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О� пів� на� восьму� в� плащі� й� з� чемоданчиком� а� руках�Городовський� був� уже� на
аеродромі��Квитка�він�потурбувавсь�замовити�собі�ще�вчора�ввечері�телефоном�і�за
свій�відліт�почував�себе�цілком�спокійним�

Але� інші� справи� його� помітно� непокоїли�� Сівши� на� дерев�яну� лавочку� коло
дерев�яного� ж� будинку� аеропорту�� що� трохи� нагадував� йому� китайську� пагоду�
Городовський�поволі�обводив�очима�широке��вкрите�поруділою�травою�поле��де�там
і�там�стояли�привітні�білі�апарати��В�основному�його�клопотали�дві�речі��по�перше�
раптова� нехіть� чи�� сказати�щиро�� просто� збридження� до� бідної�Тоні��Чим� справді
завинила�перед�ним�ця�жінка��Адже�справедливість�вимагала�визнати��що�вона�шукала
в�ньому�тільки�те��що�він�у�ній��а�коли�робила�це�одвертіш��ніж�усі�інші��то�її�можна
було�тільки�похвалити�за�прямодушність��Якщо�він�мав�право�звести�цей�бік�життя�до
примітиву��то��безперечно��друга�сторона�цим�правом�могла�користуватись�так�само�

Якраз�Тоня�була�жінкою��про�яку�він�давіть�мріяв�іноді��справжньою�і�невимовною
товаришкою�в�насолоді��якою�не�варт�ні�гребувати��ні��себе�зв�язувати��Так�чого�ж�він�

зрештою��хоче�
А�втім��не�цим�збридженням�до�даного�об�єкта�він�дорікав�собі�найгірше��Тоня

могла�йому�розподобатись��це�не�важить��Хай�він�навіть�занадто�ясно�побачив�у�ній
самого�себе��але�хто�може�примусити�людину�довгий�час�дивитись�на�себе�в�дзеркало�

Адже�так�бувало�раз�у�раз��або�він�жінкам��або�вони�йому�переставали�подобатись��Хай
цього�разу�він�виявив�зайве�й�дивне�роздратування��але�не�в�цьому��зовсім�не�в�цьому
полягала�його�провина�

Він�міг�мати�які�завгодно�почуття���раптові��бурхливі��химерні��суперечні��і�мав�їх
справді��Але�досі�не�було�ще�жодного�випадку��щоб�він�не�міг� їх�перебороти��щоб
свідком�їх�став�хтось�інший��щоб�вони�випорснули�з�нього�перед�людські�очі��Вчора
було�порушене�те�вміння�панувати�над�собою��яке�він�уважав�за�досконале��Хтось
бачив�його�перекривлене�лице��хтось�почув�його�здушений�голос���ось�у�чому�була
його� вчорашня� поразка�� Дрібність� нагоди�� з� якої� вона� сталась�� не� мусила� його
обманути��бо�він��інженер�з�освіти��якнайкраще�знав��що�найменша�поломка��коли�її�не
залагодити�вчасно��згодом�розладить�усю�велику�машину��Його�механізм�дав�перебій��

ось�що�його�тривожило��щоб�не�сказати���лякало�

Городовський�прикро�здригнувся��пригадавши�ніби�вмисне�яскраво��як�він�у�халаті
на�голе�тіло��босий��несамовитий��оббризкував�учора�кімнату��вирікаючи�прокляття�
Це�� безперечно�� нерви�� наслідок� перевтоми�� перенапруження� душі�� Треба� тільки
відпочити� глибоко�� і� всі� ці� неприємні� симптоми� минуть� безслідно�� Цей� спочинок
збереже�і�зміцнить�його��захистить�від�сил�руйнування��які�носить�у�собі�кожен��хто
підважує�в�житті�великі�наміри��Отже��його�рішення�податись�на�курорт�негайно�було
усіма�сторонами�слушне�і�рятівниче��І�дивно�тільки��що�разом�з�радістю�від�їзду�в�ньому
знову�бриніла�скорбота��що�нечутно�спрямовувала�його�погляд�назад��у�збляклі�літа
юності�

Тим�часом�зібрались�пасажири��і�в�авіабудиночку��що��здавалось��дрімав�ще�досі�
почався�рух��Коло�одного�з�апаратів�ожили�постаті��що�й�раніш�там�поралися�помалу�
і�ось�розлогим�подвір�ям�у�всій�урочистості�й�самоповазі�поволі�пройшла�закутана
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постать�літуна��Невдовзі�від�апарата��що�зичливо�загудів�пропелером��зроблено�кілька
помахів�білим�прапорцем��пасажири��прийнявши�це�запрошення��підійшли�щільно�і�за
допомогою�незручної�драбинки�одне�по�одному�проникли�в�черево�велетенської�бабки�

Тепер�літак��узявши�вищу�ноту��поволі�зрушив�з�місця��Тремтячи�всім�своїм�єством�

він��як�покалічений�птах��пересувався�колом�по�грудкуватій�землі��незграбно�стаючи
проти�вітру��І�раптом�з�переможним��оглушливим�шумом�понісся�вперед�

Городовський��що�літав�уже�не�вперше��пильно�дивився�у�віконце�поруч�сидіння�
як�і�завжди��стараючись�спіймати�момент��коли�апарат�відірветься�від�грунту��Але�й
цього�разу�підйом� він�помітив�лише� тоді��коли�літак�був� уже�на� добрий�метр�над
землею��І��як�завжди��він�по�дитячому�цікаво�споглядав�у�діл��де�невпинно�меншали
речі��окреслювались�контури�й�наростала�радісна��неозора�глибина�

Сьогодні�він�мимоволі�пригадав�той�день��коли�теж�бачив�місто�згори�вниз��хоч�з
далеко�менш�поважної�височини���це�було�одинадцять�років�тому��коли�він��Андрій
Рудченко�� що� й� гадки� не� мав� про� свій� майбутній� псевдонім�� після� двотижневої
неймовірної�мандрівки�з�глухого�Гадяча�вісімнадцятилітнім�хлопцем�під�їжджав�на�даху
вантажного� вагона� до�Москви��Яка� різниця�між� цим� вигідним� літаком� з�м�якими�

пружистими�кріслами�і�тією�труською��смердючою��теплушкою���де�він�прихистивсь
тоді� серед� лантухів�� вузлів� і� липучого� сміття�� серед� густої�маси� спітнілих� людей� у
шинелях��сіряках�і�лахах��Яка�різниця�між�певною��розвіданою�дорогою��що�стелилась
перед� ним� тепер�� і� тим� туманом��що� зависав� тоді� над� його�шляхом�� невиразним� і
сутужним�� Він� пускавсь� тоді� в� невідоме�� він� відчував� це� невідоме�� як� моторошну
височінь��як�безодню��у�яку�звергався��але�колеса�йому�кричали���вперед��вперед��Як
і� багато� юнаків�� сповнених� непоборної� і� боязкої� віри� в� себе�� він� робив� тоді� свій
�великий�крок��у�життя�

Накресливши�широке�коло�над�містом��що�з�тієї�точки�зору�здавалось�потоплим
у�садках��літак�пішов�угору�на�південний�схід��Сонце��що�пробилось�нарешті�з�поза
сірих�вранішніх�хмар��щедро�кинуло�промінням�у�шибки��примусивши�Городовського
приємно�заплющити�очі��І�хоч�сонце�потім�не�раз�знову�пірнало�в�пухку�гущавину��він
довго�не�розкривав�їх��віддавшись�нечутній�дрімоті��Рівний�рев�мотора�колисав�його�

і� хвилини�� коли� літак� напружено� набирав� височінь�� даючи� відчуття� могутнього
фізичного�пориву��наповняли�його�душу�піднесенням��Разом�з�апаратом��що�перемагав
вагу��він�ставав�легкий�і�вільний��немов�полишив�на�землі�себе�самого���маленького�

смішного�чоловічка��що�з�рабською�заздрістю�стежив�за�шуганням�свого�власного
щасливого� випромінення�� Величезна� блакитна� брама� розчинилась� перед� ним� у
простори��де�тихо�пливе�безперервна�життєва�ріка��спалахуючи�вогниками�спогадів�

Може�бути��він�знову�заснув�спочатку��але�цього�не�пам�ятав��У�всякому�разі��йому
здавалось��що�нитка�марення��не�перериваючись�ні�разу��привела�його�до�незначної�
зрештою��події��що�стосувалась�до�його�безумної�подорожі�Гадяч���Москва��На�станції�
назви� якої� він� уже�не�пригадував��йому�разом� з� усім� загалом�пасажирів� довезлось
зробити�чергове�висідання�з�вантажного�поїзда��що�не�йшов�далі��і�чекати�залізничної
нагоди�продовжити�свою�путь��Маленька�станція�не�могла�вмістити�всіх�прибулих�до
її�скромних�берегів�людей��що�обсіли�навколо�просто�на�землі��як�важка�зграя�сірої�і
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стомленої�сарани��Ніяких�надій�на�поїзд�до�завтрашнього�ранку�не�могло�навіть�бути�

Перспектива�ночувати�під�чистим�небом��хоч�би�й�до�початку�осені��була�б�молодому
мандрівникові�зовсім�не�приємна��якби�трапилася�йому�ще�тільки�вперше��Але�таких
випадків�протягом�двохсот�верст�пройденої�вже�дороги�він�зазнав�досі�п�ять��і�справді
першого�разу�не�міг�уявити��як�може�людина��звикла�бодай�до�елементарної�чистоти�

лягти�долі��в�порох��у�бруд��під�муром�або�на�приступках�� і� спати�в�такій� ганебній
позиції��Його�брав�щиро�людський�сором�на�думку�про�це�приниження�до�становища
бродячої�тварини��він�бадьорився�довго��ходив�уперто��тягнучи�за�собою�мізерні�речі�
щоб�цим�розвіяти�сон��він�страшенно�мучився�морально��аж�поки�не�настала�щаслива
мить��коли�всі�міркування�вискочили�з�його�голови�і�він�упав�під�деревом��пригорнувши
обіруч�до�себе�своє�манаття�і�заснувши�з�якоюсь�одчайдушною�насолодою�

Тепер�така�ночівля�його�вже�не�дивувала�� і�він�спокійно� зважував�можливості
розташування��Місцевість�за�водогінною�баштою�з�двома�трьома�кущами�здалась�йому
найпридатнішою�� але�� підійшовши�� він� знайшов� цей� пункт� зайнятим�� до� того� ж
дівчиною�чи��може�бути��молодою�жінкою�з�великою�кількістю�вузлів�і�кошиків��Було
очевидно��що��з�огляду�на�свої�речі�� вона�шукала�захисного�куточка��де�б� її�могли
найменш�потурбувати�люди�� зокрема� злодії�� тому�поява�Городовського� її� глибоко
збентежила��Але�молодий�хлопець�сам�так�стурбувався�і�так�щиро�виявив�бажання
відступити��що� дівчина� чи� молода� жінка�� відразу� переконавшись� у� його� чесності�
запропонувала� йому� по� черзі� спати� й� вартувати�� як� це� часто� практикувалось� за
тогочасних� подорожей� навіть� між� незнайомими� людьми�� охопленими� раптовим� і
здебільшого�безпомилковим�довір�ям��Він�охоче�погодився�і��щоб�зміцнити�дружбу�
запропонував� негайно� повечеряти� хлібом�� салом� і� цибулею�� які� він� у� достатній
кількості�захопив�з�дому��а�від�себе�його�нова�попутниця�додала�пиріжків�з�картоплею�

Тим�часом�зовсім�смеркло��і�вони��умовившись�про�порядок�вартування��першу�чергу
якого�взяв�на�себе�Андрій��зручніше�розмістились�під�кущами�

Почуваючи�себе�в�безпеці��дівчина�чи�молода�жінка�спокійно�заснула��а�він�сумирно
сидів�на�своєму�клунку��підперши�голову�кулаками��Чудні�почуття�виникали�в�ньому�
Тоді�він�ще�не�знав�жінок��хоч�залицявся�до�симпатичних�гімназисток��З�кількома
навіть�ходив�під�руку�й�цілував�їх�під�ворітьми�на�прощання��Це�було�цікаво�й�дуже
приємно��А�зараз�почував�щось�урочисте��Спочатку�довго�дивився�на�обличчя�жінки�

де�місяць�клав�крізь�неспокійний�лист�легкі�й�мінливі�відсвіти��І�перед�очима�в�нього�це
обличчя�набувало�щораз�більшої�краси��В�його�душі�розросталась�велика��неосяжна
ніжність��і�він��не�мігши�витримати�цього�споглядання��узяв�її�руку�й�почав�торкатись
до�неї�своїм�лицем��торкатись�до�кінця��не�помічаючи�часу�й�заворожуючи�себе�цими
дотиками��Потім�нахиливсь�і�тихо��в�таємничому�екстазі�цілував�її�волосся��чоло�і�очі�
Дедалі�більше�могутніше�сп�яніння�його�стискало��і�раптом�він�заплакав�від�щастя��що
вихлюпнулось�за�вінця�його�єства��Плакав�беззвучно��не�витираючи�сліз��бо�кожна�з
них� спливала� по� його� щоках� краплею� незглибної� насолоди�� Чи� довго� це� було�

Можливо�� Потім� настав� спокій�� світлий� туман� свідомості�� в� якому� ледве� чутно
ворушилось�його�серце��Він�приліг��розплющивши�очі��вслухаючись�у�далекі�відгуки
щойно�пережитого�
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Так�застав�його�туманний��вогкий�світанок��Прокинувшись��жінка�щиро�вилаяла
його� за� непотрібну� самопожертву�� але� все� ж� подякувала� за� змогу� так� прекрасно
відпочити�� Він� бурмотів� невиразні� пояснення� свого� вчинку�� охоплений� убивчим
соромом��� чи� не� помітила� вона� його�шаленства��Але� ні�� вона� просто� виспалась�
посвіжіла��але�як�далеко�їй�було�до�тої��кого�він�так�пристрасно�любив�цю�ніч��З�тугою
в�серці��неймовірно�виснажений�неспанням��він�допоміг�їй�сісти�у�вагон��а�сам�умисне
сів�у�інший��щоб�більш�ніколи�її�не�побачити�

Звичайно��він�міг�би�крок�по�кроку�пояснити�увесь�хід�своїх�тодішніх�захватних
переживань�� стома� самотності�� високий� тонус� усієї� психіки� через� страшну
відповідальність� його� молодечої� поїздки�� тисячі� його� надій� і� острахів� разом� з
тривожним�потягом�до�жінок��тоді�ще�не�спізнаних��дійшли�в�присутності�сплячої� і
такої�ніби�приступної�дівчини�свого�раптового�й�природного�вибуху��Це�було�надто
зрозуміле�й�просте��Але�разом�з�тим�таке�глибоке�й�знадливе��що�він�знову�переглянув
увесь�цей�епізод��повільно�пропускаючи�кожен�його�кадр�у�своїй�розпаленій�пам�яті��І
та�туга��якої�тінь�він�відчув�ще�вчора�ввечері��тепер�згнітила�його�вже�відверто�

Невже�на�тій�станції�тієї�ночі�він�навіки�покинув�свою�юність��поневоливши�й
закріпачивши� себе� завданнями�� Невже� у� неспокої� життя� його� серце� збидлилось�
утративши�велику�здатність�бути�ніжним�і�зреченим��Невже�не�можна�вдруге���тільки
вдруге����зазнати�тих�хвилин��коли�простори�такі�безмежні�й�світлі��коли�час�такий
густий�� що� кожна� мить� його� здається� намистиною� коштовного� разка�� який
перебирають�невситимі�руки��І�хіба�позавчора�не�почув�він�зненацька��може��останній
поклик���

Думка�про�це�глибоко�вразила�його��Він�розплющив�очі��і�шум�пропелера�здався
йому�диким��ніби�щойно�почутим�гуркотом�

Коли� в� глибокій� долині� почало� окреслюватись� згромадження� Ростова�
Городовський�облишив�сперечатися�з�силою��що�ним�заволоділа��Він�скорився��і�після
п�яти�років�зупинки�ніби�продовжувалась�його�перервана�путь�

Діставшись�з�аеропорту�на�вокзал��він�узяв�собі�квиток�до�Києва�


