки ж ти прилетіла… пташко сіренька?

— Вам теж сподобалися хохли в шароварах? Сподобалися наші клоуни? — саркастично мовила
дівчина.

— Не кричіть, Андріано.

— Кричатиму, кричатиму! Бо так не можна. У нас є культура, за нами народ від самої Київської
Русі. Від Володимира Великого й княгині Ольги. За нами Шевченко, Франко, Кобилянська, Ліна
Костенко! А ми куди не їдемо, прогинаємося, виставляємо себе на посміховисько. Ось тепер
перед вами, москалями…

Несподівано для самого себе професор обняв Андріану за плече й притулив до себе. Тільки на
мить.

— Ви не смієте, не смієте!

— Смію. Бо я хороший москаль. І я теж народився в селі, на Чернігівщині, як і ви. В селі Мала
Дівиця, чули таке?

— Під Прилуками? — скрикнула Андріана. — Ви жартуєте!

— Їдеш трасою з Ніжина, а потім буде невелика долинка і поворот направо. Там ще ряд тополь.

— Не може бути! А я з Великої Дівиці. Це сусіднє село, знаєте?
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Професор народився не там, але йому хотілося якось прихилити до себе це дівча. Він бачив
копії її документів і земляцтво вигадав на ходу. Очі Андріани сяяли, вона говорила про те, що
сталося з Україною, з людьми. Її високий голос звучав надривно, але Стужа її не зупиняв.
Андріана червоніла, завелася, як горобець у віхолу, цвіріньчала й цвірінчала про Україну. «Хай
пограється в патріотку, доки не вийшла заміж. А там загубить усе між пелюшками й
горщиками. Вона тим і хороша, що має в голові смалець», — думав професор.

Андріана зупинилася, пильно подивилася йому в очі:

— Та ви ж глузуєте з мене! — глянула з докором і побігла набережною.

Професор постояв, підняв комір, загорнув вище шарфа й повільно пішов убік Невського
проспекту.

Старий дурню, казав він собі, залицяння до молодих дівчат приносить дещицю радості й копу
смутку. Хіба ти ще не переконався? Невже ти думаєш, що таке ось диво із розмиканою для
стилізації (чи як там) косою тобою може зацікавиться? Думаєш, твоя сутулість, сивина і звичка
мружити очі її хвилює? Пройдений матеріал. Спочатку їй потрібно дипломну, потім
кандидатську, потім квартиру. А після ти загримиш у будинок для пристарілих, щоб не
затьмарювати її зоряний простір.

Другого дня, коли Стужа зайшов на кафедру, Андріана Сорока сиділа в куточку біля книжкової
шафи і гортала збірник спогадів сучасників про Євгена Гребінку.

Привітавшись, недбало кинув на стілець зім’ятого, мов пожованого, портфеля. Андріана сиділа
в блакитній блузці, коса була гладко зачесана й підібрана на потилиці. Хтось вітався, хтось
грюкав дверима, хтось подавав йому руку.

— Пробачте, — тихо сказала Андріана. — Я вчора поводилася надто емоційно.

Всі його наміри щодо шикування цієї дівчини розвіялися. Він передумав читати їй мораль, але
натомість похмуро запитав:

— А ви знаєте, хто матеріально допомагав Шевченкові в Петербурзький період?

— Микола Гребінка. Він був на той час відомим архітектором.

— А знаєте, де помер Тарас Шевченко?

Професор показав їй будинки, які спроектував брат байкаря Микола Гребінка, повіз в останню
кімнату Тараса. Щось таки було в ній незвичне, мов опинявся наодинці з проліском. Коли знову
повернулися на кафедру, він майже не дивився на неї, але бачив такою, як уранці — у
блакитній блузці, з темним вузлом волосся.

— Андріано, ви носите обручку на правій руці. У вас хтось є?

— Хтось та є. Але ж і ви не самотній чоловік?

Стужа не очікував такого сміливого повороту справи.

— Я запитую не просто так. Важливо, чи є у вас наукове майбутнє?

Бабуся-секретарка принесла на яскравій таці каву. Його завше дратувала ця особа з тоненьким
хвостиком сірого волосся, яка мала звичку човгати по підлозі. І все винюхувати, вивідувати,
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носити в собі огром зайвої інформації. Ходяча флешка. Аж тепер професор роздягнувся, і
дівчина побачила свіжий комір його сорочки, сліпучо-білий шарф. При яскравому світлі він
здався їй ще старішим. Червонувате обличчя, худа, сутула постать, а волосся таке ж біле, як і
шарф. Професор сидів рівно, напружено, похмуро дивився через товсті окуляри, і дівчина
зрозуміла: щось його пригнічує.

Потаємні думки Андріани

Коли Стужа обійняв мене на Набережній, я відчула його тиху спокійну ніжність. Пізніше
зрозуміла, що це був тільки порух, професор на якусь мить пожалів мою жалість до України.
Але в ту мить його сіре шорстке пальто здалося мені рідним. Захотілося, щоб титулований
скептик зняв окуляри й поцілував мене. А він торочив щось безглузде про сучасні віяння в
літературознавстві.

У Стужі дні були розписані по хвилинах. Він уже не ламав звичного графіку, але за дивним
збігом обставин з Андріаною бачився щодня — в коридорах, читальному залі, фундаментальній
бібліотеці. Одного разу навіть пробурчав, коли зіткнувся з нею в університетському буфеті:

— Шановна, годі мене переслідувати! Я ж вам не парубійко!

Адріана спалахнула.

Дівчина за кілька днів зібрала товсту папку матеріалів. Коли професор побачив результати її
праці, то здивовано скинув брови.

Від’їзд запланували на п'ятницю. За кілька хвилин до дев’ятої він під’їхав до гаражів, на
майданчику вже нікого не було. Глянув на годинника — годинник зупинився. На передньому
сидінні лежали матеріали і знімки, які він мав би вручити Андріані. Запитав себе, а навіщо? Ця
розумниця сколихнула уяву, а далі що? Приїхати в Україну, посидіти з нею в кафе? Потім
з’явиться якийсь ґевало і начистить йому фізію? Повернувся, сів за кермо, але рушити не міг. У
машині був запах молодого листя. Її запах. Вона стояла перед очима сумна, у блакитній блузці,
із розсмиканою косою.

Він уявляв, як десять хвилин тому після бурхливого прощання з російськими студентами,
українські пурхнули до автобуса. Дехто через скло показував листок з номером мобільного,
хтось усміхався, а хтось плакав. На снігу лежала забута троянда з припорошеними
пелюстками. Він вийняв мобільний. Побачив великі літери і цифри П’ЯТНИЦЯ, 14 СІЧНЯ 2011
РОКУ 11.15.

Колеса машини шурхали в мокрий сніг. Професор рушив містом навмання, у той бік, куди мав
би прямувати «Ікарус». Він минув перехрестя, колишній завод імені Кірова. Стискав кермо,
сварився на водіїв, які його обгонили. І, зрештою, зупинився в корку, який утворився там, де
раніше ніколи не було проблем із проїздом. «Що там?» — гукнув водієві переднього авто. «ДТП,
начебто серйозне», — відповів той.

Професора мов ударило струмом. І ось він стоїть неподалік обгорілого «Ікаруса». Навколо
міліціонери в формах, («розходимося, громадяни, розходимось») медики в халатах, кров на
снігу. Нікого не пропускають ближче. Здалеку видно місиво чорних тіл, серед яких чиясь
обгоріла рука, немов кликала на допомогу. Він здригнувся. «Може, я сплю?» — хаотично
прослизнула думка. Стужа різко повернувся і майже побіг до автомобіля.

Що ми значимо в цьому світі? І чого варті наші дослідження, ідеї, досягнення, коли ось так
одним порухом може все зупинитися. Все! І ми не владні перед смертю і перед часом. Хто й
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коли прочитає дипломні цих дітей? Чоловік у натовпі саркастично мовив: «У режисера не
вистачило коштів і він відзняв останній кадр — катастрофу». Стужа різко повернувся, почав
шукати його обличчя серед інших, але не знайшов. Якби знайшов, убив би.

Відчиняючи дверцята, подумав: треба було б запитати про живих. Але поклав голову на кермо,
якийсь час сидів непорушно потім поїхав. В цю мить він не міг, не хотів нічого знати! Кожна
клітина його тіла пульсувала думкою «а раптом».

Професор згадував учорашню зустріч з Андріаною. Він запросив її додому на каву. Думав, ця
рум’яна патріотка засоромиться, відмовиться. А вона пішла! Стужа наказав їй постояти біля
дверей, а сам кинувся прибирати з перед очей шкарпетки, що лежали в коридорі біля
черевиків. Накривати рушником безнадійно обгорілу сковорідку з рештками яєшні. Зрештою
махнув рукою і відчинив двері.

Як на лихо, кава закінчилася. Андріана поставила в маленькій каструльці воду, покришила
туди велике зморщене яблуко, що знайшла на кухні. Він поривався піти в магазин, але боявся її
залишити наодинці зі своїм гармидером. Вони пили яблучний чай з фісташками. Дівчина була в
тій же блакитній блузці, розсмикана коса спадала до пояса.

— Ти пахнеш листям, — тихо сказав професор.

— Коли ви приїдете в Україну?

— Не знаю, може скоро.

— Я дуже чекатиму. Дуже-дуже.

— Тоді я вирушаю прямо сьогодні.

— Мені пора, — піднялася Андріана.

Професор взяв її косу, обгорнув навколо своєї шиї.

— Нікуди тебе не пущу!

Дівчина легко вивільнилася з його обіймів, підійшла до дзеркала. Тепер у кімнаті було дві
Андріани. Стужа подумав, що та, в дзеркалі, назавжди залишиться тут. Несподівано вона
заспівала. Її тихий сріблястий голос здивував його, він стояв, немов заморожений.

— Сміються плачуть солов'ї
І б’ють піснями в груди.

— Ти знаєш цей романс? — після паузи через силу спитав Стужа.

Андріана змовчала і не прощалася. Накинула хустку, пішла до дверей, немов боялася, що він
спитає номер мобільного або адресу. Він так і стояв у коридорі, заворожений її співом…

Тепер ось сидів у машині, його рвав розпач. Несподівано для самого себе в пориві він заговорив
до Бога.

Молитва Стужі

Господи, я тобі не вірив, і ніколи нічого тебе не просив. Ти чуєш мене, Господи, милосердний і
милостивий? Зроби так, щоб Андріана була жива. Я старий гульвіса, пияк, славолюб. Візьми
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моє нікчемне життя! Ти знаєш, скількох я образив, скільком перейшов дорогу, скільки разів я
бажав високої посади. Візьми, Господи, моє нікчемне життя і поверни на землю це дівча. Жити
треба тим, хто облагороджує світ. Я молюся тобі, Господи, стаю перед Тобою на коліна. Я
прошу вас, поля і ліси, гори й ріки України, моліться за Андріану.

Стужа говорив уголос, одночасно тримав руки на кермі й не зчувся, як його машина
зупинилася перед будинком. Він гримнув дверцятами, піднявся на другий поверх, важко
дихаючи і не відпускаючи поручнів. Ледве діставшись до ліжка, випив ліки, упав і заснув
намертво.

Професор не бачив, як високо в небі радилися зорі й несміливо тупцяв між ними місяць. Не
чув, як дзвенів телефон, мов порикував дворовий пес, бо не знав, будити господаря, чи не
будити. Він пропустив вечірні новини, і диктор у телевізорі, якого не випустили на поверхню,
здивовано розводив руками.

Другого дня вранці Стужа знайшов свіжу сорочку, випив свій дьоготь, який лише запахом
нагадував каву пристойного чоловіка, рушив на роботу.

Навколо нічого не було надзвичайного. На припарковані авто залітав сніжок. Біля зупинки
тролейбуса стояли студенти й голосно сміялися. Він узяв портфель, кинув дверцята й пішов до
головного корпусу, тремтячи і готуючись почути найстрашнішу новину. Проте ні в коридорі, ні
на кафедрі не було ознак якоїсь надзвичайної події. Секретарка залила з електрочайника каву.
Він пив розчинник, не відчуваючи смаку і схоплюючись кожного разу, коли дзвонив
стаціонарний телефон. Зрештою запитав:

— Мені… ніхто не телефонував?

— Та ніхто. Заходила дівчина… Андріана, здається, хотіла вас побачити.

— Коли, вчора? — схопився і закричав Стужа. — Учора?

— Та ні… щойно, — знітилася бабця-секретарка.

— Ви все переплутали, — зітхнув і послабив краватку Стужа. — Студенти з України вчора
від’їхали. Від’їхали, розумієте?

— Ніхто нікуди не від’їжджав, — з притиском відповіла стара.

Стужа схопив біля вішалки портфель, кинув його на стіл. По тому відчинилися двері і з’явилася
Андріана. Професор зблід.

Вони вийшли з корпусу і по молодому сніжку рушили до кав’ярні. І тут Стужа несподівано для
самого себе знову запросив її додому на каву. Піде чи не піде? Він рідко приводив жінок додому
через безлад в помешканні. Професор завжди мав бездоганний вигляд, а от перед житлом був
безпорадний, як дитя. Шпалери так і не спромігся поклеїти, вапновані стіни посіріли, а газова
плита на кухні була схожа на кратер вулкана.

Перед тим, як відчинити двері для гості, Стужа зайшов сам, на ходу схопив брудні шкарпетки в
коридорі, кинув рушник на сковорідку з яєчнею. Коли зайшла Андріана, він здивувався:
кімната засвітилася. Він знав, що кава в нього закінчилася, але пошукав її, побрязкав
холодильником, де теж нічого не було, поклав перед дівчиною зморщене жовте яблуко. Потім
зазбирався в магазин, але вона, як він і чекав, його зупинила. Він не захотів залишати її в
цьому гармидері. Попили яблучний чай. Весь час, доки Андріана була з ним, Стужа угадував
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кожен її рух і кожне слово. Подумав, мабуть, її прихід позавчора просто снився. Снився, от і
все.

— Мені пора, — сказала Андріана.

— Нікуди тебе не пущу, — задихаючись мовив Стужа. Взяв її косу й обгорнув навколо своєї шиї.

Андріана підійшла до дзеркала, яке мов і не бачило такої краси. Завмерло.

— Чому Україна і Росія не можуть жити між собою так, як студенти? — запитала дівчина.

— Патріотко ти моя… — розчулився Стужа.

Запала мовчанка. Професор взяв руку Андріани, тоненьку, як бадилинка.

— Заспівай, Андріано, у тебе голос, як у ранкової пташки.

— А от і не буду. Звідки ти знаєш? Не хочу співати! — дівчина засміялася, вивільнилась, на ходу
одяглася й пішла до виходу.

— Ви коли від’їжджаєте?

— Об одинадцятій. Не приходь, мені так легше. Обіцяєш?

— Як скажеш.

Він підвіз Андріану на зупинку, дівчина пішла до своєї групи, і тут побачив на сидінні папку з
матеріалами, які мав їй віддати. Узяв папку з собою.

Бабця-секретарка стояла до Стужі спиною, мишачим хвостиком волосся і гортала перекидний
календар.

— Сьогодні субота, шановна, — в’їдливо мовив Стужа. — Якщо забуваєте, треба записувати.

— Хтось із нас плутає дні, — відповіла бабця. — Щойно ви стверджували, що студенти вже
від’їхали.

— Сьогодні субота! — гаркнув Стужа.

— Таки п’ятниця! — прогугнявила стара.

Професор відкрив мобілку, там було написано «П’ятниця, 14 січня, 2011 року». І тут його
свідомість немов пронизала блискавка. Вчора висвічувався цей самий день! П’ЯТНИЦЯ, 14
СІЧНЯ. Професора, мов ударило в груди. Схопив папку, портфель, перевірив ключі від машини.
Українські студенти вже сиділи в автобусі. Хтось усміхався, хтось плакав, хтось показував на
листочку через скло номер телефону. Він подав Андріані папку з матеріалами і сказав так тихо,
щоб почула тільки вона: «Нічого не бійся». По тому підійшов до водія «Ікаруса» і запропонував
показати пряму дорогу.

Колеса автобуса зашурхотіли в снігу. Слідки за «Фольксвагеном».

На шибці завмерли краплі, мов тисячі віджилих очей. І ніхто до самого перехрестя не зронив ні
слова.
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Фікус

Сіється розбрат і райські сади вкриває трава забуття. Немає з-поміж нас праведників. Старці-
самітники, які пішли в ліси, повмирали. І тому ні в кого спитати, чи буде кінець світу за два
роки. Чи стануть у зріст річки, чи піднімуться з корінням ліси, несучи за собою гнізда, нори і
гаддя. Чи згорнеться сувоями трава, чи буде вселенська пожежа, що спалить усе дотла. Чи
поглине нас товща води у два кілометри. І чи виживуть ті, які врилися всередину Землі,
поставили там бункери. І чи залишаться ті, що осіли на дні морів, звели будинки-човни.

Тріщатимуть труби й проводи, наче кістки і жили землі. Буде виття і скрегіт, ридання, волання
і стогін. І повстануть ті, хто чекав свого часу віками, розверзнуть могили, піднімуть лики до
самого неба, впадуть і почнуть молитися. Бог їх почує, і вони побачать його. Так буде.

А поки земля трясеться від пропасниці. А поки ми вслухаємося в тупі прогнози, бо ніхто, ніхто
сьогодні вже не знає, що буде завтра. І чи буде завтра.

Я кажу своїй родині — моліться! Сійте жито, щороку лишайте на посів та запасайте зернятка —
огірка, помідора, дині. Кажу їм, загортайте в папір цибулинки тюльпанів, бульби жоржин і
картоплини. Кажу, не купляйте золота, золото не варте консервної бляшанки. Хіба дадуть за
нього ковток повітря, жменю сонця чи з трави росину?

Вони з мене регочуть. Хлищуть на ходу каву, брязкають ключами, дітей з ранцями
спроваджують за ворота. Так, ніби знання підручників відкриють шлях до земної осі, і дітлахи
зможуть побачити, що там діється.

Вони щоранку сідають в автомобілі, забиваючи себе в них дверцятами. Я лягаю на траву,
прислухаюся. Серце Землі чути не одразу. Ішемічне серце планети! Бийся, бийся, тріпочи,
гухкай!

Одного разу я досліджував серце Землі, забувши зачинити браму. У мене, мабуть, був дивний
вигляд. Лежить на Землі дід з білою бородою, в яку начіплялося опалого листя; розпластав
руки, мов граблі. І тут іде людина з базару, зупиняється й мовчить.

— Кажу, чого приперся? Ти чоловік чи жінка?

— Підніми голову!

— Не можу, ніколи, відчепися!

— Що ж ти робиш?

— Дещо наслухаю. Мовчи ж!

Тоді людина поставила біля мене горщик з якоюсь рослиною.

— Це фікус із ринку, він виявився непродажним. І три гривні ніхто не дає. Сьогодні всі
купляють гречку.

Товсті ноги й розтоптані черевики відступили.

— Забери це! Навіщо мені зайві проблеми? Я стежу за тим, що коїться в Землі!

— Це дресирована рослина. Ось накажи служити, він підніме вгору вуха.
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— Геть, забери, мені не треба!

І тут я почув чіткі рівні удари — «тук», «тук», «тук». Серце Землі, здавалося, билося біля моєї
щоки. Це було, як музика, так воно стукало хіба за часів першого польоту в космос. Я завмер, і
коли людина ще раз обізвалася, закивав головою і замахав рукою.

Час просувався швидко. Старий чоловік навіть із ціпком не піде так, як іде старий осінній день.
Пора щось перекусити. А для цього треба сісти, потім спертися на обидві руки і спробувати
встати. На кухні під серветкою лежали курячі стегенця запечені з сиром і стояла філіжанка
вистиглого цикорію. Невістка ніколи не залишала пійло в турочці. От іще мода завжди все
перемивати! Нікого не допускає, сама миє, чистить, скребе. Кухня має пахнути їжею, а вона до
нудоти тхне миючими засобами. Скільки їй казалося — клади у вазу кислички, одразу попливе
дух лісу, повісь на шовковий шнурок сухі опеньки — пройде дух землі. І слухати не хоче. Я
оглянувся, чи немає поблизу садівника або охоронця, бо ті кинуться мене піднімати, от нещасні
блюдолизи! Сперся на руки, ривок, ще ривок! І ось переді мною хустина неба за жовтими
верхівками кленів. Воля, це вже воля, можеш собі чвалати на кухню.

Нещодавно після роботи невістка з сином розмовляли про мене. Вони зачинилися у вітальні,
добре хоч не вмикали телевізора. Я здогадався, що так буде, притулив вухо до дверей.

Вона (з сумом): Шкода, що останнім часом татко так постаріли.

(Татко вона говорить з наголосом на останньому складі, що мене жахливо дратує).

Він: Що ти маєш на увазі?

Вона: Хіба ти не бачив? Ходять до брами, лягають у долинці під деревом, прикладають вухо до
землі і долоню до вуха. А потім вигукують: «О, чую, чую! Ти є, живеньке!»

Він: Та облиш! Звичайні дивацтва, йому ж вісімдесят сім! Хотів би тебе в такому віці побачити.

Вона: Татко ходять, немов аж тиняються. Щось їх водить у різні боки.

Він: Стариган іще ого-го! Нещодавно прибиральницю затис у коридорчику так, що вона аж
векнула. Сама казала (син захіхікав).

Вона: До себе розмовляють, руками розмахують.

Він: Ти так жалієш татка? Він вважає, що скоро кінець світу, мабуть, по телевізору начув. От і
мудрує.

Вона: Треба показати їх психіатру. Хтозна, що намислять? Що тоді про нас люди скажуть?

Ага, подумав я, хоче спровадити в божевільню! Відчинив на всю двері, подивився на них
страшним поглядом і сказав:

— Сину, ось тобі мій наказ: шукай собі нову жінку, молоду. Бо ця розумом стерялася. Дзус її з
моєї хати!

На кухні холодно, пора б уже ввімкнути опалення, так вони все скряжать. Я сів до столу, кинув
у мікрохвильовку сніданок і тут побачив біля брами горщик із фікусом. Він стояв поодаль від
мого місця, такий собі невеличкий, листатий, геть відділений від людини, яка його покинула.
Нічий. Треба рослину забрати. У моїй кімнаті на правому вікні горщик став зручно. І тут я
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помітив, що торф під ним був абсолютно сухий, а листочки обвислі й зів’ялі. Грудочки схожі на
камінці, мов їх ніколи не поливали. Я вилив майже літру, вода пішла з шипінням, посвистом і
бульканням, так, ніби пила хвора людина. І, зрештою, взявся за їжу.

Про те, що наближається апокаліпсис, трубить уся преса, проте людство робить вигляд, ніби
все гаразд. Як подивлюся вранці, скільки авт повзе мимо двору по бруківці, скільки жінок
везуть дітей, затикаючи під куртки кашне, застібаючи блискавки (шах-шах!) скільки хлопчаків
біжать на роликах, ремигаючи жуйки. Хочеться вийти посеред вулиці й гукнути: «Зупиніться!
Скоро вам нікуди буде йти, ні на чім їхати!» Треба діяти, треба край щось робити. Я підсів до
телефону і вирішив поінформувати політиків. Зараз усі йдуть на вибори, може хтось цим
приверне до себе увагу. Треба зібрати розум планети в один кулак і зупинити руйнацію.
Американці врилися на десять кілометрів углиб землі, мислимо? Ринула нафта так, що залила
світовий океан і змінила клімат на Землі. Щороку в Україні зникає п’ять видів рослин, десятки
видів комах і птахів. Щось же треба робити!

Я ліг подрімати. До кого ж спочатку дзвонити? Мені привиділося, що по той бік вулиці
відбуваються народні збори, виблискують білим смужки тканини, схожі на гасла, на яких
нічого не написано. Виступають якісь люди, гримить музика. Немов би підходжу туди, хочу
піднятися на трибуну, а сходи такі високі, що йду, йду і ніяк не наближаюся.

Ні, треба вставати й телефонувати, доки всі не поприходили додому.

— Ало, це штаб партії «Рід»? Попросіть до телефону кандидата в депутати Ковальчука.

— Він на зустрічі з виборцями.

— А начальник штабу?

— Поїхав з ним. Як ваше прізвище, що ви хотіли?

— У мене є секретна інформація для пана Ковальчука.

— Про наших опонентів? Дзвоніть за годину. Що ви за це хочете? Ні, не говоріть, нас можуть
прослуховувати. Краще приїдьте до штабу.

Поклав слухавку і плюнув зозла. Набрав номер приймальні мера, відповіла якась лисиця з
гугнявим голосом. Кажу їй, я вчений, хочу розповісти про своє відкриття пану Уроді. Лисиця
помовчала, а потім проляпотала: «Он на совіщаніі». Кажу, це напряму стосується, чи оберуть
його на наступний термін. Лисиця знов помовчала, далі кинула: «Говоріте, у вас трі мінути».

Урода знає мого сина, вони разом байдикували й тягалися за дівчатами. Щоб якось продовжити
три хвилини, я назвався своїм прізвищем — Гніт-старший. Урода пролив трохи люб’язностей, а
тоді порадив питання магнітного коливання і серцебиття планети вирішити вкупі з моїм сином.
А конкретні рекомендації роздрукувати в трьох примірниках і подати на наступну сесію
міськради. Бо йому, бачте, сміття немає на чому вивозити. Свій апокаліпсис у місті! Номера
телефону президента він мені не дав. Сучий син! Хотів йому закинути, що з такими
бородавками на носі повторно в мери не проходять, але він завчасно кинув трубу.

Я знову пішов до брами, ліг на Землю і став слухати серце. Серця не було. Не було чутно серця
Землі! Чим далі рухається час, тим усе частіше не чути, як воно б’ється. Земля — єдиний
організм, вона стомилася, змучилася. Може, вона попросила допомоги у Всесвіту, і він летить
їй на допомогу. Через два роки, як звір, струсить усе, що на ній учепилося. І тихою ходою
почимчикує собі далі, щоб загоїти рани. Вільна, спокійна, чиста. Без нас.
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Коли о 16.23 я зайшов до своєї кімнати, то побачив, що фікус набагато підріс. Рослина
дотяглася до половини вікна. Тоді мені здалося це добрим знаком. Колись чув по телевізору, що
листя фікуса вбирає токсини. А тут сама отрута навколо, невістка чого варта! Їй під шістдесят,
а вона ще має коханця! Має, має, хай не вибріхується. Чув, як вечорами амури крутить по
телефону з якимось ґевалом. Баба вже, троє внуків на п’ятиденку позапихали, а своєму
абоненту співає: «Набери мене, зайчик, як доїдеш, я хвилююся». Які тепер зайчики на сьомому
десятку, тільки вуха та хвіст.

У будинку дванадцять кімнат, вранці бігають родичі, якісь люди. Син з роботи не вилазить — то
вибори, то збори, то зітхальниці з мажоритарних округів. Внук і внучка з парами в роз’їздах. У
них такі справи — ого! Долари і євро колотять, машини міняють, з банками судяться. Тільки
прокинуться і в коробочки базікають, не доступишся. Я писав їм листи про те, що діється з
Землею. Внук до мене вранці постукав, п’є каву з сигаретою, сьорбає й проголошує: «Діду, що
ти там мутиш, яке серце Землі? Займися краще служницею, розсобачилася геть, з
холодильника все повижирала».

