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Вранці, вийшовши до коридора, щоб рушити в свою першу розвідку по установах,
Городовський після хвилинного вагання підійшов до дверей сусіди й різко постукав. Не
чекаючи відповіді, постукав ще раз. І все-таки йому здалося, що Пащенко озвався не
досить швидко.
Як і раніше, його вразила сутінь кімнати з вікном, затуленим до половини високим
чудернацьким муром. До того ж це вікно було розчинене й не зачинялося, очевидно,
цілу ніч, бо темне повітря тут було прикре й холодне. «Такий один може й узимку
спати з відчиненим вікном»,  подумав Городовський злісно. І підійшов до столу, за
яким сидів Пащенко, підвівши до нього обличчя, зараз лагідне й навіть сумовите.
 Ви можете скласти собі хибну думну про моє ставлення до вас,  сказав
Городовський суворо.  Вчора ви потурбувалися вийти раніше, ніж я встиг що-небудь
відповісти. Але, можливо, я вчора й не сказав би нічого. Тому я хочу тепер попередити
вас.
Пащенко кивнув головою.
 Я вас слухаю.
Ще ввійшовши до кімнати, Городовський помітив, який він розхвильований.
Спокій, з яким зустрів його фізик, ще більше обурив його, а останні слова Пащенка,
якісь гордовиті й байдужі, просто його стьобнули. Його серце закипіло справжньою
люттю, але, стримавши себе, він промовив рівним тоном:
 Прошу вас передусім не помилятися щодо враження, яке справило на мене ваше
оповідання. Я вислухав вас учора тільки тому, що сам був у трохи незвичному настрої.
А втім, це вас не торкається. Я не дивуюся, що люди, яким ви досі намагалися
розповісти цю вашу маячню, тікали від вас, як від божевільного. Але мало сказати, що
ви божевільний і виродок, як ви самі себе називаєте. Ви безсилий злобитель, безсилий
невдаха. Ви не виродок, а викидень життя. Ви потвора. Якраз ви бундючна тварина.
Але свою несамовиту гордість ви прикриваєте брехливим викриттям гордості інших.
Це підло. Так, людині є чим гордитися. Але, як собака, з яким ви й порівнювали себе,
ви маєте смак до людського калу, ви пожираєте його і робите собі насолоду з того, що
внюхуєтеся в нього. Що ж, про смаки можна було б не сперечатися. Але цим калом ви
намагаєтеся забруднити все велике в людині  її розум, натхнення, її пориви й любов.
Для вас жінка міститься між пупком і коліньми. Я читав десь про дивну породу комах,
у яких учені довгий час знали лише самичку, а самця не могли знайти з тієї причини,
що він, незрівнянно менший розміром, усе своє життя безвихідно проводить у піхвах
своєї подруги. Ви дуже скидається на такого самця, який виліз із свого
місцеперебування і претендує по собі судити про кохання інших істот. Це підло. Але
я ще міг би вас шанувати, якби ви справді жили без пристрасті. Ви ж і на це нездатні.
Така вже безвихідність усіх, хто хоче заперечити світ. Давні святі теж проклинали й
покидали його, натомість неминуче створюючи свій власний світ, свого бога. Але ж у
них був хоч бог, хоч високе уявленая, у них була історична й соціальна значущість. А
ви просто покидьок, який може трапитися байдуже за всякої доби, бо він позбавлений
усякого значення. Ви замахнулися на те, щоб бути самодостатнім, тобто бути сам собі
богом, але схибили, і богом вашим стала гашишна цигарка. Ось який трюк зробило з
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вами життя, над яким ви хотіли стояти. До речі, випадок випадком, але... революція
збила вас з вашого картонного п'єдесталу. Ніякі пихуваті думки і вся ваша злобна слина
не змогли захистити вас від колосальних процесів, які породила революція. Ви відчули
свою нікчемну дрібність перед ними, ці процеси вас повалили і стерли. Ви довго
боронилися, адже банка гашишу цілий рік пролежала у вас без ужитку. Але п'ятирічки
ви не витримали. Не будь у вас гашишу, ви запиячили б, форма отруєння не важить. І
от замість надлюдського плаща ви стоїте в жалюгідному дранті. Тепер, як ті звичайні
люди, яких ви хотіли покарати презирством, ви теж збираєтеся покінчити життя
самогубством, коли у вас уривається те, що надавало змісту вашому життю. Зрозумійте
це, коли ви можете,  сказав він з іронією, наслідуючи вчорашню інтонацію
Пащенка.  І зрозумійте, що я з самого малку терпіти не міг жаб. А мені досі здається,
ще вчора вночі по мені полазила холодна тупоока жаба. Тому я прошу вас  надалі не
заходити до мене, не підходити до мене, не розмовляти зі мною. Чуєте?
 Чую,  відновів Пащенко.  Але ж я сам сказав вам, що більше до вас не
прийду. Це ви приходите до мене,  додав він, явивши на обличчі посмішку, яка
надавала огидної хижості його рисам.
Городовськнй відвернувся і вийшов. Серце його напружено билося, у вухах він
почував далекий шум. «Чому я так розійшовся?  подумав він.  Яке мені, зрештою,
діло до цієї гниди, яка збирається сама себе розчавити? До чорта ці вигадки»,  сказав
він півголосом, ідучи вже вулицею. Справді, безглуздо порівнювати себе з Пащенком.
Сьогодні вранці його несамохіть вразила думка, що Пащенко теж шукав зустрічі, як
і він її шукає. Ця думка була йому надзвичайно прикра, немов усе, що було хоч би зовні
подібного між ним і цим маніяком, ганьбило його. Йому здавалося хвилинами, що ця,
хай зовсім формальна, подібність якось зв'язує його з Пащенком. І він відчув глибоку
потребу висловити сусідові свій погляд на нього без манівців, покласти край їхнім
стосункам, одно слово  відмежуватися від нього. Але все-таки заспокоївся остаточно
лише тоді, коли дійшов до майдану ІІІ Інтернаціоналу, звідки він вирішив почати свої
обходини установ.
Він вибрав саме центр, бо йому здавалося, що жінка такої якості не може
працювати в другорядній установі. Самий огляд установ уявлявся йому досі справою
легкою, але відразу він натрапив на чималі труднощі. Далеко не всі відділи, контори,
управління й представництва містилися у великих залах банківського типу, які
обдивитися справді не становило труду. Навпаки, здебільшого вони були розташовані
в приміщеннях з коридорною системою, яка вимагала втручання в кожну з кімнат. До
того ж він вважав за принизливе і навіть небезпечне безцеремонно заглядати у всі ці
двері з табличками й номерами: кожен його крок мусив бути обгрунтований, щоб
замаскувати його справжню мету, й також для того, щоб своїм блуканням не
викликати здивування й підозри. У першій же, що трапилася, крамниці канцприладдя,
він потурбувався усунути незручність, що його бентежила: придбав портфель для
надання собі належного ділового вигляду. Цей портфель, цей ніби щит у своєму поході
на установи, Городовський заповнив для ваги газетами і відразу почав почуватися
набагато краще.
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Передусім він поклав собі не поспішати, бо похапливість якнайбільше могла його
зрадити. Тому в кожній установі він затримувався не менше як чверть години. Добро,
коли це було популярне й кипуче місце, яке приваблювало до себе юрби відвідувачів 
відділ видачі забірних документів, житлова секція міськради, центральна ощадкаса; тут
він, як риба у воді, пропливав між натовпом. Гірше стояла справа в установах
пустинних і аскетичних, таких як «Утильсировина», «Сільрозробка» або
представництво Білдержкустпрому. Тут він довідувався про уявного знайомого, який
за всіма припущеннями мусив би саме тут працювати, дізнавався, чи немає вільних
посад і яких саме, пропонував налагодити бібліотеку чи діловодство за останніми
вимогами, або просто, помітивши порожнє місце під написом «секретар»,
«керсправами», «юрисконсульт», запитував, чи скоро буде цей товариш, і, в разі, коли
його не сподівалися в ближчому часі, міг вільно почекати його хвилин десять. Ось де
несподівано придалася йому звичка панування над собою і вміння надати собі
потрібного тону! Кожна його поява в новому місці стала тепер своєрідним творчим
актом. Одного керівника він зацікавив широким проектом підсобних підприємств,
перед другим виступив у ролі поширювача літератури. Але з другої половини свого
робочого дня обачно перекинувся в протилежний кінець міста, щоб не впасти комунебудь у вічі на вузькому просторі вулиці, де він досі товкся.