Що маю робити? Я взявся писати свою біографію із сардонічними відступами про те, що коїться
з навколишнім середовищем. На Землі живе десять мільярдів ротів, сідниць, удвічі більше рук і
ніг, які з дня на день знищують нашу планету. Всі жеруть, рвуть, риють, копають, рубають,
підривають, стріляють. Земля перестала родити, наступає кліматичний апокаліпсис. Он цього
літа картопля дала тільки гичку, бульб не було.

І все, що живе, переходить на синтетичну їжу. На прилавках ікра лосося з поміткою «G», тверді
сири, м’ясо, молоко, все з одним знаком — «G». Молокозаводи більше не завозять молока, все
робиться з нафтопродуктів.

У хвилини дикого розпачу мені спало на думку обґрунтувати демографічну теорію. І я її
написав, суть у тому, що давати потомство мають тільки високорозвинені особистості. Так син
прочитав і жбурнув її до каміна.

Уже спав вечір. Сиджу біля вікна у своїй кімнаті і намагаюся спіймати момент, як росте фікус.
Хитрий же бестія! Я вже картаю себе, що приволік цю рослину до помешкання. Уранці він був
сантиметрів тридцять, а тепер його виперло до самої кватирки. Темно-зелене листя з
прожилками нагадує людське тіло — ті ж вени артерії й судини. У фікуса рівні лінії, такі рівні,
що, здається, над ним попрацював кресляр. Кожен новий листок народжується з-під сухої
шкірочки на верхівці стебла. Щось там усередині крутнеться, набухне і вивершиться гострим
списом. Спис поволі розгорнеться в салатовий стручок. Якщо так піде, то увечері треба
підрізати стебло, бо на вікні у висоту йому буде тісно. А завтра пошукати нову посудину, не
рости ж такому велетневі у квітковому горщику.

Мої розмірковування несподівано перервав стукіт у двері.

— Татко (ох, це огидне татко з наголосом на останньому складі!), повечеряєте з нами чи
принести сюди? Чому мовчите, знову не подобається, як вас називаю?

— Називай, як хочеш. Мені ніколи розходжувати по будинку.

Уявіть собі чоловічий напружений голос цієї курійки в дешевому пончо. Дивиться на мою
кімнату, як на ледь підсвічений басейн. Вона б тут поплавала! Якби тільки їм мене спекатися,
тут би зробили гардеробну для її нікчемного барахла. Я засунув штору біля фікуса, і стало
майже темно.

— Цитриновий сік для мене ніщо і твої приндики теж. Принеси сала!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Синє яблуко для Ілонки-Новели та
повість]

86 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Але…

Вона підійшла і демонстративно поторкала мою голову, чи немає жару. Коли за нею вискнули
двері, я зітхнув з полегшенням. Ось такими інфузоріями перенаселена планета! Коли відкинув
штору, побачив, що з фікусом твориться диво. Він розкриває нові й нові листки, як у
навчальному фільмі з біології. Друже, ти що так уподобав мою невістку?

Рано-вранці я прокинувся від жовтизни за вікном і шереху. Осипався клен якраз біля того
місця, де слухаю серце Землі. За одну ніч дерево пожовкло. А кажуть, людина не може посивіти
за короткий час.

Я вийшов на подвір’я, ґрунт був мерзлий, листя мокре й холодне. Ліг на свіжо осипану постіль,
розгріб місцину і приклав вухо. Слух у мене в порядку, але знову нічого не чути. Мабуть, треба
трохи почекати. В глибині шумувало, мов збиралося кипіти. Інколи дзенькало, як дзенькає
старий зношений годинник, коли стрілка переходить цифру «6». Я застиг, ніби провалився в
смерть. Людство має бути знищеним. Дехто купляє собі місцину на Місяці, дехто зводить
підземний замок з підвалами їжі й питва на всю решту життя. Я відчуваю кінець! Або ми
змінимося всі водночас або нас не буде.

З семи років я щодня слухаю серце Землі і міг би скласти його кардіограму. За вісімдесят років
людина може дещо зрозуміти про свою планету.

— Татко, у вас задуха?

Я відчув себе розіпнутим на бетонному стовпі по той бік вулиці. Напевне, минуло вже більше
години відколи лежу неподалік від огорожі, вже встигли всі прокинутися. Вп’ятдесяте прошу
ніколи не відволікати мене, коли займаюся ЦИМ. Це сильніше за інтим. Їм цього не відчути
ніколи. Вони там борсаються у своїх спальнях, на ходу вгадуючи «ще» чи «досить». А це та
частина мене, якої їм ніколи не осягнути. Серце Землі так глибоко і стукає, як моє власне.

Син стояв боком, показуючи ґулю на лисині і жирну шию. Навіщо я його зачав шістдесят три
роки тому?

— Який я тобі татко? Я тато, тато і все, без наголосу на останньому складі. Ясно?

— Та ясно. Тільки ти б зайшов до будинку. Скоро Урода заїде.

Він став біля мене навколішки, підняв і повів через двір, обнявши за плече. Син не звик, щоб
йому заперечували, а тому я ненадовго піддався. Ця доброта сокирою рублена, показує всім,
що він Гніт, що його родина сильна. Ненавиджу. До того ж, невістка, мабуть визирає у вікно і
чекає скандалу.

Я трохи закуняв на дивані, а прокинувся від того, що прибиральниця зі свистом відкинула
штору і скрикнула. Вона шпигувала на користь невістки і те, що ця пройда побачила просто не
мине. Фікус переріс вікно, майже дотягнувся до стелі. Дарма, що вчора пізно ввечері я надрізав
йому верхівку. Рослина роздвоїлася і тяглася вгору тепер двома пагонами. Її листя
видовжилося, стало ще густішим і темним, немов аж фіолетовим. Стебло зробилося утовшки,
як горло пилососа.

— Це… що?

— Це подарунок сина, — збрехав я.
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— Але ж цього… не було.

— Треба частіше прибирати! — дорікнув я.

Прибиральниця, мов картоплина, викотилася з кімнати.

По телебаченню в програмі про катастрофи о 12 показували, як потяг ударив мікроавтобус, а
потім санітари збирали рештки тіл під насипом. Як в Іспанії на глибині сімсот метрів засипало
шахтарів. Як реве цунамі в Японії. Як заливає водою англійців і пролетів ураган над Парижем.
Як поліція закликає людей до стриманості.

Мій син з мером зачинилися в кабінеті, дудлили коньяк і обговорювали останні події. Я чекав,
що хтось із них таки згадає про мої застереження, але Урода тільки одного разу саркастично
зауважив: «Ваш батько вже шукає шляхи оновлення людства», а син, ніби не помітивши, додав:
«Страх смерті — рушійна сила, він мобілізує і регенерує».

Потім вони перейшли до особи якогось латиноамериканского політика, який вибився в мери і в
своєму місті намагався запровадити комунізм. Переглядали відео, ржали, як ті жеребці. Ідіоти!

Мені часто сниться покійна дружина. Заходить у великій сірій шифоновій хустці, докірливо
дивиться і каже: «Як мені жити без тебе?» Ми познайомилися в поїзді Рига-Сімферополь, така
поетична натура! На станції Невель Мар’яна вибігла на перон і почала танцювати під дощем. Я
трохи не здурів, як це побачив, вона вся літала. Коли рушив потяг, прокрив двері в її купе, там
спалахнули очі, мов лісові дзвіночки. Біля Мар’яни сиділа стара в постолах. Жінка розповідала,
що колись у їхньому дворі розверзлася земля і утворилася глибока щілина. Це було поблизу
Варви на Чернігівщині. Туди впала парокінна підвода з людьми й мішками. Один парубок
зголосився поміряти глибину того провалля. Йому за пояс прив’язали вірьовку, а потім
вірьовки зносили з усього села, бо дна все не було та й не було. Коли парубка витягли, з нього
зробився дід, він мовчав, трясся, мов у лихоманці, й скоро помер.

Мар’яну вразила ця історія, вона геть мене не помічала, хоча я простягнув їй руку, назвав своє
ім’я. Дівчина закуталася ковдрою, відвернулася, на подушці поруч з нею лежала попеляста
коса. Я погладив ту косу, стара дрібно захихотала беззубим ротом і посварилася на мене
скоцюрбленим пальцем. Вранці в купе сиділи вже інші люди. Я кинувся до провіднички, віддав
їй решту грошей і вона простягла Мар’янин квиток до Гомеля, я кинувся його цілувати. Весну й
літо мотався кожні вихідні в Білорусь, ходив вулицями міста, але нікого навіть схожого на неї
не зустрів. Зрештою звернувся до кореспондента радіо, розповів свою історію і попросив
Мар’яну відгукнутися.

Хто б міг подумати! Більш, як через шість десятків років сиджу в кімнаті сам, за стіною волає
наш з Мар’яною син, якого я до божевілля любив маленьким, а її давно немає. Мені поталанило
з жінкою, ми часом сварилися, вона виплескувала на мене свинцевий гнів: «Ідіот, гад,
тварина!», а потім брала мою руку, вкривала нею свою голову й плече, сідала так близько, що
ставала моєю частиною і жартома шепотіла: «Ня сярдись, сябро!»

Доки ті горлають на весь будинок, згадувати про Мар’яну неможливо. Я відриваюся від столу і
раптом помічаю, що фікус доріс до стелі і гострим наконечником намагається її пробити. Чому
ж його так потаскало? Невже він полюбляє галас? Минулого разу що було? Заходила невістка.
Злилася покоївка. Так, так. Я не поливав його, а він ріс. Він ріс!

Тепер його стебло вже стало завтовшки, як рука боксера. Я підставляю стілець, залажу на стіл,
нагинаю дерево і відтинаю йому верх. Хрусь! Ось тепер ти знатимеш своє місце. Розумієш,
друже, інакше неможливо, доведеться тебе викинути з будинку.
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Доки я повертаюся зі своєї мандрівки в піднебесся, з-під листя почали вилазити тонкі
жовтуваті пагони. Ну ти даєш! Що ж, хай зайдуть ті матеріалісти й облізуть. Як вони це
пояснять? Коріння витяглося з горщика, познаходило щілини в підлозі й окупувало її. Ні, його
таки пора видворяти.

Син з Уродою пішли до авто. Вмикаю на всю телевізор, приношу з комірчини сокиру, обрубую
коріння. Ми, українці, дуже працьовита нація. Пройдіть у неділю по російських дєрєвнях, там
на лавках лузають насіння або п’ють горілку. Ми ж тягнемо, несемо, косимо, рубаємо,
вичищаємо, годуємо, полемо, варимо, миємо, білимо, метемо. Навіть академіки на дачах щось
таке вирощують. Ви уявляєте доктора наук з Гарварда, який сапає картоплю? А українські
сапають, сам бачив. Але в мене сокира не вельми слухається. Тонші стебла вислизають з-під
леза і світять голою серцевиною.

— Татко, татко, звук тихіше можете зробити?

— Не можу! Не мо-жу!

От пройда, ця невістка! Щось таки унюхала. Я вже вичистив пів-кімнати.

— Татко, зробіть тихіше, Вадичок не може заснути, ваш правнучок. Зробите тихіше?

— Ти заткнешся, га?

Здається, пішла. Треба бути обережнішим. Зрештою, обрізати можна великим кухонним
ножем. Та де його взяти? Або ножицями. Справді, ножицями краще. Іржаві кравецькі ножиці
давно валяються в письмовому столі. О, ножицями легше. Близько півночі я звалив фікус,
обрізавши всі корінці. Розрубав натроє стовбур, і коли в домі все стихло, витягнув частинами на
подвір’я, залишив там, де горщик з рослиною поставила чужа людина. Визбирав усі корінці й
листя, шматочки кори. Подумав: уранці треба буде якось пояснити, що це за деревина. Але так
нічого й не придумав. Упав на ліжко й заснув.

У Мар’яни була одна дивна звичка. Вона назбирувала за літо пучки різного цвіту, засушувала
букети на підвіконнях і сходах. А потім щосуботи робила собі квіткову купель. Мабуть, тому в
неї очі так і не вицвіли до старості, дзвіночками й залишилися. Коли сміялася, здавалося, вони
калатали. Мар’яно, прости. Тебе зістарила любов до дітей і внуків, ти почала руйнуватися й
осипатися, як осипається вежа. Я не зупинив цього. Я зозла кричав, що давно тебе не кохаю,
що мене тримає лише страждання юності, коли шукав тебе в Гомелі, розкидаючи очима на
вулиці зустрічних дам, як мотлох. Насправді я любив тебе завжди. Востаннє ти мені пахла
квітами в домовині.

Прокинувся вдосвіта од того, що за вікном тріщало, мов ламалися столітні дерева. В будинку не
світилося, здавалося, поруч немає живої душі. Виходжу на ганок, пролітає чистий святий сніг.
Ні вітринки. Рушаю до брами, де ввечері залишив фікус. Фікуса ніде нема. І тут відчуваю, що
земля піді мною ламається, ноги підкошуються. Біля ніг відкривається чорне бездонне
провалля. Осипається глина, оголюючи коріння, валиться камінь, кипить вода й вихоплюється
полум’я. Провалля все ширшає і глибшає. Дна немає, знизу чути ридання, крики і стогони.
Виринають обпечені, змучені обличчя.

Земле, ти відкриваєш своє серце? Тобі боляче, земле?

Затуляюсь руками. Це — сон?

Мені доводиться раз по раз відступати, бо провалля росте. Ось воно поглинуло клен, клумбу.
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Кидаюся до дверей, треба всіх піднімати, треба кудись тікати, десь ховатися. «Прокидайтеся,
рятуйтеся!» — кричу на весь будинок. Проте нікого не чути. Відкидаю всі двері, вмикаю світло.
Нікого! І тут бачу прочинені двері до їдальні. Там зібралося сімейство, тихо цокають прибори,
мов кучугури снігу, насторожені серветки. Я вже не кричу, а реву з усієї сили. Ніхто не чує.

Мар’яна стала на дверях і приклала палець до губів.

Помри зі мною

Я не психіатр, шановна. Я неоанатолог. Розумієте? Тепер у кожній райлікарні є така посада.
Спасибі Чорнобилю. Дітки родяться з чотирма ногами, із заячими вухами і волохатими шиями.
Треба ж комусь займатись такими істотами. Щоб хтось міг визначити, чи воно ще людина, чи
вже тварина. Чи робити йому операцію, чи направляти в патронат, чи присипляти. Що ви
здригаєтесь? Ми нечасто присипляємо, тільки в особливо тяжких випадках. У мене політична
посада. А ви тут зі своїми нервозностями. Або роздягайтесь, або виходьте.

Вона встала зі стільця і почала скидати з себе одяг. Зелена блузка, зелені черевики, зелені
колготи. Так повільно, мов осіннє дерево скидає лист. Зеленоманія якась, та й годі. Він кинув
на стіл фонендоскоп, відкрив зошит і почав писати. За дверима штовхалися і галасували.
Зрештою ввалився якийсь дядько у валянках і поклав на стіл папірець. Підпишете? Підпишу, а
чого ж? Та не закривайся ти одягом! Йому байдуже, жінка ти чи крапельниця. Вона стояла в
бюстгальтері і в спідниці з розстебнутим замком. Наче в передлазнику. Обличчя в синцях і
саднах, порване волосся. Коли спустила ту спідницю й одхилила одяг, лікар побачив пругке
тіло в подряпинах і гнійниках. Ноги були обідрані до крові, а долоні в глибоких ранах. Лікар
зітхнув: природа зліпила її з кращого матеріалу. Зліпила, люблячи.

Він зозла гупнув кулаком по столу і вигукнув — сто разів повторював: не спіть із неграми! Не
вистачає вам хлопців? А ті зі своїм гігантизмом. Що ж ти від мене хочеш? Обстеження на СНІД
чи довідку в міліцію? От дурепа.

Ніна плуталася в одязі так, наче то був не її одяг. Або наче воювала зі своїм барахлом.

(Дурепа. Так і є, дурепа. Ще психи тут мені розводить).

Коли нарешті обсмикнула светра, взяла свою сумку, витерла сльози, він раптом зупинив її.
Негоже так виходити від лікаря. І не злись. Я тут за день так навихаюся. Он той чоловік, що ти
бачила. Він не чоловік, він істота, зліплена з шматків. Я його в залізничній будці знайшов.
Батьки замикали, аби люди не бачили. Сиджу на табуретці, а воно мені чоботи облизує. Тепер
бачила його? Ще ноги не позаживали.

Панна дивилася на нього очима, повними сліз.

А в тебе гарне тіло. Знайди собі гарного хлопця і народи дітей. Чи негритосиків хочеш?

Я не спала з негром, лікарю.

Ну й дідько з ним. (Брехухо ти моя). Позавчора тут одну кесарили. Одкрили черево, а там…
Таке тлустеньке дитинча, мов янголик. Але зрослося з тілом матері. Од’єднати неможливо.
Вивели жінку з наркозу і все сказали. Вона розридалася, мов, хай живе дитина. Думаю, от
проклятий Чорнобиль. «Та який там Чорнобиль, — вигукнула санітарка. — Це за плотські гріхи
вам, за плотські!» Півсвіту мутантів ходить. На вулиці мовби чоловік, а скине штани —
худобина. Що ви натворили, людочки?
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І чому це я перед тобою розтанцювався? В мене нервова посада, розумієш? Тому, що політична.
Я маю вирішувати, хто тут завтра житиме і плодитиметься. Кнури, собаки, цапи. Чи люди?
Чистої гомо сапієнс стає все менше. Розумієте ви мене? (Вже й викати почав). Ти жінка,
дивовижна жінка. Запевняю як лікар і як мужчина. Тобі вже ліпше?..

Вона пом’ялася біля порога і раптом мовила так тихо, як треться гілка об вікно: ПРОВЕДІТЬ ЗІ
МНОЮ ТЕСТИ.

Що ти хочеш цим сказати? Він схопився з крісла і з хуткістю недомірка повернув її до світла. В
мене свій тест — запах. Він мене ще не підводив.

Зі мною твориться щось жахливе. Три місяці тому повернулася з роботи стомлена — нило все
тіло, боліла голова, крутило суглоби. Лягла, але заснути не змогла. Крутилася з боку на бік.
Ставало дедалі гірше. А потім почала задихатися. Відчинила балкон, вийшла. Вітру надворі не
було.

Вона не плакала. Лише м’яла ручки своєї сумки і раз по раз дивилася на лікаря. Він не сміявся.
Малював на папері якесь мотуззя, мов думав ним щось зв’язати.

І без страху злізла на перило і глянула вниз. Мене п’янив дух деревного соку. Гіркий запах
пуп’янків. Я глянула на акацію, що росте там поруч, і захотіла на неї.

Тим часом за дверима кабінету починалося побоїще. (Давай, моя фантазерко. Давай, моя
брехушко). Лікар клацнув замком і сів на своє місце.

Я відчула себе кобилицею, яку тягне до самця через прірву. Перестрибнути або померти.
Відштовхнулася і полетіла. Боляче вдарилася головою об стовбур, обхопила ногами і влипла в
нього. По тілу, як по дереву, пішло гудіння землі. Я відчула в крові свіжий високий вітер.
Кожним пуп’янком і кожною галузкою. Словами цього не скажеш.

А потім?

Поверталася. За півгодини поривом вітру кидало мене назад. Почувалася сильною і окриленою.

Хто знає про це?

Тільки ви.

Воно часто трапляється?

Тепер трохи не кожен день.

Кілька днів поспіль він ходив до похмурого будинку в глухому закутку міста. Гнилі рами і
віконниці, брудний під’їзд із перехнябленими дверима. Могутнє розлаписте дерево. І нічого.
Фантазерко ти моя. Невилюблена. Лікар-малюк вже хотів піднятися на поверх, як рвонулися
двері балкона, забряжчали вікна. Гола дівоча постать відділилася від перил і полетіла по акації.
Обвила верхівку й застигла.

Він ступив до дерева, торкнувся і одсмикнув руку. Стовбур був гарячий і пересмикався, мов
гадюка. Він опустився на пеньок. До чого тут їх стільки? Навіщо? Під капелюшком місяця у
пеньків світились обличчя.

Нехворощ
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[повість]

Глава перша про те, як я скоїла дурість

Будинок манив і тривожив. Не будинок, а замок. Триметрові стіни у дві цеглини, у зріст людини
вікна. І столітні дерева скриплять, гудуть завивають. Стіни будинку пофарбовані у світло-
зелене. Тут більше десятка зелених кольорів. Доки я дивуюся величі цієї споруди, доки
торкаюся в’юнких троянд на терасі, що здичавіли і мають присохлі, наче хворі, квіточки, —
брат оббіг усі кімнати. Він став переді мною грізний, мов скеля. І сказав:

— Це руїна. Ти ж не наробиш дурниць? Щоб тут жити, треба вкласти мішок грошей. Ти
розумієш?

Я не відповідала. Береза кинула позолочений листок. Десь у піддашші святкували прощання
ластівки. І вітер, вітер то налітав, то падав грудьми додолу.

Він не зрозуміє. Цього ніхто не зрозуміє. Коли я вперше прийшла на вулицю Свободи, коли
глянула в очі цьому дому, вже знала — він мене не відпустить. Щоб вибрати такий будинок з
високим дахом і флігельком, з поваленою огорожею, запущеним калічним садом, треба все
життя поневірятися по чужих кутках, по клітках на верхньому поверсі, де вічно сваряться
сусіди, пахне борщем і варенням. Треба надихатися тютюновим димом на сходах і надивитися в
очі бабусям, які вічно клюють твою аморальність. Щоб зважитись на всю цю безодню роботи,
треба принаймні бути багачкою або божевільною. Я продала двокімнатну квартирку, єдине
надбання за все безпутне журналістське життя, де завше можна прийняти ванну, зварити каву
і вивісити на балконі білизну. Тоді я ще не знала, що продала — я продала навіки спокій і
затишок.

— Ти можеш купити доглянену хату з усіма зручностями, — продовжує брат, — при нинішніх
цінах на газ хати нічого не варті. У нас є ще три адреси.

Стою, немов заворожена. Бачу вибиті шибки на другому поверсі, у флігелі. Бачу дах, що роками
засипався листям і не чистилися ринви. Чи вистачить мого життя, щоб навести тут лад?
Напевне, почувши мої думки, внук господарів здалеку щось каже. Я тільки чую «сім кімнат»,
«великий підвал», «ставок у саду». На мить злякалася: а якщо він підніме ціну і в мене не
вистачить грошей?

Залишаю брата, підлітаю до хлопця і кажу:

— Я беру, беру, беру! Ходімо оформляти документи!

Молодик знизує плечима — сьогодні ж субота, установи не працюють.

— Хто це… спорудив? — запитую його.

Він знову знизує плечима.

Я не хотіла жити на степовій Полтавщині, мене завжди кликала Сіверська земля з лісами,
пагорбами й долинами, стрімкими бурчаками навесні. Але щось у цьому будинку притягує.
Бувають на землі такі місця, один раз глянеш, і вже розумієш, — це твоє. Біля будинку
вісімнадцять сотих, скільки тут можна насіяти квітів, і як усе червоно палатиме.

Брат не любить це місто, крутить пальцем біля скроні, кидає об землю камінчиком. Той
камінчик з людським обличчям підскакує. І йде. Хлопець повертається від хвіртки і подає мені
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ключі — зв’язку великих старих ключів на мідній дротині. Він, мабуть, жаліє мене. Я застигаю
біля вхідних дверей, боячись їх торкнутись. Тепер ми наодинці, — я і будинок. Торкаюсь до
облущеної фарби, до тріщини в стіні і кажу: «Ти ж не сердишся, що в мене зовсім немає
грошей? Якщо ти допоможеш, ми разом щось придумаємо». Глухо стукнула стара віконниця —
чи то він дав мені знак?

Двері скрипнули, наче вжахнулися, що хтось іде. Підлога дубова, ніде не схитнеться. Я вмикаю
світло і бачу на всю стіну портрет молодої жінки, обліплений павутинням. Жінка, мабуть,
належала до шляхетного роду — оксамитова сукня облягає стан, на руці простенький перстень.
Чому я не побачила це раніше? Світла ж не було, а вітальня надто темна. Жінка дивиться
прямо в очі, ніби хоче щось сказати. На мить мені стає моторошно — вона що — так і житиме
тут?

Праворуч кухня та їдальня. Крізь вибиту шибку звисають довгі батоги хмелю. Напевне, тут
варили на плиті — стіни чорні, наче в кузні. Біля плити стоїть кочережка. Відчиняю настінну
шафу — там змостили гніздо горобці, вони пурхнули звідти з вереском, легко вдаряючись об
мої руки.

Трохи далі — комірчина для вугілля. Відхиляю двері і жахаюся — біля стіни, навпроти
малесенького вікна лежить гадюка. Вона підняла голову і погрозливо глянула на мене. Я
блискавично хряснула дверима на комірчині, побігла до виходу, брязкаючи великими ключами.
Перевела подих тільки на подвір'ї.

Пішла вечірніми вулицями, як іде людина, що несе важке. Пішла до своєї квартири, яка вже
продана, але в якій я могла б іще трохи пожити. Над балконом, немов рана, червоніло
помираючи сонце. Упала на ліжко й голосно заридала. По дорозі, неподалік від цього балкону,
кожного ранку проїжджає на машині чоловік. Я дивилася на ранок, на жовтаве листя і думала
про нього. Раділа, коли машина з’являлася по той бік вулиці, раділа, коли він осміхався мені.
Так пройшло десять років. Минали весни, літа й зими, наставали осені. Листя на деревах
поволі падало, я виразніше бачила його в машині. У нього посивіли скроні, але він все так же
дивився на мене і всміхався.

Не розпитувала про нього, мені світило те, що він кожного ранку проїздив повз мій балкон. І от
одного разу побачила його з дружиною. Він ішов поруч з нею, мов у кайданах, звичайний собі
чоловік із сумками: голосно розмовляв і нецензурно лаявся. На мене мов упала кам’яна брила.

З балкону обрій золотисто-фіолетовий. Сонце от-от сховається у свій небесний замок. Я завжди
сумую, як воно заходить, золотить бані Свято-Георгіївського храму. На дерева спадають
сутінки, і, здається, закінчується ще одне життя.

Годі, годі думати! Але наперекір собі повертаюся до одного й того ж — до будинку. Скільки
ходить по місту людей. Скільки купують житло, але ніхто, ніхто не утнув дурниці. Ось таку
спокійну відремонтовану умебльовану квартиру віддати за руїну. З гадюками, дверима наохляп,
засипаними димоходами. З гнилими трубами, обвислими віконницями. Із запиленими
люстрами, з прогорілою електропроводкою. Боже, Боже, Боже! Чому ти мене не зупинив, коли
я заходила до того двору?

Телевізор заважає мені спілкуватися з Небом. Клацаю пультом, зриваюся з дивана. Де, коли і в
якому місці заспокоїться моя душа?

Сон не йде. З балкону видно, як молодь на вулицях бавиться феєрверками, чути, як вищать біля
під’їзду машини. Пахне квітами. На вулиці Радянській завжди море чорнобривців, але той запах
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радше уявляю.

Схоплююся з дивана, дістаю дорожню сумку, схожу чимось на стару замучену людину. Кидаю в
неї віник, совок, мило, миючий засіб, крейду, щітку, ганчірки, відро, свічки, старі кеди, халат.
Залишається викликати таксі. Але диспетчер вибачається — вільних машин немає. Треба
зачекати хвилин п’ятнадцять. Я не можу чекати! У мене немає часу! Перекидаю все це у валізу
на візку. І в дорогу, до будинку.

Глава друга, що розповідає, як вислужувався нотаріус

У нотаріальній конторі Пирятина на розі вулиці Жовтневої три дні працював слідчий.
Утворився безлад, після якого старший нотаріус намагався все устаткувати. Він переглядав
папки зі справами, перекладав окремі документи, осудливо схитуючи раз по раз головою. А
потім ставав на драбину і розташовував папки на полицях. Полиці від самої стелі до підлоги
були вщент заповнені справами. Багато з них були давно закінчені, спадщини, які він
оформляв, кілька разів по тому переходили з рук у руки. Угоди, які він укладав, давно
перестали існувати. Власність, ним узаконена, уже сто разів перепродувалася. Але нотаріус все
те зберігав. Якби хтось запитав його навіщо, він би не відповів. Він звик сидіти між запиленими
папками, в яких були заховані чиїсь долі, чиїсь перемоги, переживання і страждання. В тих
папірцях був захований час — між сторінками причаїлися дні й години, роки й десятиліття, які
можна було відновити в пам’яті, але не можна було втиснути між хвилинами й годинами
нинішнього буття. Бо вони лежали під брилами того часу.

Нотаріус побожно ставився до справ, справи були завжди. Коли Сава маленьким приходив з
матір'ю до контори, де працював батько, то полиці все так же були забиті зв’язаними паперами.
Деякі поруділи від часу, покривилися. Повисолоплювали язики, і він їх боявся, як буває діти
бояться статуй. Мати ставила його на стілець біля батькового столу, і вже тоді він, як
маленький нотаріус, відчував трепет перед усім, що його оточувало.

Відчуття могутності і величі кабінету залишилося назавжди. Нотаріусу ніколи не спадало на
думку перебрати справи і викинути старі. Там не було зайвого — кожна папка засвідчувала
мудрість і знання.

Харитон Захарович ходив у світлих сорочках і чорних нарукавниках. Він був сутулим від
сидіння за столом, його пальці вимазані чорнилом. Часом він відчиняв двері в бокову кімнатку,
де стояв умивальник і столик. Діставав із шухляди яскраву коробочку і давав синові льодяника.

Батько був немолодий, контора — державна, і він боявся, що місце нотаріуса займе один із
студентів-практикантів, які приїздили щороку. Радянська влада дала йому роботу, поважне
місце в суспільстві, і він трепетно його цінував. Ніхто не знав, чому він так вислужується — він
беріг місце для сина. Сава народився, коли батькові було сорок сім, а його дружині на десять
років менше. Харитон заборонив дитину панькати — малого називали тільки на повне ім’я, не
цілували й не чукали.

У них була квартира на дві кімнатки в одноповерховому будинку з продовгуватими вікнами. Був
сарайчик, у якому штабелями лежали дрова, що їх нарубував конюх Віктор. Коли протікав дах
чи коли обвисав до стежки бузок або забивалися димоходи, незмінно кликали Віктора. Він
вносив до помешкання дух сіна й морозу, шумів, сміявся й жартував. Завше тихі й скупі в
словах Одаричі терпіли, бо так не робив ніхто: Віктор був акуратистом і зайвого не брав.

Коли Сава підріс, його попереджали, що не варто вживати некультурні слова, як Віктор. І не
варто піддаватися на його запросини покататися верхи. Одного разу по дорозі зі школи Сава
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таки сів на воза. Кінь біг підтюпцем, вони з Віктором реготали й горлали кожен своє. Потім
Сава став часто завертати на стайню, щоб розбавити пісне інтелігентне життя.

Мати знаходила в його торбинці грудочки цукру і скоринки хліба, хлопець відбріхувався. Аж
доки одного разу не витрусила з кишені самокрутку. Він сполотнів, а потім схопився, запалив
ту цигарку і став жадібно смалити, приказуючи: «Ось вам, ось вам! Я давно вже це роблю, щоб
ви знали!»

Вона стояла розгублена — тиха, домашня картоплинка, що не мала іншої відради, крім дитини.
Цілими днями вешталася по хаті — варила, прала, підмітала і змахувала пил ганчіркою, що
стриміла за пояском фартуха. Перед вечором брала великого ножа і йшла у дровник нарізати
скіпок для розпалу. Дрова були тверді. Скіпки не нарізалися, але вона налягали всім тілом на
ножа. Солодко пахло деревиною, скіпки сяяли тихим вечірнім світлом у темному сараї. Вона
милувалася своєю роботою, на якусь мить задивлялася на сонце, що опускає проміння до води.
А потім, отямившись, бігла розпалювати грубку.

Савку вона любила, як звірина любить своє звіреня. Зимовими вечорами сідала біля плити,
клала собі на коліна його голову і перебирала кучері. Коли син стомлювався від її пестощів,
діставав із дверцят палаючі галузочки, бавився ними в темноті, розсипаючи іскри по кімнаті.

Дрова розмовляли у грубці — вони згадували теплі зливи, вітер, що грався молодим листям,
пташину на розігрітій верхівці. Савка запам'ятав ті вечори як свято, і повертався до них, як до
порятунку в гірку хвилину.

Над Харитоном крадькома кепкували за звичку ходити, заклавши руки за спину, нагнувшись
уперед, мовби придивляється до папірців, які щойно йому принесли. Нотаріус одягався в один і
той же чорний піджак, який на роботі дбайливо вішав у шафу. Його завше бачили у світлій
сорочці й чорних нарукавниках. Чисто виголений непитущий нотаріус був не просто важливою
службовою особою — він був стовпом закону в місті. Харитон знав усе — як поділити майно, де
відбити межу, до кого написати скаргу, де поставити сарай, кому відписати дворище. Він
жодної хвилини робочого часу не тратив марно — вивчав і перечитував постанови, укази,
рішення. Часом у міліції чи в прокуратурі громадянина запитували:

— А Харитон Захарович що вам сказав?

Нотаріус був першою й останньою інстанцією, до якої зверталися громадяни міста. Щоб
записати всі його достоїнства, треба було взяти не один листок паперу. Оскільки йому
доводилося здебільшого керувати, радити, наставляти, то погляд його зробився зверхнім, так,
наче він бачив тільки маківки та лисини своїх відвідувачів.

Савка побоювався батька. Особливо, коли після вечері він кликав його до себе і просив
принести ранець. Хоч гнівався він украй рідко, передивлявся зошити, покреслені червоним, із
таким же незворушним спокоєм, як брав зі столу хліб чи клав змилок у мильницю. Проте
достатньо було суворого погляду батька, щоб Савчина шия ховалася кудись у спину, руки
тремтіли, язик заплітався. Харитон Захарович наказував переписати всі зошити від першої до
останньої сторінки і хлопець тільки мимрив: «Добре, тату». По тому гострий батьків погляд
звертався до підручників, але тут на порозі ставала мати з кіпою газет. Він не давав їй сказати:
«Не перебивай нас, жінко!»

Так спливали роки. Нотаріус не міг контролювати сина після школи, бо в нього завжди була
робота — приймав відвідувачів або вивчав документи. А тим часом Савка підріс і зайшов на
стайню, де навчився курити, співати скабрезних пісень. Він слухав усяку всячину про жінок,
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що недопустимо було для школяра з такої поважної родини. Мати його не сварила, лише
плакала і вмовляла, а Савка бундючився і гримав на неї. Батько всього цього не знав. Учителі
нотаріуса боялися і скаржилися тільки матері. Мати носила в собі скорботу, як хворобу, і вона
її палила.

Одного разу нотаріус їхав на бричці описувати будинок і тут почув дике ревисько, побачив на
пустирі хлопчаків, що поралися біля вогнища. Серед них мигав блакитний шарф його сина.
Нотаріус наказав повернути.

Підлітки прив’язали до палиці кота і живцем смажили його на вогнищі. Живіт тварини був
розрізаний і з нього виглядали нутрощі. Харитон Захарович завмер. Його син, що сидів спиною,
тримав з одного боку над вогнищем палицю. Нотаріус взяв його за комір, підвів до брички і
шмагонув батогом.

Глава третя — в замку

Коли я допхалася з валізою до будинку, то побачила, що на другому поверсі горить світло.
Забрязкала ключами і почула кроки на сходах. Назустріч мені вийшов потворний дід з
маленькими рудими вусами, підняв угору ліхтар і сказав:

— Шановня, я зробив світло нагорі.

— Як ви… сюди потрапили?

Він голосно розсміявся. Реготав так, що тремтіли перила. Його очиці зробилися тоненькими
рисочками, як на дитячому малюнку. Несподівано сміх затих і лишилася стомлена усмішка. Це
був кругловидий чоловік, біла голова якого здавалася чужою. За мить розчарована усмішка
знову переходила в сміх. Так поводяться або хворі, або дуже самотні люди.

Зрештою він махнув рукою:

— Ти хоч знаєш, що я наглядав за цим замком п’ять років?

Потім зійшов униз і додав:

— Хто тільки тут не жив, і ніхто не зміг прижитися.

На сходах було темно, як у бочці, але він запобігливо поставив унизу ліхтар. Я відчула
тремтіння в руках. Дідуган уже від дверей гукнув:

— Мишей немає, шановня, я їх потруїв. Володійте сміливо!

Квапливо сказала «так», він просочився у двері, що важко клацнули за ним, наче зітхнули з
полегшенням. Мені не було коли роздумувати — за тиждень мала переїхати в цей дім, який
просякнув пусткою. Мала навести тут якийсь лад, щоб можна було поставити фортепіано й
розкласти бібліотеку.

Голосно скрипіла підлога. Я постояла в коридорі, підійшла до крайніх праворуч дверей, де
горіло світло, і штовхнула їх. Кімната була невелика, на вікнах висіли обідрані старі з
ламбрекенами штори. Стояло вузеньке саморобне ліжко — на таких сплять сторожі або
чергові. Нещодавно тут хтось жив, подумалося мені, треба розпитати цю стару химеру, кому він
давав притулок у чужому помешканні. В кутку на стіні висіла поличка. За прочиненими
дверцятами щось поворушилося: відчинила їх і побачила величезну руду сову, що дрімала,
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сховавши в пір’я голову

Я стрепенулася, але помітила — кватирка відчинена, птаха могла залетіти сюди будь-коли.
Зрештою таке сусідство навіть на користь: поруч жива істота, не так буде страшно. Ми стояли
навпроти, як сестри, кожна чимось екзотична. Я зі своєю стріхою волосся, що не
пофарбувалося в фіолетове. Вона з могутнім дзьобом, рудою чуприною, беззахисною сліпотою.
Поторкала її лапу, що схопилася за нестругану перечину між стінами полички. Лапа не
ворухнулася.

У кутку закіптюженої кімнати стояв старезний стіл із чорного дерева. Якби не фігурні оточини,
він здався б домоструганим. На столі були розкидані газети, датовані тижнем раніше, під
столом лежала сітка, яку належало б одягти на кватирку. Я вирішила, що сові це не
сподобається і залишила все, як було.

Крім того, за столом був камін, який обіцяв тепло і затишок бодай на кілька вечорів.

Якщо в цього будинку є серце, то воно б’ється саме тут, подумалося мені. Треба зійти вниз і
набрати води з металевої діжки, що стоїть під ринвою. Схопила відро і рушила по скрипучих
сходах. Вода була чиста і прозора, мов кришталь. Місяць лагідно дивився з висоти, десь на
сусідній вулиці співали. Піднімаючись знову вгору, відчула, що маю сили для роботи. Відчуття
спустошення минуло, прірва, яка відділяла мене від затишку і спокою, вже не здавалася такою
глибокою.

Перед тим, як працювати, я налила в таз льодяної води й обполоснулася, відчула приплив
енергії, а потім накинулася на стіни з сухою ганчіркою. Стояв такий крейдяний пил, що можна
було задихнутися. Лампочка зробилася матовою і ледве пропускала світло. Але кімната
змінювалася.

Сова несподівано вдарилася в шибку, а потім шугнула до кватирки. Береза раз по раз
хльоскала вітами по шибках, розходжувався вітер так, що здавалося він схопить цю кімнату й
занесе її між хмари, поставить на високій горі собі на втіху.

Вимівши пил і сміття, розвела крейду й почала білити, але волога не бралася. Довелося
спочатку змити стіни ганчіркою. Я робила, як пружина, бігала по сходах, як у сімнадцять. Мені
пахла та крейда, як пахнуть найсвіжіші квіти літа. У мене не було втоми, не було смутку і жалю
за скоєне.

Коли змила підлогу і запалила в каміні газети, упала на те підозріле вузьке ліжко й намертво
заснула.

Розплющила очі вже по обіді — лютував дощ, переливаючись через ринви, заповнені листям,
танцюючи на підвіконні, вірьовками стікаючи по склу. Благо, дах у цій кімнатці не протікає.
Можна отак полежати під стукіт дощу, а потім зігріти кип’ятильником кави. Дивно, що й досі
не холодно. Зненацька мені вчувся стукіт годинника, до того ж, зовсім поруч. Я заглянула під
ліжко і побачила невеличкий круглий циферблат. Будильничок давно не ставили на дзвінок,
батарейка, напевне, стара. Але те, що він ожив і заговорив, здалося мені добрим знаком.

Глава четверта — де Савка рушає в дорогу

Віроломний вчинок Савки вразив батька. По дорозі додому нотаріус думав про дітей інших
добропорядних громадян міста. То були шанолюбиві слухняні діти, які зналися на етикетах,
чемно віталися на вулиці, схиливши голову та знявши кепочки. Його син, його єдиний пізній
син, дарунок неба, поводився жорстоко і цинічно, як варвар.
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Харитон Захарович завів його до хати, блідий з тремтячими руками почав знімати з себе пасок.
Але мати влетіла і заступила собою хлопця. «Тільки не бий! — рваним голосом заволала
вона. — Не смій його бити!»

Син і батько оторопіли. Мати завше була тихою домашньою куркою, греблася то тут, то там,
створюючи затишок у домі. Від неї рідко почуєш слово, а тут вона визвірилася, рвучко
кинулася до них, піднявши вгору вироблені не за роками старі руки.

Нотаріус постояв, спантеличений її сміливістю. На його блідому обличчі майнула тінь утрати —
так ми втрачаємо головне, те, що давало сили жити й боротися, — по тому відступив убік і його
обличчя змішалося з присмерком.

Через якусь годину він пішов з дому, заклавши руки за спину, нахилившись уперед, і,
здавалося, що кожен його крок щось укопує в землю. Савка боявся: коли батько так важко йде,
то над ним тяжіє якась думка.

Харитон звик суворо засуджувати людей, але фізично раніше не карав ніколи. Уранці він
проголосив вирок: віднині Савка навчатиметься в інтернаті, який знаходиться за сто двадцять
кілометрів від міста, в Ніжині. Зібратися в дорогу треба за півдня.

Савка вийшов у двір, помитий і перевдягнений, стривожений дорогою і прощанням з матір’ю.
Сьогодні це вже була зовсім інша жінка, перелякана, тиха, вона весь час схлипувала і гладила
йому голову. Раніше одним різким рухом він би скинув її руку, але тепер невміло притулявся до
неї, по-дорослому заспокоював: «Чого ви, ма, ну чого ви?»

Він стояв у дворі і дивився на долину, річку і ліс, що починалися за двором, дивився на
безкінечне жовтневе небо над хатою і всередині йому щеміло.

Під’їхав «бобик», з квартири вийшла мати, винесла валізу. Батько прочинив дверцята, Савка
сів, і раптом мати впала на коліна перед колесами. Запала мовчанка, потім Харитон махнув
рукою, водій здав назад, а вона так і залишилася у куряві, припавши головою до землі.

Батько з Савкою їхали у невідомість. Вони були схожі, як дві краплі води — обидва довгобразі з
вихрами на високому лобі, обидва вперті й мовчазні. Вони ще ніколи не розлучалися — Харитон
пам’ятав, як син брався за його палець і робив перші кроки. Пухкенька синова рука була
першою і єдиною дитячою рукою, яку він тримав. Він ніколи не дозволяв собі цілувати чи
пестити хлопця, але коли він брав його за руку, по ньому проходила тепла хвиля, якої він
ніколи досі не знав. Йому хотілося схопити малого на руки і підняти високо вгору, над своєю
головою, побачити синове захоплення. Та він цього так і не зробив.

Харитон згадував розмову з дружиною — та молила його не забирати Савку.

— Ти слабохарактерна, — сказав він, — такі жінки не здатні виховувати. Бачиш до чого
призвело твоє потурання?

— Я буду з ним строга.

— Не смій більше говорити зі мною про це! Не смій.

Він, мабуть, здавався їй грубим і вульгарним, сповненим владою над її покірністю. Вона
виносила цього хлопчика на руках, зречено його любила. Він пам’ятав, як щодня на вітрі літали
сяючі пелюшки і чепчики. Як вона купала його в гілочках жасмину та бузку, як над колискою
засинала і як вона вчила його вимовляти слова. Всі матері колись учать дітей говорити, але
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Савка найперше, що сказав — «тато».

Нотаріус тоді так розчулився, що записав дату цього слова на аркуші паперу. Поклав той аркуш
у столі, і потім часто його знаходив, — він траплявся між різними документами. Сидів якусь
хвилину, усміхався і радів. У нього росте син! Коли хлопець засинав, він довго стояв над
ліжечком і розглядав його брови, ніс, волосся і знаходив риси свого роду, шанованого роду
Одаричів.

На якусь мить у нього з’явилося нове уявлення про своє рішення: він відправляв власного сина
в чуже місто, між чужих дітей, які були сиротами або напівсиротами. Його Савка при живих
батьках мав ділити сирітську долю. Навіщо?

Нотаріуса кинуло в піт, він подивився іншими очима на сина, гукнув водієві:

— Зупини!

Коли той здивовано натиснув на гальма, Харитон відчинив дверцята, вдихнув свіжого степового
вітру, зіскочив униз. Якби Савка в ту мить теж вийшов із машини, можливо, вони повернули б
додому, і все життя в ту мить повернуло б у наїжджену колію. Але він сидів, як вовчок,
насупившись, забившись у куток, і на пропозицію подихати тільки муркнув:

— Мені й тут добре!

Після цього батько згадав, як вони смажили кота на вогнищі, як Савка по-дурному реготав
разом з якимись пришелепуватими хлопцями. У ньому ще боролися жалість і принциповість,
але недовго.

Машина зупинилася біля білої, як у лікарні, огорожі. Над аркою був затертий напис
«Ніжинський сирітський патронат». І тут Савка помітив у дворі багато однакових дітей. Вони
були у чорних пальтах, хлопці й дівчата, і відрізнялися тільки шапками та хустками. Діти
гралися в знамено, репетували й билися, і він не побачив на їхніх обличчях здивування або
цікавості.

З будинку вийшла баба у зеленому халаті. Вона була схожа на стару зруйновану копицю —
опала, сіра й розсмикана.

Глава п’ята — дурень думкою багатий

Ці глави були написані тоді, коли я вживалася у свій замок. Коли піднімалася сходами з
повним відром води, коли шкребла підлогу в коридорах, коли мила вікна й підвіконня.
Несподівано помітила, який сонячний цей будинок. Стільки тут вікон, дверей, балкончиків,
скільки дивовижних речей — ланцюгів, картин, статуеток. А чого вартий камінний набір —
кочережка, прикрашена кованою трояндою, щипці у вигляді гілки, решітка, обрамлена з двох
боків ящірками.

Я не хотіла сумувати через облуплені стіни й обсипану стелю, через трухлі перила, через дірки
в даху. Якось усе вляжеться!

І доки насолоджувалася безкінечністю простору, коли вдихала запах сонних жасминових гілок
на терасі, запах висохлої трави і стомленої землі, рудого дірявого листя — закінчувався
листопад. Надходила ще одна зима мого життя.

Якось теплого дня вирішила влаштувати велике прання. Води було повно — всі діжки вщерть
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наповнені дощем, який кипів упродовж днів і ночей. Повне й озерце в саду.

Моїх речей ще не було — грали на вітрі старі тюлі і штори, скатертини і рушники, килимки і
серветки. Білизна пахла, тріпотіла, розмовляла. Я стала до неї обличчям, закрила очі і відчула
якусь несподівану тривогу, щем у душі, так, наче прощалася з чимось назавжди.

Саме в той час наближався до міста заїжджений автомобіль. За кермом сидів чоловік у
важкому сірому светрі.

Колись я його вражу. Зійду сходами у водоспаді блузи, і в піні спідниці на високих аж до неба
підборах. Він буде повержений, як древко ворожого прапора. Я тільки тріпну рудою гривою,
але помічу… що з-за лацкана його піджака вискочить малюк, заввишки з сірник, точно схожий
на нього і побіжить за мною. Він цього не помітить, стоятиме собі в передпокої та зверхньо
всміхатиметься.

Глава шоста, де Семенов грає на флейті

Семенов підвозив трьох танцівниць, які немилоседно палили в кабіні, голосно сміялися й
матюкались. Він уже майже ненавидів їх, коли зупинився біля кемпінгу пообідати. Мабуть, у
дівчат не було грошей, — вони вийшли з кабіни й почали вальсувати під музику з чиєїсь
машини. Яке то було видовище! Всі, хто був поруч, біля заправки й біля кафе, навіть продавці
меду з того боку траси зійшлися подивитись. Здається, закружляли і вимучені липи на узбіччі
дороги. Дівчата ж були не простісінькі! Згодом вони вже обідали за сусіднім столиком з
якимось близоруким паном — устиг розгледіти, потрусити гаманцем, поцілувати ручки.

Далі Сергій Леонідович їхав сам і боявся заснути. «Фольксваген» долав останні кілометри
легко, мабуть, відчував близький відпочинок.

Він повертався в Україну, — не був на батьківщині з того часу, коли поховав матір, не знав, чи
стоїть ще та хатина, чи жива яблуня, на якій висіла його колиска. Колись думав, як усі, головне
— встигнути все переробити, вчасно принести зарплату, вчасно полагодити машину, вчасно
привітати друзів. Маховик необхідності крутився, затягував його по саме горло. Він завис між
ранками й вечорами, між обов’язками інженера, пасажира в метро, пацієнта в лікарні, друга,
колеги, читача бібліотеки, покупця, мешканця квартири, споживача комунальних послуг,
руйнівника тиші. Вранці рівно о сьомій Сергій виходив на балкон і грав на флейті. Грав він
недовго, всього декілька секунд, але, здавалося, що в той час розступалися будинки,
відкривали?я віконця маленьких майстерень, де спали ремонтники взуття й електронних
годинників, реставратори парасольок. У той час відчинялися клітки з одудами. Прокидалися
невдахи біля картярських столів, поверталися із солодкого дна забуття до сутності свого
провалу. У той час зникали острови і починалися з нуля континенти. На дні океану кохання
спалахували вогні забуття. І юнак, який щойно скуштував заборонений плід, і старець, що
востаннє потрапив у караван розпусти, і за решітками вікон, і за межею розпачу починався
новий день. Починалася трагедія хапання й порятунку. І людство заново починало опановувати
мистецтво втрат.

Він грав так, наче мав розбудити цілий світ. Із чаші його самотності летіли бризки мелодії і
спадали на фольгу усмішок. У сонному місті, що починало ворушитися, мов гілка під водою,
жодна душа його не чула.

Тоді він опустив флейту, глянув ще раз на все — суміш людей, вогнів, диму, супів, сварок,
туалетів. Суміш машин, стін, калюж, окулярів, газет, білизни, катафалків, троянд, собак,
немовлят, меблів, імпотентів, пустирів. Все це закрутилося перед ним, як рулетка. І йому

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Синє яблуко для Ілонки-Новели та
повість]

100 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

захотілося вритися в землю, як бур, чи залягти під водою. Йому захотілося чути тільки шерех
равлика і бачити впертість черв’яка, який тягне наниз листок. Захотілося бути з травою та
очеретом, з павуком та комашкою. Він захотів негайно поміняти свій високий балкон на лісову
галявину.

Семенов не їхав, а летів — в усі боки в’юнилися пучки доріг та стежок, але то були чужі
повороти. Людина не встигає пожити скрізь, де їй хочеться — у великих містах, у хуторах, у
землянках, виритих поспіхом під горою, в лісах і в морях, у плавучих хатинах, закиданих зверху
травою, на верхівках дерев і на дні річок. Він раз по раз утрачав, людина створена так, що вона
може все втратити.

Людина, мов травина, вибивається вище-вище, прокручується в силу своєї енергії, ще й ще, а
далі випадає з Колеса й повертається до землі. При цьому їй здається, що вона багатіє чи
розоряється. Але як можна збагатіти в одному-єдиному Колесі? Хіба що обідрати трохи
бляшани на його стінках? Затулити цієї іржею своїх рідних і близьких од вітру чи снігу. Та чим
більше вони обдиратимуть, тим швидше Колесо зноситься. Розлетяться в усі боки деталі
маховика. І все. Воно крутиться по одному діаметру для бідних і багатих, для жебрака й для
президента. Маятник над ним коливається з однією амплітудою. І ніхто, ніхто, ніхто ще не
вистрибнув з колеса. Ніхто не зрозумів суть Всесвіту, не пояснив суть Життя.

Він гнав машину назустріч Минулому, щоб від нього рушити в нове Майбутнє. Відмовлявся від
того, що вже стало тягарем.

Ринув дощ, машина шуміла по мокрому асфальту. На якійсь автобусній зупинці Семенов
побачив музикантів. Хлопці грали посеред поля на народних інструментах, сховавшись від
негоди. Поруч стояв, мабуть, зламаний автобус. Вони були одягнені в шаровари й куртки,
стояли напружені, мов силкувалися почути свою музику. Біля них пританцьовувала українка у
вишиванці.

Він досі мов би й не жив, а все чекав ось цього повернення. Відчув, як зболівся за Україною.

Глава сьома, інтернат

Кімната була велика, і ліжка стояли одне повз одне. Савка захотів лягти біля вікна — так
принаймні можна було відвернутися до стіни і нікого не бачити. Але спати йому довелося біля
дверей — це місце вказала баба в зеленому халаті. Ще й заспокоїла — звідси ближче в коридор,
коли вночі захочеш попісять, не треба просуватися поміж ліжками. Забігли хлопці, схопили
його валізу, почали викидати з неї одяг. Тут же розпотрошили коробочку з льодяниками. Савка
сидів мовчки й не рухався, все це здавалося йому страшним сном. Лише коли якийсь малий у
подертому піджаку почав сіпати його за рукав і щось швидко говорити на своїй недорікуватій
мові, він відчепив його руку і пхнув до дверей. Той вилетів, як куля, і забряжчав чимось у
коридорі.

Проти Савки стали всі хлопці. Вони притулилися плечем до плеча, дивилися на нього з-під
лоба, як вовки, і готові були забити кулаками. Савка по-справжньому злякався. В якусь мить
він стрибнув на ліжко, схопився за борти картатої сорочки на грудях і деронув її в різні боки.
Полетіли гудзики, як горох: «Давай! — закричав Савка. — Підходь, хто перший? Порішу всіх!»