Нарешті пів на четверту, кінець праці, обід і змога підбити підсумки. На купленій
карті Києва він старанно відзначив обстежені вже квартали й намітив орієнтовний
план дослідження на завтра. На сьогодні скінчено. Але... Яка хибна була його думка
про те, що установ не дуже багато! Навпаки. Їх безліч, деякі будинки примудряються
вміщати їх по півдесятка, вони ховаються часто за непомітними вивісками, в глибині
дворів і завулків.
За теперішньої системи побуту в нього утворилася прогалявина в часі між
четвертою годиною і восьмою, коли починалася в театрі вистава. Ці три-чотири години
треба було заповнити. Зі своїм дурним характером він почував, що ця щоденна
порожнеча буде його дратувати. Читати йому не хотілося такою мірою, що з часу свого
останнього приїзду до Києва він навіть не переглядав газет. До того ж читати на вулиці
чи в бібліотеці він не зміг би; процес читання, одна з найглибших насолод його життя,
був неодмінно пов'язаний з кімнатою, де немає нікого іншого, де можна лягти на
канапі, вільно підклавши під голову подушку й присунувши лампу близько, щоб
проміння з-під абажура падало лише на книжку, щоб лише вона світилася в тихій
навколишній сутіні, як алегоричний екран, оживлений контактом душі.
На його думку, не було гарних і поганих книжок; книжка могла бути лише гарна,
а погана книжка  це лише зовні замаскована під книжку збірка сторінок, щось ніби
фальшива кредитка, яку теж з недогляду можна взяти за справжню. І для нього читати
завжди означало читати саме книжку, а не її підробку, з якою в крайньому разі можна
було тільки ознайомитися. Отже, поза нехіттю, для заглиблення в книжку він мусив би
вернутися на свою квартиру, що було йому відразним. Він зовсім не вірив у те, що
Пащенко додержить свого слова й не приходитиме більше, навпаки, йому здавалося
безперечним, що ця зголодніла на людей людина не раз ще спробує використати його
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як слухача свого навіженства, особливо тепер, коли наближається час його
оскаженілого самогубства. Звичайно, всі ці розмови про самозасипання можуть бути
просто нахвалянням і саморекламою; такий безглуздий індивід у критичний момент
може повестися, як герой одного гумористичного оповідання, який, маючи
застрелитись за правилами американської дуелі, пішов би за кущ з револьвером і після
зробленого пострілу раптом вийшов і радісно заявив секундантам, що він не влучив.
І хоч Городовському не було, власне, ніякого діла до думок і поведінки свого сусіди,
Пащенко здавався йому таким гидким, що він без вагання змінив би квартиру, якби
вона не була безплатна. Беручи на увагу, що з усією імовірністю в Києві йому
доведеться затриматися на довший час, перехід назад у готель був би необачним
марнотратством. Фінансова доцільність радила йому не нехтувати дармовим
притулком, а щоб уникнути по змозі прикрого контакту з Пащенком, помешкання
використовувати лише для ночівлі, причому на ніч замикати свої двері. А вільний час
сьогодні, за браком чогось кращого, можна повернути на відвідання білявого
художника, який уже двічі запрошував його подивитися на свої пейзажі.
Цей художник звався 2вген Безпалько і жив на Лабораторній вулиці в двох досить
великих кімнатах. Одна з них була їдальнею, дитячою, будуаром дружини, друга 
його ательє або робітнею, як він висловлювався, куди потрапити можна було, тільки
пройшовши через першу всезагальну кімнату. Але художник був сам, був у сірому
халаті, що скидався на спецівку прибиральниць у цехах, і з розгублено радісним
виглядом.
 Ну, ви застаєте мене в убранні,  сказав він, потискуючи руку
Городовському.  Я працюю. Ні, ні, ви мені не заважаєте! Я радий трохи спочити.
Заходьте.
Він провів його до ательє, увішаного акварелями.
 Це моя робітня або виробничий відділ. Ви розглядайте все на стінах, а я тим
часом перевдягнуся. Вибачте.
Він пірнув за ширму в кутку, де стояло його ліжко та шафа, і, поки Городовський
роздивлявся одну по одній його картини, художник увесь час говорив, іноді з'являючись
по плечі над перекладинками.
 Я зараз на становищі нежонатого,  може, де не зовсім прибрано, вибачте. Я
стараюсь, як можу. Дружина виїхала з дітьми на дачу. У мене дві дівчинки, уявіть собі!
Прекрасно. А ви бездітний? І зовсім неодружений? Це жахливо. Ви не знаєте більшої
половини життя. Безліч переживань для вас пропадає зовсім. Я теж з цього починав,
як і кожний, звичайно. Присвятити себе мистецтву, тільки мистецтву, щоб ніщо не
заважало, воля, незалежність і таке інше. Одно слово, виступив у костюмі весталки.
Так що я знаю, яка холодна кімната нежонатого. Брр! Заходиш як у морг, і ніяке
мистецтво тебе не гріє. Моя весталочка змерзла, зажурилася і з горя бу-бух, стала
вакханкою. Сторч головою. І закрутилося: спідниці, кучері, теплі коліна, млость, як у
Володимира Сосюри. Я розказую вам і сам не вірю: невже це справді було?
Неймовірно! Міраж, fata morgana. І знову пустка, холод, той самий морг. Тоді я
зажурився вдруге і піднісся до Бажана. Пам'ятаєте:
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Кінчається ночей вільготне половіння,
І ясних зір достиг багатий урожай.
В чарованих гаях ти, дівчино, шукай
Собі ядерного і чистого насіння.
Тобто одружився. Зверніть увагу, все це я проробив, Як у підручнику діамату: теза,
антитеза, синтеза. І вийшло правильно. Треба тільки дуже закохатися. Щоб ця жінка
стала для вас усім conditio sine qua non *, та й тільки. І коли ця жінка скаже вам «так», ви
відчуваєте cебе удавом, який проковтнув кроля і якому більше нічого не треба. Ну, ось
і я.
Городовський обернувся до художника й побачив його вже в комірці й коректній
шерстяній піжамі. «Він сміється так, як квокче курка»,  подумав Городовський.
 Ви собі дивіться,  провадив художник,  а я ще хвилинку помотаюся. Ви на
мене не зважайте... Ви вже кінчили стіну? Тепер альбоми. З чого почнемо? Ви звідки
родом? А, полтавчанин! Так ось Полтавщина.
Він узяв з широкої етажерки велику теку, розв'язав її і почав демонстрацію
зібраних у ній акварелей, даючи принагідні пояснення про місце й сенс їх малювання.
 Це Диканька... ціла серія... вітряк  ви почуваєте, що він працює?.. Ліс... тут
головне  ефект світла на галявинці... Ось криниця в яру: яка вогкість!.. Над нивою
сходить сонце  колосся ніби прислухається до перших променів, правда?.. Я покажу
вам ще Поділля, мою цьогорічну роботу, і кінець. Ви й так уже стомилися від
споглядання, і в душі, певне, проклинаєте мене, га?
 Ні, я люблю малярство,  промовив Городовський. Після Поділля художник
запросив гостя до маленького столика, який він тим часом устиг накрити, поставивши
на ньому пляшку вина, тарілку яблук та груш, другу з патоковими бісквітами.
 Яка може бути глибока розмова про мистецтво і взагалі приємна розмова без
вина?  сказав він, сміючись.  Старі греки це чудово розуміли, тому свята Вакха
були в них мистецьким дійством. Отже, я проти пияцтва за вина. 2дність
протилежностей! Дозвольте ваш келих.
 Дякую, я не п'ю,  сказав Городовський, відсуваючи від себе склянку.  Я
візьму з вашого дозволу сухарик.
 Зовсім не п'єте!  скрикнув художник розчаровано, і його іржаві очі
потьмяніли.  Ну, я не вмію наполягати. Але шкода! Як можна зневажати вино? Я
завжди уявляв, у мене навіть така теорійка, що всі щирі й гарні люди неодмінно мають
любити вино, а цураються його тільки понурі добродії, які вмисне хочуть не бути
такими, як усі, які щось ховають або вдають. Ви вибачте, що я кажу так,  звичайно,
у вас інші причини, може, чисто шлункові, якийсь катар, наприклад..