Насправді ж він так би не зробив — згадав, як п’яний конюх колись дурів перед людьми на
вулиці. У Савки було червоне, аж бурякове обличчя, очі горіли страшним вогнем. На мить
запала мовчанка, а потім старший сказав: «Пацани, та він псих!» — «Псих, що називається», —
загули інші. Вони постояли, поплювали на підлогу й пішли.
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Перша розмова була закінчена. Але Савка відчував шкурою, що буде продовження. Він сховав у
кишеню складаний ножик, пішов з ним на обід, на вечерю, тримався за нього постійно. Увечері
вихователька запитала, чому він не переодягнувся в спіднє. Савка мовчав. Вона поклала йому
руку на лоба, чи не гаряча голова, хлопець на мить завмер, а потім несподівано схопився, вибіг
у коридор, став мотатися сюди-туди, шукаючи темного закутка. Зрештою він сів під сходами й
заридав. Щовечора мати клала йому руку на голову, коли він лягав спати, і бажала «добраніч».
Він згадав про неї, про те, як вона виглядала його зі школи, стоячи біля хвіртки у яскравому
фартусі. Вперше за все своє недовге життя він відчув, як усередині защеміло. Так щемить
зідране коліно, коли його мажуть йодом. Мамо, мамо, де ви тепер? Йому стало так тоскно, так
захотілося знову до свого ліжка з крохмаленими простирадлами. До рідного Пирятина, до
столика біля вікна, з якого видно луки, річку й ліс.

Він сидів, схиливши голову на коліна, і тут відчув, що хтось сіпає за плече. Оглянувся. Поруч
стояв хлопець, як олов'яний солдатик, серйозно дивився на нього.

— Ти со — малий? — запитав той виторопень.

— Ні, — відповів Савка.

— А цого лів?

— Я не рів.

— Лів-лів. А ти со тут будес спать? І я з тобою.

Вони полягали, притулившись один до одного спинами. І лише, коли прибиральниця застукала
вранці відрами, прокинулися й розбіглись по кімнатах. Так у Савки з’явився в інтернаті друг —
Сокало. На вигляд йому було років шість, але вони були ровесниками. Сокало не виріс через
хворобу.

Глава восьма: як брат пожалів сестру

Переїзд призначили на суботу. Брат найняв вантажівку і чотирьох чоловіків, які мали носити
речі.

Все відбулося за півдня. Я обрала кімнату з каміном на другому поверсі, туди перенесли меблі,
а мішки з речами розмістили в сусідній. Фортепіано поставили в передпокої, на першому
поверсі. Коли всі пішли, ми з братом розгублено сиділи на сходах. Він говорив про те, що
дурниці можна робити в юності, а не тоді, коли життя вже котиться вниз. Про те, що цей замок
вже напівруїна, і мені ніколи його не підняти.

Я сіла за фортепіано, дивно, але воно навіть не розладилося. Брат не любив музики, ніколи не
грав на інструментах і навіть не танцював вальсу. Грати було ні для кого.

Перед лицем цієї похмурої споруди, яка тепер стала моїм домом, раптом відчула незбагненну
втрату. Втрату спокою, затишку, впевненості в завтрашньому дні. Це відчуття навалилося на
мене, як брила, я чекала, що брат піде, аби розревітися, розкричатися, а потім спустошено
впасти на ліжко.

Але брат не йшов, я мала показувати душевний підйом, свою силу і впевненість. Запропонувала
йому випити чаю з шипшиновим варенням. Він сидів, не поворухнувшись, схиливши важку
велику голову на червоні у венах руки. На все моє цвірінькання він не зважав, думав щось
похмуре, як ніч, дивився через сіру стіну в моє понівечене майбутнє і сумував за мною.
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— Коли припече, приїзди до нас. Ми з Ольгою пустимо тебе пожити.

Потім він прихилив мене до себе, досі так не робив ніколи.

— Не журись. Можливо… це можна буде обміняти на кімнату в гуртожитку…

Я вийшла провести його і погодувати собак. Тепер за будинком тулися двоє приблуд, які вночі
заливали подвір’я дзвінкими голосами. Сад був темний. Хвіртка голосно завищала. Спочатку до
двору просунувся ліхтар, а потім зайшов той потворний дід, який колись так же несподівано
з’явився на сходах та налагодив освітлення в будинку.

— Переїхала? Камін розпалила? Я тільки зайшов спитати, чи не треба чого. Ми ж з тобою
сусіди.

Мені хотілося спати, а тому нічого не розпитувала, побажала добраніч та засунула
старовинний засув на дверях. У мене є дурна звичка спати з відчиненими вікнами. Це з
дитинства. До самих морозів я сплю під подихами вітру. Не можу заснути в потягах, в
автобусах, на вокзалах і в чужих людей.

Коли зайшла до кімнати, то побачила, що на кватирці знову сидить сова. Я трохи злякалася,
але намагалася залагодити стосунки, сказавши, що ми з нею схожі. У нас в обох короткі
стрижки і розкуйовджене волосся. При цьому я засміялася, щоб якось перебити мовчанку.
Птаха дивилася з підступною зверхністю, ніби вона все про мене знає. Я перегрібала в каміні
вугілля, відчуваючи на собі її пильний погляд.

Вже ось котрий день стоїть нерівна погода — то западає густа холодна мряка, то випливає
тьмяне осіннє сонце. Листя на деревах майже немає, останні перезрілі яблучка збивають ще
ситі граки. Вони бавляться, обдивляючись моє подвір’я з висоти свого вільного скепсису.

Коли перевезли мої скупі пожитки, і коли пішов брат, приставивши ветху браму, я вийшла за
двір подивитися на вулицю.

По обидва боки — дерев’яні та цегляні будиночки, пофарбовані та відремонтовані в останнє
десятиріччя. Деякі майже лялькові, деякі перехняблені, а подекуди — розкішні прибудови, є
двоповерховий котедж, який спогорда дивиться навколо, іґноруючи мій замок.

Замок — надто гучна назва. Я ще достоту не вивчила розташування всіх кімнат, є прохідні, є
зовсім крихітні, є комірчини та гардеробні, є навіть кімната-ванна з проіржавілими трубами, в
якій колись могли купатися або прати.

Намагаюся не думати про те, який розгардіяш панує навколо, скільки дощок прогнили в
підлозі, скільки струхло рам і зламалося дверних ручок, скільки вимикачів висять з вилізлими
нутрощами.

Ця кімната, яку обрала й побілила, придатна для спання. Але що буде взимку? Де я візьму
стільки дров?

Я почала спостерігати за птахою, яка згорнулася й понурила голову, немов збиралася спати. І
тут за вікном почулося гудіння машини, стукання дверцят та рипіння напіврозваленої брами.

Глава дев’ята — всі бояться Вола

Сокало прив’язався до Савки, як до брата. Худий, малий і набокуватий він нарешті знайшов
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собі захисника. Його обличчя видавало боязливість і м’якість. Савка був в іншій групі і в іншій
спальні, але малий часто бігав до старшого товариша і носив йому подаяння — украдений на
кухні хліб чи збережений від вечері коржик. Спочатку Савка злився й проганяв його, але
одного разу ввечері, коли Савці було особливо тоскно — заходило сонце, жовтими стрілами
падало на тумбочки й ковдри, він згадував дім, дивився за вікно і уявляв знайомий пейзаж,
Сокало став біля нього мовчки і торкнувся головою до плеча. Савка взяв у нього півм’якушки
хліба й поклав у рот. Очі він відвернув до вікна, іншу половинку підніс Сокалові до рота. Так
вони поріднилися. Передвечірнє сонце стало свідком тієї мовчазної змови — Савка бере
Сокала, якому всі давали підзатильники, під свій захист, а Сокало стане Савчиними вухами й
очима.

В інтернаті не любили вчителя праці на прізвисько Віл, котрий вибивав із хлопців дурість. Він
заводив у майстерню, знаходив у купі стружок валянок, в якому була схована цеглина, і
починав молотити. Віл пив горіляку, курив самосад, ходив у галіфе й кирзових чоботях. До Вола
посилав директор і деякі вчительки.

Коли настала Савчина черга, за ним назирці пішов Сокало. Савка зайшов, було чути
приглушені голоси, а потім бухкання чогось, начебто щось весь час падало. І стогін Савки.
Сокало відчинив двері з коридора на подвір’я і зарепетував так, що півень на огорожі перестав
кукурікати і схилив набік голову. Віл закашлявся, а Савка вискочив з майстерні, як ошпарений.

— Що, що, що трапилося?

— Ніцо, — по-змовницьки сказав Сокало.

— Ну ти ж і дурбецало!

— Дулбецало, — згодився малий.

В години самопідготовки Савка розв’язував Сокалові задачі. Цей хлопчак допомагав йому
переборювати біль за домівкою.

В їдальні тепер вони сиділи поруч, Савка не давав оббирати хлопця, а Сокало, мов яструбок,
ходив з нашорошеними вухами і слухав, що хто говорить.

Савка був не такий сильний, але жорстокий. З перший днів в інтернаті він зрозумів: якщо з
самого початку не залякати «кулак», то затопчуть. Він носив у кишені викрутку і час від часу
демонстрував її, поклавши на парту або на коліно.

Він завжди був насторожі, спав у півока, щоб не влаштували «темну». На фізкультурі ходив у
строю останнім, а на уроках сідав на задній парті. Савка відчував, що старші хлопці горять його
підім’яти, і знав, що вони скреготять зубами за його спиною. Тепер іще Віл, який його люто
зненавидів. Якби тоді він закінчив його лупцювати, то про нього одразу забув би. А так при
кожній зустрічі Віл палив його очима. Савку по-материнськи любила лагідна вихователька на
прізвище Груня, яка ще напочатку погладила його по голові і дивилася на нього з сумом та
жалем. Груня нагадувала йому матір, щоразу при ній хлопець думав про те, що мати не пише
йому листів, як обіцяла. Може забула про нього? Він був ще дитиною і не розумів, що мати не
могла його ні забути, ні розлюбити. Він тільки часом відчував, як серце стискалося, від жалю за
домом, за її лагідним голосом, за читанням увечері біля палаючої грубки.

Він сумував навіть за батьковим бурчанням, коли той перевіряв його уроки.

Цей жаль за домом віддаляв його від товаришів, серед яких більшість не мали ні батька, ні
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матері. Часом він заглиблювався в спогади так, що навіть проганяв від себе Сокала, пхнувши
його або зневажливо кинувши: «Витри свої соплі!» Хлопчак ішов у коридор, ховався під
сходами й плакав.

Савка помітив, що маленька п’ятикласниця на прізвисько Верчик часто пряде за ним очима.
Він погукав її і спитав: «Чого тобі?» Мала знизала плечима і відвернулася.

— Я тобі подобаюсь?

Дівчинка сором’язливо закивала головою. При цьому дві її тугі товсті коси заворушилися,
немов хотіли посвідчити, що це справді так.

— Ти в мене закохалася?

Верчик почервоніла.

Сокало того ж дня розповів Савці, яка Верчик придуркувата. Вони довго реготали і раптом
Савка перервав сміх, зі злістю видихнув: «Іди геть!» По тому вони стали дружити втрьох, але
дружба та була дивна.

Груня Прокопівна в час самопідготовки відкликала в коридор Савку, пригладила його білнасту
чуприну і сказала:

— Не ображай дівчинку, зрозумів? Не смій її ображати!

— Чого б це я…

Але згодом його охопила злість — чому вона лізе зі своїми порадами?

Того ж дня ввечері Савка послав Сокала в молодшу групу і наказав викликати Верчика. Верчик
прибігла одразу ж і подивилася на нього довірливо й з надією, як закинене кошеня дивиться на
випадкового перехожого. Савка спитав: «Ти хочеш з нами дружити?»

Верчик похапцем відповіла: «Хочу», немов проковтнувши дві останні букви. Тоді Савка посадив
Верчика під сходами, витяг великі ножиці, які напередодні вкрав із стола нічної няні, і почав
відрізати їй коси. Коси були товсті і не піддавалися. Савка злився. Верчик злякалася, похапцем
розпустила вгорі волосся. Савка відрізав, осміхнувся, уявивши, як Груня засмутиться, адже
вона заплітала Верчика. Навіщось казав: «Ну йди вже, йди. Молодець!» Верчик схопила дві
відрізані коси й побігла до спальні. На її обличчі завмер страх.

Глава десята: без даху

Моє переселення зайняло більше чотирьох тижнів. Попри всі спроби якось налагодити побут,
нічого не налагоджувалося. Настрій змінювався щогодини, навіть щомиті: від захвату до
розпачу, від ейфорії до депресії. Зрештою, одного ранку я прокинулася у вистудженій кімнаті і
побачила руду мокру пляму на стелі: знову йшов дощ. Знайшла металеву драбину, підставила
до виходу з другого поверху на горище й полізла вгору. Горище було завалене книжками,
старим пересохлим взуттям, розметаним одягом, рештками меблів. Посеред всього цього
гармидеру лежав портрет якогось чоловіка, розідраний на шмаття. Я перелякалася. Але
найбільше вразив дах, через який вільно проникало світло. Вся стеля була волога, в окремих
місцях стояли калюжки. Це катастрофа! Житло можна врятувати, якщо над ним є дах.
Виявляється, в мене немає даху над головою!
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Я впала на гору мотлоху й заридала. Мене вхопила істерика, закричала, завила, замоталася в
павутиння. Несподівано щось зашурхотіло, забило крильми. То була важка, посивіла од
старості сова, моя гостя. Шукаю ногами драбину. Драбина не знаходилася. Поруч з будинком
приглушено загудів мотор, потім затих. Скрипнули і застогнали ворота. Я все ще нервово
шукала ногами першу сходинку драбини. У вхідні двері стукали.

— Є хтось удома? Є чи немає? — запитував чоловічий голос.

— Я вдома, вдома! Але не можу відчинити, чуєте мене? Зайдіть з іншого боку, через кочегарку.
Там не замкнено.

Нарешті знайшла щабель, він був набагато нижче, ніж я думала, і почала спускатися. Ноги
тремтіли, дихання зривалося так, мовби щойно пробігла чималу дистанцію. Тим часом чоловік
уже зайшов у будинок, стояв на першому поверсі і роззирався.

Дивно, що собаки не загавкали, вони зарані сповіщали, коли хтось наближався. І кому це
захотілося сюди припертися? Чоловік був здорожений, одягнений не по сезону, в плащ і
черевики. Занадто високий і худий, навіть для цього будинку.

Мені чомусь здалося, що то завітав герой якогось пригодницького роману кінця
дев’ятнадцятого століття.

Побачивши мене на сходах, він різким рухом зняв капелюха і пішов назустріч. Красномовний
жест — незнайомець схилив голову і поцілував мою запилену в павутинні руку. Загострений,
насторожений погляд психолога, оцінююча мовчанка.

Між нами зависли запитання, але ніхто не наважувався першим порушити тишу.

— У вас тут екзотика… півні співають, — напружено усміхнувшись, мовив гість.

Хіба він приперся сюди, щоб поговорити про півнів? З вулиці видно в якому стані будинок. Але
тільки-но я готова була зірватися й заверещати про це вголос, як він обірвав непочатий
монолог:

— Мене звати Семенов Сергій Леонідович, — мовив незнайомець. — Хотів запитати, чи не
здасте мені кімнату?

Я отетеріла. Він нічого не пояснював, тільки вимучено всміхнувся, втупившись поглядом у сіре
вікно. Вся шибка була обплетена гілками й хмелем, на яких пурхали змоклі горобці і
струшували з себе холодні краплі.

— Сподіваюся, з вами все добре? — ненавидячи його, видавила з себе я. У мене всередині
заходився ураган. — Ви нормальний?

Він мовчав і все дивився на вікно. Тільки ідіот може просити про кімнату, зайшовши у
напівзруйнований будинок. І тут у мене зблиснула підозра: цей чоловік прийшов не випадково.
Щось його пов’язує з цими стінами. Щось йому тут треба. Якщо не дозволити оселитися, то він
приходитиме сюди крадькома, можливо, щось тут копатиме й ритиме. Краще вже хай живе,
принаймні за ним можна поспостерігати.

Про це рішення я незабаром пошкодувала, але на той момент витримала паузу і майже
спокійно мовила:
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— Ласкаво просимо! Вибирайте апартаменти, всі зручності у дворі.

Я вже пішла нагору, коли чоловік зупинив мене:

— Перепрошую, у мене є одне запитання.

— І що ж?

— Чи можу оселитися на першому поверсі, щоб ставити під вікном машину?

— Можете.

— І про оплату.

— Яку оплату?

— За квартиру.

Спочатку мені здалося, що цей тип глузує. Я ковтнула філіжанку гніву перш, ніж відповісти. І
мовила без тіні лукавства:

— Зробите ремонт у своїй кімнаті. — І додала: — Якщо проживете там принаймні тиждень.

Так моє життя крутнулося на сто вісімдесят градусів і почало набирати обертів. Диво, яке
прикотило на залитому брудом драндулеті, спочатку походило в передпокої, обдивилося
потріскані стіни, а потім відчинило перехняблені двері до зали. Спіймала себе на тому, що
півдня крадькома спостерігаю за гостем. Він знайшов у кочегарці стертого до стебла віника,
щось там грюкав, шарудів, совав. Потім несподівано попросив відро й ганчірку. Під вечір він
завів машину й поїхав, а згодом повернувся й почав заносити до будинку деталі якоїсь
металевої конструкції. Я не стерпіла й побігла сходами вниз, перечепилася через трухлу дошку
і загриміла в передпокій.

Коли гість прокрив двері на гуркіт, лежала в позі людини-амфібії, коли та пливе. Але перемогла
біль, підхопилася й, випереджаючи будь-які запитання, мовила:

— Ми так не домовлялися. Не знаю, що ви там плануєте, але займатися дослідами чи
відкривати майстерню в моєму домі я не дозволю.

— Але ж то…

— Це житло!

— То звичайна піч, якою опалюють помешкання. Не хвилюйтеся. Як вас величати?

— Без церемоній. Як вам подобається, так і звіть.

— Яквамподобається. Про що тільки люди думають, коли так називають дітей?

— Хто вам дозволив обговорювати моє ім’я? А ваше що — правильне? Як там вас?

— Сергій… Леонідович.

— Чудово! Вас ніби вийняли зі скрині, покритого нафталіном. Ось яке у вас ім’я.
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— Не зліться. Зло спалює енергію…

Я не дослухалася до сентенцій, які проголошував цей нахаба.

Треба було розпалити камін, принести й підігріти води. Запланувала наступного дня зайти до
редакції, бо відпустка вже пройшла. А тим часом робочий одяг досі лежав у валізах не
розпакований, де знаходиться праска — не мала уявлення.

Нарешті! Нарешті я отямилася від ходіння по кімнатах, споглядання трухлих рам і осипаної
штукатурки. Нічого ж не обірвалося, трагедії не трапилось! Коли людина відчуває загрозу,
вона стає пружна, як рись! Тепер ця загроза в мене під боком. Маю весь час пантрувати, щоб
Сергій Леонідович не скоїв якогось злочину. Може, він хоче мене вбити і відібрати замок?
Може, планує шукати скарб, розкопати в залі підлогу? Може, закладе вибухівку? Розпалила
камін, збоку біля вогню поставила чайник і заварила гілочки дикої груші та смородини. Ліжко
підсунула ближче до каміна. Проте все це марно, тепло в кімнаті не трималося. Вітер налітав і
падав грудьми на шибку, від чого піднімалася фіранка так, наче дихала спляча людина. Треба
було б завісити вікно ковдрою, але не могла уявити, як буду жити в темній кімнаті. Єдиною
розрадою стало те вікно, через яке видно хворий калічний сад. Часом там пролітали пташки,
жалібно попискуючи. Трудився дятел на верхівці волоського горіха, ворони знаходили в гіллі
маленькі поодинокі горішки, несли їх у піддашшя і довго старанно цюкали, щоб добути солодке
зернятко.

Пізно ввечері, коли вже засинала, несподівано знизу долинули звуки. Відчинила двері кімнати
— квартирант грав на флейті. Він стояв за порогом будинку біля залишених настіж дверей.
Мелодія спочатку тихо, а потім сміливіше наповнювала будинок. Він був так далеко, що
прочитати, навіть відчути його думки було неможливо. Мені вперше на новому місці стало
легко і світло.

Глава одинадцята: Савка втікає

Вночі чергувала Груня. Савка пошукав зошит попереджень у тумбочці в коридорі, але вона
підняла на нього очі. Зошит лежав у Груні під рукою. Якийсь час вони дивилися одне на
одного, не відводячи очей. Груня відкрила зошит і показала Савці його прізвище, написане
хімічним олівцем і підкреслене жирною синьо-зеленою лінією.

Савка ліг під стару шерстяну ковдру, його трясло і він не міг зігрітися. Раз по раз, коли
засинав, перед очима поставав Віл з чорним перекошеним обличчям. Віл замахувався на нього
валянком, у якому була схована цеглина, дихав в обличчя перегаром і страшно ревів.

У Савчиному характері було чимало від батька, який все життя працював нотаріусом, і не звик,
щоб на нього підвищували голос. Було в ньому й материнське — жалість та покірність, але чим
далі, це проступало все рідше, бо інтернат, в якому він жив, вимагав від хлопчаків жорсткості
та живучості.

Коли вранці Груня прийшла до хлопчачої спальні на підйом, Савки в ліжку не було. Вона
кинулася шукати його по всьому корпусу, а також у підвалі, на кухні, у дворі. Сторож нікого не
бачив. Груня пішла до директора і незабаром вийшла заплакана з папірцем у руці. Віл тільки
сопів та крякав раз по раз, коли мимо нього пробігали кухарка, прачка, прибиральниця. Під
сходами цілий ранок плакав Сокало. Верчик бігала до умивальника й назад, позираючи в
люстерко, що було вмазане в стіну. Її казна-як пострижене волосся смішило й дратувало.

Груня погладила дівчинку по голові, зв’язала волосся Верчика зім’ятою червоною стрічкою і
тихо сказала:
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— Нічого, Віро, так буває. Кіски твої відростуть ще густіші й білявіші.

Верчик не знала, чому Груня така сумна й чому обіймає її якось по-чужому. Вона обхопила
Груню руками й гаряче зашепотіла:

— Я на твоїй зміні спальні вимету й помию, а ти можеш виспатися. Я посуд на роздачу
повідношу і все-все тобі допомагатиму.

— Віро, мене тут не буде більше, вже не чергуватиму. Але приходитиму до тебе, гостинців
принесу. Чуєш, я приходитиму до тебе.

Коли Груня вийшла з корпусу, Верчик і Сокало в сорочках вибігли за нею і стояли, аж доки їх
не заштовхали в коридор та не змусили одягатися.

А тим часом Савка був уже далеко. У своєму розвитку він перескочив з дитинства у підлітки, як
тільки потрапив до інтернату. В ньому ще жила ненависть до батька, який учинив з ним
жорстоко, образа на матір, яка не змогла його захистити, але все це віддалилося й лишилися
тільки контури. Найсильніше він ненавидів інтернат, де жив, скрадаючись, мов сидів на
пороховій бочці.

Тепер, ідучи польовою дорогою, так заглибився в спогади, що не відчував змін, які в ньому
відбувалися.

Йому було тільки чотирнадцять років, але він удався в батька, вимахав високий і худий, мов
билина. На волі несподівано думки його і почуття вляглися, він забув про помсту. Савка
побачив, що підошва від одного черевика відхилилася й готова була відпасти. Він відідрав від
спідньої сорочки лиштву, підв’язав черевик. Коли вийшов до пагорба, то в долині перед ним
розкинувся хутір. Там ревла худоба, гавкали собаки, але не зозла, а якось весело, немов би
раділи тому, що навколо відбувається. Савка подумав, що треба зайти до хутора і попроситись
на роботу. Але тут побачив парокінну підводу, на якій сіно було застелене рядном і сидів
дядько у білих валянках. Він відчув, що в цьому дядькові може критися небезпека, в таких
валянках до інтернату приїздили начальники. Перемагаючи голод, Савка звернув із дороги на
стежку і пішов туди, звідки долітало віддалене гудіння паровоза.

Хлопець не знав, що в ту мить з ним відбулося. Притамував голод, витерся шапкою, що
сповзала на очі, й пішов далі. Зрештою вдалині, праворуч від стежки, побачив кущ калини.
Рідкі ягоди виднілися де-не-де, були вони вже не червоні, а жовтуваті, випиті морозами й
відлигами. Савка подався туди, куди збігала стежка між талим снігом, дикими грушками.

І раптом він розсміявся назустріч своїй волі. Бо міг повернутися до хутора, який лишився
позаду, міг піти до будівель, які чорніли на горизонті, під лісом. Ніхто йому не дасть
потиличника, ніхто його не штурхне. Він відповідав за себе і розпоряджався собою. В ту мить з
ним відбулася зміна, про яку він навіть не здогадувався. Хлопець перестрибнув ще один щабель
— став із підлітка юнаком. Пригасла ненависть і злоба, навіть хода змінилася. Пішов упевнено,
як ходять сільські дядьки, котрі звикли сіяти й орати.

Він наближався до станції, вбирав у себе дух будівель, доріг, садів. Відчував себе то дитиною,
як бігав околицями Пирятина, то — дорослим чоловіком, котрий має все вирішувати і знати, як
спілкуватися зі світом. Перед ним було життя, сповнене таїни й невідомості.

Савка зупинився перед низькими чорними дверима, почув усередині голоси й не посмів зайти.
Він обійшов навколо, обдивився зарослі бузини, залізничні колії, залиті мазутом, де нікого не
було видно. Потім знову повернувся до хатини, і коли звідти вийшли люди, несміливо прочинив
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двері, заглянув усередину. Кімната була невеличка, з одним вікном, яке заліпила павутина й
сажа. Біля того вікна стояв саморобний столик з гасовою лампою, на лавці сидів чорний від
сажі чоловік. Поруч у великій грубі гоготів вогонь, лежала купа вугілля і стриміла лопата.
Савка стояв у прочинених дверях, аж доки чоловік, який схилив голову на руки й про щось
зосереджено думав, не підняв обличчя.

— Ти чий, звідки? — без інтонації запитав він Савку.

Савка не готовий був відповісти, на ходу вигадував якусь історію, а чоловік пильно дивився на
нього, немов хотів побачити, що в нього під пальтом з дешевого сукна і під шапкою з довгими
вухами.

Потім через роки і роки, згадуючи той випадок, Сава зрозуміє, що саме ота його мовчанка
справила враження. Чоловік піднявся, дав йому сісти, підсунув алюмінієву чашку з якимось
пійлом і тарілку з печеною картоплею та цибулину.

— Ти німий? — перепитав Чорний, коли хлопець попоїв і подивився на нього винуватим
поглядом.

— Ні, мене звати Савка. Савка Одарич. Я шукаю роботи.

— Скільки ж тобі років? А метрики, метрики в тебе є?

— Немає.

— Без метриків, брат, неможна. Тут, брат, міліціянти всіх пасуть.

Савку розморило від їжі і тепла, він розчервонівся, схилив голову на стіл. Чоловік поклав йому
під голову куфайку і дав заснути. Після довгої мандрівки хлопець немов провалився у сон, і
прокинувся лише тоді, коли куций зимовий день покотився до заходу. Чорний з виду чоловік
порався біля своєї груби, над якою все кипіло й бушувало. Коли Савка відкрив очі, той зрадів,
заусміхався беззубою усмішкою, заметушився.

— Я, брат, так думаю, — сказав чоловік, сівши навпроти нього. — Ти, мабуть, безбатченко. А
раз безбатченко, тебе можуть визначить у патронат.

Хлопець по-справжньому злякався, схопився з місця, але Чорний лагідно взяв його за рукав.

— Не бійся, тут не вони правлять, — сказав майже шепотом, — не вони і не ми. Тут правлять
залізні чоловічки.

Савка дивився на нього широко відкритими очима. Те, що розповідав Чорний, було схоже на
казку, але він не посмів ні заперечити, ні зупинити свого благодійника.

Суть розповіді зводилася до того, що на землі між людьми живуть маленькі залізні чоловічки
завбільшки, з палець з непорушними очима. Ті чоловічки не розмовляють, а лише дзенькають
між собою. Їх неможливо побачити. Вони перетинаються з людьми украй рідко, а якщо хтось
такого чоловічка й побачить, то неодмінно помре.

— От ми зараз із тобою сидимо, нікого мовби немає, — шепотів Чорний, — а тим часом вони
сидять у нас на плечах, примостилися біля ніг. Їх розвелося стільки, що вони заповнили весь
вільний простір. У них так розвинений мозок, що вони страждають від своєї розумової
діяльності. Вони керують нами лише однією думкою. Розумієш?
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Савка нічого не розумів, але хитав головою, аби не розізлити співрозмовника.

Гасова лампа вигоріла і почала пихкати та диміти. Гасу в Чорного більше не залишалося. Він
підсунувся ближче і прошепотів:

— Нещодавно залізні чоловічки забрали в мене сина. Був такий хороший хлопець, ходив у
школу і навчався краще за всіх. Так ці вирішили, що він їм потрібен, прийшли й забрали,
розумієш, брат?

Савка дивився на Чорного та кивав головою.

Глибокої ночі Чорний посадив його у товарний вагон, давши на дорогу печеної картоплі, кусень
хліба та куфайку. Вже за якусь годину хлопець змерз на кістку, але вибратися з вагона та ще й
на ходу поїзда він не міг. Щосили тарабанив у дощату стіну, але за дверима завивав морозний
вітер, гуркали колеса, і ніхто в цілому світі його не чув.

Глава дванадцята: хуторянка

Увечері знялася завірюха. Вона бігала по двору, як веретено, крутилася, свистала, сипала сніг
на вікна, на огорожу. Уявивши, що там робиться на горищі, де крізь покрівлю світяться
величезні дірки, я трохи не впала у відчай. Люди по-різному ставляться до житла, один мій
колега не може знаходитись удома більше дня. Яка б не була погода, бере ноутбук і мобільний,
сідає в електричку і їде до останньої зупинки, потім пересідає на іншу, так само мандрує в
кінець. У дорозі до нього приходить натхнення. Він пише філософські статті про сутність життя,
про підлість і марнотратство. Коли на планерці отримує термінове завдання, то одразу сідає на
телефон, а потім летить на вокзал, щоб відписатися.

Коли одного разу людина втрачає свій дім, то потім шукає його все життя. Я народилася в
маленькому хуторі Нехворощ на Чернігівщині. Хутір стояв на пагорбі, з одного боку вили і гули
віковічні дерева, співав тоненький бурчак, а з другого розкинулася широка долина зі ставком, її
називали Ківшиків Ярок. Ставок навесні рвав насип, розмивав греблю і тікав долиною в ліс. У
хуторі було дванадцять хат, жило десятків зо три людей, які працювали в місцевому колгоспі.
Чоловіки пасли телят, яких утримували в загоні поблизу хутора, сторожували, сіяли й орали, а
жінки працювали в ланці.

Хутір заснував мій прапрадід у дев’ятнадцятому столітті. Він випиляв дерева, розробив землю,
одружився, а потім забрав до себе родичів. Там жили незлобиві, наївні, совісні похмурі
самітники, які говорили тихими голосами. Коли у війну фашисти спалили хутір, люди викопали
під пагорбом землянки для себе і для худоби.

Життя дивне і несподіване, після смутку завжди приходить радість. Хуторяни це по-
справжньому це збагнули, коли в них утворили бригаду, збудували клуню, сарай, поставили
коней, сани, вози. Тепер дітей до школи за шість кілометрів возили на конях. В хуторі був
бригадир, дядько Грицько, його всі слухали й остерігалися, бо він ходив у село. Бригадир міг
розповісти про хуторян голові, якого майже ніхто не бачив, але всі панічно боялися.

На початку п’ятдесятих за поданням голови судили мою бабусю за невироблений мінімум.
Перед судом бабуся всю ніч плакала, а вдосвіта пішла до села на той суд. У залі було чимало
людей, коли її викликали, бабуся знітилася і не могла нічого сказати, тільки шепотіла:
«Простіть мені, будь ласка. Простіть, я більше не буду». Добре, що в залі знайшовся чоловік,
який за неї заступився. Він піднявся і сказав, що Неліпа Марфа Павлівна вперше не виробила
мінімум, бо гляділа тримісячного внука в той час, коли її дочка закінчувала агрономічний
технікум. А Марфу Павлівну він знає з часів війни, коли був у партизанському загоні, для того
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загону бабуся пекла хліб. «Ми хотіли нагородити її медаллю, але Неліпа відмовилася, мов,
робила це за власним бажанням, а не за нагороду. Ось яка це людина», — додав чоловік і сів на
місце. Коли бабусю відпустили, вона поклонилася всім у ноги.

Хуторяни боялися голови колгоспу вдень і вночі, коли крадькома рубали хмиз на хати. Потім
плели з нього високі ліси і валькували навколо глиною. Хоча трудилися вони від темна і до
темна, але будуватися мали, як хотіли.

Я народилася вже тоді, коли сім’я зіп’яла хатину ближче до лісу. Вона була невеличка, на дві
кімнати, крита залізом. Батько повернувся зі служби в армії, пішов працювати трактористом і
йому дали того заліза. Наша хата вважалася найбагатшою. У першій кімнаті стояли піч, груба,
стіл, піл і дві лави. А в другій — металеве ліжко, саморобний столик, швейна машинка і
дзеркало. Там було одне-єдине віконце, яке дивилося в ліс.

Хатина була невисока, і взимку те віконце засипав сніг, у лютому воно намерзало вночі, а вдень
відтавало, калюжка води збігала з вікна в коробочку.

Зими були надто довгі, тяглися з листопада і до середини квітня. У хатині швидко вихолоняло,
через одинарні шибки дуло сирим вітром. Я тулилася до шибки, щоб удихнути того вітру, бо
через постійну застуду на подвір’я мене не випускали. На стіні висів годинник з довгим
маятником і з боєм. Коли дізналася, що годинник рахує час, то стала крадькома розгойдувати
маятник, аби дні летіли швидше до весни.

Нарешті закінчувалася кутанина у валянки та ковдри. Вікна вже не намерзали, наставала
рання весна. Могла цілими днями дивитися у вікно, як у кіно. Розтавав сніг, вода з пагорба
шуміла вниз. Проти сонця витикалися перші травинки. Зайченя, озираючись, вискакувало на
таловину, ворушило носом і хапало ниточки травин. На деревах світилися рожеві пуп’янки.
Попід пагорбом сіялися жовті квіточки з круглими листочками, а між ними блакитні, голубі,
фіолетові проліски, рожеві медяники, великий пухнастий ряст. І все те пахло, пахло, пахло! У
три роки я вже мандрувала пагорбом, нахилялася до квітів, дихала і розмовляла з ними. Поміж
квітами прудко бігали жучки. Коли підставиш руку, жучок залюбки піде в твою долоню, потім
кумедно ворушить вусами, чеберяє лапками, немов відчувши небезпеку, злітає вниз і зникає у
своєму безмежному світі.

Бурчак був для мене таїною. Сідала на повалене дерево черемхи, дивилася, як мілка прозора
вода дзвенить між корінням дерев, як у ній ворушаться торішні грушки, листя, галузки дерев.
Біля бурчака жила тонка сіро-коричнева гадюка з білою короною на голові. Вона прилазила до
мене, я брала її в пелену, гладила холодну шорстку спину й розмовляла з нею, називаючи «моя
маленька гусінь». Гадюка завмирала, скрутившись кільцем, Їй було тепло і нестрашно. Одного
разу забрала її додому, притримуючи пелену двома руками. Коли бабуся побачила, що в пелені,
вона скрикнула і зблідла. Гадюка впала на траву, а потім зашипіла, піднялася у півзросту і
стала на порозі. Я й сама злякалася, відтоді на все життя залишився в мене острах перед усім,
що повзе і звивається. Бабуся взяла мене за руку і сумно сказала:

— Погано, коли на порозі стає медянка. Можна втратити дім.

Моя перша хата була біленька, смішлива, як дівчина. На покуті за іконами синіли сокирки й
волошки. Перед іконами висіла лампадка, яку бабуся запалювала тільки на свята. У хаті пахло
квітками, сухими травами і нехворощю.

Мені здавалося: коли зачиниш двері на защіпку, ніхто вже не заподіє тобі зла і ти захищена від
усього світу.
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А одного вечора до нас прийшов бригадир, дядько Грицько, не кричав і не злився, як бувало
раніше. Батько, побачивши його дивний настрій, запитав, чи можна притягти з лісу гілок, бо
нічим у печі прокурить, а ночами ще холодно.

— Не потрібні тобі дрова, — кашлянув бригадир, — укрупнення йде, всі будуть до села
перебиратись.

— Як, чому, коли? — сполошилися мати й бабуся.

— Я так думаю, — вів своє бригадир, — нас тут все одно не залишать. Хутір ліквідується. Треба
всім знятися з місця і гуртом зачепитися в селі, на одному кутку.

Пам’ятаю, як розкривали нашу хату і стогнало залізо, ударяючись об землю. Як на підводі
перевозили в село подушки, одяг, ступу. Як плакала в останню хутірську ніч мати, жаліла
дворища, сад і ліс. Як вона нав’язала оберемок нехворощі, щоб забрати з собою, але оберемок
не вмістився. І як я прощалася з бурчаком, розмовляла з деревами, викликала гадюку, але
вона, мабуть, образившись за колишній страх, так до мене і не вийшла.

Глава тринадцята: шеф наказує

Повернулася до роботи після тривалої відпустки з твердим наміром почати заробляти гроші.
Редакція вирувала, шумувала. Блимали комп’ютери, шаруділи сторінки, коридором метався
черговий випусковий. В моєму кабінеті на вікні лежала гора листів, які приносили і складали з
усіх відділів. Перспективні теми розібрані, серед тих конвертів здебільшого пенсіонерські
скарги: несправедливе розпаювання землі, відключення радіоточок. Мені украй треба було б
розкрутити виграшну тему, щоб завестися і підняти професійний адреналін. Для цього —
проникнути в редакторський кабінет, виставити ідею, як точку опори. Але сьогодні не той день.
І сьогодні Зазора не в дусі.

Надумала вислизнути на чорний хід і податися в місто, але перед самими дверима почула голос
із того боку коридора:

— Зайдіть-но до мене!

Відчувши на смак невдачу, я навіть не змогла повернутися. Просто зупинилася і стояла
обличчям до дверей, немов перевіряючи в сумці наявність фотоапарата і диктофона.

Якщо бувають на світі якісь огидні слова, що їх ніколи не хотіла б чути, то це саме ті, коли
редактор повертає з коридора і пропонує зайти до нього. Треба додати — у шефа ніс чимось
нагадує модельний дамський черевик, який перевернули підбором догори. Його нинішнє
викання і звернення на повне ім’я не обіцяє нічого святкового. Двері скриплять, немов
опираються, редактор возсідає на трон і витримує паузу.

— Сподіваюся ви облаштувались на новому місці? Вистачило відпустки?

Мовчу, киваю, не нариваюся, бо знаю характер шефа — після такої прелюдії почнуться
нарікання, виставлення перспективи і завалювання роботою.

— Знаєте, що за останні півроку ми втратили кілька позицій (далі йшла нудна констатація цифр
і фактів). Ви тепер зі свіжою головою і, сподіваюся, свіжими ідеями (скотилася пауза, яку він
витримав, порившись у настільному календарі). Так от, беріться за критику.

— Це не моє, сто разів говорила!
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— Це все наше. Чи ви вважаєте, що…

Я хотіла йому розповісти про свою ідею, але редактор все одно її не почув би. Ідея була в тому,
щоб відкрити в редакції прес-пункт. Цей пункт або прес-агенство могло б зосередити всю
найважливішу інформацію за останні роки. Оскільки в обласних газетах вже не хочуть
витрачатися на власкорів, то ми б могли надавати їм послуги, приторговуючи новинами. Наші
колеги досі потайки здирають у нас інформації, перефразовують їх і сунуть на шпальти.
Корпункт потребував би журналіста і юриста, якого можна винаймати для відлякування
інформаційних злодіїв. Не знаю, чи згодився б на це редактор, адже міськрайонна газета, як
дворняга, стоїть перед усіма на задніх лапках. А редактори обласних газет використовують
наші сторінки, як їм зручно. Зате на засіданнях медіа-клубу серед «свіжих» районок називають
і нашу. Яке щастя, можна розчулитися до сліз!

Редактор проговорив кілька хвилин, але я не чула жодного слова.

— Думаю, що у вас все вийде. Якщо матеріал гострий і глибокий даю вам сторінку і гарантую
премію. Невелику, звичайно.

Тепер можна йти. За дверима топтався випусковий, раз по раз натискаючи ручку, боявся гніву
начальства. В коридорі горіла тільки одна лампочка, було темно, як у погребі. Я опинилася там
уже без ідей і думок, так, немовби хтось натиснув Delete і все перекинув у смітницю свідомості,
як непотріб…

А тепер треба вийти непоміченою, щоб ніхто не трапився на дорозі й не почав випитувати та
співчувати. З деяких пір не вірю тим, хто нахвалює мої матеріали. От не вірю. Мабуть, це
вікове. Коли тобі за півсотні, починаєш дивитися на людей з висоти утрачених ілюзій та з
глибини незагойних втрат. Треба просто вийти, протиснутися вуличками міста з фотоапаратом.
Треба все обміркувати.

Біля редакції ряд велетенських тополь, на одній з них біля самої верхівки сидить дятел. Якщо
дятел на місці, значить пощастить. «Привіт, друже! — гукаю зухвало. — Бачу, тобі легше
добувається хліб насущний, ніж мені».

Треба спланувати бюджет, якого зроду не планувала. От не вмію поводитися з грішми. Не
вмію! Але тепер, коли в мене є замок, кожна копійка має працювати на нього. З астрономічною
точністю маю розрахувати витрати. Платня півтори тисячі гривень просто смішна, але щось же
має залишатися. Навіть у їжака залишається їжа на пізню осінь. А я людина, я людина!

Глава чотирнадцята: діагноз

Зима завалювала глибокими снігами і палила сильними морозами. Старі дерева саду гнулися
свистіли й гули, наче в них поселилося відьомське кодло. Щоранку з натугою відкривалися
двері, за якими причаїлася снігова кучугура, доводилося прочищати стежку і носити воду з
сусідньої вулиці.

У будинку було не холодно, — нестерпно. Вітер гуляв коридором, просочувався в безкінечні
щілини. Марно було завішувати двері ковдрою, топити камін, вмикати калорифер. Стіни не
тримали тепла. Крім того, трухлі дрова, які лежали в кочегарці, закінчувалися.

На мене насувалася депресія. Я відчувала помах її похмурих крил, коли вечорами біля
електрообігрівача намагалася ввімкнути ноутбук і писати щось для газети. Якби заробити
гонорар, можна було б до весни зняти десь кімнату. Принаймні нагрітися в тій кімнаті,
поплавати в ванні, спокійно заснути, притулившись до батареї. Бо ось уже котрий день мене
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трясло й морозило, кашель не давав заснути. Але матеріали не йшли, редактор дорікав мені за
сірість — де твоя публіцистика, де твої саркастичні інтерв'ю? Та я й сама відчувала — криниця
письма замулилася.

Я закрила для світу всі вікна і всі двері, вимкнула мобільний телефон. Моя єдина подруга
Слава, яка працювала медсестрою в поліклініці, розшукала мене в редакції, коли після чергової
летучки, я сиділа в кабінеті і тупо дивилася на монітор.

Слава з’явилася на дверях у білій шубі зі штучного хутра і в білій в’язаній шапці, мовчала біля
порогу. Потім підійшла і сіла поруч на стілець.

— Де ти? Повернися звідти і поговори зі мною.

— Про що?

— Як себе почуваєш? Ти червона і важко дихаєш.

На Славу я не на жарт розізлися. Прийшла тут уся, як з північного сяйва, як уособлення
спокою, тепла і нормальності. Такі ніколи не розмінюють житла на руїни.

— Ти не привітала мене з Новим роком і Різдвом. До тебе неможливо додзвонитися, —
продовжувала вона.

— А мене обминули свята, розумієш? І що? Це світова проблема? Все нормально. Нор-ма-льно!

— Давай послухаю тебе, — Слава вийняла фонендоскоп і поклала його на стіл.

— Думаєш, якщо я обміняла квартиру на руїну, то це вже діагноз?

— Не заводься. Всі помиляються.

— «Помилялись не тільки люди, помилялися навіть святі, згадайте — Ісус від Юди мав останній
цілунок в житті», — процитувала я.

Тут Слава піднялася і пішла до дверей. Вперше мені захотілося схопити на столі календар і
пожбурити їй услід. Але по тому, як вона не могла засунути фонендоскоп у сумочку, зрозуміла,
що можу втратити подругу назавжди. Слава була спокійна, як двері, дипломат найвищої ліги. І
скільки разів вона подавала мені руку там, де інші криво всміхалися і йшли геть. Слава вміла
вислухати, не боячись перебрати на себе твій негатив, не виставляючи захисту на зразок «і в
мене суцільні неприємності», «і в мене суцільні болячки». Роками нас єднала дружба, ми
ділилися останніми гривнями й останніми радощами, щоб підняти одна одну із несподіваної
пастки, яку черговий раз підставляло життя.

І ось тепер, коли вона йде до порогу, мені треба схопитися зупинити її, бо можу втратити
назавжди. Я продираюся крізь чорну депресію, піднімаюся зі стільця з твердою спинкою. Слава
бачить мій порив, зупиняється. Я не можу ступити ті три кроки, щоб обняти її, ноги не йдуть.
Але Слава дивиться мені в очі ще з образою, але з жалістю чи то з примиренням каже:

— Сходи до дільничного лікаря. Обов’язково!

Але в наших пострадянських лікарнях зроблено все для того, щоб не лікувати. Ти йдеш до
реєстратури, а там сидить тітка з намальованим бровами й губами, наче лялька-вамп. Ти
називаєш адресу, вона відшукує картку і пропонує тобі пройти гінеколога й флюорографію.
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Тітка бачить, що ти ледве тримаєшся на ногах, але наполягає на своєму. Хоч би пацієнт і впав
перед реєстратурою, вона торочить своє, бо в поліклініці такі Правила. Ось що головне! Ти
маєш відсидіти півдня, щоб отримати дозвіл на так зване безкоштовне медичне обслуговування
— оте їхнє обстеження, папірець десять на десять сантиметрів, який потрібен, мов свині
наритники. Чому? Та тому, що гінеколог подивиться тебе абияк, для порядку, тричі списана
апаратура просвітить твої легені задля годиться, опромінивши їх. Але суспільство не може
звільнити людей від рабства в будь-яких його проявах. Не може! Така природа суспільства,
воно встановлює правила і вимагає їх виконання. Це його спосіб пригнічення особистості.
Якщо ти приймаєш ці Правила, то виживеш, а ні — то ні.

Але попри все відпрошуюся в редактора з роботи і таки йду до поліклініки, таки відсиджую біля
кабінетів. Таки потрапляю на прийом до дільничного лікаря. Голова вже йде обертом і заносить
на поворотах. Після флюорографії мені доводиться пройти ще й рентген легень. «Можна без
рентгену, ваше право, але як нам встановити діагноз?», — розмірковує дільничний, якого не
раз турили за пристрасть до зеленого змія.

Нарешті діагноз є — двостороннє запалення легенів і гіпертонічний криз — тиск двісті на сто
десять.

— Ось направлення в стаціонар, — каже дільничний. — Якщо немає місця, ідіть просіться на
денний. Але вам край треба лягати.

Місць немає ні в звичайному, ні в денному. На лавці в коридорі терапевтичного відділення
сидить бабця, у якої гемоглобін шістдесят.

— Он у людини який гемоглобін і то ніде класти! — горланить чергова медсестра. — Пруться й
пруться, скільки їх буде! Приходьте через два дні!

У голові немовби гудуть бджоли і лунають уривки фраз медиків: «рентген легень», «ваше
право», «просіться, немає місць», «гемоглобін, гемоглобін», «приходьте, ніде класти».

Щосили тру скроні, піднімаюся і йду крок за кроком туди, де закінчуються їхні Правила. Мені
відомо одне: тут, як і скрізь, правлять бал гроші. Прийди зараз хтось із місцевих магнатів,
одразу розсунуть ліжка, випишуть трьох, чотирьох, скільки треба. І покладуть його в окрему
палату. За порогом починаються інші Правила. Там проїжджа частина дороги, і там треба
триматися, щоб не впасти. Інакше тебе переїдуть, розімнуть, розчавлять, рознесуть і розметуть.
У висновках напишуть, що ти порушила Правила.

Того ж дня опинилася в двокімнатній квартирі Слави, де вона жила, а точніше живе й нині зі
своїм полковником у відставці. Слава вранці і ввечері штрикала мені антибіотики, від яких
рвало заднє місце. В обідню перерву вона умудрялася ставити крапельницю. Решту часу я
спала, притулившись до батареї, мені снилися літні сни: море, пісок, човен з вітрилами.

Слава послала чоловіка до мого будинку, щоб передав записку квартирантові, але на наш
великий подив там нікого не було. Не проглядався навіть слід від «Фольксвагена», все занесло
снігом. Відставник замкнув двері кочегарки з допомогою ланцюга, записку про всяк випадок
залишив у щілині вхідних дверей.

Я вже не думала, чи хтось грабує будинок, чи перекидає речі в моїй кімнаті на другому поверсі,
чи скриплять уночі сходи під чужими ногами, порикуючи, мов звірі. Навіть про сніг на горищі,
який там вивершувався мов айсберги, згадувала час від часу лише на мить.

Вечорами крізь сон чула, як шепотілися Слава з Валерою, вкриваючи мене ще однією ковдрою
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або переносячи телевізор у свою кімнату. Перед кожною дозою ліків мені належало поїсти або
хоч випити чаю з агрусовим варенням, на що йшли колосальні зусилля. Вони масажували,
ставили гірчичники, але все те відбувалося майже без моєї участі, а після процедури я знову
провалювалася в сон.

Валера наполягав, щоб Слава привела додому лікаря. Слава говорила, що аналіз крові в
порядку, але чому не проходить слабкість, вона не знала. Зате знала я. То була глибока чорна
яма депресії. Вибратися звідти все одно, що одужати.

Глава п’ятнадцята: в товарному вагоні

Несподівано завесніло. Савка зупинився посеред вулиці і завсміхався слабкому
ленінградському сонцю, яке спиналося на сході. Він не знав, куди йти. Боліли обморожені
пальці на ногах, хотілося їсти. Він повернувся до станції, згадавши, як допоміг йому дядько
Чорний. Напевне й тут є кочегарка, напевне хтось там орудує лопатою.

Йому не йшла з думки Рубін. Жінка залізла до товарного вагону вночі, коли від холоду він уже
не міг розмовляти. Вона розкрила свій велетенський кожух, вийняла руку з одного рукава і
одягла на нього, потім застебнула всі ґудзики. Жінка весь час щось говорила, але він не міг її
чути від холоду. Вона загорнула його ноги куфайкою, якою він накривався, а потім піднесла
йому до губів якесь пійло. Савка заснув, а прокинувся від того, що йому зробилося гаряче. Він
намагався випручатися, але не зміг. Рубін спала, схилившись на нього, він чув її дихання, чув
польовий запах її розкошланого волосся, що висувалося з-під хустки. Після матері жодна жінка
не наближалася до нього так близько. І він глибоко, тоскно, гірко відчув, як давно не бачився з
матір’ю. Чому він не поїхав до неї в селище? За що він на неї образився, адже мати була
підневільна? Чому він не розпитав про неї, коли вирвався з патронату? Він гірко до сліз
подумав: на всьому світі немає й не буде людини, котра любила б його більше, ніж мати. І
злякався того, як він далеко від неї. І зрозумів, уперше зрозумів, що побачить її не скоро і
хтозна, чи побачить колись взагалі. Від того йому захотілося вилізти на промерзлий дах вагона
й завити на цілий світ. Мамо, мамо, що ж я накоїв? Якщо ви чуєте мене, то простіть мені й
допоможіть.

Савці здалося, що на мить товарний вагон освітило полум’я грубки. Здалося, що він побачив у
тому світлі її обличчя, сумне й покірне. Здалося навіть, що мати всміхнулася до нього.

Поїзд летів, гуркотів, скреготіли гальма, сварилися колійники. Поруч в одному кожусі з ним
спала чужа жінка, яку йому послано на допомогу, на те, щоб він не змерз і не загинув.

Він відчував поруч її пружне гаряче тіло, яке пахло соломою, худі, як скоринка руки. Його
тривожило те, що вони тільки вдвох, що зрідка світло місяця проявляє її виразне обличчя зі
смоляними бровами. Часом поїзд калатало на всі боки, немовби от-от вишвирне з колій і він
полетить з насипу в чорну безодню. Несподівано для себе Савка вільною рукою став
притримувати голову тієї жінки, щоб вона не прокинулася. Його пронизувало досі незнайоме
тепло, йому хотілося обняти її всю, притиснути ще міцніше, ніж тиснув обох їх кожух. Він чув
як барабанить його серце, немов на сполох, боявся, щоб не почула це вона. Але жінка
поворухнулася і раптом гаряче зашепотіла:

— Я Рубін, Рубін, а ти хто? Тебе як звати?

— Савка я.

— Років тобі скільки?
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— Чотирнадцять.

— Ти білорус, білорус, кажи? Бачу, що білорус, а я рома. Циганка по-вашому.

— Куди… ти їдеш?

— Ми разом їдемо, разом! — зареготала жінка. — В Ленінград, ясно тобі?

По тому вона повернулася до нього, засовалася заштовхала його, скинула велику шерстяну
хустку. І раптом він відчув біля себе щось кругле м’яке і соромітне. Савці здалося, що його
ошпарили кип’ятком, він скинувся й одхитнувся. То були її оголені палаючі груди.

— Чого ж ти, дурнику? Ну давай пограємося! У тебе що, цього ніколи не було?

Савка відчув, що він відривається від дна вагона й піднімається вгору, мов на крилах. Він уже
не володів собою, така дика сила його схопила, що забув про весь світ. Забув про патронат з
його босяцькими звичаями і Волом, забув про Верчика з відрізаними косами, забув про батька,
що закладав за спину руки і ходив немов на асфальті чеканив чобітьми слова. Він забув навіть
про матір, за якою голосила його душа.

В ту мить Савка переступив одвічну порочну межу світу, за якою починалося доросле життя.
Він піднімався і падав, летів, розпластавшись, як мертвий. А коли за дощаними стінами вагона,
мов паросток, прорізався новий день, хлопець боявся відкрити очі й подивитись на ту, яка
спала поруч з ним у кожусі. Він соромився своїх поцілунків, бо досі жодна жива душа не
цілувала його в губи, соромився обіймів, бо не вмів навіть обійматися. Затуливши повіки він тут
же знесилено засинав і перед ним з’являвся суворий, замкнутий батько, який сидів за столом,
склавши перед собою зморщені руки. Хлопець часто думав про батькові руки, які були немовби
не його, а зняті зі старої людини. Мабуть, тому він ходив, заклавши за спину ті не свої руки.

Савка згадав, як у патронаті хлопці говорили про дівчат, як вони малювали жіноче тіло на
обривках паперу, на обідраних тумбочках, як вони ржали, аж ревіли, немов підстьобуючи
батогами свою недозрілу бунтівливу плоть. Він то провалювався, то кидався зі сну,
смикнувшись усім тілом, наче вдарений струмом.

— Ей, хлопче, та ти весь гориш! — скрикнула циганка.