 Систематичне нетравлення,  сказав Городовський.  Мушу додержувати
режиму.
 Ну от!  радісно скрикнув художник.  Значить, вас просто треба жаліти. За
*
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ваше здоров'я, за ваше одужання!
 Дякую,  чемно відповів Городовський. Художник, як делікатний хазяїн, чекав,
щоб гість перший почав мову про його роботу,  зробивши легкий натяк на розмову
про мистецтво у зв'язку з вином, більше не наполягав на цьому пункті. А щоб не
утворити паузи, вернувся до своєї попередньої теми.
 Я все вихваляв вам родинне життя,  сказав він,  але воно має і великі
невигоди. Власне, одну, головну: надзвичайно важко терпіти коло себе одну й ту саму
людину протягом довгого часу. Вона нам просто обридає. Вона починає нас дратувати!
Серйозно! Ніякого кохання не вистачає, щоб задрапувати хиби і обмеженість істоти,
з якою ви щохвилини стикаєтесь. Бо кожен по-своєму хибний і обмежений. Шкода,
звичайно, але факт. Або взяти дітей  ви щодня силкуєтеся втовкмачити правила
моралі, зробити їх «пристойними», «вихованими», і все нібито гаразд, аж раптом вони
встругнуть вам такий вчинок, що у вас опадають руки й заразом піднімається волосся.
І до всього того ще спробують вас обдурити. Ви ображені в своїх найкращих
прагненнях. Діти починають здаватися вам моральними каліками, вашою ганьбою, і
ви з жахом думаєте про їхнє майбутнє. Дружина, діти  це стає задушливим для вас,
як повітря в кімнаті, яким ви довго дихали без провітрення. З дружиною ви починаєте
сваритися за нікчемні дрібниці, на дітей кричати, дружина надимається, діти плачуть,
а вам хочеться просто взяти на плечі мольберт й тікати куди-небудь, тільки з цього
родинного пекла. Який прекрасний був час вашої самотності,  думаєте тоді ви з
гірким каяттям. Правда, трагічно?
 Виходить, зачароване коло?  промовив Городовський, мляво жуючи бісквіт.
 Виходить, нібито. Ні сюди Микита, ні туди Микита, як казали наші предки. Але
лазівка є, товаришу Городовський,  сказав він, знову наливаючи собі вина.  Я
називаю її курортною кампанією. Ось суть цього методу: щороку на місяць я їду без
дружини, дружина без мене. Винахід надзвичайно простий: я двічі на рік маю відпустку
від родини. За цей час повітря грунтовно провітрюється і набирається киснем. Уже
хочеться ним дихати. Уже воно манить. 2дність розлуки й співжиття. За бадьорість у
житті! Геть трагедії!
Він з приємністю випив і почав чистити грушу.
 Ось вам конкретний хід переживань,  казав він далі.  Дружини немає вже два
тижні. Гаразд. Перший тиждень я жив тільки радістю того, що її нарешті немає. Зараз,
на другому тижні, мені вже приємно відчувати, що вона взагалі десь є. На третьому
тижні я почну писати їй любовні листи. Четвертий тиждень я буду повний чекання і
солодких мрій про момент, коли вона нарешті буде вже тут, коло мене, разом з моїми
милими дівчатками, яких я знову з захопленням почну повчати відрізняти добро і зло.
Правда, я хитрун? І, крім того, на тлі цієї меланхолії змайструю якийсь свіжий пейзаж.
 Одначе ваші пейзажі зовсім не позначені меланхолією,  сказав Городовський,
і художник вдячно насторожився.  Вони всі перейняті радістю, яку я не можу назвати
інакше, як дитячою. Ваша природа не знає ні бур, ні грози, ні ночі. Все в ній квітує.
Можна подумати, що природа складається тільки з ранку й весни.
 Значить, мої пейзажі вам зовсім не подобаються?  зажурено спитав художник.
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 Вони гарні в своєму жанрі,  провадив Городовський.  Хоч як матеріал я
люблю більше олію, що здається мені єдиним повноцінним матеріалом. Я ж кажу зараз
не про їхню майстерність, яку я охоче визнаю. Але все значення мистецтва починається
після його майстерності.