Вона знову простягла йому пляшечку з вином, дістала його торбинку з печеною картоплею, що
змерзлася на камінці. Тут він уперше подивився на неї — маленька, немов п’ятикласниця, з
розметаним чорним волоссям і з якимось неймовірним червоним мереживом під кофтиною.
Вона сховала в кишені картоплю, щоб відтала, а потім загорнулася з головою в кожух і
прошепотіла, немовби крізь гуркіт поїзда їх міг хтось почути:

— Іди до мене, зараз я тебе лікуватиму.

Вони знову провалилися в жар і лід.

Савка відкрив очі, встав, але тут же, скрикнувши, впав на мерзлу солому. Боліли пальці ніг, які
він приморозив і яких у гарячці не відчував. Саме ця тиша, мабуть, і розбудила його. Вже не
гуло, не бахкало й не стукало, ледь-ледь, мов крізь сон, поскрипували дошки вагона. Він
прикрив Рубін кожухом, перемагаючи біль, знову піднявся. Похитуючись, тримаючись за стіну,
підійшов до дверей з надірваною дошкою. Поїзд стояв. На небі не було ні хмаринки, але раз по
раз здіймався вихор, пеленою хапав сніг і розсипав його, як пилюгу, навколо.
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Станція була невеличка, чорніли хатини, розкидані попід ярком, завивисто скавулів неподалік
собака, немов скаржився на голодне життя. Савка прочинив двері, зійшов униз, озирнувся.
Паровоза біля вагонів не було, схоже, їх відчепили і загнали в тупик.

Треба було б у когось розпитати про паровоз, але він не вмів говорити по-російськи і не знав, як
звернутися. Метрів за сто від нього стояла жінка з металевою палицею в руках. Хлопець сяк-
так пошкандибав у її бік, на ходу хапаючи сніг і прикладаючи до запечених губів. Коли він
привітався, жінка повернула до нього обвітрене бурякове обличчя, якусь мить мовчала,
оглядаючи виношену куфайку, яку подарував йому Чорний, обмотане ганчірками взуття. «А де
паровоз?» — запитав Савка. Вона все дивилася на нього з подивом чи з осудом, він так і не
зрозумів. Потім мовчки кивнула і махнула рукою, повівши його до станційної хатини.

Там горіла грубка і парувала в горняті вода. Жінка налила йому кип'ятку, запареного на гілках,
поклала сухий окраєць і вийшла. Савка чув, як вона гукала когось за порогом:

— Ковальов, ти ґдє? Ковальов!

А щоб його забрала напасть, твого Ковальова, подумав Савка. Не могла сказати, куди подівся
паровоз і скільки його ще чекати. Він уже збирався вийти, але перед ним стало двоє чоловіків у
міліцейському одязі.

Хто такий? Куди їдеш? Покажи метрики. Метрики у Савки не було, зате було велике бажання
позбавитися цього спілкування, яке нічого доброго не обіцяло. Він хотів прослизнути низом,
але його схопили за комір і кинули на лавку. Савка ощетинився, але зачепився ногою за відро,
скрикнув і знепритомнів.

Отямився він у присмерку довгого білого коридора, в ліжку. Подумав: яке ж воно підступне, це
життя. Б’єшся з усіх сил, рвешся на частини, щоб вирватися з полону, відмовляєшся від тепла і
їжі, тікаєш на край світу, щоб здобути професію, працювати і нормально жити, а тут, за сотні
кілометрів від патронату, знаходяться нові узурпатори, які хапають тебе за комір і тягнуть
казна-куди. Чому такі речі трапляються тоді, коли ти вже на порозі нового життя?

Його мучило двоє запитань, на які він шукав відповіді: де він і де зараз Рубін? Савка поворушив
ногами, відчув біль, але той біль був уже не такий гострий. Він побачив, що йоги обмотані
бинтами.

Глава шістнадцята: про зраду

Ми їдемо саньми в село. Попереду сидить батько, підганяє старого шкільного коня Орлика,
який пирхає і дихає густою парою. Між батьком і мною на сіні лежить кабанчик, у якого
мотузками зав’язані ноги. Кабанчик порохкує, немов хоче заспокоїти, що нікуди тікати не
збирається. Я дивлюся в його маленькі тихі очі, торкаюся холодного мокрого рила, в якому
заведене дротяне кільце, щоб не рився під стіну. Прикриваю кабанчика драним рядном і
гладжу шорстку ковану спину. Сніг шурхотить під полозками, за спиною червоно сходить
сонце.

З висоти п’ятирічного досвіду розумію, що кабанчикові довго з нами не жити. Колись удосвіта
прийде дядько Яким, мати рано розтопить грубку і наставить грітися багато води. Потім дядько
з батьком підуть у сарай, прив’яжуть до кабанчика вірьовку, витягнуть на подвір’я. Кабанчик
не розумітиме, що таке з ним роблять, чому вірьовка врізається в тіло, і впиратиметься,
рвонеться з рук, а вони його схоплять, повалять і заколють. Потім дядько витре ножі, набере
повну чашку крові і вип’є. Цівка крові довго буде в нього засихати на бороді, і я боятимуся
колія. Дірку, з якої цибенітиме кров, заткнуть ганчіркою, а самі прийдуть снідати. Батько
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хвалитиме дядька Якима, який заколов так, що «й не пікнув», а дядько, не звиклий до похвали,
перекине чарку і перепитає, чи є гречана солома для осмалу, чи тільки пшенична. Кабанчика
осмалять і скребтимуть ножами, а я дивуватимуся, чому він у сараї був такий великий,
неповороткий, а тут лежить собі не товстий і не довгий.

— Тату, а наш кабанчик іще не доріс? — питаю батька з надією.

— Та ще підсвинок, — каже він, не повертаючись, — але годувати його нічим. І картоплі вже
мало, і дерті ні пилини.

— А буряки, буряки ж у ямці є, — нагадую.

— Так то ж для Лиски. Лиска навесні отелиться.

— Тату, а кабанчикові ж небагато треба. Хай би він ще підріс, на ньому там ні сала, одні
шкурки, — хитрую, згадуючи бабусині слова.

— Розумниця ти в мене, — усміхається батько. — На осінь у школу віддамо.

По тому батько зіскакує з підводи, бо далі йде Боса гора і дорога круто спускається вниз. Орлик
пирхає, зупиняється, задкує, але батько підв’язує до полозка гальмо і бере коня під вуздечку. Я
найбільше боюся цієї гори, яка нагадує припічок. Боюся дивитися вниз, на село, що
простяглося над річкою. Старий Орлик з трудом утримує сани, я лягаю на сіно поруч з
кабанчиком, бачу, як від його ока і до рила пролягла вузенька мокра доріжка. Він усе зрозумів!
«Прости, прости, прости!» — шепчу я безіменному кабанчикові і заходжуся сльозами, ховаю
обличчя в сіно.

Батько зривається на Орлика, який раз по раз смикає посторонки, хоча ступає боком,
обережно, бо слизько.

Кабанчик лежить поруч, порохкуючи, не зводячи сумних очей, у яких застиг тихий жаль до
мене, до батька, до Орлика, до всього світу, який виявився таким жорстоким.

— Можеш не бояться! — гукає батько, зіскакує на сани, і ми їдемо тепер швидко й весело.

Проте щось не дає мені підняти голову й дивитися на село, де так багато хат, людей, де їздять
навіть машини, яких я бачила всього два рази.

Вже за півгодини кабанчика завели до холодного сараю без помосту. Затяжна весна перейшла
в дощове літо. Хата в нас була маленька й сира, під соломою, спали всі покотом, на поличку. Як
тільки обсадилися, батько почав копати котлован на найвищому місці у дворі.

Навколо було багато сусідських дітей, але вони не вміли ні лазити по деревах, ні плавати, ні
стріляти з бузинової дудки. Ті діти здебільшого грали в квача, галасували, билися, викрикували
слова, які в хуторі були суворо заборонені. Вулички тут петляли сюди-туди, наче скручене
мотуззя, а корів пасли в череді ген далеко від хат.

В те перше літо я так і не змогла подружитися із сільськими дітьми. Ми з батьком щоранку
запрягали Орлика і їхали то по пісок, то по глину, то по дрова. Віз торохтів крученими
дорогами, батько запитував:

— А як далі їхати ти знаєш? Де наша хата?
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— Хата під соломою, бовдур цегляний! — вигукувала я.

Він на радощах реготав, стріпував чорною гривою волосся. У нього був сильний низький голос,
і коли він під настрій починав співати, дивилася на нього побожно, знала, що саме за цей голос
мати і згодилася за нього вийти. Без любові.

Любила вона іншого, але той інший виїхав з хутора, щоб учитися на лікаря. Звали його Василь.
Він обіцяв повернутися і забрати її в місто, але приїхав через п’ять років з панею. Так хуторяни
називали — паня. Вона пошпортала долівку свекрів підборами, походила по хутору напахчена й
напудрена, як лялька. Мати прочула, утекла в ліси голосити. Там був дух нашого прапрадіда,
який піднявся з могили. Той дух і привів її на галявину до конвалій. Вона вдихала пахощі
дрібненьких білих квіточок, а дух людським голосом шепотів:

— Ось бачиш, нічого не змінилося. Ліс тріпоче листям, птахи вирують, усе цвіте. Тебе хтось
зрадив, але ж він тільки людина.

Там, серед лісу, мати вперше почула дивовижний голос хлопця, який ішов до хутора
навпростець.

Співай співай, соловейку, всіма голосами,
А я сяду та й заплачу дрібними сльозами.

Хлопцеві було всього сімнадцять. У білій полотняній сорочці, у полотняних штанях, фарбованих
вільховою корою, босий, він стояв перед нею і все закидав назад буйну чорну чуприну. Вона
сиділа на пеньку, довга пухнаста коса спадала до конвалій.

— Яка дівчина! — замість вітання вигукнув юнак.

— Хто тебе навчив такої сумної пісні? — спитала вона.

— Мати колись учили. Ти чия?

— Чия б не була. Не про тебе.

— А як посватаюся, що скажеш?

— Скільки ж тобі років, сватальнику?

— Двадцять… двадцять два, — прибрехав він.

— А мені двадцять сім, ти чуєш? Іди собі.

Але духові прапрадіда захотілося, щоб вони були разом.

Глава сімнадцята — чорна крапка за рогом

Молодий сніг освічував двір і вулицю, спочатку мені здалося, що наступає світанок. Але
годинник показував чверть на першу ночі. Я вийшла і побачила, що в сусідній кімнаті працює
телевізор. Валера спав, як немовля, біля нього лежали розсипані листки, густо списані його
мурашиним почерком.

Після виходу на пенсію чоловік моєї подруги зайнявся проблемою модернізації економіки. Всі,
хто з’являвся на порозі цього дому, знали про його ідеї вдосконалення державного устрою та
змін в організації виробництва. Валера сповідував колективістські цінності, намагався поєднати
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промисловість та аграрний сектор. Тобто якийсь фермер і якийсь директор молокозаводу
створюють спільне підприємство, банк, розробляють спільну програму, тарифні сітки.
Можливо, ця ідея не позбавлена здорового глузду, але Валері катастрофічно не вистачало
економічної освіти, і всі його дослідження базувалися виключно на особистому досвіді та
спостереженнях. Окрім того, Валера-відставник не визнавав наукових досягнень у цій галузі.
Колись я принесла йому підшивку журналів «Економіка і фінанси». Він відкрив кілька сторінок,
тут же заплутався в термінах і розрахунках, взявся за голову і, зрештою, почав нервово бігати
по квартирі, вигукуючи:

— Це хвороба століття, люди навмисне все ускладнюють. До чого тут цифрова агонія?

Я намагалася йому пояснити, що це наукові розрахунки.

— Ось послухай, все дуже просто. Змичка агро і промислового секторів. Змичка, розумієш?

Валера стискав руки в кулаки і бив ними назустріч, пальці об пальці, щоб було зрозуміліше, як
це має відбуватися. Я намагалася його переконати, що приватна власність шукає оптимальні
шляхи для створення надприбутку. І гендиректори навряд чи підтримають його ідею.

Валера діставав із шафи почату пляшку коньяку, виходив на балкон. А коли повертався,
малював на листках схеми тієї змички, тикав під носа всім, хто траплявся на очі, і зрештою
робив висновок, що я, а також його дружина, всі родичі й друзі проти вдосконалення
суспільного устрою.

Одного разу він притягнув додому чоловіка з непристойно довгими вусами, який назвався
народним екс-депутатом, розтлумачив йому свою змичку. І той зрозумів. На радощах вони
випили все, що було в барі, Валера засунув йому в кишеню ті необґрунтовані дослідження, а
сам розмістився на дивані й загрозливо захропів.

Слава поза очі називала Валеру Три Напасті, вислуховувала всі його сентенції і коментувала з
відвертим сарказмом. Проте він слухав її з дитячою покірністю так, ніби дружина червоним
олівцем, як учителька, виправляла його помилки, а він, мов учень, повинен був переписати все
начисто.

Другого ранку після візиту екс-депутата сусідка знайшла в під’їзді розсипаний рукопис з
помітками на полях: розпочато тоді-то о такій-то годині, дописано, виправлено тоді-то. Вона
вкинула все те в сумочку й пішла на роботу, розмірковуючи, як використати папір, де майже не
було чистого місця. Три Напасті заходився чекати листа з Верховної Ради, слухав по радіо сесії
й заглядав до поштової скриньки не раз на день.

Якось, не знайшовши в домашній аптечці серцевих крапель, він подався по ліки, купив одразу
кілька пляшечок «Трикардину», «Корвалолу», «Пумпану». А коли повернувся додому, його
чекало велике відкриття. В кульку, де лежали ліки, кожна пляшечка, щоб не розбилася, була
дбайливо загорнена в стандартні аркуші паперу. Ті аркуші він упізнав одразу, але не йняв віри
— то був проект його економічної революції в Україні.

На Валеру нападала самотність і спустошеність. Його квадратне тіло, покладене долілиць,
нагадувало чорний квадрат. Так бабця з аптеки і невіглас із довгими вусами розбудили в
патріота праведний гнів. Він вирішив, що рукопис викрали агенти опозиції, які проти
покращення економічної ситуації державі. Він припхався до аптеки, гримнув дверима і так
розревівся, що дерев’яна хатка затряслася. Йому витягли на прилавок третю частину рукопису,
що залишилася (решта вже пішла по людях у вигляді обгорток до флаконів та ампул). Три
Напасті бився головою в тонку стіну аптеки і рвав на собі волосся. Тим часом бабця-
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фармацевтка захопила стратегічний об’єкт — телефон, набрала номер міліції. Ночувати б
Валері у підвалі за тонкими ґратами, якби дільничний, котрий тут же придиркотів на скутері,
був не такий молодий. Хлопчак розгубився, бо запідозрив глибокий смисл у вигуках «це
політична змова!», «це смерть ідеї!», «крах модернізації державного устрою!».

Дільничний посадив Валеру позад себе й вони подалися у відділення. Була вже осінь, свіжий
північний вітер остудив патріотові думки, і перед самими дверима він осівся, схилив голову та
попросив дозволу розібратися зі складною політичною ситуацією в державі наодинці з собою.
Як остаточний аргумент, Три Напасті сунув у кишеню міліціянта грошову одиницю з портретом
Грушевського «на бензин».

Тепер ось Валера лежав з уявною небезпекою для життя, перед ним усю ніч працював
телевізор, який від напруги міг вибухнути, біля крісла валялися списані листки, як свідки
непоясненного патріотизму.

Слава була на нічному чергуванні, на кухні стояла нерозігріта вечеря, непомиті чашки, які
Валера мав звичку перекидати вгору дном. Пахло вивітреною кавою. Несподівано я відчула
себе чужою в цій квартирі, ніби не знала її ніколи, а насправді прожила тут дев’ятнадцять
днів…

За вікном перестав сніг, пішла якась людина вгрузаючи, витягаючи ноги і перевалюючись
збоку на бік. Людина віддалялася, скоро перетворилася на чорну крапку і зникала за рогом,
лишивши за собою сліди, які взявся завівати вітер.

Ось так і ми мандруємо життям, як випадкові перехожі, а на нас хтось дивиться з вікна,
відхиливши товсту занавіску. Людина живе у своєму теплому кублі, її дорога тисячами стежок
виходить у великий світ. Тисячами! Все, що ми маємо, таке нетривке, ненадійне, невічне, ці
стежки можуть обірватися в одну мить. Необачний порух — і твоє тіло летить у прірву. Нас
підстерігають аварії, хвороби, природні катаклізми, вороги. І звичайні випадки. Над усім цим —
невидимий диригент, той, хто стоїть за товстою занавіскою.

Добре, що життя так влаштоване — кожен має крутити своє колесо, аби вижити. Якби не це,
людина могла б зосередитись на сутності свого існування. Яка це трагічна сутність! За всю
історію ще ніхто не знайшов іншої дороги, крім однієї — дитинство, юність, старість і смерть.
Віками йшли пошуки дороги до безкінечності, — поховання у склепах, бальзамування,
заморожування, еліксири молодості, сироватки. Та Вічність лиш скептично всміхалася на ці
потуги, і у відповідь скидала катаклізми, інфекції, епідемії, катастрофи, пожежі, війни.

На мить відчула себе чужою в цьому помешканні так, мовби забракло повітря. Почала одягтися
й збирати речі. Куди можна піти серед ночі в глибокий сніг і лютий мороз? У мене не було
дому, крім зруйнованого замку на вулиці Свободи. Але ті порепані стіни й струхлі вікна, ті двері
наохляп і сходи, які завивали під ногами, раптом покликали мене. Я гостро відчула, що
потребую дому. Кожна людина перед очима небезпеки прагне відчути себе захищеною. Мені
захотілося розпалити задимлений камін, поставити на плитку турочку і заварити чаю з
чебрецем. Захотілося почути, як бавиться вітер, висвистуючи у піддашші, як ховаються на
горище пташки, дряпають лапками коробку й попискують.

Ось прийде літо, поїду на Чернігівщину, попрошу в когось велосипеда. А там якось дістануся до
хутора. Нашморгаю насіння нехворощі і насію біля вхідних дверей. Той будинок таки стане
моїм домом. І мені запекло від думки, що на горище замку намело кучугури снігу, які розтануть
і потечуть крізь стелю брудними плямами. Уявила, як змітаю і збираю той сніг, як зношу по
драбині відра і висипаю за кочегаркою. Мабуть, вперше за останні місяці подумала, що не
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здамся, відбудую замок, зроблю його міцним і довговічним не тільки для себе, а й для тих, хто
житиме потім і потім.

Глава вісімнадцята, про мандрівку в драному чоботі

Савка провів у лікарні більше місяця, наприкінці квітня 1961-го року робітничим поїздом він
приїхав до Ленінграда. Всю дорогу, а це більше трьох годин, думав про Рубін. Вони не
домовлялися зустрітися. Але хлопець знав, що цигани тримаються ближче до станцій і
вокзалів, сподівався там її знайти. В лікарні йому подарували чоботи колишнього фронтовика,
який помер від гангрени. Ліва халявка було розрізана згори до самої кісточки, напевне,
розпенехали, коли знімали взуття з того нещасного. Савка сяк-так стягнув чобіт докупи
сировою ниткою. На ньому була також сатинова сорочка з незручним косим коміром,
солдатське галіфе, куфайка і вицвіла сіра кепка.

Він усім називався сиротою, люди, які йому зустрічалися, вірили, майже нічого не
розпитували. Слово «сирота» було, як перепустка. Зійшовши з поїзда на околиці Ленінграда,
він побачив маленькі двори, де вирощували овочі і тримали курчат, тьмяні вікна дерев’яних
хатин, у які ніхто не дивився, як в очі покійників.

В кінці вулиці перед хлопцем постав чималий чорний будинок з жерстяним дахом, над яким
висіли крони корчуватого дерева. Продовгуваті високі вікна були без занавісок, отже, то була
не лікарня і не патронат. Найбільше він боявся патронатів з їх убогими плитами, на яких
пригорала їжа, з їх холодними спальнями і вічно забитими коридорами. Савка ненавидів
патронати. І хоч багато хто радив пройти через патронат, щоб отримати метрику, хлопець
всіляко уникав цього.

У дворі невідомого будинку Савка побачив гору товсто нарубаних березових полін. Із досвіду
мандрування хлопець затямив, що, перш, ніж зайти, треба заглянути у вікно або підслухати під
дверима. Він так і зробив. У величезній кімнаті стояли саморобні парти і було битком набито
дітей. Діти не галасували, не виривали одне в одного з рук чорнильниці, як бувало в них у
патронаті. Коли продзвенів дзвінок, до кімнати зайшла жінка в темному одязі, поклала книжки
на стіл. Висока, тонка у чорній сукні з білою косою, що спадала аж за пояс, вона здалася йому
несказанно гарною. Він відійшов од вікна і подивився на себе очима цієї жінки. Чоботи, які
здавалися йому подарунком долі, виродкувато світили порваною халявою, а вицвілий
виношений одяг немов відкидав його до іншого світу. Війна залишилася в минулому. Мало хто
носив звичайні кирзові чоботи, молодики одягалися в черевики і напівчоботи, метляли
холошами широких, як спідниці, штанів.

Савку давив смуток. Він не те, що не міг так одягатися, а навіть не знав, що далі їсти, бо
торбинка з сухарями, які вдалося насушити в лікарні, вже дуже схудла. «Кому потрібне моє
життя в такому безмежному світі? Через що мені довелося розлучитися з матір’ю, батьком, з
рідним домом? Чи повернуся я ще колись у своє селище, де вікнами на схід стоїть рідна хата?»
Хлопець не знаходив відповіді на жодне запитання, і від того його смуток ставав дедалі
глибшим.

Дерево над будинком тримало гнізда, які колихалися під кожним подихом вітру. Він задивився
на ті гнізда і тут відчув, що хтось позаду схопив його за комір, почув грубий окрик:

— Ось ти де, паршивцю!

Біля нього стояв чоловік у шинелі й гімнастерці, справжній солдат із гнівно перекошеним
обличчям.
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Чоловік приволік його в будинок, затягнув у бокову кімнату і кинув на підлогу. Савка навіть не
ощетинився. Відчув залізні кулаки того дядька, який невідомо чого на нього визвірився, відчув,
що краще не заперечувати й не боротися. В кімнаті було повно старого мотлоху, поламані
стільці, сокири й лопати, порожні мішки.

Він ліг на той мотлох, навіть не настеливши собі ганчір’я. Пізно ввечері з того боку стукнув
засув, дядько вдарив його чоботом під бока і, не дочекавшись, доки Савка прокинеться, поволік
його коридором. Хлопець опинився в тій кімнаті, де допіру жінка з білою косою проводила
урок. Дядько, сапаючи повітря чорним беззубим ротом, швирнув його в двері. Савка впав біля
дошки, боляче вдарившись об підлогу. За мить ним оволоділа жага помсти, йому захотілося
прибити дядька, схопити його в руки й тріпати ним, як ганчіркою, а потім щосили вдарити об
парту так, щоб він упав, заюшений кров’ю. Дядько вийшов у коридор, напевне, хотів когось
погукати, а Савка тим часом схопив кочергу біля грубки і став за дверима. Щось його
підкинуло, може, відчуття небезпеки, може, злість і безвихідь, що на них наштрикався безліч
разів. Він стояв із закритими очима. Коли дядько з’явився на порозі, гухнув його кочергою по
голові, безпомильно, не дивлячись.

Дядько похитнувся, страшно глянув на нього вивернутими очима, опустився на підлогу, по-
тваринному закричав, став битися в судомах. Савка подумав, що це смерть, він ніколи не бачив,
як люди помирають. Гасова лампа на вікні блимала, напевне, вже ні на чому було горіти. Савка
хотів тікати, рушив до порогу, але в коридорі почулися кроки. Коли жінка з білою косою
зайшла, він весь тремтів і не міг мовити ні слова.

Трохи згодом вони сиділи в тісній кімнаті, прибудованій до школи. Жінка налила йому кип’ятку
і поклала тульський пряник. Вона говорила, немов сама із собою, можливо, через трагедію, яка
висіла над нею, як брила.

— Як тебе звати, часом не Володею? Хоча ні. Це рідкісне ім’я.

— За нього ти не хвилюйся, в нього чорна хвороба, скоро очуняє.

— Ти росіянин? Хоча ні, ти, мабуть, білорус, відчувається акцент.

Савка давно звик, що його називають білорусом і навіть пишався, що зумів приховати, хто він
насправді. Але зараз його щось підривало. Він злився на себе за свій страх смерті, злився на цю
жінку, яка відчула його страх. І несподівано для самого себе сказав:

— Я не білорус. Я хохол з північної України.

Жінка подивилася на нього довгим поглядом:

— Шкода, що так. А я литовка, чув про Литву?

— Шкода, що я затесався сюди між вас, в Росію? Що ви привели мене до себе в кімнату і
розливаєте переді мною чаї? А я нікчема, нікчема з далекої окраїни.

— Ні, хлопче, не те. Все не те. Шкода, що ти себе так називаєш. Людина не повинна
принижувати свою… свій етнос. Тебе може хто завгодно називати хохлом, ув’язнювати,
топтати, пекти розпеченим залізом. А ти не маєш права. Ти повинен пам’ятати, хто ти і звідки,
розумієш?

— Та якби я хоч раз сказав…
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— А ти скажи і побачиш, скажи!

Вперше за довгі місяці поневірянь Сава забув, що в нього немає метрики, що в нього немає
даху, немає нічого, і що на кожному кроці може напоротися на міліцію, яка знову запроторить
його в патронат. Забув, як далеко він від домівки, забув, як давно він бачив матір. Замовк і
забігав по кімнаті. Щось у ньому перевернулося і зародилося нове, сильне, нестримне як
ураган. Він відчув себе не втікачем, не патронатським вуркаганом, а кимось вищим. Відчув у
собі частку своєї землі. Відчув, що за ним стоять засніжені поля і скирти, які зі свистом
пролітали за дверима товарняка. Що за ним — чорні ліси і залиті талою водою долини. За ним
Україна, яка приїхала разом з ним.

Це нове сильне відчуття, несподівано розбуджене чужою людиною, було не те, що він почував
до Рубін. Савка не знав, що з цим робити, як його берегти чи виставляти напоказ. Від
усвідомлення своєї вищості й причетності до чогось хлопцеві захотілося піднятися на повний
зріст, розправити плечі й піти вулицями, дивлячись людям в очі не соромлячись зашитого
чобота і старого галіфе.

Жінка з білою косою подивилася на нього усміхнено:

— Лягай біля грубки. Завтра я відвезу тебе на Макіївський, до ваших. Спи.

Ленінград його вразив. Місто, яке він бачив за вікнами трамвая, вирувало й пінилося,
здіймалося багатоповерхівками, гуділо, ревіло, гомоніло. Немов окрема держава. Він побачив
Неву, вкриту синім, аж зеленуватим льодом, мости, що, як мовчазні велетні, здіймали вгору
руки.

Його здивували люди. На вулицях з ним заговорювали, як зі знайомим, проводжали й
показували, як пройти швидше.

Глава дев’ятнадцята — світло твого сповитка

Бачу, як зараз: через маленькі вікна пробивається до кімнати сонце, мов просіяне крізь сито.
Мати сидить біля столу, говорить з бабусею про хутір і раз по раз переходить на плачі. Тоді,
навесні шістдесят першого, мені виповнилося шість років. Я росла самотньо між конвалій та
зозулиних черевичків. Між пташок і ящірок. Між проваль і урвищ, над бурчаком, який ніс тиху
пісню через коріння дерев. Так росла й моя мати. Наша хата стояла в оточенні дерев, ми
звикли їх бачити скрізь, щодня, звикли, що вони нас захищають, гомонять з нами, зустрічають
нас.