Він говорив сухо, як суддя, розуміючи, що саме цей тон для його хазяїна
найприкріший. Але художник раптово піднісся духом.
 Добре!  скрикнув він.  Ви вибачте, що мої пейзажі майстерні? Це для мене.
найголовніше. Дякую, ви мене підтримала. Добре! А про значення моїх пейзажів
давайте сперечатися, бо про значення творів мистецтва можна тільки сперечатися. Я
вас розумію: ви хочете сказати, що мої малюнки просто нікому не потрібне заняття.
Чому? Бо вони по-дитячому, як ви сказали, тобто по-справжньому радісні. Оце так
причина! Ні, стривайте, я скажу першу. Оскар Уайльд писав, що життя творить
мистецтво, а мистецтво життя. Це видима правда. Але в цій думці є своє зерно правди:
мистецтво доповнює життя. Інакше нащо воно здалося б? Питання  чим
доповнювати? Темрявою чи сонцем? Мені здається, в людському житті цілком досить
горя і бур, щоб їх ще треба було доповнювати в мистецтві. Тому я малюю тільки світле
і ясне. Я люблю людей і бажаю їм радості. Ви проти цього? Що, ви людоненависник?
За ваше здоров'я!
 Від вашої теорії про доповнення життя мистецтвом один лише крок до відриву
життя від мистецтва,  сказав Городовський.  А у вашій практиці це вже сталося.
Ясні поля, світлі ліси  все це дуже добре, але що це має спільного з вашим життям і
особою, повною страшної боротьби? Де у ваших картинах, я не кажу вже відбиток, з
хоч би відгомін тих колізій, що розв'язуються зараз? Смішно малювати зараз картини,
які могли б бути з таким самим успіхом намальовані п'ятдесят чи сто років тому, а
також і згодом сто років? Смішно, адже вони випадають з доби і втрачають свою
основну цінність. Ви скажете, що важко відбити людську добу в природі, яка живе в
основному незалежно від людей. Але навіщо ж тоді малювати тільки природу, якою
цікавляться тепер, крім природознавців, тільки мисливці?
 От а й хочу нагадати про неї,  відповів художник.  Вона заслонена зараз
заводами й класовою боротьбою, але існувала, повірте, до п'ятирічки і, надіюся,
існуватиме після неї. Її ніхто не хоче знати, а я кожним своїм ескізом стверджую її. Я
зберігаю її. Так, вона радісна, бо вона вічна. Любити її  велике щастя. Ніякі вибухи
й домни не заслонять її. Чи вам хочеться пудлінгування і блюмінгування в мистецтві?
Казанів і дизель-моторів? Боїв з трупами, розстрілів і буро-зелених, понурих
робітників, що топчуть ногами палаци? Але ж цього вже намальовано досхочу!
 Ні, я хотів би не цього,  похмуро сказав Городовський.
 Так чого ж іще? Адже ви так легко закидаєте, що природа не відбиває доби. А
люди її відбивають? Що, у відважного червоноармійця не вираз римського воїна?
Гарненьку, веселу дівчинку можете назвати «Комсомолкою» і «Гімназисткою».
Сучасний буржуа виглядає середньовічним [нрзб.]. Правда, інший костюм. Так давайте
так і скажемо, що доби відрізняються костюмами! Адже добу найбільше характеризує
антураж. В нього люди встромлюють обличчя, як актори в лубкових виставах. А чим
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природа гірша за антураж? Вона принаймні жива. Ваші аргументи повертаються проти
вас, товаришу Городовський! І я не маю ні найменшого сумніву, що через п'ять-сім
років я зроблю свою виставку, і всі здивуються, всі будуть вдячні мені за пейзажі. Вони
відкриють їм новий світ. І я ще одержу орден, не думайте! Не тільки теперішні
покоління, навіть майбутні будуть мені вдячні, бо вони побачать, що наше суспільство
мало в моїй особі очі, щоб, незважаючи на всі завади, споглядати також і природу. Я
підтримую честь, всебічність вашої доби, а ви кажете  недоцільно!