Коли ми переїхали, матері було тридцять вісім років. Вимучена далеким ходінням до села, бо
влаштувалася санітаркою в лікарню, вона виглядала на сорок вісім. Хвилька волосся, яку
завжди викладала після миття, несподівано посивіла. Мати немов поменшала, в неї ні до чого
не знімалися руки.

Бабуся — зовсім інакше. В хутір її видали заміж за вдівця в шістнадцять років, через сирітство,
а виростала в селі. Тут були її подруги, далекі й близькі родичі, спогади дитинства.

— Що ти розходилася, — втішала вона матір, — всі переїхали, нічого вже не зміниться. Так
треба державі.

— Кому треба, той хай і живе. Моя душа в хуторі.

— Нам пощастило, на якому хорошому місці купили хату. Куркульське дворище! І річку видно, і
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левада поруч, і до всього близько.

До хати зайшов дід Іван, бабусин брат.

— Знов тії самої співає? — кивнув на матір. — Ти хоч би дитину не лякала! Ходімо зі мною, —
подав величезну руку.

Ми виходимо в сіни, там зібралася тала калюжа. Дід вихлюпує воду, кладе до порогу цеглу, щоб
не мокріло знадвору й каже:

— І ти за Нехворощем сумуєш?

Я перемовчую, щоб не заводити діда.

Він розповідає, який достойний чоловік жив колись у цій нашій хаті. Була в нього ціла стайня
коней, за тими кіньми приїздили навіть з Росії. А полотна ткали десять скринь, як почнуть
білити навесні, то всю леваду застелять. Звали чоловіка Худик Яків Софронович.

— Дідусю, а ви знаєте, хто такий держава?

Він замовкає, здивовано дивиться на мене згори вниз.

— Та знаю, бодай би ніколи не знав!

Ми йдемо обніжком до дідової хати, він кремезний, сутулий, ступає важко, немов аж
скидається. На фронті три дні лежав у снігу під Сталінградом, відморозив пальці, застудив
ноги. Коли повернувся додому, то з його бабою жив інший чоловік — Кузьма. Дід вигнав
Кузьму, викидав його манаття, оселився в меншій кімнаті, в хатині. Але з бабою вони так і
залишилися чужими. Коли я до них приходила, кругла червонолиця Настя завжди сварилася,
брязкала посудом, нападала на діда. Він мовби її й не чув, мовчки мене чимось пригощав,
мовчки лягав у своїй хатині відпочити і все зітхав. Рано-вранці дід ішов до млина, і коли там
щось не ладилося, похмуро сідав на сходині, невидющими очима дивився вдалину. Я подумала,
що, мабуть, в усіх дідових бідах був винен той, хто звався держава.

— Ось ми з татом поїдемо до держави, хай тільки грязюка спаде. Я вже з ним побалакаю,
знайте, — нахвалявся старому на втіху.

Минали роки за роками, ми все їздили і їздили в хутір. (Хуторищем ніхто його не звав).
Спочатку там лишалися сараї та погреби, навесні біло цвіли сади, немовби своїм цвітом
закликали господарів: ми цвітемо для вас, а ви нас покинули. Ми ходили і їздили туди часто —
то накопати пролісків та рясту, то зібрати яблука, груші й сливи, то по опеньки, то по
кислички.

Або — по нехворощ. На підгір’ях навколо хутора росли високі та густі стебла віників. Звідси і
його назва. Хуторяни завжди нарубували гори цього добра, підвішували на горищах. Нехворощ
була гілляста, пахла гіркувато-полинно, аж до весни. Віники в’язали багаті, товсті, тут їх
називали панськими. Нехворощю обставляли хати, щоб їх не так оббивали дощ і сніг, щоб не
нападала мишва. Всі хутірські хати пахли нехворощю, пахли валянки, куфайки, бо нею
обмітали сніг. І цей запах дитинства назавжди поєднався в мене із запахом дому.

Хуторяни посилали й дітей по нехворощ. Часом приїздили горщечники або заготовачі, віники
вимінювали на сіль, глечики, дратву, мило, стрічки. За звичкою хуторяни возили нехворощ у
село велосипедами. Їхні хати з отим гірким запахом всі, як одна, будувалися вікнами до Босої

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Синє яблуко для Ілонки-Новели та
повість]

127 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

гори. З тієї гори вже видно було хутір.

…Приходили хуторяни на свою землю і просто посидіти, ввібрати в себе дух лісу. Ставили
велосипеди на місці колишнього двору, ішли вниз до бурчака напитися та набрати води. Бурчак
тихенько дзюркотів, немов робив свою вічну роботу, ми не знали, як він починався, бо там була
гущина й провалля. Але той бурчак був як серцевина хутора, всі колись брали з нього воду,
любили сидіти на крутих розмивах і дивитися, як він живе. Над бурчаком лежала черемха, ми
переходили нею, наче кладкою, вона здригалася, а потім застигала у своїй непорушній красі.
Хтозна, звідки в неї була сила цвісти, коріння лежало вивернуте, стовбур потріскався. Навесні я
бігала подивитися, чи деревина ожила, черемха довго не зеленіла. Гладила шорстке стебло,
розповідала їй, що вже пора прокидатися, притулялася до неї щокою. Потім народжувався
жовтуватий липкий листочок, мов крило метелика, а такий радісний і жаданий!

Я бігла на пагорб, до хати, гукала бабусю й розповідала про те диво. Тоді ми чомусь думали:
коли черемха ожила, вже настала весна.

Над хутором стояв легкий гіркуватий аромат нехворощі, яка росла всюди, там жив ледь чутний
шум лісу. То заєць пролетить низько над торішнім листям, струшуючи пилок із ліщини. То
спурхне пташка з осики — «хр-р-р!». То гадюка виповзає з провалля, худа і виснажена, зозла
повисне на пеньку й зашипить.

Хати в хуторі ніколи не замикалися. Двори городилися латами й лісами. Люди жили, як одна
родина, ділилися молоком, м’ясом, яйцями, реманентом. У нас біля сараю стояла ступа, з кінця
літа і до пізньої осені приходили хуторяни товкти просо або мак.

Коли хутірських дітей запитували, де село, вони показували на всі боки. Справді, села були
скрізь, хутір тільки один. Вийдеш з Іванківець на Босу гору, дорога то в ярок, то на пагорб. А
там уже видно розвалисту вербу, за якою приховалася дорога направо, попід ярком. То — на
хутір.

Окремо від інших, в самому лісі тулилася хата Андрія та Лукії. Андрій був хутірський, привів у
дім молоду білу, як борошно, Мілинку, теж хутірську, але незабаром вона померла з нелюбові.
Люди так і казали: покинула Мілинка Андрія, бо не любив. Замість неї Андрій привів Лукію з
села. Вона була висока й така худа, що видно було череп і вилиці.

Всі хуторяни — шептуни й знахарі, Андрієві казали, мов, не веди молодої до сороковин,
Мілинка не пустить. А він привів. Як почали вони з Лукією ходити до вінчання, ходили з весни
й до літа, так і не обвінчалися. То священик захворіє, то підвода згори перекинеться, віз
обламається, то метрики забудуть. Жили невінчані.

Лукія була невдатна, не вміла ні долівку примазати, ні біло попрати. Хату довела, наче клуня
зробилася. Бригадир її на роботу не кликав, бо тільки кіньми й могла править, а до того ж,
щовесни була вагітна, а на зиму народжувала дитинку.

Перше немовля Лукія втопила. У них колодязь біля хати стояв, зруб лісяний. Жінка вдосвіта
вийшла по мерзлій землюці, схилилася до води. А до хати повернулася вже без дитини,
накинулася на Андрія: твоя борошняна Мілинка дитину одняла. Погукала і руки з колодязя
простягає, просить, дай потримати.

За другою дитиною Лукію мати забрали в село, аж доки маля не побігло. Тоді Андрій поїхав
підводою й привіз жінку додому. І ось Митруня зник з дому. Андрій заявив у міліцію, приїхало
двоє верхи, перетрясли весь хутір, подумали на циган, що ті вкрали. Але ж уся хутірська
малеча росла в бур’янах і на дорозі в пилюці, ніхто ніде не дівався. А тут таке. Поїхали ті, а
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через кілька днів маля знайшли в колодязі, спливло наверх, біла сорочечка вгору здулася.

Той колодязь закидали землею і вгорі затоптали. Народилося в них ще дві лукійки, лобаті та
довгі, почали рости. Так Мілинка все поза хатою ночами голосить, Андрія гукає. Андрій як
здурів, десь його носить лісами та полями, прийде обідраний, очі запалені, води не нап’ється.
Сваряться на весь хутір, горланять, Лукія гукає людей, щоб допомогли чоловіка стримати:

— Гой, гой, завертай його на гору! — править.

Хутір годував лукійок, Лукія до села внадилася. Побуде в матері днів зо два, а потім іде до
хутора, за нею скрізь по дорозі обгортки з цукерок валяються.

Тихі хуторяни дивувалися й сумували, не було в їхніх душах того, щоб пояснити чи зрозуміти,
що коїться в Андрієвій хаті. Але ображена Мілинка не йшла їм із думки. Старіші казали, що
треба церковку ставити, хоч маленьку, як сито завбільшки, щоб там її душа заспокоїлася.

Але тут кинули укрупнення, лишилися від хутора повалені димарі та обгурені погреби. Один-
єдиний колодязь у Клочків дивився в небо чорним оком глибини.

Хуторянам не дали в селі однієї вулиці. Голова сільради сказав: де буде місце, там і осядуть.
Рудий Василь і Йван Онисович побудувалися на Запашці, Федір Неліпа і Петро Сергушко під
горою, Кравченки — на Пісках, Любченко — на мочарах, а ми оселилися біля Удаю. Решта
виїхали в далекі світи, до родичів і вже по тому їх ніхто ніколи не бачив. Хуторян
недолюблювали за мовчазну, тиху вдачу, за те, що вони все вміли своїми руками, що трималися
осторонь і дружби ні з ким не водили.

Вони важко приживалися на новому місці. Часом зустрічалися біля Нехворощі, соромилися
одне одного, свого смутку і своєї неприкаяності, не дивилися одне одному в очі і пояснювали,
що приїхали «одкопати калини» або «жінка послала лика надрати». Я бачила, як дядько Василь
крадькома гатив греблю, коли прорвало ставок, а дядько Петро ліпив заліп на своєму
глиняному хлівці, вкритому соломою. Той хлівець стояв ще років десять, відколи опустів хутір.
Усе вже зрівняли з землею, а хлівець ховався за деревами та виглядав, коли дядько Петро
приїде лісникувати. Дядько ховав туди коня від оводів, а сам ішов напитися з бурчака.

Колись я сиділа під яблунею, а він збігав з відром униз, ще не старий. Мабуть, дядькові на мить
здалося, що на пагорбі стоїть хата, гуде вулик, мліє картоплиння проти сонця і наливаються
груші-мушкатки. Він так весело біг, мовби за ним стояв цілий хутір, живий-живісінький.

На мене упав всесвітній смуток: бачила й переорані хати, і дядька під горою, який біг і
наспівував. (То була тільки мить, він уявив, що хутір знову живий.) Мовби дві обрізані
фотографії, приліплені одна до однієї. Тоді я вперше подумала, що людина, яка втратила свій
перший дім, ніколи не буде по-справжньому щаслива.

Бо дім — то не лише гніздо, а точка, з якої ти бачиш Всесвіт і звідки Всесвіт сприймає тебе.

Ти такий на Землі, яким зростила ця перша хатина, засліплена золотом досвітнього сонця. Ти
так ітимеш, як ішов твій перший годинник з круглим маятником, як з тобою гомоніли дерева
крізь шибку, рано-навесні, викидаючи темно-червоні пуп’янки. Так будеш світитися, як
світився твій перший сповиток, вибілений дощовою водою. Ти матимеш стільки сили, як ці
стіни, що схиляються над колискою.

Тому треба берегти свою першу хату. Кожне житло щось залишає людині — мудрість і спокій,
доброту і відданість. І кожному житлу людина залишає частинку себе.
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Глава двадцята — український Ленінград

Другого ранку Савка вже сидів за столом поруч з огрядною жінкою, яка підливала йому чаю і
підсувала грудковий цукор. Здавалося, він вперше пізнав, як це зустрічати ранок у теплій
кімнаті. Він намагався брати меншу грудку, а рука сама тяглася до більшої. Його вчили змалку
приховувати почуття, нотаріус не гладив по голові, а мати любила крадькома. Біля відкритих
дверець грубки вона тримала його на колінах, цілувала нагріту полум'ям голову і притискала до
грудей, мовби хотіла, щоб він запам’ятав назавжди її любов.

Савка був загартований, на прихильність людей, з якими зустрічався, особливо не
розраховував. Розуміння йому вистачало.

Але він здорожився, стомився від чужих і так хворобливо тужив за домом, що часом зривався з
місця і біг з-перед людських очей. Це відчуття було з ним усе життя. Він завжди пам’ятав,
звідки він і де його рідний поріг.

Жінку звали Горпина Матвіївна, вона теж була родом з Полтавщини, а до Ленінграда переїхала
ще до війни, — там служив її чоловік. Горпина Матвіївна пережила блокаду, показувала Савці,
по якому шматочку хліба їм давали на день. З присвистом дихаючи через непомірну повноту,
жінка дивилася за вікно і весь час розповідала про бомбардування, про те, як ховала хлібну
картку, а потім забувала, де її поклала, і довго розпачливо шукала. Говорила вона без інтонації,
як говорять про те, що вже вицвіло на сторінках пам’яті. При цьому відламувала по крихті хліба
і жувала її, дивлячись за вікно, де ливма лив дощ, розбиваючи решту снігу. На її обличчі раз по
раз прослизали сліди не згаслої насолоди — вона смакувала хліб.

— А ти звідки будеш? — вже втретє розпитувала Савку одне й те ж.

— Я з Ніжина, може, чули таке місто?

— Ах, да, Ніжин, Ніжин.

— А скільки тобі років, шістнадцять, вісімнадцять?

— П’ятнадцять. Метрику показати? — схопився з місця і став шарити по кишенях.

— Немає в тебе метрики, — просвистала Горпина Матвіївна. — Можеш не вихвачуватися.

Вона завсміхалася, куточки губів піднялися вгору, як у справжнього веселуна.

Савка нахилився і промовчав. Було чути, як по шибці шурхотить дощ із снігом. Запала
мовчанка. За якусь хвилину Горпина Матвіївна знову розповідала йому про блокаду.

— У нас був кіт Мурзик, дебелий, чорний, днями сидів на підвіконні і виглядав мене з роботи.
Одного разу я забула сховати хліб, залишила на столі денну пайку. Згадала вже, як ішла з
роботи, думаю, з’їв і забувся про скибку. Приходжу, — хліб не торканий, а Мурзик сидить на
стільці, невідривно дивиться на шматок і плаче. Можеш уявити?

Кімната Горпини Матвіївни виходила вікнами на Макіївський майдан, там метушилися якісь
люди, зупинялися машини. Видно було величний собор, що куполами упирався в небо.
Хлопцеві захотілося там побувати. Він хотів побачити і Смольний, і Дворцову площу, й Петрів
палац, і Ермітаж, і Марсове поле. Про Ленінград йому розповідали різні люди, з якими
зустрічався в дорозі, а тепер це місто, схоже на Всесвіт, було перед його очима.
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По той бік у невеликому приміщенні з перекошеними дверима розмістився магазин з написом
«Булочная». Савці захотілося пересікти майдан і зайти в той магазин. Він навіть уявив, як на
полицях розкладені рядами рум’яні сайки, і як вони свіжо пахнуть. За час свого мандрування
він навчився приробляти: міг би запропонувати розчистити сходи і біля сходів. Його думки
перервала Горпина Матвіївна:

— Саво, учись говорити по-російськи. Коли ми сюди приїхали, я перше-наперше навчилася по-
їхньому спілкуватися. Щоб народ тебе прийняв, ти повинен прийняти мову цього народу,
розумієш?

Він не чекав од старої заплилої жиром тітки такої настанови.

Хлопець тут же згадав, як учорашня знайома з білою косою говорила йому про Україну, про те,
що його земля приїхала до Ленінграду разом з ним. Всі намагаються повчати. Він поки що не
знав, як усе це поєднати, але розмова з Горпиною його вже стомила. Він попросився прилягти.
Насправді Савка хотів подумати про Рубін. Він кожну вільну хвилину згадував про неї, про піну
мережив, за якою ховалося гаряче, мов полум’я тіло, про тверді губи, якими вона його
цілувала, мов хотіла закусати до смерті. Він пам’ятав її легке циганське вбрання зі зборочками,
її солом’яний запах, такого запаху не мала жодна жінка. Розкуйовджене важке, наче віжки,
волосся. Савка затулив очі і раптом різко сів і схопився за голову.

Він згадав, як добирався сюди трамвайчиком, як пересідав з одного на інший, як за вікном
диміли труби, здіймалися будинки, вежі церков, мости. Він уперше зрозумів, яке гігантське те
місто, куди він приїхав, зрозумів, що знайти Рубін у Ленінграді неможливо. Вперше за час
поневірянь ним оволодівала нестримна злість. Він ненавидів себе за те, що так безглуздо
втратив цю жінку, ненавидів господарку квартири, яка згодилася його прихистити тому, що він
з України, ненавидів цілий світ, який здавався пустим тому, що на серці в нього була пустка.

— Рубін, ти чуєш? Не буде мені без тебе ні сонця, ні весни, ні життя. Я помру, Рубін!

Савці навіть здалося, що в нього не було іншого минулого, тільки те, що пов’язане з циганкою.
Наплакавшись, він заснув, немов провалився. Рубін приснилася в зеленій сукні з маками, мов
іде до нього через майдан, повз булочну, в якій він підмітає підлогу. Савка хоче вийти до неї,
але двері зачинені, не піддаються, він метається з кутка в куток, кричить, але його ніхто не чує.

Прокинувся він від власного голосу. Над ним стояла Горпина Матвіївна, помовчала, а потім
мовила:

— Саво, мабуть, вона тобі добре голову засрала, ця сучка.

— Як ви знаєте, про кого ви?

— Про неї, ти все кликав її уві сні. Циганка?

— Яка вам різниця? От яка вам різниця, не все одно?

— Скільки їй років, сказала? Ти хоч знаєш, що вони у тринадцять-чотирнадцять уже заміжні, а
в сімнадцять мають купу дітей? Що вони тільки крадуть і дурять, знаєш?

Савка схопився, одягнувся і вибіг з квартири. Йому здалося, що, розмовляючи з Горпиною, він
зраджував Рубін.

Глава двадцять друга: втеча
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На небі ще мигтіли зірки, мов діаманти, і стояв рискою молодий місяць. А вже світало. Я йшла
сонними вулицями, вдихаючи дух неторканого снігу і вітру з високих дерев. Свистала вдалині
перша київська електричка, у вікнах запалювали світло. У сквері біля театру купалися
синички, збиваючи снігову пилюку.

На розі Жовтневої ще було відчинене нічне кафе «Магія». Бармен розчищав сніг, за високими
дверима приглушено грала музика. Я замовила зелений чай з лимоном і фісташками, сіла біля
вікна, як у минулому, коли ще жила у квартирі. І душа була на місці. Навпроти на стіні висіло
дзеркало у різьбленій оправі, подивилася на себе вперше за останній місяць. На мені було
фіолетове пальто з коміром сріблястої лисиці, біла в’язана шапка. Сіла за столик, не
роздягнувшись, із дзеркала на мене дивилася інша людина — бліда жінка з високими бровами і
темними очима. При неяскравому світлі кольору очей не видно було, я здалася собі не
замученою і не виснаженою. Із транзистора звучала пісня Сольвейг, я вдячна була барменові,
який шурхотів лопатою, ні про що не запитуючи.

А потім щось на мене найшло, вперше за кілька місяців розплакалась. Добре, що ніхто цього не
бачив: мені стало жаль свого невлаштованого життя. Жаль, що я так і не навчилася зберігати
те, що діставалося такими зусиллями. Хоча б та квартира. Все життя тулилася по чужих
кутках, і ось одного разу, десять років тому, керівництво спілки журналістів провело анкету про
побутові умови свого районного членства. Виявилося, що я безхатня. По дорозі з Полтави до
Києва керівництво спілки заїздить у наш райцентр, веде мову з адміністрацією. На той час
район продавав бетонні плити колишнього військового аеродрому. На клопотання спілки сесія
райради виділила шістдесят плит для редакції, начебто на придбання житла для мене.

Що тут почалося! Редактор з головою райдержадміністрації вже подумки розподілили ті плити,
розіпхали по кишенях гроші. Проте знайшлися й інші люди. Голова райради Харченко
Володимир повторно виніс питання на сесію. Депутати одноголосно проголосували — плити
виділити окремо, на житло для журналістки. Директор аеродрому Бибик Олексій
зателефонував через день, уночі.

Вийшов з машини, передав целофановий пакет з грошима:

— Послухай і зроби точно так. У тебе є лише цей тиждень, щоб купити квартиру й переїхати.

— Як вам дякувати? Візьміть! — поривалася дати йому кілька купюр.

— Ти збожеволіла? Це квартира!

Я притисла гроші до себе й побігла. Кажуть, якщо людині щось судилося, то все вийде. За день
знайшла житло в центрі міста. Хоча, вигляд у тієї квартири був жалюгідний — стіни в дірках,
шпалери обідрані, вхідні двері падали з одвірками на руки. Крім того, комунальна
заборгованість. Наступного дня оформляли документи у нотаріуса, щоправда, згодом
виявилося: нотаріус не мав права практикувати. Все довелося робити по-новому. А на третій
день, на Пречисту, ліпив несусвітній дощ, я переїздила до свого помешкання. Гроші передавала
господарям на вулиці, там же, на спині одного з вантажників, мені написали розписку про
отримання. Ні до того, ні після не бачила такої великої суми — три тисячі доларів.

Наступного тижня, як і пророкував Бибик, мене викликали до суду і задали тільки одне
запитання — де гроші за плити? Я показала документи на житло.

Щасливішою не була ні до, ні після. Хрущоба на дві кімнати загальною площею двадцять шість
квадратних метрів. Двадцять шість! Сантехніка прогнила, колонка не працювала, двері на ніч
доводилося підпирати шваброю. Але то було перше моє житло.
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Згадуючи минуле, розумію: тоді, в дев’яностих, на початку Незалежності, це було ще можливо.
Ще за інерцією рухався маховик економіки, райгазета друкувала таблиці показників
промислових і сільгосппідприємств. Усе вже хилиталося, але ще не падало.

На радощах навіть не подякувала тим, хто відстояв тоді моє право на житло. Мені стало легко і
вільно, мовби народилася заново і бачила вперше березові коси за балконом.

І от тепер, через десять років, сиджу в кафе «Магія» по вулиці Жовтневій, дивлюся за шибку,
де розцвітає ранок. І в мене знову нічого немає. Мої речі лежать на вулиці Свободи, в руїні, яка
майже не замикається, ноутбук стоїть біля вікна, завішаного ковдрою. В тій руїні живеться так,
як живуть народи Півночі у наметах. Можна розтопити камін, погріти біля нього руки, можна
попрати білизну дощовою водою, можна вмитися над великим старовинним мідним тазом.
Можна кип’ятильником нагріти кави.

Усвідомлюю, що ніколи не дам ладу своєму замку. Скільки б не економила, скільки б не
залазила в кредити, не позичала грошей, мені не під силу навіть замінити дах. Я порахувала,
потрібно, як мінімум, сто п’ятдесят шиферин, а кожна шиферина коштує п’ятдесят гривень. Ще
потрібні куточки, зливні труби, оплата майстрам. Ні, це неможливо!

Кафе зачиняється. Виходжу з тихої зали, де лежать на столах перевернуті стільці, мов убиті
птахи на високих берегах. Знову в дзеркалі бачу відображення — продовгувате бліде обличчя з
високими бровами. Але тепер і це обличчя здається чужим.

На вулиці вже пахне їжею, у відчинені кватирки долітає смак тушкованої картоплі з м’ясом,
смаженої цибулі, яєчні. Місто за високими вікнами в теплі збирається на роботу. Ніколи не
любила готувати, простоювати над плитою, але в мене є одна блакитна каструлька з чорними
вушками, у ній чомусь все виходить смачне. Подумала: от би зараз наліпити вареників з маком
або з сиром, намастити медом чи сметаною.

— Доброго ранку, пані журналістко!

— Та доброго, — відповідаю знехотя. Не люблю, коли хтось зупиняє думки. А тут ще назустріч
— Зазора. Його приземиста постать з портфелем іде, розхитуючись, як судно на хвилях.

— Сподіваюся, ви ще не забули, де працюєте? Закінчується зима, а вас усе немає.

— Завтра буду.

— Будьте… ласкаві.

Не люблю, коли він запобігливо чемний і непохитний, як стратостат. Уявляю, як його рве
зсередини, що мене так довго немає. У колективі десяток людей, кожен має теліпати руками й
ногами, щоб наша газетка вижила, щоб ті копійки, які нам держава платить, ми відробили.
Фізично відчуваю його зневагу, майже ненависть. Сьогодні що — вівторок? Значить поскакав до
адміністрації на летучку. В редакції газетний день, запарка. Якби була я, то шеф би так не
поспішав. Кроків за десять він виймає носовика, як простирадло, дружина йому шиє їх удома,
розправляє на всю ширину. Він так завжди робить, коли хоче показати, як спітнів і як йому зле.
Все, треба йти на роботу.

Майже пробігаю квартал, думаю, як потрапити в будинок через такий високий сніг. Ослаблені
легені запалилися, глибокий сухий кашель не дає дихнути. Де ж це снігова лопата, мабуть, в
кочегарці. Аж ось завертаю за ріг вулиці і бачу, що стежка прокидана від самих воріт і до
крилечка. Біля кочегарки припорошений слід від вантажівки і величезна купа розпиляних
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кругляків дров. Оце новина! Невже мій квартирант не перетворився на втікача і намагається
боротися? З труби, що виведена до кватирки його кімнати, в’ється синюватий димок. Так ми ще
й опалюємо!

Роздумувати знову про те, що змушує цього чоловіка жити в руїні, мені ніколи. Тим більше, що
його немає вдома. Відмикаю двері, піднімаюся сходами вгору. Біля дверей кімнати лежить гора
нарубаних дров. Моє житло нахололо, майже льодяне. Вмикаю обігрівач, розпалюю камін,
починаю збиратися на роботу.

Глава двадцять третя: всі дівчата виходять заміж

Хутір прокидався рано. Лісяні обвальковані глиною хати вистигали. Треба було опалювати.
Коли випадав глибокий сніг і до скирт із соломою не добредеш, розпалювали в печах нехворощ.
Горіло, аж тріщало. Зверху клали сируватий хмиз, вогонь пожадливо накидався на нього, як
звір на здобич. Тягнувся сіруватий димок. Дехто збирався на роботу в село, школярі, а з ними й
дорослі виходили о сьомій ранку. Мороз — не мороз, завірюха чи сніг до пояса, попереду хтось
із чоловіків ішов у битих валянках і робив слід. За ним рухалися решта. Дорога то піднімалася
на пагорби, то тікала вниз. По обидва боки було поле, а за ним — ліси. На пагорбах вітер
здимав сніг, іти було легше. Як правило, всі шість кілометрів мовчали, щоб не хапати
морозного вітру. Інколи виходили вовки і стояли поодаль, хуторяни їх не боялися. Між ними і
звірами була мовчазна угода: і ті, й інші жили окремим життям, не завдаючи одне одному
шкоди. Недарма ж хуторян прозивали чаклунами й звалювали на них біди. Чи посушливе літо,
чи падає худоба, чи вимокло сіно — все через тих хуторян, бодай їм було пусто.