 Наше покоління, а .також наступні будуть вдячні тільки тим митцям і
публіцистам, які зуміють правдиво відбити в своїх творах наше жяття,  сказав
Городовський.  Показати людей і ідеї нашого часу в їхніх сутичках і перетворенні 
ось справжня мета для того, хто хоче залишити щось цінне для нащадків: їм не потрібні
будуть ваші радісні пейзажі, їм буде потрібна лише правда: жива, реальна епоха. Все
інше буде здано в музей, тільки ці твори житимуть. Їх любитимуть і вивчатимуть. Вони
служитимуть людству. Звичайно, немає нічого легшого  обрати собі такий байдужий
об'єкт, як природа. Спокійна робота! Ні, ви пірніть, будь ласка, в саму гущину життя
і розберіться в ньому. Тоді ви не спатимете ночей. Ваші думки витимуть, як голодні
собаки. І кожен рядок ви писатимете власною кров'ю, а це єдина фарба, що ніколи не
втрачає блиску.
 Кров!  скрикнув художник.  Ви страшенно трагічний.
Городовський сам зрозумів, що його останні слова звучали зайвою урочистістю.
 Я хотів тільки сказати, що стосунки людей фіксувати багато важче, ніж
природу,  спокійно додав він.  І багато відповідальніше...
Художник розкрив рот, щоб відповісти, але Городовський підвівся, глянувши на
годинника.
 Вибачте, я мушу йти. Я сам лише скромний газетний робітник, але ви знаєте,
коли б у мене був хист маляра чи художника, о, я використав би його зовсім інакше,
ніж ви, зовсім інакше. Тому ви не повинні бути до мене в претензії, що ваші картини
не задовольнили мене як сучасника і громадянина.
 Хіба я можу на кого-небудь сердитись? Ах, я тільки жалкую, що ви вже йдете!
Я міг би вам відповісти на все чисто. Ви думаєте, я про це не думав? Хоч, правда, вночі
я сплю прекрасно. У вас, звичайно, від нетравлення, бідний! У мене в самого був одного
разу катар. Як я перемучився! Але моя дружина лікарка, і вона швидко поставила мене
на ноги.
Говорячи це, він швидко перебирав одну з своїх тек і нарешті вийняв з неї ескіз,
напоєний весняним сонцем.
 Ось він! Це ж ваша Полтавщина, коло Опішні. Я вам його дарую, щоб ви не
думали, що я не задоволений. Прошу! Неодмінно повісьте в кімнаті, побачите, він вас
трохи грітиме. І лікуватиме, бо при болях на живіт кладуть грілку.  Приємно
похихикуючи, він передав Городовському згорнутий трубкою малюнок і провів його
до виходу.
 Заходьте неодмінно ще. Ах, зовсім забув!  скрикнув він уже коло дверей. 
Як же вам живеться в моєму підшефному помешканні? Не турбує вас той дивак... як
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його?..
Городовський на мить спинився. Коли він ішов сюди, в нього справді була думка
розпитати дещо про Пащенка. Але зараз запитання художника його просто обурило.
Яке йому діло? Теж опікун знайшовся! Він раптом відчув знову напружене биття серця,
як і сьогодні вранці під час розмови з Пащенком. Але знову стримав себе і відповів
спокійно:
 Дякую, мене ніхто не турбує.
«Мені не треба зараз бачитися з людьми,  подумав він прикро, йдучи вулицею. 
Люди мене дратують». Та й як може не дратувати такий паскудник? Завівся дружиною,
дітьми, попиває вино й маже свої сонячні пейзажі! Хлопчисько, обиватель. І ще
розводить про кохання й мистецтво свою філософію радісного осла. Горобець, піжон!
Базікало нещасне! Але й він, Городовський, теж, треба сказати, розпустив язика: про
безсонні ночі, кров. Перед ким? Тьху, яка гидота!
Він помітив, що мне щось у руці,  це був ніжний ескіз художника. Не спиняючись,
Городовський подер його начетверо й кинув під ворота. Потім, як кару за свою
нестриманість, ухвалив собі пройти п'ять разів з центру до вокзалу й назад. І, тільки
відбувши цю покуту, рушив виконувати свою вечірню програму: один театр і два кіно.
[1933  1934 рр.]
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