Начальство полюбляло нехворощан за покірність. Все, що було в погребах — бочки з медом,
солониною, грибами, — а ще ямки із мороженими в’юнами, горщики з молозивом, запеченими
сливами ішло на пригощання уповноважених. Хуторяни гнали самогонку, наливали калюжку
на лаву й запалювали, чи горітиме. У хатах завішували вікна, обмазували тістом чавуни з
брагою, говорили пошепки. Брали самогонку, доки горіла, настоювали на зубрівці. Як тільки на
дорозі з’являлася бричка, запряжена білою кобилою, хуторяни, без того худі й жилаві,
зменшувалися, схиляли голови, думали, як цього разу догодити начальству, що йому піднести і
чим його здивувати.

А тим часом голова колгоспу не дозволяв їм орати городи кіньми, бо коней навесні мало й вони
вироблені, рубати сухостій на дрова. Опалювали тільки соломою й хмизом. Солому вночі крали
зі скирт, приносили додому разом з льодом, а хмиз тягали з лісу, по снігу.

Мені назавжди запам’ятаються ранки. В печі розгорається солома, пахне димком, на столі
блимає гасова лампа. Бабуся ставить у горняті картоплю, тоненько кришить мерзле сало й
цибулю. За якусь часину на всю хату пахне засмажка, так пахне, що всидіти за теплим
комином неможливо. Злажу на припічок, а там холодно.

— Ти ще поспи, хай снідають тато й мама та Вова. Їм у село йти, — каже бабуся.

— Нічого, нічого, всі помістимося, — усміхається тато.

Загортає мене в рядно, саджає біля себе на лавці. Кожен чистить собі гарячу картоплину, потім
вмокає в засмажку і їсть із квашеною капустою. Перед тим, як піти, батько несе мене на
припічок, я заскакую на піч. На комині умліває кваша. Засуваю палець у горщик, щоб
покуштувати. Ненароком горщик перекидається і падає на черінь, укриту солдатською
ковдрою.

— Бабусю, вас не було в хаті, а тут таке трапилося! З отієї занавіски, що біля печі, зліз вишитий
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гном. Я сама бачила, стрибнув на комин і перекинув квашу. Тепер тут усе розлите.

— І в кого ти таке вродилося? — сміється бабуся. — Треба спитати, може десь брехунів
приймають?

Коли бабуся виходить, я злажу з печі і прошу вибачення у гнома, вишитого на занавісці. Гном
підморгує мені, під ним хитається гриб-мухомор. Ми базікаємо про се-те, мов нічого й не
трапилося.

Коли підбилося вгору сонце, приходить Ніна, дочка Рудого Василя. Ніна принесла з собою
нитки й гачок, перезнімає з рушника мереживо. Рушник висить над іконами, Ніна стоїть на
табуретці, раз по раз дивиться на візерунок і крутить гачком. Як нудно!

— Ніно, а навіщо заміж виходять? — запитую.

— Бо всі дівчата повинні виходить заміж.

— І я теж?

— Як виростеш.

Перспектива готувати скриню, в’язати мереживо і вишивати мене засмучує.

— А якщо я буду ось така? — закопилюю губи й настовбурчую вуха, — теж вийду заміж?

— Усі виходять.

Згадую Лукію, у неї зуби, наче кілки, а справді, вийшла ж. Іще Андрієм як попирає.

— А ти за кого йтимеш?

— Хто посватає. У мене ще рушників не вистачає.

— Так візьми в нас, у бабусі багато.

— Не можна, люди засміють. Треба неодмінно свої рушники, п’ятнадцять або двадцять. Іще
двоє простирадл, дві скатерки, килимок на стіну, домоткані доріжки.

Бідна, бідна Ніна. У неї все обличчя в ластовинні, наче горобцями побите. Косичка руда,
кучерява й коротка, на кінці закручена, схожа на поросячий хвіст. Руки теж у ластовинні.

Я дивилася, як Ніна пильнує біля візерунка, дівчина надовго замовкла, немов блукала вже у
своєму недалекому заміжжі. Раз по раз її очі зникали за вікном, а руки все крутили й крутили
нитки. Тоді ми ще не знали про укрупнення, про те, що незабаром залишимо свій хутір,
розлетимося по світах, і вже, може, й не побачимося. Ніна спочатку виїде до села, ніхто її так і
не посватає. Тоді вона візьме торбинку з харчами й рушить у Крим, начебто до брата, який
служив в армії, і залишиться там працювати на виноградниках.

Батько з матір’ю, чужі-чужісінькі в селі, довго чекатимуть дітей з далекого Криму. Я й зараз
бачу, як вони обоє малі і в драних куфайках когось виглядають біля перелазу.

Ніна приїде спродуватися у чорному, як блискавка, пальті. Люди заходитимуть і братимуть,
кому що треба — ночви, табуретку, тарілки. Вона стоятиме біля порогу і казатиме — «ето
рубль», «ето троячка», «ето даром». Рушники пішли разом зі скринею. Сусіди потім гудили, що
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квіточки вишиті дрібно, такі візерунки годяться хіба на торбинки. А куди поділося те
мереживо, яке вона плела в нашій хаті при холодному сонці, — не знаю. Тільки, мабуть,
наречений їй не зустрівся.

Хуторяни так і залишилися в селі чужими. За два десятиліття їхні хати спустіли, уже
нехворощю там не пахло. На стінах лишилися поруділі чорно-білі фотографії. На одній,
пам’ятаю, вони сидять усі разом на траві. Біля них розстелене полотно зі скупими наїдками і
пляшкою наливки. Дівчатка у вінках зі стрічками, жінки низько запнені. Чоловіки й хлопчаки в
картузах і піджаках. Всі обличчя напружені, суворі. Вони знали: фотографія піде у вічність і
хотіли виглядати достойно.

Хуторяни незабаром вимерли, так і не знайшовши домівок на новому місці. За ними обвалилися
їхні сільські хати, немовби відчували, що в них уже ніхто й ніколи більше не житиме.

Глава двадцять п’ята — привид Монферрана

Горпина знайшла для Савки метрику померлого родича. Тепер за документами йому було
шістнадцять років, його звали Сергій Леонідович Семенов. Вона ж допомогла йому
влаштуватися на завод імені Кірова учнем.

Після навчання тинявся містом, сподіваючись зустріти Рубін, яка ввижалася на кожному кроці,
мов примара. Він ішов, похнюпивши голову, потім біг, чиргаючи розрізаною халявкою чобота,
гукав її. Оглядалися перехожі, сміялися незнайомі жінки. Ввечері він заходив до квартири,
наче тяжко поранений, що стік кров’ю. Засинав хворобливим сном, час від часу скрикував або
стогнав. Горпина жаліла його, думала, що від поневірянь та голоду він заслаб на сухоти, а тому
діставала собачий жир, топила його і давала пити з молоком.

Щосуботи до неї приходили на досвітки українки, закинені війною до Ленінграда, приносили
скупі наїдки — борошно, суху солону рибу з Північних морів, якою приторговували моряки,
коржики, випечені на смальці. Починалося довге чаювання, спогади і сльози. Савка зумисне
йшов із дому, бо ці українки здавалися йому несправжніми, хоч і спілкувалися північною
говіркою, хоч і вишивали та пряли. Вони пам’ятали, як було до війни, як в’язали снопи,
саджали тютюн, орали кіньми.

Але вони не знали, якою стала Україна на початку шістдесятих, яка техніка тепер на полях, які
будинки спорудили. Він і собі не зізнавався, але тікав не тому, що його дратували ці
посиденьки. Коли жінки починали співати, щось у ньому піднімалося, як ураган, а потім тонко
скімлило. Він боявся сам себе, боявся, що, не попрощавшись, візьме ціпок, як древні
мандрівники, і рушить пішки додому. Він уже готовий був через півсвіту податися туди, де
голодував, терпів приниження, кулаки, страх і відчай. Але були ще спогади про Вола, вчителя
праці з патронату, який затягав до себе в майстерню і бив цеглиною, захованою у валянок; про
те, як він ледве вибрався на волю, як він мерз у товарному поїзді, спогади про Рубін.

Після тих побоїв вихованці хворіли тижнями, дехто навіть помирав, але лікар писав те, що
годиться, нещасного ховали на патронатському кладовищі й забували про нього.

Упродовж довгих місяців хлопець відгонив думки про батька. Коли нотаріус поставав перед
очима в сірому пальті, Савка кудись біг або шукав якоїсь роботи. Батько інколи снився, як
заходив у хату, сідав біля столу, склавши великі довгі руки біля тарілки, а мати метушилася,
збирала поїсти, щоб його не сердити. Савку й досі душила образа за те, що його позбавили
дитинства й дому. Він хотів би показатися рідним у новому одязі, з грошима й подивитися
батькові в очі.
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Він не міг слухати українських пісень через матір. «Мамо, мамо, як ви там? Чому ви не шукали
мене й не приїздила ні разу в патронат? Я так чекав вас і стільки кликав, що ви не могли не
почути. Може, ви хворі, може, вас уже немає?»

Савка думав, що обов’язково повернеться додому, коли знайде Рубін. Він не уявляв без циганки
життя. Пам’ятав усе про неї. Її тіло, її одяг, її солом’яний запах, але обличчя не пам’ятав. Як не
намагався відновити в пам’яті образ, не виходило.

Хлопець любив підніматися на колонаду Ісакіївського собору й дивитися із сорокаметрової
висоти на Ленінград, що здавався тоді безмежним. Він захоплювався величчю собору, полюбив
його ще більше, коли дізнався історію. Під собор забили 10 762 підпори, оскільки місцевість
була болотиста. Тут установили колони вагою 114 тонн кожна і висотою 17 метрів. На головний
купол потратили близько ста кілограмів золота. Будувався собор майже сто років. Савка
годинами простоював біля горельєфу «Воскресіння Христа», роздивлявся фрески і статуї. Там
він думав про Україну, розмовляв з матір’ю. Інколи йому снилося, що злітав з колонади на
крилах, але, в який бік Україна і куди летіти, не знав.

Його взяли учнем токаря на завод підйомно-транспортного обладнання імені Кірова тому, що
Груня не раз навідувалася до начальства, розмахувала партквитком, благала й погрожувала.

Савка-Сергій ходив за майстром, якого всі звали Степановичем, підмітав стружки, протирав
деталі, подавав інструменти. Степанович не допускав його до станка, бригада жартома
називала Савку сином полку і хохолчиком. Сава розпитував, які машини випускає завод,
Степанович залюбки розповідав про підйомники, які йшли у всі кінці Радянського Союзу й за
кордон. Багатотонні крани використовувалися на гідроелектростанціях, у шахтах, на
будівництві. Найпотужніші на той час могли піднімати до шістдесяти тонн.

Степанович трудився на заводі з часу його заснування, 1931 року, знав усе, але говорив мало і
рідко. Його сиве щетинисте волосся піднімало кепку, яка трималася на самій верхівці голови
так, ніби ось-ось мала злетіти. Степанович кульгав на праву ногу, дивився з-під лоба і вітався
помахом руки, мовби знехотя. Хлопець злився, що майстер не допускав його до верстата, але
Степанович як і не чув його, все придивлявся, давав сяку-таку роботу.

В обідню перерву бригада збиралася в кутку цеху, розкладала наїдки. Кожен розповідав якусь
незвичайну історію. Савка слухав, затамувавши подих, його чутлива душа сприймала все за
чисту монету, а голова намагалася поєднати почуте з життєвим досвідом. Так він дізнався, що
автором проекту Ісакіївського собору був французький архітектор Оґюст Монферран, якого із
заздрощів не злюбили російські архітектори. Француз заповів поховати себе в стінах собору,
але його волю не виконали. Вдова архітектора забрала тіло до Франції. З того часу привид
Монферрана щоночі блукає в стінах собору, тримаючи підсвічник. Одного разу сторож
наткнувся на тінь архітектора й запитав:

— Чому ти тут, що тобі треба?

— А де ж мені бути? — зітхнув Оґюст. — Я збудував головний собор не на батьківщині, а в Росії,
тепер моє тіло не приймають ні тут, ні там.

Монферран поставив підсвічник поруч біля себе, в повітрі, і він стояв так, як на столі. Привид
архітектора плакав.

Савка сидів, не дихаючи, чекав продовження історії і тут хтось сказав:

— А ти, хохолчику, дивись, не дуже язиком метляй, послухав, і забув.
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— Я що — не розумію? — злився Сава. — Я що, по-вашому, дитина? І не звіть мене хохолчиком,
бо теж можу декого назвати!

— Ну не кип’ятись, пора вже тобі братись за серйозне, — примирливо мовив Степанович.

Відтак Сергій Семенов став за токарний верстат. Степанович не картав і не хвалив, тільки в
особливих випадках клав руку йому на плече. За клопотанням бригадира хлопцеві виділили
місце в гуртожитку.

Він уже не почувався чужим у цьому сірому дощовому місті. Любив ранками сідати в автобус,
зустрічати знайомих і вітатися з ними за руку, по-дорослому. Любив обідні часи в бригаді, коли
всі жартували, згадували, або кепкували один над одним. Любив заводську їдальню з вазонами
і білими занавісками.

Коли отримав першу зарплату, тридцять карбованців, купив собі черевики за останньою модою,
із брезентовими боками й шкіряними носами, купив штани такі широкі, що закривали
черевики. Вечорами він ходив з товаришами до Неви, дивився на крейсер «Аврора», на сірі
хвилі, що накочувалися на сходинки, на чайок, які тривожними криками нагадували про
далеке й безповоротне.

Про Рубін він згадував усе рідше, без болю й розпачу. У свої п’ятнадцять хлопець зрозумів, що
немає на світі галявин щастя, горе проростає скрізь, де не ступить нога. Сава все ще сподівався
зустріти циганку, але вже не страждав, тільки інколи, як бачив на вулиці дівчат у яскравому
лахмітті, підходив, давав карбованця чи два й запитував:

— Рубін з Могилева не знаєш?

Він боровся з різкими вихватками свого характеру, учився ладнати з людьми. Зрештою
зрозумів, що в цьому житті треба не просто виживати, а дряпатися вгору кам’яними виступами,
зриваючись і обдираючи руки до крові. Коли це зрозумів, то вступив до вечірньої школи і засів
за підручники.

Бригада часто кепкувала з Сергія. Одного разу йому дали звичайну палицю, обмазали її
мастилом і наказали:

— Серьожо, ану збігай до коваля, хай розіб’є і зігне півколом.

Коваль грубо вилаявся і розламав палицю надвоє. Савка схопив розводний ключ, зціпивши зуби
підбіг до Степановича. Бригадир тільки осміхнувся:

— Ти що, малий, жартів не розумієш?

У вечірній школі Сава відчув смак до навчання. Захопився читанням, йому подобався сам
процес, приносив з бібліотеки товсті томи, ночами сидів у коридорі й читав усе підряд, сторінку
за сторінкою.

— Малий, тисни на математику, це зараз головне, інженером станеш, — радив Степанович.

Але хлопець уже визначився, він хотів стати юристом.

Глава двадцять шоста: премія

Зазора сидів у вельветовому кріслі і потирав скроні долонями. На його обличчі проступало
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страждання. Він із тих, про кого колектив знає все: скільки важить його дружина, де робить
педикюр коханка і в кого він лікує свій простатит. Коли я зайшла, колихнулася штора, наче її
хтось пхнув. Редактор відчинив холодильник, дістав учорашні бутерброди з шинкою і ввімкнув
чайник. Початок несподіваний. Я вже не знала, що й думати — він мав би зараз ганяти мене,
як м’яч, витискати всі соки і спонукати до ініціативи. Натомість редактор пригладжує сіре,
поділене на пасма волосся, крокує від вікна до столу, що видає його глибокодумність. І каже:

— Тобі… вам… присвоєно обласну журналістську премію «Золоте перо». Вітаю! — подає
книжечку, де чорним по білому написано про моє лауреатство.

Я подумала, що нарешті чорна смуга закінчилася, що виповзу з боргів після хвороби і куплю
новий диктофон. Цифровий.

— Ми підготували добірку твоїх матеріалів і подали в комісію.

— Які, хто відбирав?

— Переважно, публіцистика. Ти ж аналітик. «Гра в піддавання», «Зірви брехню, неначе п’явку з
тіла», «Журналістика пережила інфаркт», «Послухайте, діду Антоне» — сила!

— З мене могар! — вигукую. — Оце так новина!

По обличчю редактора прослизнула тінь. Він заварив пакет дешевого чаю, підсунув мені
бутерброди, в яких сир підсохнув і зрадливо піднявся вгору, а шинка посіріла.

— Ти ж знаєш, у країні зараз криза.

— Тобто премія без грошового еквіваленту?

— Не те, щоб зовсім. Трохи виділили, але…

— Але що?

— Бухгалтер тобі пояснить.

На моє запитання бухгалтерка виставила рідкі, як у старої кози, зуби:

— А при чому тут я?

Одне слово, ще до мого приходу редактор ужив усю премію разом із співзасновниками. Я
знала, що в Зазори мораль існує лише теоретично, але, щоб так упасти, треба мати довбню
замість голови. Я ніколи не знала, яка в мене зарплата, ніколи не перевіряла відомостей.
Отримувала те, що давали, платила за рахунками наперед. У мене був редакційний ноутбук, а
ще — фотоапарат і диктофон. Але тут щось ізсередини здавило. Я круто розвернулася, рвонула
двері. В кабінеті редактора клубками валив дим і пахло алкоголем.

— Совість у вас є? Я звернуся до юриста, — задихаючись від диму й образи кинула йому в
обличчя.

— Хто б казав про совість, — після паузи з притиском відповів він. — Скільки ви днів цього року
працювали і що здали відповідальному секретареві?

— Я хворіла!
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— Ви симулянтка!

— У мене є лікарняний. І принаймні, я не краду чужих премій. — Я поклала на стіл заяву про
звільнення і сказала, що завтра маю намір принести всю оргтехніку.

— Завтра мене й заступника не буде, ми їдемо робити передплату.

— Але хтось же працюватиме?

Відповіді не почула, але я вже немовби оголосила про початок війни. Другого дня підійшла до
інженера, змусила його перевірити техніку й прийняти. Він прийняв списаний три роки тому
комп’ютер і диктофон. Фотоапарат числився в бухгалтерії, його взяти відмовились.

Увечері в мене стався серцевий напад, верхній тиск піднявся до 200. Слава розпалила камін,
поставила крапельницю й переконувала викликати швидку. Пам’ятаю, як вона дивилася по
кімнаті, як рукавичками брала ковану кочережку з трояндою, мою гордість. Як вона
жахнулася, коли на прочинену квартирку сіла величезна сова і стріпнула крилами.

У мене так дико боліла голова, що я лежала із закритими очима і просила Бога не посилати
мені смерті.

Другого дня вранці понесла в редакцію фотоапарат. Я любила його, як друга. Бувало, сиділа в
засідці, чекаючи героя статті, котрий не хотів себе виставляти. Фотоапарат замерзав. Я тулила
його до самого тіла, просила постаратися, а потім виймала й блискавично клацала. Виходило.
Інколи в дорозі сідали акумулятори, але фотик з доброго дива таки вмикався, давав спалах. Ми
з ним пройшли сотні кілометрів, відзняли тисячі сюжетів. Прощавай, любий друже, прощавай!
Бухгалтерка подивилася на фотоапарат, але від її руки він не вмикався. Я продемонструвала
техніку в роботі. Стара коза наказала принести інструкцію. Біжу додому, подаю їй інструкцію.
А де ж футляр, просторікує баба, тут мав бути ще футляр. Кажу, футляр був паперовий, він
розвалився. Посадова особа наказує таки здати шкіряний, куплений за мої гроші. Я кладу
футляр перед нею.

Але екзекуції ще не кінець. Мене кличуть в редакторський кабінет, там зібрані завідуючі
відділами.

— Так от, — каже Зазора, — ми зібралися, щоб вирішити питання з журналісткою, яка поводить
себе аморально. Кричала тут мені, будьте всі на роботі, я принесу техніку, змусила інженера до
коліна розписатися. Лякає юристом, ми що це будемо терпіти?

Він по одному піднімав колег і запитував, чи згодні, щоб мене звільнити. Так, ніби я не
подавала заяви і мене звільняють за статтею, а не за власним бажанням. Всі сказали «за». Всі.

За кілька хвилин забираю трудову, вигрібаю мотлох зі столу в пакет. І виходжу. Здавалося б, от
і скинула з себе ярмо. Але стою на ґаночку, з якого скапує давній сніг, дивлюся в очі весні. І
йти мені начебто й нікуди. По тілу пробігає то холод, то жар, зривається дихання й переходить
на свист. Добре, що катів у обличчя бачиш лише перед стратою.

Глава двадцять сьома: обличчям до вогню

Тепер я повинна буду виїхати. Як тільки прийму рішення, виконаю необхідні формальності,
найму вантажівку. Брат сказав, що його дача в моєму розпорядженні. Тепер кожного разу,
коли повертаюся до свого замку, приходить відчуття, ніби вже його залишила. Зупиняюся біля
металевої брами, дивлюся на похмурі вікна, флігельок, щоб відсканувати в пам’яті кожну
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дрібницю. Загадки так і залишаться загадками — картини на горищі, портрет невідомої жінки в
передпокої. А ці потріскані рами, які я так і не пофарбувала, ці двері, що скрикують, наче
обпечені, коли до них торкаєшся. А моя подруга Сова, що прилітала й сідала на кватирку та
стріпувала крилами. А бочки з льодяною водою, які стоять під іржавими ринвами. Якби хоч
дати волю сльозам.

Вечорами я розпалюю камін, лягаю до нього обличчям і намагаюся стежити за волосинами
вогню. Що ж, злети і падіння злиті в нас воєдино, і ми не знаємо, де закінчується одне й
починається інше. Легко впасти, коли тобі тридцять, а коли за п’ятдесят? Коли ти відома
журналістка і начебто шанована людина, а тебе запросто вишвирюють з роботи тільки тому, що
насмілилася сказати правду. Зазора креше камінь брехні, прилизався вже й до нової влади.

За синім вікном маленька дівчинка в червоному катається на роликах. Може, то дитинство
прийшло мене втішити? Патли вогню розкидає вітер з димаря, і я думаю про те, як чотири
місяці тому планувала відбудувати свій замок. Яким я його бачила, як я його любила.

Мене лихоманить, мабуть, вперше зізнаюся собі, що дому так і не знайшла. Переїздила з однієї
квартири на іншу, купила цю руїну, бо все чогось шукала. Як та нехворощ, росту в хуторі на
сухому пагорбі, а на ораних грядках не приживаюся. Хоча дім людський не на землі, а в душі.

Мені стало жарко, як минулого пекельного літа. Я підійшла до вікна, відчинила кватирку. І тут
відчула сильний біль у грудях. Схопилася за підвіконня, закрутився і захитався світ,
занудило, — з рота хлинула кривава піна. І все, темнота, більше нічого.

Потім я лежу на білому простирадлі в білій палаті. Сюди, мабуть, приніс мене квартирант. Он
він стоїть у кутку, як зайва річ. Медсестра ладнає крапельницю, лікар рахує пульс. Слава
сидить на краєчку ліжка. У них чорні непроникні обличчя, наче мене серед них немає.

— Ви повернете її, повернете? — плаче Слава.

Всі мовчать.

Трохи згодом Славка і квартирант виходять. Я біжу за ними. Славка повертається і вкриває
мене, другу, на ліжку.

Вони сідають на дивані в кінці коридору.

— Я навіть не розповів їй про себе, — каже квартирант.

— А треба? — схлипує Славка.

— Той будинок купив для мене батько, коли ще був живий. Хотів, щоб я відкрив нотаріальну
контору. У мене є право на власність двадцятирічної давності.

— Знайшли, про що говорити. Вона вистраждала через це.

— Я міг би його викупити.

— Тепер зможете.

Кричу: «Ні, ні, ні! Я ще не дописала повісті про нас з тобою».

Диск лежить біля каміна, там немає лише останньої глави…
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А вони й далі сидять, обхопивши коліна зв’язаними руками. Мені легко, нічого не болить,
підскакую на одній нозі і, сміючись, злітаю до стелі.

А знаєш, я нікуди не поїду, буду в замку, з тобою. Вийду якось на сходи у піні блузи та в
зборочках зеленої спідниці на високих до неба підборах. Із-за лацкана твого піджака вигляне
малюк-душа із сірничину завбільшки. Ти замреш. А я стоятиму відчужена, мов би жоден
чоловік ще не наближався до мене.

Глава двадцять восьма…

Опиняюся серед поля, на колишньому хуторі, в оточенні лісів. Збігаю вниз, де прокинувся
бурчак, під кіркою льоду виблискує вода. Дерева ще неживі, але назустріч мені скидають
галузки. Над бурчаком нависли обвалисті береги, пориті гадюками, торішнє листя ледь пахне
грибами. Нахиляюся напитися, і тут чую, як хтось наближається, тріщить гілками й шарудить
листям.

— Ти прийшла, — каже батько, — тебе тут ніхто не чекав.

— Тату, де ви?

— Ми всі біля тебе.

Піднімаю голову і бачу: на пагорбі стоїть увесь хутір і тихо гомонить. Чоловіки, — хто в чорній
од крові сорочці, хто з порваними жилами і розтерзаною плоттю. Голі жінки, з розметаним
волоссям, що затуляють обвугленими руками груди. Коні і корови з проваленими боками,
обвислими нутрощами.

Мене охоплює жах, який не може вмістити одне людське тіло. Пронизує дикий біль.

— Кожен має збудувати свій дім, — каже батько. — І ніколи не питай себе, навіщо живеш на цій
землі.

Примітки (до електронної версії)

Перелік виявлених і виправлених верстальником помилок набору:

Стор. 35: Зоя одягає найкраще плаття до столу і сколює мишкою [волоюсся] => волосся.

Стор. 78: Чи хто хоч знає в місті, яке [волося] => волосся в його дружини?

Стор. 80: Дихала глибоко, з [присвитом] => присвистом, рам’я на ній піднімалося, не хотіло
прикривати од холоду ледь живе тіло.

Стор. 94: Батько намагався заговорити про матір, але їхні розмови обмежувалися переглядом
щоденника, його [запитанями] => запитаннями про вчителів і її відповідями: «Як скажете,
тату».

Стор. 118: На Землі живе десять мільярдів ротів, сідниць, [у двічі] => удвічі більше рук і ніг, які
з дня на день знищують нашу планету.

Стор. 121: Жінка розповідала, що колись у їхньому дворі [розвезлася] => розверзлася земля і
утворилася глибока щілина.

Стор. 140: Тут же розпотрошили коробочку з [льодяники] => льодяниками.
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Стор. 144: В інтернаті не любили вчителя праці [не] => на прізвисько Віл, котрий вибивав із
хлопців дурість.

Стор. 173: Вперше за довгі місяці поневірянь Сава забув, що в нього немає [метрику] =>
метрики, що в нього немає даху, немає нічого, і що на кожному кроці може напоротися на
міліцію, яка знову запроторить його в патронат.
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